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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У центрі дослідження перебуває процес еволюції 
птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції у період раннього й 
високого еллінізму (кін. IV – кін. III ст. до Р.Х.)., що полягав у поступовій зміні 
інституційного характеру царської влади династії Птолемеїв. Актуальність 
проблеми визначення динаміки якісних змін провідної інституції держави 
Птолемеїв, зумовлена двома чинниками. По-перше, розуміння сутності процесу 
еволюції птолемеївської монархії кін. IV – кін. ІІІ ст. до Р.Х. дозволяє по-новому 
оцінити характер і закономірності тогочасного історичного розвитку складного 
поліетнічного утворення, яким була держава Птолемеїв. По-друге, висвітлення 
цього процесу дає змогу пояснити подальший хід історії елліністичного Єгипту. 
Окремі явища та процеси птолемеївської історії, пов’язані з темою цього 
дослідження, активно розробляють у світовій історіографії. Зокрема, зроблено дуже 
багато для визначення греко-македонських і єгипетських складових птолемеївської 
монархії. Проте, досі залишається нерозкритою динаміка їх співвідношення. 
Відсутність у світовій історіографії окремих праць, присвячених сформульованій 
проблематиці, у сукупності з нещодавно відкритими історичними джерелами, 
дозволило мені запропонувати нову концепцію розуміння процесу історичного 
розвитку держави Птолемеїв періоду становлення і розквіту останньої.  

Дослідження здійснено на основі багатопланової джерельної бази. Вона 
охоплює великий масив наративних, епіграфічних, папірологічних, нумізматичних, 
археологічних та ономастичних джерел. Також проведення цієї наукової роботи 
спирається на належне методологічне підґрунтя. У його основі лежить розуміння 
птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції – сукупності традицій і 
механізмів, скерованих на різні сегменти суспільно-політичного поля задля 
легітимізації та збереження монаршої влади. Це детермінує необхідність керування 
в перебігу дослідження принципами мультидисципленарного підходу, 
застосованими у методологічних межах історичного інституціоналізму. 

Мета дослідження полягає у простеженні процесу еволюції птолемеївської 
монархії кін. IV – кін. ІІІ ст. до Р.Х. у контексті поступової зміни співвідношення 
найяскравіших складових греко-македонської і єгипетської царської влади; а саме: 
особистої перманентної військово-політичної активності у середземноморському 
регіоні і ритуального забезпечення космічного порядку (Маат). 
Досягнення вищевказаної мети передбачає виконання низки наукових завдань: 
– з’ясувати стан наукового розроблення та джерельної бази дослідження;
– окреслити теоретико-методологічне підґрунтя вивчення військово-політичних,
культурно-релігійних і соціально-економічних аспектів елліністичної історії;
– розглянути військово-політичну діяльність Птолемея сина Лага як формального
сатрапа, а згодом офіційного володаря елліністичного Єгипту: Птолемея І;
– визначити характер діяльності Птолемея І як фараона;
– простежити зміни у характері басилейї Птолемея ІІ;
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– виявити взаємозв’язок між зміною якості птолемеївської монархії і шлюбом
Птолемея ІІ з його сестрою: Арсиноєю ІІ;
– зробити порівняльний аналіз фараонівської складової у державній політиці
перших двох Птолемеів;
– схарактеризувати військову і зовнішньополітичну діяльність Птолемея ІІІ;
– дати оцінку діяльності Птолемея ІІІ як фараона;
– проаналізувати державну політику Птолемея IV і схарактеризувати постать цього
монарха;
– визначити результати еволюції птолемеївської монархії протягом кін. IV – кін. ІІІ
ст. до Р.Х. і вказати їхній вплив на подальшу історію елліністичного Єгипту.

Об’єктом дослідження є птолемеївська монархія як суспільно-політична 
інституція. 

Предметом дослідження є зміни співвідношення греко-македонського і 
єгипетського компонентів у інституційних межах царської влади перших чотирьох 
представників династії Птолемеїв. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період між призначенням 
Птолемея сина Лага єгипетським сатрапом (323 р. до Р.Х.) і початком царювання 
Птолемея V (204-200 рр. до Р.Х.). Як точку відліку для дослідження було узято 
момент переходу Єгипту під управління майбутнього засновника династії 
Птолемеїв. Нижня межа хронологічних меж збігається з початком масштабної 
системної кризи держави Птолемеїв, сценарій виходу з якої здебільшого був 
детермінований попередньою еволюцією птолемеївської монархії. З огляду на 
логіку дослідження, мають місце випадки виходу за вищеокреслені часові межі. 
Зокрема, з метою кращого розуміння принципів політики Птолемея І, здійснено 
короткий огляд діяльності майбутнього царя, під час його перебування в оточенні 
Александра Великого. Також задля демонстрації нищівних наслідків царювання 
Птолемея IV і впливу результатів еволюції птолемеївської монархії на подальший 
історичний розвиток держави Птолемеїв використано факти, датовані ІІ-І ст. до Р.Х. 

Географічні межі дослідження, у першу чергу, охоплюют країни й території 
середземноморського регіону: Єгипет, Палестину, Зайордання, Сирію, Фінікію, 
Кіпр, області південної, західної й північно-західної Малої Азії, західну Фракію, 
Македонію, материкову Грецію, острови Егеїди, Епір, Іллірію, Римську республіку, 
Сиракузи, Карфаген та Киренаїку. Також, задля максимально ефективного 
вирішення вищевказаних завдань, до географічної сфери дослідження спорадично 
включено такі регіони: область Додекасхойну, царство Мерое, узбережжя Червоного 
моря і Аденської затоки, Месопотамія, Західний Іран, Північне й Західне 
Причорномор’я і Пропонтида. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Робота здійснена на засадах 
історизму та системності з використанням таких загальнонаукових методів, як 
аналіз, синтез, індукція, дедукція, типологізація, а також квантитативний і 
квалітативний підходи. Зі спеціальних методів у роботі над дисертацією 
застосовано такі: історико-генетичний, історико-порівняльний, синхронний, 
діахронний, ретроспективний, метод філологічної критики, бібліографічної 
евристики та метод історичної реконструкції.  
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Керування принципом історизму передбачає розгляд кожного явища в 
загальноісторичному контексті. Згідно з принципом системності об’єкт дослідження 
сприйманий як складна система, що поєднує в собі взаємопов’язані складові. При 
цьому, кожен компонент такої системи становить систему нижчого порядку.  

Методи синтезу й аналізу використані переважно під час роботи з джерелами. 
З допомогою першого – здійснено комбінування свідчень різних пам’яток, 
пов’язаних з тим чи іншим явищем або процесом; з допомогою другого – 
запропоновано авторське бачення щодо вирішення того чи іншого питання. 
Результатом застосування методу індукції стали висновки про рівень ефективності 
зовнішньої та внутрішньої політики кожного з чотирьох представників династії 
Птолемеїв, базовані на сукупності окремо узятих фактів і припущень. Метод 
дедукції задіяно в разі необхідності встановити нечітко відображені у джерелах 
причини того чи іншого добре відомого явища. Метод типологізації був 
використаний при структуризації джерельної бази. З допомогою квантитативного 
підходу я встановлював кількість однотипних явищ, що відбувалися за царювання 
кожного окремого володаря, після чого, використовуючи квалітативний підхід, 
робив висновки про відповідні якісні зміни, що відбувалися в межах кожного 
царювання. 

Застосування історико-генетичного методу сприяло встановленню 
походження низки явищ, важливих для розуміння логіки історичного розвитку 
держави Птолемеїв. Насамперед, йдеться про витоки двох вищезгаданих 
найяскравіших складових царської влади александрійських монархів. Своєю 
чергою, використання історико-порівняльного методу дозволило виявити 
специфічні риси формування птолемеївської монархії, у порівнянні з подібними 
процесами, що мали місце у державах інших елліністичних володарів. Синхронний 
метод використано для виявлення співвідношення греко-македонського і 
єгипетського начал у самопрезентації кожного окремого представника династії 
Птолемеїв. За допомогою ж діахронного методу досліджено зміни, що стосувалися 
окремого прояву кожного з цих начал протягом усього часу царювання перших 
чотирьох александрійських володарів. Метод ретроспекції було залучено під час 
огляду єгипетських, македонських і грецьких реалій, які виходили за історичні межі 
дослідження. Необхідність використання методу історичної реконструкції була 
обумовлена потребою якомога повнішого відтворення низки подій з історії держави 
Птолемеїв. Метод філологічної критики використовувався в ході роботи з греко-
римськими наративами; зокрема, з творами елліністичних поетів. Нарешті, метод 
бібліографічної евристики перманентно було задіяно під час пошуку необхідних 
джерельних видань і наукової літератури. 

Наукова новизна представленої праці полягає у формулюванні та 
розробленні актуальної проблематики, яка ще не виступала предметом спеціального 
дослідження. Запропоновано кардинально новий погляд на історію держави 
Птолемеїв через призму співвідношення греко-македонської і єгипетської складових 
у інституційних межах птолемеївської монархії. 
У перебігу роботи над темою дослідження, було запропоновано низку нових 
поглядів на окремі процеси та явища, пов’язані з вищевказаними аспектами 
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діяльності перших чотирьох Птолемеїв як басилевсів і як фараонів. Особистий 
науковий доробок автора дисертації полягає у такому. 

