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У статті проаналізовано відображення східної політики 
Римської імперії в епоху Юліїв–Клавдіїв у нумізматичних джерелах, 
що може бути розглянуто в рамках офіційної пропаганди в епоху 
принципату. Август та його наступники використовували 
нумізматичний матеріал з метою продемонструвати свою 
активність та позитивні наслідки своєї діяльності. Хоча Тіберій чи 
Клавдій також проводили активну політику на сході, її специфічні 
форми не дозволяли відповідно представити її у монетних емісіях. 
При цьому, показово, що хоча саме Тіберій приймав у парфян 
повернуті значки легіонів, проте пропагандистська кампанія 
прославляла саме Октавіана. У оцінці значення нумізматичного 
матеріалу як засобу пропаганди, слід визнати, що не можна 
говорити про повноцінну пропаганду у сучасному значенні, проте 
ідеологічне навантаження яке несли монети слід розглядати у 
контексті потестарної імагології.  

Ключові слова: Римська імперія, принципат, нумізматика, 
офіційна пропаганда, Парфія.  

В статье проанализировано отображение восточной политики 
Римской империи в эпоху Юлиев-Клавдиев в нумизматических 
источниках, что может быть рассмотрено в рамках официальной 
пропаганды в эпоху принципата. Август и его наследники 
использовали нумизматический материал для того что бы 
показать позитивную динамику их деятельности. Хотя Тиберий 
или Клавдий также проводили активную политику на Востоке, она 
так и не была представлена в монетных эмиссиях. Несмотря на 
то, что именно Тиберий принимал у парфян значки легионов, 
пропаганда по этому случаю касалась в основном лишь Октавиана 
Августа. Следует признать, что нельзя говорить о использовании 
нумизматического материала в современном значении и 
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идеологическую составляющую монет можно анализировать в 
контексте потестарной имагологии.  

Ключевые слова: Римская империя, принципат, нумизматика, 
официальная пропаганда, Парфия. 

The article deals with the problem of the Roman Eastern policy 
through the numismatic material connected with the political ideology of 
the Roman Empire in the Age of the principate. Augustus and his 
successors used coinage to demonstrate their activities in the East. 
However, the coinage of Tiberius and Augustus that deals with the 
foreign policy in the East is unknown. The image of the Roman emperor 
took on a special importance in the centuries that followed, because 
during the empire, the emperor embodied the state and its policies. Coins 
were an important means of disseminating this image throughout the 
empire. Roman provincial currency was coinage minted within the 
Roman Empire by local civic rather than imperial authorities. These 
coins were often continuations of the original currencies that existed 
prior to the arrival of the Romans.The mints were located throughout the 
Empire, with a particular concentration in the Eastern portions of the 
Empire. Firstly, all the coins were provenanced and dated, and their 
state of preservation was known, which adds significantly to the 
accuracy of the analysis and the interpretation. The microstructures of 
the Roman provincial coinage of Judaea showed consistent features of 
political propaganda and ideology. The Temple of Mars the Avenger was 
connected with the Roman coinage in the Age of Augustus. Analysis of 
the coinage provides us the reconstruction of how the Temple was used 
for the construction of the image of Ausustus' policy in the East. The 
author characterizes the games connected with the dedication of the 
Temple, which included the naumachia, that was organized as a 
imitation of the battle of Salamin, and had a strong ideological 
component. The dedication itself was connected with Gaius Ceasar 
mission to the East. .It is difficult to make accurate generalizations about 
the ideological site of the reverse imagery of the Roman coinage and the 
author states, that it schould be analysed in the context of the imagology. 

Key words: Roman Empire, the principate, foreign policy, 
numismatics, propaganda, Parthian Empire. 
 

Питання офіційної ідеології є одним з ключових у вивченні 
Римської імперії доби принципату. Дослідники розглядають його 
з точки зору нової політичної історії [15; 22], потестарної 
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імагології [3; 31], та цілої низки інших напрямків. Такі підходи 
дозволяють по-новому інтерпретувати та реконструювати 
історію Риму в епоху принципату. Особливе місце тут займає 
зовнішня політика, яка була невід’ємно пов’язана з 
ідеологічними аспектами діяльності римлян, зокрема, з 
офіційною пропагандою [27].  

Більшість науковців відійшли від презентизму у розгляді 
римської історії і на сьогоднішній день вважають, що менталітет 
[2], стереотипи [7], традиційні римські цінності [12, с. 63-70], не 
завжди точні відомості про сусідів [20, p. 15-26], відігравали 
ключову роль у формуванні практичної сторони римського 
зовнішньополітичного курсу. Пропаганді відводилось особливе 
місце, вона створювала необхідний образ правителя, була 
частиною заходів спрямованих на укріплення його авторитету 
[9], і водночас, впливала на еволюцію уявлень римлян про 
ворогів, союзників та сусідів імперії [20, p. 28-39]. Монети, 
літературна традиція, архітектурні споруди, публічні заходи – 
усе це використовувалось римлянами з ідеологічною метою [9, c. 
52-54]. Все це зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Мета даної статті – проаналізувати монетні емісії 
Римської імперії в епоху Юліїв-Клавдіїв та встановити, яким був 
характер ідеологічного компоненту пов’язаного з східною 
політикою імперії серед сюжетів, які зустрічаються на монетах. 
Відповідно до цього, нам необхідно виконати наступні завдання: 
прослідкувати, якими були особливості східної політики Риму в 
епоху Юліїв-Клавдіїв; встановити, які саме події знаходили своє 
вираження у сюжетах монетних випусків; охарактеризувати 
ефективність такого роду офіційної пропаганди; 
продемонструвати основну специфіку ідеологічних сюжетів у 
монетних випусках від часів Августа до часу парфянської 
кампанії Нерона.  

Основними джерелами для нас є нумізматичні матеріали, які 
представленні емісіями римських монет часів Юліїв-Клавдіїв як з 
сенатського монетного двору, імператорського монетного двору 
та монетних дворів у провінціях [26]. Також залучаються дані 
парфянської нумізматики, зокрема емісії монетного двору в 
Селевкії на Тигрі [14]. Для реконструкції загального контексту 
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події важливими є повідомлення наративної традиції, зокрема 
Діона Кассія, Веллея Патеркула, Таціта, Страбона, Йосифа 
Флавія. Епіграфічні джерела, відображені латиномовними 
пам’ятками з території самого Риму, які дозволяють уточнювати 
хронологію та перебіг окремих подій. Політичний заповіт самого 
Августа – «Діяння божественного Августа», дійшов до нас саме 
як пам’ятка епіграфіки.  

Проблеми східної політики Римської імперії у період 
раннього принципату вивчали Ф.Міллар [21], М.Сартр [24], 
Н.Дібвойз [5], Й.Вольський [28], А.Бокщанін [4], С.Литовченко 
[6]. Питаннями функціонування римської пропаганди та 
ідеології, зокрема монетного карбу, та їх зв’язку з зовнішньою 
політикою займались такі дослідники як М.Абрамзон [1], 
С.Матерн [20], П.Вейн [27], В.Парфьонов [8], О.Бандровський 
[2], О.Петречко [9; 10], А.Токарев [11], К.Катцарі [18].  

Незважаючи на широкий історіографічний пласт, досі не були 
предметом спеціального аналізу питання відображення саме східної 
політики імперії у нумізматиці. Окрім того, розробки потребують 
проблеми зображення Храму Марса Месника на монетах доби 
Августа, відображення зовнішньої політики імперії у випусках 
монет провінційних монетних дворів, та загального відображення 
східної політики наступників Августа, в тому числі і у пропаганді.  

Монети виступали одним з найбільш масових та водночас 
ефективних засобів римської пропаганди. Незважаючи на 
дискусії, які і досі точаться в історіографії стосовно даного 
твердження [1, c. 16-19], характер сюжетів показує, що монетний 
карб римлян ніс на собі дуже стійкий ідеологічний відтінок. 
Можливим шляхом вирішення питання щодо ефективності й 
коректності розгляду монет як пропагандистського чинника, 
може бути більш ретельний аналіз нумізматичних сюжетів і їх 
осмислення у контексті потестарної імагології, яка розглядає 
символічні акти та інформацію пов’язану з формуванням образу 
правителя та його політики [3, c. 5-38].  