Уперше: 
– сформульовано визначення монархії, як суспільно-політичної інституції;
– пояснено дії майбутнього Птолемея І, датовані літом 320 р. (тут і далі – до Р.Х.1),
небажанням останнього допустити номінальних володарів імперії Александра
Великого: Александра IV і Філіппа ІІІ Арридея, до єгипетської коронації у Мемфісі;
– інтерпретовано сепаратні переговори, проведені, відповідно, Птолемеєм і
Кассандром з Антігоном Монофтальмом в Екрегмі (кін. 314 р.) і на Геллеспонті
(зима 313/312 р.), як засіб спонукання союзників по ІІІ війні діадохів до більш
активних дій проти спільного ворога;
– інтерпретовано союз (епімахію) між Птолемеєм і Деметрієм Поліоркетом (308 р.)
як невдалу спробу єгипетського сатрапа розв’язати собі руки для дій у Малій Азії;
– аргументовано віднесення захоплення сатрапом Птолемеєм карфагенської
прибережної смуги на 308/307 р.;
– висунуто гіпотезу про передачу Птолемеєм І Коринта Кассандру (зима 305/304 р.)
як причину обожнення нового єгипетського царя родосцями;
– указано на непричетність Селевка І до скоординованого нападу Птолемея І й
Лісімаха на малоазійські володіння Деметрія Поліоркета (295/294 р.);
– інтерпретовано повідомлення про оперування іменем Телегон з боку
александрійського придворного Каллікрата у світлі належності останнього до числа
прибічників майбутнього Птолемея ІІ (бл. 300-282 рр.);
– указано на відсутність ворожого ставлення Птолемея ІІ до його єдинокровного
брата Лага (бл. 285-276 рр.).
– установлено взаємозв’язок між запровадженням прижиттєвого 
загальнодержавного культу Птолемея ІІ і майже повною відмовою останнього від 
особистої участі у військових заходах (272/271-246 рр.); 
– реконструйовано заходи Птолемея ІІ, спрямовані на підготування повторної
інкорпорації Киренаїки до складу держави Птолемеїв (250-246 рр.);
– виявлено характер і причини нейтралітету Птолемея ІІ у І Пунічній війні у світлі
подій 253-246 рр.;
– висунуто гіпотезу про наділення майбутнього Птолемея ІІІ глузливим прізвиськом
«Анубіс» (бл. 274-270 рр.);
– виявлено глузливий підтекст у епітеті Птолемея ІІІ «філолог», пов’язаний з
недосконалістю його освіти (259-246 рр.);
– віднесено написання «Епінікії Береніки» Каллімаха на 247 р.;
– розроблено кардинально нову історію ІІІ Сирійської війни (246-241 рр.) з
урахуванням нових джерел;
– перенесено датування єгипетського голоду, згаданого у Канопському
синодальному декреті, на 242/241-240/239 рр.;
– реконструйовано відносини між Птолемеєм ІІІ, Селевком ІІ і Антіохом Гієраксом
у 241-235 рр.;

1  При згадці подій, що відбулися після Різдва Христового, поряд з датою стоятиме помітка 
“п.Р.Х.”. 
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– реконструйовано і схарактеризовано малоазійську політику Птолемея ІІІ у 235-222
рр.;
– надано характеристику спробам Птолемея ІІІ сформувати широку
антимакедонську коаліцію у 220 рр.;
– виявлено динаміку запровадження Птолемеєм ІІІ єгипетського варіанту
персонального прижиттєвого царського культу (243-238 рр.);
– установлено причини розвитку виняткового культурного елліноцентризму
Птолемея IV і формування негативних рис його особистості, пов’язані зі
специфікою виховання майбутнього царя (241-222 рр.);
– установлено коло найближчих спадкоємців александрійського престолу на
випадок загибелі Птолемея IV у битві при Рафії (217 р.);
– висунуто гіпотезу стосовно втрати Птолемеєм IV контролю над Мілетом (218/217-
208 рр.);
– виявлено негативний вплив родоського чинника на егейську, балканську та
римську політику Птолемея IV (217-204 рр.);
– виявлено наявність конотацій на три іпостасі Гора у Стелі Рафії (217 р.);
– виявлено три ідеологічні прорахунки Птолемея IV, пов’язані з роботою
Мемфіського синоду 217 р.;
– пояснено причину застосування у Стелі Рафії окреслення «фараон» щодо
селевкідського царя Антіоха ІІІ (217 р.);
– установлено зміни у співвідношенні греко-македонської і єгипетської складової у
царській владі перших чотирьох Птолемеїв з висновками на користь кінцевого
превалювання другої (кін. IV – кін. ІІІ ст.);
– визначено вплив кінцевого продукту еволюції монархії часів становлення і
розквіту держави Птолемеїв, на подальшу відмову Александрійської династії від
військово-політичної активності у Середземномор’ї (поч. ІІ ст. – 30 р.).

Удосконалено: 
– хронологічну модель І-ІІІ війн діадохів T. Boiy (320-311 рр.);
– погляди на птолемеївськогонамісника у Киренаїці: Офелу як на сепаратиста, що
хотів стати незалежним династом (309-308 рр.);
– уявлення про характер стосунків між Птолемеєм І та єгипетським жрецтвом (323-
282 рр.);
– теорію О.Л. Габелка про широку практику отримання царського статусу дрібними
династами шляхом їхнього одруження з представницями дому Селевкідів (на
прикладі Магаса Киренського – бл. 276 р.);
– бачення І Сирійської (275-272/271 рр.), Хремонідової (267-262/261 рр.) та ІІ
Сирійської (259-253 рр.) війн;
– уявлення про причини шлюбу Птолемея ІІ з Арсиноєю ІІ (274 р.);
– аргументацію на користь низької хронології смерті Магаса Киренського (бл. 250
р.);
– бачення сутності жрецьких протосинодів часів Птолемея ІІ (274/273-264 рр.);
– уявлення про характер узаємин між Птолемеєм ІІ і єгипетським жрецтвом (282-246
рр.);
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– загальні уявлення про негативний характер царювання Птолемея IV (221-204 рр.),
усупереч сучасним спробам переосмислення його правління;
– положення про доцільність завершення Єгиптом IV Сирійської війни на наявних
умовах (217 р.);
– припущення стосовно непричетності Птолемея IV до храмового будівництва у
Додекасхойні (217-204 рр.);
– аргументацію на користь активної причетності фіванського жрецтва до т.зв.
Великого повстання 207/206-186 рр.

Дістали подальший розвиток: 
– Положення J. Grainger’ про об’єктивну військову доцільність дій Птолемея І в
межах IV війни діадохів (302-301 рр.);
– гіпотеза A. Meadows’ про інкорпорацію до складу держави Птолемеїв Карії, Лікії
та Памфілії на початку одноосібного правління Птолемея ІІ (282 р.);
– припущення про ототожнення Посидіппової Арсиної із AB, 36 з Афродітою (260-
ті рр.);
– припущення стосовно ототожнення Береніки з епіграм Посидіппа AB, 78-82 з
майбутньою Беренікою ІІ (249-247 рр.);
– погляди на практику єгипетських храмових турів (кількість, сутність, датування,
маршрути), здійснених Птолемеями ІІ, ІІІ і IV (279-217 рр.);
– припущення про непричетність Птолемея ІІІ до викупу свободи Афін у 229 р.,
котре запропонував Ch. Habicht;
– історіографічна традиція про отримання Птолемеєм ІІІ володінь у Карії в обмін на
припинення фінансової допомоги Клеомену ІІІ Спартанському (222 р.);
– положення І.А. Ладиніна про позитивну оцінку єгипетської політики Птолемея ІІІ
(246-222 рр.);
– аргументація на користь достовірності свідчень єгипетських жрецьких синодів 243
і 238 рр. про вияви ритуального й практичного благочестя з боку Птолемея ІІІ;
– історіографічна традиція віднесення появи міфологеми про черговий приліт
фенікса (Бену) до Єгипту на період царювання Птолемея ІІІ (бл. 229 р.);
– історіографічна традиція про виховання майбутнього Птолемея IV на Тері (бл.
241-236 рр.).

Практичне значення отриманих у дисертації результатів полягає у
сприянні розширенню обсягу знань про історію міжнародних відносин, а також про 
політичні, ідеологічні, культурні та релігійні процеси й явища елліністичної доби. 
Накопичений матеріал і основні положення та висновки роботи можуть бути 
використані при підготуванні узагальнювальних і вузькотематичних праць з 
елліністичної історії та філології, а також – у викладанні відповідних нормативних 
та спеціальних навчальних курсів у вищих навчальних закладах (наприклад: Історія 
Стародавнього світу, Військово-політична історія елліністичної доби, Цивілізаційні 
відносини у межах елліністичної ойкумени, Історія Александрійської династії). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, викладені 
у дисертації, отримані автором самостійно. Публікації за темою дисертаційного 
дослідження, за вийнятком № 28 з основного списку (1/2), виконані ним одноосібно. 
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Апробація результатів дослідження здійснена в перебігу участі у роботі 
міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та круглих столів: Сходознавчі 
читання А. Кримського (Київ, 2005-2018 рр.); Перспективні напрями вивчення 
всесвітньої історії (Київ, 2005 р.); Актуальні проблеми історії стародавнього світу 
(Київ, 2007, 2009, 2011, 2013 рр.); Читання пам'яті Омеляна Пріцака (Київ, 2008-
2009 рр.); Проблеми історії і археології України (Харків, 2008, 2012 рр.); Политика, 
идеология, историописание В римско-эллинистическом мире (Казань, 2009 р.); 
Проблемы истории и культуры Древнего Востока (Москва, 2010 р.); Культурна 
спадщина Єгипту та країн Близького Сходу в ІІІ тис. до н.е. – І тис. н.е. (Київ, 2011 
р.); Эллинизм: географические границы, хронологические рамки, сущностное 
содержание (Москва 2012 р.); Доісламський Близький Схід: історія, релігія, 
культура (Київ, 2013 р.); Україна-Єгипет: проблеми вивчення мови, історії, культури 
та економіки (Київ, 2014 р.); Иконография, символика и эмблематика в 
эллинистическом мире (Москва, 2015 р. – доповідь по скайпу); Научное наследие 
А.Б. Рановича (Москва, 2015 р. – доповідь по скайпу); Эллинистический мир и Рим: 
контакты и конфликты (Москва, 2016 р. – доповідь по скайпу); Греки, римляне и 
варвары: сходства и различия (Казань, 2017 р. – доповідь по скайпу); Суспільства 
давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина (Київ, 
2017 р.); Читання пам’яті професора П. И. Каришковського (Одеса, 2018 р.); Ver 
Kyiviens (Київ, 2018, 2020 рр.); Історія античного світу і середньовіччя в 
університетах України (Харків, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у двох 
монографіях: «Від басилевсів-фараонів до фараонів-басилевсів: перші 100 років 
птолемеївської монархії» (Вінниця; Київ, 2020) (40,5 друк. Арк.), «Александрійські 
фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птолемеїв» (Київ, 2010) (38,59 
друк.арк), 30 статтях у фахових виданнях України і зарубіжних періодичних 
виданнях, внесених до наукометричних баз, а також у 32 додаткових публікаціях і 
тезах доповідей2 (загальний обсяг таких публікацій – 33 Друк.Арк.). 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона 
включає в себе список умовних скорочень, вступ, п’ять розділів та 17 підрозділів, 
висновки, список використаних джерел та літератури (1714 найменувань) і додаток. 
Загальний обсяг дисертації становить 549 сторінок, з них основного тексту – 380 с., 
додатку – 7 с. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, 
мету, завдання, хронологічні та географічні межі дослідження, сформульовано 
наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, подано інформацію 
про їх наукову апробацію, особистий внесок здобувача та структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія», який 
складається з трьох підрозділів, систематизовано і охарактеризовано наукову 

2 Багато з них можна знайти на моїй персональній сторінці, розміщеній на порталі: academia.edu 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://independent.academia.edu/AndreyZelinsky. 
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літературу з досліджуваної проблематики, джерельну базу та викладено 
методологію дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Історіографічний огляд» викладено і систематизовано 
наукові доробки вчених, присвячені історії держави Птолемеїв, вказано на внесок 
попередників, який тією чи іншою мірою міг сприяти розкриттю й вирішенню  кола 
проблем, пов’язаних з темою дисертаційного дослідження. Аналіз праць наведено за 
проблемно-хронологічним принципом. Виокремлено наступні групи наукових 
досліджень: 1) загальні праці з історії еллінізму, що містять розділи, присвячені 
державі Птолемеїв 3 ; 2) загальні праці з історії Держави Птолемеїв 4 ; 3) праці, 
присвячені окремим персоналіям з числа перших чотирьох Птолемеїв та/або їхніх 
дружин 5 ; 4) праці, присвячені окремим аспектам історії й культури держави 

3 Droysen J.G. Geschichte des Hellenismus: In 3 Bd. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1952-
1953. Bd. 2-3; Niese B. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit er Schlacht bei 
Chäronea: in 3 Bd. Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1893; Beloch K. J. Griechische Geschichte: in IV 
Bd. Bd. IV. T. 2. (2te Ed.) Berlin; Leipzig: Teubner, 1927; Tarn W. Hellenistic Civilisation. London: E. 
Arnold & Co., 1927; Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit: in 3 Bd. München: C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1937-1952; idem, Die hellenistische Weltkultur. Stuttgart; Wiesbaden: 
Steiner-Vert, 1988; Rostovtzeff M.I. The Social and economic history of the hellenistic world: In III v. 
Oxford: Oxford University Press, 1941; Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. Москва; 
Ленинград: Изд-во АН СССР, 1950; Préaux C. Le monde hellénistique: in 2 v. Paris: P.U.F., 1978. (non 
vidi); Will É. Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.): in 2 t. (Ed. 2). Nancy: Presses 
universitaires de nancy, 1979-1982; Leveque P. Le monde hellénistique. P.: A. Colin, 1969; Chamoux F. 
Hellenistic Civilization: Trans. from french. Oxford: Blackwell Publishing, 2002; Walbank F. The 
Hellenistic World. Еd. 2. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993; Kreissig H. Geschichte des 
Hellenismus. Berlin: Akademie-Verlag, 1982. (non vidi); Gehrke H.-J. Geschichte des Hellenismus. 
München: Oldenburg, 1990; Green P. Alexander to Actium. The Historical evolution of the hellenistic 
age. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1990; Shipley G. The Greek World After 
Alexander, 323-30 BC. London; New York: Routledge, 2000; Heinen H. Geschichte des Hellenismus. 
Von Alexander bis Kleopatra. München: C.H. Beck Verlag, 2003. 
4 Mahaffy J.P. A history of Egypt under the Ptolemaic dynasty. London: Methuen & Co., 1899; Strack M. 
Die Dynastie der Ptolemäer. Berlin: W. Hertz, 1897; Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides: Іn 4 v. 
Paris: E. Leroux, 1903-1907; Bevan E. The House of Ptolemy; A History of Egypt under the Ptolemaic 
Dynasty. Chicago: Argonaut, 1968; Hölbl G. A History of the Ptolemaic Empire: Trans. from germ. 
London; New York: Routledge, 2001; Huss W. Ägypten in hellenistischer Zeit: 332-30 v.Chr. München: 
C.H. Beck, 2001; Manning J. The Last Pharaohs. Egypt unter the Ptolemies, 305-30 BC. Princeton;
Oxford: Princeton University Press, 2010; Bennett Ch. Egyptian Royal Genealogy. 2001-2013
[Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.instonebrewer.com/TyndaleSites/Egypt/ptolemies/ptolemies.htm; Pfeiffer St. Die Ptolemäer:
im Reich der Kleopatra. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 2017. 
5 Seibert J. Untersuchungen zur Geschichte Ptolemaios' I. München: C.H. Beck, 1969; Ellis W. Ptolemy 
of Egypt. London; New York: Routledge, 1994; Caroli Ch. Ptolemaios I. Soter Herrscher zweier 
Kulturen. Konstanz: Badawi Artes afro arabica, 2007; Worthington I. Ptolemy I. King and Pharaoh of 
Egypt. Oxford: Oxford University Press, 2016; Longega G. Arsinoe II. Roma: L'erma di Bretschneider, 
1968. (non vidi); Hazzard R. Imagination of a Monarchy: Studies in Ptolemaic Propaganda Phoenix. 
(suppl) 2000. Vol. 37; Müller S. Das hellenistische Königspaar inder medialen Repräsentation: 
Ptolemaios II. und Arsinoe II. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009; Nilsson M. The Crown Of 
Arsinoe II. The Creation and development of an imagery of autority: dis… Phd. / University of 
Gotenburg. Gotenburg, 2010; Carney E. Arsinoe of Egypt and Macedon: A Royal Life (Women in 
Antiquity). Oxford: Oxford University Press, 2013; Beyer-Rotthoff B. Untersuchungen zur Aussenpolitik 
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Птолемеїв (соціально-економічним питанням6, військовій справі7, адміністративній 
системі 8 , історико-культурним і релігійно-ідеологічним реаліям, пов’язаним із 
фараонівською складовою птолемеївської монархії9, ремінісценціям птолемеївської 
ідеології у творчості представників александрійської поетичної школи 10 , історії 

Ptolemaios' III. Bonn: Habelt, 1993; Clayman D. Berenice II and the Golden Age of Ptolemaic Egypt. 
Women in antiquity. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014; Carrez-Maratray J.-Y. Bérénice 
II d’Égypte, une reine dans les étoiles. Paris: Ellipses, 2014. (non vivi); van Oppen de Ruiter B. Berenice 
II Euergetis. Essays in Early Hellenistic Queenship. New York: Palgrave Macmillan, 2015; Huss W. 
Untersuchungen zur Aussenpolitik Ptolemaios IV. München: C.H.Beck, 1976. 
6 Хвостов М.М. Исследования по истории обмена. История восточной торговли греко-римского 
Египта. Казань: Тип. Казанского ун-та, 1907; Rostovtzeff M. A Large Estate in Egypt in the Third 
Century B.C. A Study in Economic History. Madison, Vi.: University of Wisconsin Press, 1922; Préaux 
C. Les Grecs en Egypte d’après les archives de Zenon. Bruxelles: Edition de la Fondation Egyptologique
Reine Elisabeth, 1947. (non vidi); eadem, L'économie royale des Lagides. Bruxelles: Fondation
égyptologique Reine Elisabeth, 1939. (non vidi); Świderek A. W „Państwie” Apolloniosa. Społeczeństwo 
wczesno ptolemejskie Fajum w świetle Archiwum Zenona. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1959; Зельин К.К. Исследования по истории земельных отношений в Египте II-I веков до
н.э. Москва: Изд-во АН СССР, 1960; Пикус Н.Н. Царские земледельцы (непосредственные 
производители) и ремесленники в Египте ІІІ века до н.э. Москва: Изд-во МГУ, 1972; Orrieux C. 
Zenon de Caunos. Paris: Les Belles Lettres, 1985; Lewis N. Greeks in Ptolemaic Egypt. Oxford: 
University Press, 1986; Manning J. Land and Power in ptolemaic Egypt. The Structure of Land Tenure.
Canbridge: University Press, 2003; Veïsse A.-E. Les “revoltes egyptiennes”. Recherches sur les troubles 
interieurs en Egypte du regne de Ptolemee III a la conquete romaine. Leuven; Paris; Dudley (Ma.):
Peeters, 2004; Clarysse W., Thompson D. Counting the people in Hellenistic Egypt: in 2 v. Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.
7 Lesquier J. Les institution militaires de l'Egypte sous les Lagides. Paris: Ernest Leroux, 1911; Uebel F.
Die Kleruschen Ägyptens unter den ersten sechs Ptolemäern. Berlin: Akademie-Verlag, 1968; Winnicki
J.-K. Ptolemäerarmee in Thebais. Wrocław; Warszawa; Kraków: Wyd-wo PAN, 1979; Johstono P. 
Military Institutions and State Formation in the Hellenistic Kingdoms: Dis... PhD / Duke University.
Durham, 2012; Scheuble-Reiter S. Die Katökenreiter im ptolemäischen ägypten. München: C. H. Beck,
2012; Fischer-Bovet C. Army and society in Ptolemaic Egypt. New York: Cambridge University Press,
2014.
8 Bagnall R. The Administration of the Ptolemaic Possessions Outside Egypt. Leiden: E.J. Brill, 1976;
Huss W. Die Verwaltung des ptolemaiischen Reichs. München: C.H.Beck, 2011.
9 Otto W. Priester und Tempel in hellenistischen Ägypten: In 2 Bd. Leipzig; Berlin: Teubner, 1905, 1908;
Pfeiffer St. Herrscher– und dynastiekulte im Ptolemäerreich: Systematik und Einordnung der Kultformen.
München: C. H. Beck, 2008; Gorre G. Les relations du clerge egyptien et des Lagides d'apres les sources
privees. Leuven: Peeters, 2009; Schäfer D. Makedonische Pharaonen und hieroglyphische Stelen:
historische Untersuchungen zur Satrapenstele und verwandten Denkmälern. Leuven; Paris; Walpole 
(Ma): Peeters, 2011; Moyer I. Egypt and the Limits of Hellenism. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2011; Панов М.В. Источники по истории жреческих семей Мемфиса и Летополя в поздний
период. В 2-х ч. Новосибирск: М.В. Панов, 2015; Ладынин И.А. «Снова правит Египет!» начало
эллинистического времени в концепциях и конструктах позднеегипетских историографии и
пропаганды. Москва; Санкт-Петербург: ИРХГА, 2017; він же, Начало македонского времени в 
категориях традиционного мировоззрения древних египтян конца IV начала III вв. до н.э.: в 2-х т.: 
Дис... докт. ист. наук: 07.00.03 / Московский государственный университет. Москва, 2017.
10 Hunter R. The Argonautica of Apollonius: literary studies. Cambridge: Cambridge University Press,
1993; idem, On Coming After Studies in Post-Classical Greek Literature and its Reception. Berlin; New
York: Walter de Gruyter, 2008; Weber G. Dichtung und höfische Gesellschaft. Die Rezeption von 
Zeitgeschichte am Hof der ersten drei Ptolemäer. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993 ;Cameron A. 
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окремих міст елліністичного Єгипту11); 5) праці, присвячені широкому колу аспектів 
військово-політичної історії елліністичного світу12; 6) сучасні колективні праці та 