Східна політика Риму в часи Октавіана Августа переживала 
свою активну фазу, яка характеризується спробами встановити 
певний компроміс у стосунках з Парфією [24, p. 27-43] та 
відновити свій вплив у прикордонних царствах на зразок 



 194 

Вірменії [6], при цьому утримуючись від військового втручання, 
що було зумовлено проблемами, які у цей час існували на 
«європейському» напрямку зовнішньої політики імперії [8].  

Перед істориками постає проблема реконструкції не лише 
конкретно-історичної частини військових чи дипломатичних 
кампаній, а й питання стратегічної спрямованості дій римлян. 
Існує певна відмінність між конкретними заходами римських 
імператорів, та їхнього образу у джерелах. 

Вагомим чинником, який показує трансформацію зовнішньої 
політики Риму в добу імперії була роль імператора [20, p. 22-30]. 
Від часів Августа всі здобутки Риму у війнах чи дипломатії 
починають приписуватись особисто принцепсу, незалежно від 
того, хто був їх конкретним виконавцем [11, c. 10]. 

Хоча імператорові і належала основна роль у формуванні 
міжнародної політики, проте часто його середовище впливало на 
неї більше, ніж ми можемо уявити. Висвітлення кампаній 
римських імператорів у писемних джерелах показує, що навіть 
там де античні автори часто вбачали пасивність, римляни часто 
провадили активні заходи. Вагомим був тісний взаємозв’язок 
заходів на сході з європейською політикою імперії, без 
врахування якої, їх реалізація була неможливою [20]. 

З наративної традиції та за матеріалами нумізматичних 
джерел нам відомо, що парфянський цар Фраат IV, який почав 
правити у 30-ті рр. до н.е., з 31 року до н.е. до 26-25 рр. до н.е. 
він був зайнятий боротьбою престол зі своїм братом Тірідатом 
(Dio Cassius, 51, 18). Останньому вдалось витіснити Фраата на 
територію східних сатрапій, де вигнанець шукав підтримки у 
«скіфів» [28; 5]. Обоє Аршакідів звернулись до Октавіана по 
допомогу, проте він відмовив, що було зумовлено його 
боротьбою з Марком Антонієм, яка розгорнулась у цей час (Dio 
Cassius, 51, 18, 2). Весною 30-29 р. до н.е., Тірідат втік у римську 
провінцію Сирію і захопив з собою полоненого сина Фраата [14, 
p. 185; 28]. Октавіан, найімовірніше, дозволив вигнанцям там 
залишатись. Діон Кассій повідомляє, що Фраат сам надіслав сина 
до Тірідата і в Рим, проте, вочевидь, тут він допускає помилку, з 
огляду на загальний контекст подальших подій (Dio Cassius, 51, 
18, 3). 
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Питання повернення сина Фраата у наступні кілька років стає 
основним у римо – парфянських контактах. Невідомо 
достеменно, коли саме посли Фраата прибули до Октавіана з 
даного приводу – коли той перебував у Антіохії у 29 р. до н.е., чи 
коли він знаходився в Іспанії [8]. Аналіз повідомлень Діона 
Кассія та Юстіна, які висвітлюють ці події, показують, що 
помилки при висвітленні порядку подій зустрічаються у Юстіна 
доволі часто [5, c. 135], що можливо робить повідомлення Діона 
Кассія про ранню дату візиту більш аргументованим. За його 
інтерпретацією, посольство Фраата звернулось до сенату, який 
передав це питання на розгляд Октавіану і між 29 та 26 роками 
до н.е., а не в 23 році до н.е. (Dio Cassius, 53, 33; Iustin, 42, 5, 8). 
Фраату повернули його сина, і оскільки монетний двір у Селевкії 
на Тигрі, де відбувався основний карб монет парфянських 
володарів, досить спонтанно переходив із рук в руки, останні 
монетні емісії Тірідата датуються травнем 26 р. до н.е. і березнем 
25 р. до н.е. [29, p. 102–104]. Враховуючи цей факт, можна 
відносити повідомлення Діона Кассія до 25 року і вирішується 
проблема, яка виникає при датуванні посольства 23 р. до н.е. У 
свою чергу, вимогу про видачу самого Тірідата Октавіан 
відхилив, і повертаючи Фраату лише його власного сина, він 
згадав про повернення орлів легіонів захоплених парфянами під 
час походів Красса і Антонія (Dio Cassius, 53, 33, 2).  