Callimachus and His Critics. Princeton: Princeton University Press, 1995; Acosta-Hughes B. Polyeideia: 
The Iambi of Callimachus and the Archaic Iambic Tradition. Berkeley; Los Angeles; London: University 
of California Press, 2002; idem, Arion’s Lyre. Archaic Lyric into Hellenistic Poetry. Princeton: Princeton 
University Press, 2010; Stephens S. Seeing Double. intercultural Poetics in Ptolemaic Alexandria. 
Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2003; Fantuzzi M., Hunter M. Tradition 
and Innovation in hellenistic Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Gutzwiller K. A 
guide to Hellenistic Literature. Oxford: Blackwell Publishing, 2007; Завьялова В.П. Каллимах и его 
гимны. Москва: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2009; Laukola I. Macedonian Kings, 
Egyptian Pharaohs. The Ptolemaic Family in the Encomiastic Poems of Callimachus: diss. PhD. / 
University of Helsinki. Helsinki: 2016; Kampakoglou A. Studies in the Reception of Pindar in Ptolemaic 
Poetry. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2019. 
11  Plaumann E. Ptolemais in Oberägypten. Ein Beitrag zur Geschichte des Hellenismus in Ägypten. 
Leipzig: Quelle and Meyer, 1910. (non vidi); Fraser P. Ptolemaic Alexandria: In II v. Oxford: Clarendon 
Press, 1972; Thompson D. Memphis under the Ptolemies. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 
2012. 
12 Holleaux M. Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au III-e siecle av. J.-C. (273-205). Paris: 
E. de Boccard, 1921; Seibert J. Historische Beiträge zu den dynastischen Verbindungen in hellenistischer 
Zeit. Wiesbaden: Steiner Verlag, 1967; Briant P. Antigone le borgne. Les débuts de sa carrière et les 
problèmes de l’Assemblée macédonienne. Paris: Les Belles Lettres, 1973; Müller O. Antigonos 
Monophthalmos und “Das Jahr der Könige”. Bonn: R. Habelt Verlag, 1973; Жигунин В.Д.
Международные отношения эллинистических государств в 280-220 гг. до н. э. Казань: Изд-во
Казанского ун-та, 1980; Buraselis K. Das hellenistische Makedonien und die Ägäeis: Forschungen zur
Politik des Kassandros und der drei ersten Antigoniden im Ägäischen Meer und in Westkleinasien. 
München: C.H. Beck, 1982; Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского. Казань: Изд-
во Казанского ун-та, 1984; Winnicki J.-K. Operacje wojskowe Ptolemeuszów w Syrii. Warszawa: Wyd-
wo Un-tu warszawskiego, 1989; Billows R. Antigonos the One-Eyed and the Creation of the hellenistic 
State. 2nd Ed. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1997; Ager Sh. Interstate
Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C. Berkeley; Los Angeles; London:
University of California Press, 1996; Lampela A. Rome and the Ptolemies of Egypt: The Development of
Their Political Relations, 273-80 B.C. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1998; Ogden D.
Polygamy, Prostitutes and Death. The Hellenistic Dynasties. London; Swansea: Duckworth; The
Classical Press of Wales, 1999; Chaniotis A. War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History. 
Oxford: Blackwell Publishing, 2005; idem, Age of Conquests. The Greek World from Alexander to
Hadrian. Cambridge (Ma): Harvard University Press, 2018; Schuffert F.-G. Studien zu Krieg und
Machtbildung im Frühhellenismus: Dis… Doct. Phil. / der Justus-Liebig-Universität. Giessen, 2005; 
Eckstein A. Mediterranean Anarchy, Interstate War, and the Rise of Rome. Berkeley; Los Angeles;
London: University of California Press, 2006; idem, Rome Enters the Greek East: From Anarchy to
Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230-170 BC. Malden (MA); Oxford: Blackwell Publishing,
2008; Paschidis P. Between city and King. Prosopographical Studies on the Intermediaries Between the 
Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the Royal Courts in the Hellenistic Period (322-190
BC). Athens: Research Centre for Greek and Roman Antiquity; Diffusion de Boccard, 2008; Grainger J. 
The Syrian Wars. Leiden; Boston: Brill, 2010; idem, Hellenistic and Roman Naval Warfare 336-31BC. 
Barnsley: Pen & Sword Books Ltd Incorporates, 2011; idem, Great Power Diplomacy in the Hellenistic
World. New York: Routledge, 2017; idem, Antipater’s Dynasty. Alexander the Great’s Regent and his 
Successors. Barnsley: Pen & Sword, 2019; Grabowski T. Ostatni Triumf Ptolemeuszy. Czwarta Wojna 
syryjska (221-217 p.n.e.). Kraków: Historia Jagellonica, 2010.
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тематичні збірки публікацій, пов’язані з проблематикою представленого 
дослідження13.  

Результатом аналізу процесів, явищ і тенденцій, пов’язаних з дослідженням 
історії держави Птолемеїв, стало визначення п’яти важливих моментів, які 
обумовили подальшу роботу над дисертацією. Серед них: 1) поступово зростаюче 
сегментування птолемеївських студій; 2) наявність у світовій історіографії вагомого 
наукового доробку, пов’язаного з виявленням і вивченням греко-македонських і 
єгипетських складових царської влади Птолемеїв14; 3) існування опосередкованого 
13 Hellenistic History and Сullture / ed. P. Green. Berkeley: University of California Press, 1993; Images 
and Ideologies. Self-definition in the Hellenistic World / Ed. A. Bulloch et al. Berkeley; Los Angeles; 
Oxford: University of California Press, 1993; A companion to Apollonius Rhodius / ed. Th. papanghelis, 
A. Rengakos. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2001; The Hellenistic World: New Perspectives / Ed. D.
Ogden. London: The Classical Press of Wales and Duckworth, 2002; A Companion to the Hellenistic 
World / Ed. A. Erskine. Malden (MA); Oxford: Blackwell Publishing, 2003; The new Posidippus: a
Hellenistic poetry book / Ed. K. Gutzwiller. Oxford: Oxford University Press, 2005; Kulturgeschichte des
Hellenismus. Von Alexander dem Groszen bis Kleopatra / Hg. G. Weber. Stuttgart: Klett-Cotta, 2007; 
Ägypten unter fremden Herrschern zwischen persischer Satrapie und römischer Provinz / Hg. St. Pfeiffer.
Frankfurt am Main: Verlag Antike, 2007; Ptolemy II Philadelphus and his World / ed. P. McKechnie, Ph. 
Guillaume. Leiden; Boston: Koninklijke Brill NV, 2008; A Companion to Ancient Egypt / A. Lloyd.
Oxford: Blackwell Publishing, 2010; Creating a hellenistic World / ed. A. Erskine, L. Jones. Swansea:
Classical Press of Wales, 2010; Alexandreia und das ptolemäische ägypten -Kulturbegegnungen in
hellenistischer Zeit / Hg. G. Weber. Berlin: Verlag Antike, 2010; A companion to hellenistic literature /
Ed. J. Clauss, M. Cuypers. Chichester: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2010; More than Men, Less than
Gods: Studies on Royal Cult and Imperial Worship / ed. P. Iossif, A. Chankowski, C. Lorber. Leuven:
Peeters, 2011; The Economies of Hellenistic Societies, Third to First Centuries BC / Ed. Z. Archibald, J. 
Davies, V. Gabrielsen. Oxford: Oxford University Press, 2011; Brill's Companion to Callimachus / ed. B.
Acosta-Hughes, L. Lehnus, S. Stephens. Leiden: Brill, 2011; Lokale Eliten und hellenistische Könige:
zwischen Kooperation und Konfrontation / Hg. B. Dreyer, P. Mittag. Berlin: Verlag Antike, 2011; The
Ptolemies, the Sea and the Nile. Studies in Waterborne Power / ed. K. Buraselis, M. Stefanou, D.J. 
Thompson. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; Belonging and Isolation in the Hellenistic
World / ed. Sh. Ager, R. Faber. Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 2013; The Age of
the Successors and the creation of the hellenistic kingdoms (323-276 B.C.) / ed. H. Hauben and A.
Meeus. Leuven: Peeters, 2014; "Боги среди людей": культ правителей в эллинистическом, 
постэллинистическом и римском мире / ред. С. Ю. Сапрыкин, И. А. Ладынин. Москва; Санкт-
Петербург: Изд-во РХГА, 2016; The Hellenistic Court: Monarchic Power and Elite Society from
Alexander to Cleopatra / ed. A. Erskine, L. Llewellyn-Jones, Sh. Wallace. London; Swansea: Classical
Press of Wales, 2017; Ptolemy I and the Transformation of Egypt, 404-282 BCE / Ed. P. McKechnie, J. 
Cromwell. Leiden; Boston: Brill, 2018; L’eta ellenistica: Societe, politica, cultura / ed. M. Mari. Roma: 
Carocci editore, 2019; A companion to Greco-Roman and late antique Egypt / ed. K. Vandorpe. Hoboken
(NJ): John Wiley & Sons, Inc., 2019.
14 Про античні й єгипетські риси птолемеївської монархії та припущення стосовно характеру їх
поєднання з наведенням попередньої літератури – див. наприклад: Koenen L. The Ptolemaic King as
a Religious Figure // Images and Ideologies… P. 26-116; Hölbl G. Op. Cit. P. 77-123, 160-177, 257-303; 
Manning J. Land… passim; idem, Last pharaohs… passim; Pfeiffer St. Herrscher– und dynastiekulte…
passim; Idem, Die Ptolemäer... passim; Зелінський А.Л. Александрійські фараони та їхні піддані. 
Зміцнення влади перших Птолемеїв. Київ: Академперіодика, 2010. усюди; ones Ll., Winder S. A 
key to Berenike’s Lock? The Hathoric model of queenship in early Ptolemaic Egypt // Creating a 
Hellenistic World… P. 247-269; Schäfer D. Op. Cit. passim; Weber G. Der ptolemäische Herrscher- und
Dynastiekult -ein Experimentierfeld für Makedonen, Griechen und ägypter // Oikumene. 2012. Vol. 9. 
S. 77-97; Ладынин И.А. Династический культ и эпонимное жречество Птолемеев // «Боги среди

11



впливу на формування поглядів автора, зумовленого спостереженнями стосовно 
єдиноспрямованої еволюції релігійно-ідеологічної політики Птолемеїв, здійсненими 
Г. Хьольблем15, та висновками щодо взаємозв’язку між послабленням зовнішньої 
активності Птолемеїв і посиленням внутрішньополітичних державних важелів, 
зробленими Дж. Меннінгом16; 4) відсутність спеціальних досліджень, безпосередньо 
пов’язаних темою, сформульованою автором дисертації; 5) необхідність всебічного 
цілісного дослідження процесу еволюції птолемеївської монархії як суспільно-
політичної інституції. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази» показано, що в 
дисертаційній роботі з метою проведення достовірного дослідження використано 
низку опублікованих джерел, різних за характером і походженням. Їх розділено на 
шість груп: 1) наративні; 2) епіграфічні; 3) папірологічні; 4) археологічні; 5) 
нумізматичні; 6) ономастичні.  

До першої групи входять давньогрецькі, латинські, єгиптомовні та клинописні 
наративи 17 . Типологічно їх можна поділити на греко-римські історичні твори; 
хроніки й життєписи, укладені давньогрецькими, римськими та візантійськими 
авторами; греко-римські праці описового та енциклопедичного характеру; збірки 
анекдотів, що передають елліністичну традицію; твори античних поетів і 
міфографів; праці грекоримської доби, що мають філософське та публіцистичне 
спрямування; твори давньоєгипетської літератури, чия поява чи бодай рукопис 
датовані елліністичною добою; месопотамські клинописні тексти хронографічного 
характеру. 

Друга група містить грекомовні й єгиптомовні написи офіційного та 
приватного характеру. До офіційних епіграфічних текстів належать царські укази та 
листи, почесні полісні написи, єгипетські храмові постанови й царські барельєфи, а 
також декрети так званих загальноєгипетських жрецьких синодів. До написів 
приватного характеру слід віднести грекомовні присвяти або акти обожнення, 
зроблені окремими особами або групами осіб на адресу представників правлячої 
династії, а також прижиттєві або заупокійні тексти автобіографічного характеру, 
виконані єгипетською.  

До третьої групи віднесено низку грекомовних папірусів та єгиптомовних 
документів, написаних демотикою. У випадку представленого дослідження, 
папірологічні джерела відіграють лише третьорядну роль, оскільки висвітлюють не 
стільки суспільно-політичні, скільки соціально-економічні аспекти історії 
елліністичного Єгипту. Проте, вони мають певну цінність при вивченні військово-
політичної та династичної історії держави Птолемеїв, а також здатні пролити 

людей»… С. 265-312; він же, «Снова правит Египет!»… усюди; Worthington I. Ptolemy I. King and 
Pharaoh of Egypt. Oxford: Oxford University Press, 2016. passim; Laukola I. Op. Cit. passim; Veïsse A.-
E. The Last Pharaohs: The Ptolemaic Dynasty and the Hellenistic World // A companion to Greco-Roman
and late antique Egypt… P. 35-49.
15 Hölbl G. Op. Cit. P. 77-123, 160-177, 257-303.
16 Manning J. Land… passim; idem, Last pharaohs… Passim. 
17  У цьому як і у наступних випадках використання єгиптомовних і клинописних джерел, я
працював з найновішими перекладами; в разі ж необхідності – консультувався із самими
перекладачами.

12



додаткове світло на характер відносин того чи іншого представника 
Александрійської династії з корінним населенням країни Нілу. 

Четверта група складається із залишків сучасної Птолемеям матеріальної 
культури, що мають різний ступінь збереженості. До їх числа належать результати 
втілення птолемеївської програми єгипетського храмового будівництва, пам’ятки 
світського характеру, знайдені в Єгипті, артефакти знайдені на території так званих 
зовнішніх володінь держави Птолемеїв, а також знахідки, зроблені у регіонах, що 
перебували у сфері впливу александрійських володарів. 

До п’ятої групи слід віднести поодинокі античні монети та цілі монетні 
скарби, що походили як з держави Птолемеїв, так і з інших державних утворень 
елліністичної доби. Пам’ятки, що належать до цієї групи джерел, надають додаткову 
інформацію стосовно характеру зовнішньополітичної діяльності і внутрішньої 
політики перших чотирьох Птолемеїв. 

Шоста група містить дві категорії особистих імен, а саме: антропоніми та 
топоніми. До першої з них належать імена з птолемеївського царського 
ономастикону, що зустрічаються у єгипетському жрецькому середовищі та 
іноземних царських родинах. До другої – назви міст, заснованих або перезаснованих 
александрійськими володарями. 

При цьому, у дисертаційному дослідженні використано низку джерел, котрі 
були введені до наукового обігу протягом останніх десятиліть. З-поміж них: збірка 
епіграм александрійського поета Посидіппа 18 , так звана «Хроніка вторгнення 
Птолемея ІІІ» – клинописний текст 245 р.19, кавнський напис датований 15-м роком 
правління македонського царя Антигона Гоната 20 , повний текст першого з 
тримовних синодальних декретів, прийнятого єгипетським жрецтвом у 243 р. 21 , 
єгипетський жрецький декрет з Гераклейона/Тоніса (бл. 118 р.), який відображає 
деякі реалії часів правління Птолемея IV22, александрійський храм Бастет/Артеміди, 
збудований за часів Птолемея ІІІ 23 , залишки птолемеївських фортифікаційних 
споруд, знайдені у нільській Дельті24, золотий скарб птолемеївських монет 261-259 
рр., знайдений біля Антіохії-на-Оронті 25 , нумізматичні знахідки, котрі можуть 

18 Posidippus. Epigramata Posidippi Pellaei quae supersunt omnia / Ed. C. Austin, G. Bastianini. Milano: 
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto (Biblioteca Classica), 2002. 
19  Babylonian Chronographic Texts from the Hellenistic Period [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.livius.org/sources/content/mesopotamian-chronicles-content/bchp-11-invasion-of-
ptolemy-iii-chronicle/. 
20 Die Inschriften von Kaunos / Hg. Ch. Marek. München: C.H. Beck, 2006. S. 133-136. 
21 El-Masry Y. et al. Das Synodaldekret von Alexandria aus dem Jahre 243 v. Chr. Hamburg: Buske, 
2012. 
22 Thiers Ch. La stèle de Ptolémée VIII Évergète II à Héracléion. Oxford: Oxford Centre for Maritime 
Archaeology, 2009. 
23 Пор. Abd El-Maksoud M. A. La fouille du Boubasteion d'Alexandrie : présentation préliminaire // 
Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et africaine. 2012. T. 12. P. 427-446. 
24 Redon B. Le maillage militaire du Delta égyptien sous les Lagides // L’armée en Egypte aux époques 
perse, ptolémaïque et romaine / Ed. A-E Veïsse, S. Wackenier. Genève: Librairie DROZ S.A., 2014. 
P. 45-80. 
25 Davesne A., Yenisoganci V. Les Ptolémées en Séleucide: le trésor d'Hüseyinli // Revue Numismatique.
1992. S. 6. T. 34. P. 23-36.
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свідчити на користь короткочасного перейменування полісу Візантій на 
Птолемаїду26, тощо. 

У підрозділі 1.3. «Методологічне підґрунтя дослідження» обґрунтовано 
використання здобувачем наукових теорій, принципів, підходів і методів, задіяних 
під час роботи з джерелами та науковою літературою. Показано, що методологічною 
основою дисертаційного дослідження є сучасні концептуальні підходи та теорії. 
Перш за все, йдеться про використання комплексного підходу, зумовленого 
багатогранністю елліністичного феномену як цивілізаційного явища. Крім того, 
необхідність розгляду птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції у 
динаміці її розвитку спричинила до застосування методологічних засад історичного 
інституціоналізму 27  з його неоінституційною модифікацією включно 28 . Цей 
напрямок історичної методології, котрий з’явився в останній третині минулого 
століття (див. прим. 27-28), спрямований на вивчення суспільних інституцій. 
Причому, якщо основна його течія орієнтована на визначення статичної сутності 
об’єктів дослідження, то неоінституціоналізм скерований на виявлення змін у межах 
кожної окремої структури. На завершення, у підрозділі було представлено 
методичний інструментарій, задіяний автором дослідження, і наведено конкретні 
приклади використання окремих методів. 

Таким чином, наявність вільної історіографічної ніші у сукупності з 
існуванням солідної джерельної бази, належного методологічного підґрунтя й 
необхідного методичного інструментарію дає право автору дисертації претендувати 
на актуальність запропонованого дослідження і оригінальність його висновків. 

Другий розділ «Птолемей І Сотер – становлення птолемеївської 
монархії», який складається з чотирьох підрозділів, присвячено виявленню 
характеру співвідношення греко-македонської та єгипетської складових 
птолемеївської монархії на момент її формування Птолемеєм сином Лага. 

У підрозділі 2.1. «Птолемей в оточенні Александра Македонського – 
здобуття досвіду володарювання» запропоновано огляд кола проблем, пов’язаних з 
походженням майбутнього засновника держави Птолемеїв; після чого, коротко 
змальовується період перебування майбутнього царя в оточенні Александра 
Македонського. На завершення зазначається, що саме у цей період життя майбутній 
Птолемей І, на додачу до своєї уродженої практичності, набув досвід, необхідний 
для управління поліетнічною державою. 

У підрозділі 2.2. «Птолемей як сатрап Єгипту – доказ прав на басилейю» 
розглянуто період номінального перебування майбутнього Птолемея І у статусі 
єгипетського сатрапа при фактичному незалежному управлінні країною Нілу (323-

26 Psoma S. Numismatic Evidence on the Ptolemaic Involvement in Thrace During the Second Syrian 
War // American Journal of Numismatic. 2008. Vol. 20. P. 257-263. 
27 Про цей методологічний підхід – див. North D. Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance (Political Economy of Institutions and Decisions). Cambridge: Cambridge University Press, 
1990; Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis / Ed. S. Steinmo, K. 
Thelen, F. Longstreth. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
28  Про сутність неоінституціоналізму – див. н-д: March J., Olsen J. The New Institutionalism: 
Organizational Factors in Political Life // The American Political Science Review. 1984. № 3. P. 734-
749; а також прим. 26. 
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305/304 рр). Відзначається перманентна особиста участь Птолемея у І-ІІІ війнах 
діадохів і низці локальних конфліктів, що мали на меті примноження та захист 
підконтрольної йому території; а також – вагомий характер допомоги, яку він 
надавав військово-політичним союзникам. В останньому контексті, автор робить 
припущення, згідно з яким обожнення Птолемея вдячними родосцями, завдяки 
якому він наблизився у своєму статусі до Александра Македонського, було 
викликано передачею ним правителю Македонії Кассандру Коринта, що з рештою 
призвело до припинення облоги Родосу Деметрієм Поліоркетом. Разом з цим, автор 
дослідження вказує на те, що Птолемей вже тоді добре усвідомлював значення 
офіційного прийняття формальних ознак єгипетської царської влади. На таке 
усвідомлення вказує його відмова допустити до Мемфіса, а отже й до можливості 
проходження єгипетського коронаційного ритуалу, недієсправних, проте легітимних 
наступників Александра Македонського – Філіппа ІІІ й Александра IV. 

У підрозділі 2.3. «Птолемей І як Басилевс – закладання підвалин імперії», 
який складається з двох пунктів, висвітлено діяльність Птолемея І як греко-
македонського басилевса.  

У пункті 2.3.1 «Прийняття Птолемеєм царського титулу – визначення 
первинності басилейї» здобувач наголошує на подвійному характері процедури 
воцаріння засновника династії Птолемеїв (у кін. 306 р. проголошення басилевсом, а 
на поч. 304 р. пройдення ритуалу єгипетської коронації). При цьому, автор 
дисертації акцентує увагу на пріоритетному значенні для Птолемея набуття статусу 
басилевса і частковому нерозумінні цим царем-чужоземцем єгипетських релігійно-
політичних реалій. Зокрема, після смерті вищезгаданого Александра IV син Лага 
більш ніж на п’ять років залишив єгиптян без царя-ритуаліста, що, до речі, 
кардинально протирічило місцевій релігійній традиції.  