Проте можна вважати ймовірною і версію Юстіна (Iustin 42, 
5, 8). Дата 23 р. до н.е. вкладається в загальну картину розвитку 
римо-парфянських відносин цього часу, оскільки син Фраата міг 
використовуватись у якості одного з важелів для укладення 
мирної угоди 20 р. до н.е., зокрема під час місії Марка Аґріппи на 
схід у 23 р. до н.е. Фраат (молодший) міг бути проголошений 
співправителем Тірідата і римляни підтримували обох кандидатів 
на противагу Фраатові.  

20 рік до н.е. став часом дипломатичного тріумфу Августа. 
Принцепс у цей час особисто знаходився в Сирії і направив 
Тіберія для зустрічі з парфянами, і 12 травня римлянам вручили 
значки легіонів (Suetonius, Aug., 21, 3; Tib., 9, 1; Velleius, II, 91). 
Після римської місії у Вірменію (Tac., Ann. II. 3.; Dio Cass. 54.9.4-
5; RGdA 27; Suet. Tib., 9.1) у 19 р. до н.е., сенатський монетний 



 196 

двір випустив серію монет з написом «Armenia capta». На 
монетах виготовлених у Іспанії у 19 – 18 рр. до н.е., з’являються 
кілька дуже показових сюжетів. Передовсім, це зображення на 
реверсі монет храму Марса Месника (Mars Ultor) зі статуєю 
Марса, який тримав у руках значки легіонів Красса, повернуті 
парфянами (RIC I, Augustus, 39b). У іншій варіації Марс, тримав 
орла легіону в правій руці, а штандарт – в лівій (RIC I, Augustus, 
41, 80а, 80 в, 81, 82 а, 82в, 83, 84). Усе це супроводжувалось 
написом «SIGNIS RECEPTIS».  

Відома серія ауреусів та денаріїв з аналогічними 
зображеннями, і стійкою ідеологічною асоціацією з Марсом 
Месником, про що свідчить напис на реверсі «MAR – VLT» (RIC 
I, Augustus, 68, 69а, 69в, 70а, 70в, 71, 72, 73, 74а, 74в). На монетах 
19-18 рр. до н.е. ми бачимо зображення богині перемоги Вікторії, 
що летить з вінком з написом «CL V.» (RIC I, Augustus, 45-46, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95). Існують монети, де на аверсі розташована 
голова Августа, на реверсі аквіла та штандарт по сторонах від 
щита з написом «CL V.» і «SIGNIS RECEPTIS» (RIC I, Augustus, 
85а, 85в, 86а, 86в, 87а, 87в, 88). 

Зустрічаються випуски денаріїв, де зображено храм Марса 
Месника, без статуї бога Марса, але в приміщенні знаходиться 
аквіла з двома штандартами (RIC I, Augustus, 104, 105а, 105в, 
106). Зображення храмів на емісіях дещо різні, оскільки сама 
будівля храму станом на 20/19 р. до н.е. ще не була завершена, і 
мова йде про невеликий храм на Капітолії, а не про масштабний 
проект закінчений лише у 2 р. до н.е. на честь відкриття якого 
були влаштовані масштабні заходи. Освячення храму Марса 
Месника і форуму Августа у 2 р. до н.е. супроводжувалось цілим 
рядом публічних заходів [23; 25]. Було організовано ігри – ludi 
Martiales. Організація публічних ігор відігравала важливу роль в 
ідеологічному обґрунтуванні системи принципату [23]. Також 
відбулася навмахія, яка імітувала Саламінську битву. Для неї 
спеціально було споруджено відповідний комплекс, який 
отримав назву naumachia Augusti. У видовищі брали участь 24 
бойових кораблі та близько 3 тис. гладіаторів. Враховуючи, що 
Аршакідів у римській думці асоціювали з Ахеменідами, а у храмі 
зберігались повернуті парфянами трофеї, то контекст було 
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вибрано невипадково. Вагомим фактором, який міг зумовити 
такий символізм, була місія онука Августа – Гая Цезаря, на схід, 
яка також припадала на 2 р. до н.е. (Dio Cass., 55.10.20-21., Tac., 
Ann. II. 4.). Усе це варто розглядати в контексті культу 
імператора [17]. Серед дослідників немає одностайності щодо 
його значення для формування нового політичного режиму. 
Ставши частиною римської релігії, він водночас виконував і 
політичні функції. 