У пункті 2.3.2 «Вияви особистої військової активності Птолемея І» 
дисертант розглядає військово-політичну діяльність Птолемея І, наголошуючи на 
подальшій його активності як басилевса, котра зрештою призвела до створення цим 
царем власної імперії. До її складу, крім самого Єгипту, входили наступні області: 
Киренаїка з приєднаною до неї на заході прибережною смугою карфагенської 
території, Койлесирія (південна Сирія, Палестина і Фінікія), Кіпр та Кікладський 
острівний союз. 

У підрозділі 2.4. «Птолемей І як фараон – віртуальний характер 
єгипетської владної складової» дисертант вказує на те, що вияви фараонівського 
компоненту влади Птолемея І, у своїй більшості, носили формальний чи навіть 
віртуальний характер. До таких виявів, окрім проходження єгипетської коронації, 
автор дослідження відносить: практику безсистемного й спорадичного храмового 
будівництва, принагідний захист храмових інтересів, підтвердження прав деяких 
храмів на земельні володіння і поодинокі випадки вшанування священних тварин. 
Сюди ж він додає факт запровадження традиції повернення до країни Нілу 
єгипетських культових предметів, раніше вивезених звідти персами. Результатом 
вищенаведеної діяльності Птолемея І стало добровільне, хоча й дещо удаване 
визнання місцевим жрецтвом сакрального володаря Обох Земель в особі 
доброзичливого чужоземця.  
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Таким чином, співвідношення греко-македонської і єгипетської складових 
птолемеївської монархії за часів її утворення, безперечно, було на користь першої з 
них; подібний стан речей повністю відповідав нагальним потребам і збігався з 
характером світосприйняття Птолемея I – спочатку неофіційного правителя Єгипту, 
а згодом – офіційного носія царської влади. 

Третій розділ «Птолемей ІІ Філадельф – рівновага двох владних 
компонентів», який складається з трьох підрозділів, присвячено висвітленню 
характеру співвідношення греко-македонської та єгипетської складових 
птолемеївської монархії за правління сина і наступника засновника 
Александрійської династії, Птолемея ІІ. 

У підрозділі 3.1. «Царевич Птолемей і проблема престолоуспадкування – 
підготування майбутнього володаря» реконструйовано низку подій, пов’язаних з 
дитячими та юнацькими роками майбутнього другого представника династії 
Птолемеїв. Автор дослідження демонструє, що набуття майбутнім Птолемеєм ІІ 
статусу батькового співправителя було безпосередньо пов’язане з поступовим 
зростанням впливу при Александрійському дворі його матері, Береніки І. Він 
припускає, що підвищення царевича в обхід його старших єдинокровних братів 
супроводжувалось боротьбою придворних партій, відображеною у текстах античних 
наративів, під час якої син Береніки позиціонувався своїми прибічниками як цар 
Єгипту. Також дисертант констатує, що Майбутній цар отримав різнопланову освіту 
й практичний адміністративний досвід, а отже був добре підготований до 
управління державою. 

У підрозділі 3.2. «Птолемей ІІ як басилевс – віртуалізація греко-
македонської владної складової», який складається з трьох пунктів, розглянуто та 
проаналізовано діяльність Птолемея ІІ як греко-македонського басилевса.  

У пункті 3.2.1 «Перше десятиліття при владі – прояви особистої 
військової активності» Зазначено, що протягом перших десяти років одноосібного 
царювання (282-272/271 рр.) Птолемей ІІ узяв особисту участь у двох чи навіть 
трьох заходах військового характеру. Йдеться про приєднання до його держави 
низки областей на південному узбережжі Малої Азії: Памфілії, Лікії та більшої 
частини Карії (282 р.), І Сирійську війну (275-272/271 рр.)29 і можливо – похід за 
перший нільський поріг (1-ша половина 270-х рр.). При цьому, автор дослідження 
вказує на відсутність у відомих на сьогодні джерелах свідоцтв про безпосередню 
участь зазначеного царя у бойових зіткненнях. 

У пункті 3.2.2. «Шлюб Птолемея ІІ та Арсиної ІІ і царський апофеоз як 
передумова віртуалізації басилейї» виснувано, що точкою відліку для змін у 
ставленні Птолемея ІІ до функцій басилевса стало прижиттєве включення царя та 
його сестри й дружини Арсиної ІІ до офіційного державного культу, яке відбулось у 
272/271 р. При цьому, підкреслено, що саме шлюб між братом і сестрою став 
головним чинником, який лежав ув основі зазначеного апофеозу. На думку 
дисертанта, завдяки цьому заходу, Птолемей ІІ відтоді на правах бога міг ігнорувати 

29  Загальну історію так званих Сирійських війн, що мали місце між державами Птолемеїв і 
Селевкідів – див. Grainger J. The Syrian wars… passim. 

16



необхідність безпосередньої участі у війнах, підмінюючи її дистанційним впливом 
на події.  

Зміст пункту 3.2.3 «Часткове дистанціонування Птолемея ІІ від обов’язків 
басилевса» служить ілюстративним доказом на користь попереднього положення. 
Автор дослідження реконструює й аналізує подальшу військово-політичну історію 
держави Птолемеїв за правління Птолемея ІІ. Він приходить до висновку, що 
протягом подальших 25-ти років царювання (271-246 рр.), бл. 15-ти з яких 
припадали на війни (Хремонідову, ІІ Сирійську і військово-морську операцію по 
поверненню кікладських островів), Птолемей ІІ узяв особисту участь лише у 
сирійській кампанії 258/257 р. Вищевказану зміну в розумінні цим володарем своїх 
царських обов’язків дисертант охарактеризовує як часткову віртуалізацію 
птолемеївської басилейї. На завершення підрозділу, автор дисертаційного 
дослідження надає позитивну оцінку військово-політичній діяльності Птолемея ІІ, 
котрий безумовно примножив батькові володіння 30 , додаючи до них Лікію, 
Південно-східну Карію31, критський Ітан, Арсиною-Метану й імовірно Трезену на 
Пелопоннесі, а також значні території, розташовані на півдні від першого нільського 
порогу і вздовж східного та західного узбережжів Червоного моря. 

У підрозділі 3.3. «Птолемей ІІ як фараон – поступова матеріалізація 
постаті володаря Верхнього і Нижнього Єгипту» досліджено діяльність другого 
представника Александрійської династії як єгипетського царя-ритуаліста. Здобувач 
зазначає, що протягом царювання Птолемея ІІ, масштаби його діяльності як фараона 
невпинно зростали. Цар здійснив низку заходів, що сприяли його входженню до 
єгипетського цивілізаційного поля. Почасти продовжуючи й розширюючи скромні 
напрацювання батька він приділяв велику увагу фінансуванню програми храмового 
будівництва, опікуванню культами священних тварин і продовженню практики 
повернення єгипетських культових предметів, вивезених з країни персами. Поза 
цим, автор дисертаційного дослідження виділяє низку заходів, розроблених і 
запроваджених безпосередньо Птолемеєм ІІ. Останній відродив інституцію 
мемфіських первосвящеників, запровадив адміністративний контроль над 
важливими храмовими центрами Нижнього Єгипту, започаткував практику 
тривалих храмових турів і за належного часу пройшов ритуал сакрального 
оновлення – хеб-сед. Також Птолемей ІІ у сер. 270-х рр. заклав традицію скликання 
жрецьких зібрань, які за наступного царювання набули форми загальноєгипетських 

30 Хоча Птолемей ІІ під час І Сирійської війни був змушений поступитися прибережною смугою 
карфагенської території, раніше захопленою його батьком – Зелінський А.Л. Від басилевсів-
фараонів до фараонів-басилевсів: перші 100 років птолемеївської монархії. Вінниця; Київ: 
«Твори», 2020. С. 55-57, 280-282 прим. 251-258, 89, 331, прим. 570, проте за кілька років до смерті 
він посприяв створенню зовнішньополітичної ситуації, котра дозволила б у майбутньому 
повернути під владу Єгипту уступлені пунійцям володіння – там само. С. 376 прим. 808. 
31 Схоже на те, що Філадельфові, зрештою, також вдалося зберегти свій вплив на острові Кос – 
пор. Bengtson H. Randbemerkungen zu den koischen Asylieurkunden // Historia. 1955. Bd. 3. S. 460; 
Rigsby K. Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World. Berkeley; Los Angeles; London: 
University of California Press, 1996. P. 106; Huss W. Ägypten… S. 303; щоправда, у цьому випадку, 
скоріше йшлося про виключне право на покровительство, ніж про безпосереднє політичне 
домінування. 
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синодів. На думку дисертанта, саме у відповідь на матеріалізацію александрійського 
фараона, місцеве жрецтво здійснило зустрічні приязні кроки. Серед них: 
повномасштабне (позапротокольне) визнання за Птолемеєм ІІ сакрального 
царського титулу несу, прийняття ретроспективного відліку років його царювання (у 
чому було відмовлено Птолемею І) і згода на запровадження єгипетського культу 
померлої сестри-дружини царя Арсиної ІІ. Однак від сприйняття нехарактерного для 
Єгипту персонального прижиттєвого культу Птолемея ІІ місцеве жрецтво все ж 
відмовилося. 

Таким чином, під час правління Птолемея Філадельфа відбулося формування 
паритету між обома складовими птолемеївської монархії; зазначеного паритету було 
досягнуто шляхом певного свідомого послаблення греко-македонського її елементу 
з одночасним не менш свідомим істотним посиленням її єгипетської складової. 

У четвертому розділі «Птолемей ІІІ Евергет – превалювання єгипетської 
складової птолемеївської монархії», який складається з трьох підрозділів, 
виявлено зміни у співвідношенні греко-македонського та єгипетського компонентів 
птолемеївської монархії, що відбулися за царювання Птолемея ІІІ. 

У підрозділі 4.1. «Птолемей ІІІ до моменту воцаріння – позиціонування й 
виховання царевича» здійснено реконструкцію атмосфери, у якій зростав і 
виховувався майбутній третій александрійський володар. У його межах здобувач 
пропонує гіпотезу, згідно з якою первісток Птолемея ІІ ще у дитячі роки міг 
отримати напівглузливе прізвисько Анубіс, котре до певного часу маркувало його 
другорядну позицію у тодішній династичній кон’юнктурі по відношенню до так 
званого Птолемея-сина. Розвиваючи своє бачення становища майбутнього Птолемея 
ІІІ при александрійському дворі, автор дисертаційного дослідження відзначає 
порівняно невисокий рівень отриманої царевичем освіти, цілковиту відсутність у 
нього управлінського досвіду і натягнутість, що мала місце у стосунках між ним і 
Птолемеєм ІІ. 

У підрозділі 4.2. «Птолемей ІІІ як басилевс – поступова відмова від 
військово-політичної експансії», який складається з трьох пунктів, запропоновано 
нову інтерпретацію військово-політичної діяльності Птолемея ІІІ.  

У пункті 4.2.1 «Перші заходи нового царя – зміни принципів легітимізації 
влади й інкорпорація Киренаїки» розглянуто заходи, здійснені Птолемеєм ІІІ 
протягом 1-ї половини 246 р. Йдеться про форсоване скасування військових зборів і 
формальне завершення процесу повторного приєжнання Киренаїки до держави 
Птолемеїв. Вказано, що успішність перших кроків нового царя стала результатом 
попередніх дипломатичних, династичних, ідеологічних і репрезентативних заходів, 
здійснених Птолемеєм ІІ і почасти – розумних дій і порад дружини третього 
александрійського володаря, Береніки ІІ.  

У пункті 4.2.2. «ІІІ Сирійська війна – спроба самореалізації Птолемея ІІІ 
як басилевса» автор дисертаційного дослідження пропонує власну реконструкцію 
перебігу ІІІ Сирійської війни (246-241 рр.). Зокрема, він вказує, що особиста участь 
Птолемея ІІІ у зазначеному конфлікті припадала лише на 246/245 і можливо на 
242/241 рр. Також здобувач розвиває власну теорію, згідно з якою рушійною силою 
повстання 245 р. , котре змусило царя повернутися до Єгипту були не місцеві 
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жителі, а представники греко-македонського населення країни Нілу. Дисертант 
відзначає, що незважаючи на початкові успіхи у війні, остаточні її результати 
виявилися доволі скромними. ІІІ Сирійська війна принесла Птолемею ІІІ низку 
порівняно незначних територіальних надбань: частину Західної Фракії і Троади, 
Південну Іонію, Памфілію, Західну і частину узбережжя Східної Кілікії, 
північносирійське місто Селевкію-Пієрію, а також острови Самос, Лесбос, 
Самофракію та, ймовірно, Фасос. Разом із цим, автор дослідження підкреслює, що у 
перебігу війни третій представник династії Птолемеїв утратив низку батькової 
спадщини: Кікладські острови, винятковий вплив на Косі, Сирійський Дамаск і 
фінікійську Ортосію.  Дисертант вважає, що найбільшою втратою для Єгипту став 
вихід з-під птолемеївського контролю Кікладського архіпелагу, а отже й морського 
торгівельного шляху, котрий з’єднував країну Нілу з балканською Грецією.  

На завершення авторської реконструкції ІІІ Сирійської війни, викладено 
гіпотезу, згідно з якою реальний процес замирення між Птолемеєм ІІІ і його 
супротивником, Селевком ІІ тривав протягом чотирьох років з моменту офіційного 
завершення зазначеного конфлікту (241-237 рр.).  

У пункті 4.2.3. «Відмова царя від військової складової зовнішньої політики 
як одна з передумов майбутньої системної кризи держави Птолемеїв» здобувач 
зазначає, що неспроможність царя здобути тріумфальну військову перемогу стала 
причиною цілковитої його відмови від необхідної для елліністичного басилевса 
військової активності. Відсутність підкріплення зовнішньополітичної діяльності 
реальною військовою силою в сукупності з перманентною ненадійністю стосовно 
малоазійських і балканських союзників, помноженою на дипломатичні прорахунки 
самого Птолемея ІІІ принесли свої результати ще за часів царювання останнього. 
Держава Птолемеїв почала втрачати міжнародний авторитет. На це вказує відмова 
пергамського царя, Аттала І, від спроби заключення з Птолемеєм ІІІ військово-
політичного союзу. У свою чергу, відмова від використання можливості поновити 
необхідну для єгипетської хлібної торгівлі гегемонію над Кікладами, зрештою, 
призвела до істотних економічних утрат, пов’язаних із посиленням ролі Родоса як 
східносередземноморського торгівельного посередника. Єдиним вийнятком з 
вищеокресленої ситуації була активність, виявлена єгипетським флотом у 
Червоному морі.  

На завершення пункту 4.2.3 здійснено загальний аналіз військово-політичної 
діяльності Птолемея ІІІ, котрій було надано загальну негативну оцінку. Як зазначив 
автор дисертаційного дослідження, підбити територіальні підсумки правління 
Птолемея ІІІ набагато складніше, ніж у випадку двох його попередників. Прикінцеві 
здобутки та втрати царя далеко не завжди підлягають об’єктивному зіставленню. На 
момент своєї смерті (кін. 222 р.) Птолемей ІІІ мав у своєму активі такі території: 
Селевкію-Пієрію, Західну і частково Східну Кілікію, низку міст Західної Карії, 
Ефес, Птолемаїду/Лебедос і, ймовірно, Мілет в Іонії, різну міру контролю над 
Самосом, Хіосом, Лесбосом, Самофракією та, можливо, Фасосом, опірні пункти на 
Геллеспонті й фракійському узбережжі (вже без Птолемаїди/Лариси і Лісімахії), а 
також остаточно опановане південне узбережжя Червоного моря. Разом із цим 
третій александрійський володар, на відміну від батька, безповоротно втратив низку 
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успадкованих територій і сфер впливу. Серед них слід назвати такі: острів Кос із 
сусідніми острівними полісами), вагомий політичний вплив на Пелопоннесі і, 
нарешті, Кіклади. При цьому, кожне територіальне надбання зазначеного царя 
супроводжувалося якою-небудь територіальною втратою. Якщо ж мати на увазі 
важливе економічне значення островів центральної Егеїди і падіння політичного 
престижу держави Птолемеїв унаслідок колізій, пов’язаних із зрадженими 
союзниками, можна впевнено стверджувати, що Птолемей ІІІ завершив своє 
правління з негативним зовнішньополітичним сальдо. 

Підрозділ 4.3. «Птолемей ІІІ як фараон – один із найвидатніших 
єгипетських царів-ритуалістів» надано виключно позитивну оцінку діяльності 
відповідного монарха як фараона. Незважаючи на виклик у вигляді низьких 
нільських розливів, котрі з точки зору автора дисертаційного дослідження 
припадали на 242/241-240/239 рр., цей цар став одним із найвпливовіших володарів 
Обох Земель за всю історію стародавнього Єгипту. Завдяки грамотній програмі 
храмового будівництва і запровадженню під час розпалу ІІІ Сирійської війни 
інституції загальноєгипетських жрецьких синодів цар установив повноцінний 
контроль над жрецькими колами як Нижнього, так і Верхнього Єгипту. Окрім цього, 
зазначений александрійський володар інспірував створення єгипетського варіанту 
династичного культу Птолемеїв. Також, уперше в історії країни, він зумів 
запровадити повноцінний особистий прижиттєвий культ правлячого фараона. 
красномовним свідченням визнання періоду царювання Птолемея ІІІ і його дружини 
Береніки ІІ як єгипетського «золотого віку» стало прив’язання до цього періоду 
міфологеми про циклічний приліт до країни Нілу священного птаха Бену (фенікса). 
Згідно з чутками, безумовно поширюваними місцевим жрецтвом, ця знаменна 
«подія» мала припасти на 229 р. 

Таким чином, Птолемей III не без впливу суб’єктивних чинників, зрештою, 
по суті, відмовився від повноцінної репрезентації басилейї на користь посилення 
своїх позицій як фараона; при цьому, вияв фараонівської складової його влади став 
наймасштабнішим і найефективнішим за всю історію Александрійської династії і 
одним з найяскравіших за весь час існування стародавнього Єгипту. 

П’ятий розділ «Птолемей IV Філопатор – початок системної кризи 
держави Птолемеїв», який складається з чотирьох підрозділів, присвячено 
царюванню четвертого представника Александрійської династії, а також – 
виявленню впливу попередньої еволюції птолемеївської монархії як суспільно-
політичної інституції на подальший історичний розвиток елліністичного Єгипту. 

У підрозділі 5.1. «Умови формування елліноцентричного світогляду 
майбутнього Птолемея IV» йдеться про особливості становлення особистості 
майбутнього царя. На думку здобувача, старший син і безумовний спадкоємець 
Птолемея ІІІ значну частину дитинства провів на грецькому острові Тера, що 
привело до формування у нього яскраво вираженого елліноцентричного світогляду. 
При цьому царевич не вирізнявся ні особливими здібностями, ані привабливими 
людськими якостями. 

Підрозділ 5.2. «Птолемей IV як басилевс – перехід від віртуалізації до 
деградації греко-македонської складової птолемеївської монархії», який 
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складається з двох пунктів, присвячено низці явищ, пов’язаних з репрезентацією 
басилейї четвертого представника династії Птолемеїв.  

У пункті 5.2.1 «Перші роки царювання Птолемея IV і IV Сирійська війна – 
об’єктивні обставини і суб’єктивні чинники» вказано, що на початку царювання 
Птолемей IV знищив усіх найближчих родичів, за винятком своєї сестри-дружини 
Арсиної ІІІ, що мало не призвело до династичної кризи. Також у цьому пункті 
розглянуто перебіг єдиного зовнішнього військового конфлікту, що мав місце у 
роки царювання зазначеного володаря. Йдеться проIV Сирійську війну (221-217 
рр.), у якій Філопатор узяв особисту участь лише у межах вирішальної літньої 
кампанії 217 р., «піком» якої стала переможна генеральна битва при Рафії (22 червня 
217 р.). З точки зору, висловленої дисертантом, почасти випадкова умовна перемога 
у IV Сирійській війні 32 , слугувала Птолемею IV своєрідним моральним 
виправданням подальшого самоусунення від виконання своїх царських обов’язків.  

У пункті 5.2.2 «Симуляція зовнішньополітичної активності та її 
наслідки» автор дисертаційного дослідження зазначає, що результатом подальшої 
млявої або й зовсім декоративної зовнішньої політики Єгипту, здійснюваної 
довіреною особою царя Сосібієм, стало фактичне перетворення держави Птолемеїв 
на другорядну політичну силу. При цьому, діючи в інтересах молодшого 
політичного партнера Александрії Родосу, Сосібій відмовився від можливості 
поновлення єгипетських позицій на Кікладах і спричинив до ситуації, що, зрештою, 
призвела до погіршення відносин держави Птолемеїв із Римом. Здобувач надає 
однозначно негативну оцінку повоєнній зовнішній політиці держави Птолемеїв 
часів царювання Філопатора. На момент смерті останнього (204 р.) остаточно 
викристалізувалися негативні явища, котрі простежувалися вже за часів Птолемея 
ІІІ. За пасивної згоди царя й активного сприяння Сосібія держава Птолемеїв покірно 
дрейфувала у руслі здебільшого невигідної для неї родоської зовнішньої політики. 
Водночас, із Александрії з якоюсь майже фаталістичною приреченістю спостерігали 
за посиленням держави Селевкідів, чий володар Антіох ІІІ продовжував плекати 
надії на приєднання до власних володінь усієї Койлесирії. Як виявилося згодом, ні 
ілюзорні сподівання на підтримку царя Македонії, Філіппа V ані відчайдушні 
заклики до скривдженого Риму не врятували царства Філопаторового сина й 
наступника, малолітнього Птолемея V Епіфана, від утрати переважної більшості 
зовнішніх володінь, котрі потрапили до рук вищезгаданих Антіоха ІІІ та Філіппа V 
(див. підрозділ 5.4). При цьому вже в останні роки правління Птолемея IV територія 
держави Птолемеїв дещо зменшилась у порівнянні зі спадщиною, отриманою 
четвертим представником династії Птолемеїв від батька. Хоча за його царювання 
Александрії вдалося повернути до сфери свого впливу острови Кос і Калімну, а 
також продовжити освоєння прибережної смуги півострову Сомалі, проте з-під 
влади Єгипту вислизнули такі значущі володіння, як Селевкія-Пієрія і Мілет. До 
цього переліку варто додати ще захоплену державою Мерое підконтрольну Єгипту 
область, яка лежала на південь від першого нільського порогу. Проте цю 
територіальну втрату, як і припинення єгипетського контролю над оазою Сіва, на 

32  Як цілком слушно зазначає Дж. Грейнджер, Противник Птолемея IV, Селевкід Антіох ІІІ 
програв генеральну битву, проте виграв війну – Grainger J. The Syrian wars… P. 218. 
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думку здобувача, доцільніше розглядати в контексті фараонівської складової 
царської влади Птолемеїв (див. підрозділ 5.3). 