Монети з зображенням Марса відносяться до сенатської 
чеканки і на аверс поміщали зображення богів та імена 
магістратів відповідальних за карбування (т. зв. tres viri 
monetales). Імператорський монетний двір в Римі було відкрито 
лише в часи Калігули, а працювати на повну потужність він 
почав за Нерона.  

Емісії 18 р. до н.е. подають нам зображення на реверсі 
тріумфальної квадриги оздобленої богинями перемоги, яка везе 
орла легіону (RIC I, Augustus, 107-113). Цю колісницю зображали 
і всередині храму Марса (RIC I, Augustus, 115-120). Зображення 
повернених значків легіонів зустрічається і після смерті Августа, 
проте воно пов’язане радше з політикою вшанування принцепса, 
ніж з якимись заходами Тіберія, незважаючи на те, що саме він 
безпосередньо приймав їх від парфян. Таким чином, у 
нумізматичній традиції використовувались образи богині 
перемоги Вікторії, та образ Марса в епіклезі Месника. Сюжети 
на відомих емісіях мали на меті прославити «безкровний» тріумф 
Августа, якому вдалося повернути значки легіонів та встановити 
мир на сході. Тим не менш, проблема того, який саме храм Марса 
зображали на емісіях залишається до кінця невирішеною і наявна 
джерельна база наразі не дозволяє прийти дослідникам до 
однозначних висновків. 

19 роком до н.е. датуються монети з монетного двору у Римі 
з легендою «AVGVSTVS .SIGN RECE.CAESAR», де на реверсі 
зображено парфянина, який подає штандарт легіону (RIC I, 
Augustus, 287-289). Першими роками нової ери можна датувати 
монети на честь онука Августа – Гая Цезаря, де він зображений 
на коні, а біля нього орел легіону та 2 штандарти (Dio Cass. 
55.10.18). [1, c. 223]. Зображення повернених значків легіонів 
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зустрічається і після смерті Августа, проте воно пов’язане радше 
з політикою вшанування принцепса, ніж з якимись заходами 
Тіберія, незважаючи на те, що саме він безпосередньо приймав їх 
від парфян. 

На емісіях часів Тіберія невідомі будь-які відсилки до подій на 
сході, незважаючи на його активну політику у цьому напрямку і 
втручання у внутрішні справи Парфії. Це можна пояснити 
специфічним характером політики Тіберія, яка здебільшого 
складалась не з широкомасштабних військових заходів, а з менш 
показових, проте ефективних спроб втручання у 
внутрішньополітичні справи Царства Аршакідів. Яскравим 
прикладом цього є події 30-х рр. н.е., коли у консульство Гая 
Цестія і Марка Сервілія до Тіберія прибуло посольство знатних 
парфян, які скаржились на Артабана (Tac., VI, 31). Сіннак, один з 
найбільш знатних і родовитих парфян і євнух Абд, направили 
таємне посольство до Риму. Більшість представників роду 
Аршакідів були або знищені Артабаном, або ще не досягли 
зрілості, тому посли просили відпустити Фраата, сина царя Фраата 
IV, для того, щоб він зайняв трон Аршакідів (Tacitus, VI, 31). 
Тіберій надав їм допомогу, наслідком чого стала громадянська 
війна в Парфії і спроба Тірідата Аршакіда утвердитись на 
престолі, яка зрештою закінчилась його поразкою.  