У підрозділі 5.3. «Птолемей IV як Фараон – вибір на користь відмови від 
виконання царських обов’язків і Велике єгипетське повстання 207/206-186 рр.» 
розглянуто і проаналізовано характер діяльності четвертого представника 
Александрійської династії як фараона. Дисертант підкреслює, що протягом перших 
п’яти років царювання Птолемея IV виконання ним функцій володаря Обох земель 
можна охарактеризувати як майже бездоганне. Проте, перші прояви недостатнього 
порозуміння між царем-елліноцентристом і місцевим жрецтвом здобувач вбачає вже 
у так званому Декреті Рафії, прийнятому єгиптянами з нагоди завершення IV 
Сирійської війни. Зокрема, йдеться про наділення у ньому Антіоха ІІІ титулом 
«фараон» і часткове заключення імені цього представника династії Селевкідів у 
царський картуш. Як і у випадку з виконанням обов’язків басилевса (див. підрозділ 
5.2), перемога у IV Сирійській війні послужила Птолемею IV своєрідним моральним 
виправданням для подальшого усунення від виконання ним функцій фараона. 
Повоєнна безініціативність Птолемея IV як фараона у сукупності з діями царського 
оточення, спрямованими на поповнення державної скарбниці винятково за рахунок 
посилення економічного і фіскального тиску на населення Єгипту, призвели до 
вибуху найпотужнішого за всю історію держави Птолемеїв повстання корінних 
єгиптян. У результаті право Птолемеїв на сакральний титул володарів Верхнього і 
Нижнього Єгипту було підважено підтриманими фіванським жрецтвом 
антифараонами Горуннуфром і Анхуннуфром, а також правителями держави Мерое 
Аркамані ІІ і Адіхаламані. 

Підрозділ 5.4. «Вплив еволюції птолемеївської монархії кін. IV – кін. ІІІ ст. 
на подальшу історію елліністичного Єгипту» присвячено окресленню впливу 
еволюційних змін у характері птолемеївської монархії як суспільно-політичної 
інституції за доби так званого високого еллінізму на подальший процес історичного 
розвитку держави Птолемеїв. Автор дисертаційного дослідження зазначає, що 
повоєнна бездіяльність четвертого александрійського володаря як басилевса і як 
фараона (216-204 рр.) призвела до системної кризи держави Птолемеїв. У межах 
країни Нілу її початок, який припадає на останні роки Птолемея IV знайшов своє 
вираження у потужному повстанні місцевого населення, що охопило Фіваїду і 
частково поширилося на Нижній і Середній Єгипет. У зовнішній політиці наслідки 
байдужості зазначеного царя далися взнаки за часів правління Птолемея V Епіфана, 
коли держава Птолемеїв втратила майже усі свої зовнішні володіння. Вихід держави 
Птолемеїв із системної кризи відбувся лише наприкінці царювання Птолемея V. 
Ціною відновлення стабільності стала майже повна відмова Птолемеїв від військової 
активності у Середземномор’ї, притаманної елліністичним басилевсам. При цьому 
більш реалістичний вибір на користь відновлення контролю над Єгиптом, 
неподільно пов’язаний із фараонівською складовою царської влади Птолемеїв, став 
логічним наслідком столітньої еволюції александрійської монархії як суспільно-
політичної інституції. Зокрема, єгипеський вибір був детермінований поступовим 
зведенням нанівець військово-політичної активності Птолемеїв, що мало місце за 
царювання двох попередників Епіфана. У поєднанні з таким станом речей, активна 
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репрезентація Птолемея ІІІ як фараона сприяла частковому збереженню авторитету 
Александрійської династії на території Єгипту. 

Таким чином, вихід держави Птолемеїв із системної кризи, спричиненої 
безвідповідальністю Птолемея IV, продемонстрованою ним у роки після завершення 
IV Сирійської війни, відбувся лише наприкінці царювання Птолемея Епіфана; ціною 
стабілізації ситуації у країні стала майже повна відмова Александрійських володарів 
від військової активності у Середземноморському регіоні, притаманної 
елліністичним басилевсам; при цьому, по суті, єдиний реалістичний вибір на 
користь відновлення контролю над Єгиптом, неподільно пов’язаний із 
фараонівською складовою царської влади Птолемеїв, став безпосереднім наслідком 
попередньої еволюції птолемеївської монархії кін. IV – кін. ІІІ ст. як суспільно-
політичної інституції. 

У висновках сформульовані загальні підсумки дослідження, що відповідають 
досягненню мети і виконанню завдань дисертаційної роботи, яка виноситься на 
захист. 

У дисертації представлено формулювання, теоретичне обґрунтування і 
вирішення нової наукової проблеми, сутністю якої виступає процес еволюції 
птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції. Ідеться про динаміку 
змін характеру царської влади, що мала місце за часів царювання перших чотирьох 
представників династії Птолемеїв (кін. IV – кін. ІІІ ст.). 
– Наукова традиція вивчення історії держави Птолемеїв у межах загальних і
спеціальних елліністичних студій налічує майже два століття. Переважна більшість
дослідників у своїх фундаментальних працях і періодичних публікаціях так або
інакше торкалася й торкається проблем, пов’язаних із висвітленням сутності
птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції, тобто, сукупності
традицій і механізмів, скерованих на різні сегменти суспільно-політичного поля
задля легітимізації та збереження монаршої влади (у нашому випадку, влади
династії Птолемеїв). Але, як правило, ця проблематика має побіжне чи
фрагментарне відображення. Зокрема, незважаючи на те, що нині дуже детально
розроблено коло питань, пов’язаних зі складовими птолемеївської монархії, у
сучасній історіографії відсутні спроби послідовного простеження процесу її
інституційної еволюції. При тому, що цей процес істотно вплинув на характер
зміщення владних пріоритетів династії, завдяки якому стала можливою подальша
переорієнтація Птолемеїв від боротьби за зовнішнє домінування на вирішення
внутрішніх проблем їхньої держави.

Найкращим чином видозміни у характері влади перших чотирьох 
представників династії Птолемеїв можна простежити шляхом послідовного аналізу 
співвідношення у кожного з них найяскравіших харизматичних рис, притаманних 
елліністичним басилевсам і єгипетським фараонам. У першому випадку, ідеться про 
успішну зовнішньополітичну, а точніше – військову активність у 
середземноморському регіоні, скеровану на військовий стан, придворні кола, 
населення т.зв. зовнішніх територій, а також – на інших елліністичних монархів. У 
другому – про ритуальне забезпечення космічного порядку (Маат), а отже – 
державного благоденства, обумовленого належними виявами містичного й 
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матеріального благочестя; загальним адресатом виявів цієї фараонівської складової 
було корінне населення Єгипту, у переважній більшості випадків репрезентоване 
місцевим жрецтвом, до якого так або інакше входили представники всіх упливових 
верств єгипетського населення. 

Здійснення такого аналізу виявилося можливим за умови використання 
широкої за формою і змістом джерельної бази. Зокрема, до її складу ввійшли 
грекомовні, латиномовні, єгиптомовні (ієрогліфічні, ієратичні та демотичні) і 
клинописні пам’ятки. За формальною типологією використані джерела можна 
поділити на наративні, епіграфічні, папірологічні, нумізматичні, археологічні та 
ономастичні. Джерельну базу дослідження розширено за рахунок новітніх знахідок. 
Серед них: нова збірка епіграм александрійського поета Посидіппа, кавнський напис 
датований 15-м роком правління македонського царя Антигона Гоната (269/268 р.), 
золотий скарб птолемеївських монет 261-259 рр., знайдений біля Антіохії-на-Оронті, 
т.зв. «Хроніка вторгнення Птолемея ІІІ» (клинописний документ 245 р.), повний 
текст першого з тримовних синодальних декретів, прийнятого єгипетським 
жрецтвом у 243 р., александрійський храм Бастет/Артеміди, збудований за часів 
Птолемея ІІІ Евергета, єгипетський жрецький декрет з Гераклейона/Тоніса (бл. 118 
р.), який відображає деякі реалії часів правління Птолемея IV Філопатора тощо. 
– Дослідження базоване на розумінні еллінізму як унікального й багатогранного
культурно-цивілізаційного явища, яскравим проявом якого була держава Птолемеїв.
Відповідно, при роботі над темою використаний мультидисциплінарний підхід.
Своєю чергою, визначення птолемеївської монархії як суспільно-політичної
інституції спричинило до використання інституційного методологічного підґрунтя і
його неоінституційної модифікації.

Результатом проведеного дослідження стала нова концепція розуміння історії 
держави Птолемеїв. Запропонована нижче модель її історичного розвитку, яка 
охоплює період між кін. IV і кін. ІІІ ст., передбачає розгляд перебігу історичних 
подій у контексті еволюції птолемеївської монархії як суспільно-політичної 
інституції. 
– Засновник александрійського царського дому Птолемей син Лага, будучи особою з
близького оточення Александра Македонського, супроводжував його у східному
поході 334-323 рр. Протягом цього часу він дуже добре усвідомив як сутність
справжньої басилейї, так і необхідність толерантного ставлення до підкорених
народів. Ці знання знадобилися йому, коли він після смерті Александра отримав в
управління Єгипет за номінальної зверхності недієздатних наступників останнього.
Протягом 323-306/305 рр., виконуючи de jure функції єгипетського сатрапа,
Птолемей, подібно до канонічних басилевсів, постійно вів війни проти інших
колишніх соратників Александра – діадохів. При цьому в більшості з них він брав
особисту участь. Так, на його рахунку утвердження першого єгипетського
панування у Киренаїці (бл. 321 р.), оборона