Особливої уваги заслуговує монетна емісія часів Калігули з 
Кесареї у Каппадокії, де зображено батька імператора – Германіка, 
який коронує царя Артаксія, на що вказує легенда на реверсі 
«GERMANICVS / ARTAXIAS» (RIC I, Caligula, 60-62). Враховуючи 
певну пасивність Калігули у зовнішньополітичному плані, нам 
невідомі будь-які згадки про східну політику у його монетному 
карбі. Як не дивно, це ж стосується і його наступника, Клавдія. 

Повертається до практики часів Августа лише Нерон, який 
увіковічнив події на сході у сюжеті на монетах 60-61 років, де 
зображено Доблесть, яка тримає кинджал і опирається на спис 
(RIC I, Nero, 25-26). Подібні сюжети, спостерігаються і під час 
карбу у 62-63 та 63-64 роках. Між 64 і 66 роками н.е. датується 
ауреус, на якому зображено зачинені двері храму Януса (RIC I, 
Nero, 50, 58). Цікаве зображення на якому, богиня Рома сидить на 
обладунку, тримаючи в руках богиню Вікторію, при цьому щити 
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розташовані на задньому плані (RIC I, Nero, 54). Зустрічаються 
також сюжети де Нерона зображали з коронованим ним Тірідатом. 
Незважаючи на фактичний провал у війні з Парфією, ці події 
намагались представити як успіх принцепса. У часи Флавіїв у 
взаєминах Риму і Парфії спостерігається відносне затишшя і 
незважаючи на окремі відомості про те, що Доміціан планував 
кампанію на сході, активні дії відновились в епоху Антонінів. 

Таким чином, аналіз монетного карбу вказує нам, що «східні 
сюжети» у період імперії з’являлись як засіб своєрідного 
прославлення здобутків принцепса [20, p. 3-20]. Август та його 
наступники вдавались до них з метою продемонструвати свою 
активність та позитивні наслідки своєї діяльності. Хоча Тіберій 
чи Клавдій також проводили активну політику на сході, її 
специфічні форми не дозволяли відповідно представити її у 
монетних емісіях. При цьому, показово, що хоча саме Тіберій 
приймав у парфян повернуті значки легіонів, проте 
пропагандистська кампанія прославляла саме Октавіана. У оцінці 
значення нумізматичного матеріалу як засобу пропаганди, слід 
визнати, що не можна говорити про повноцінну пропаганду у 
сучасному значенні, проте ідеологічне навантаження яке несли 
монети слід розглядати у контексті формування образу дій влади 
і певні епізоди подій на сході використовувались для 
формування відповідного образу діяльності імператорів.  

У цьому ключі, мають перспективи подальші дослідження у 
напрямку пошуку зв’язків відображення зовнішньополітичних 
практик та офіційної пропаганди доби імперії з культовими 
практиками римського соціуму, та аналіз монетного карбування 
провінційних монетних дворів у контексті вивчення культу 
імператора у Римській імперії.  
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С.Жилюк  
 

ВСЕЛЕНСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ СОБОРИ: 
СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКОВНА ПОЛІТИКА  

ТА ЇЇ ВІДЛУННЯ У XX СТ. 
 

У статті на прикладі Третього і Сьомого вселенських соборів 
відображена політика середньовічної Візантії, а в контексті 
всеправославних нарад 20 столітті і Восьмого вселенського собору 
2016 р. осмислюється погляд, що сучасні православні ієрархи 
продемонстрували неспроможність консолідувати зусилля проти 
викликів 21 століття. 

Ключові слова: Вселенські собори, православна церква, 
церковна політика, церковне реформування.  

The article reveals the political character of the first seven Pan-
Orthodox Councils in the 4th-7th centuries. During these centuries the 
social and political conditions influenced the Pan-Orthodox Councils’ 
decisions. Councils formed the dogmatism of the Church and its canons. 
Also, they determined the main ways of the Church’s development. 
Moreover, every Council was convoked on the initiative of the Emperors. 
It tried to solve many political issues such as the condemnation of 
Arianism, consent or inhibition to Monophisitism and Monothelitism, 


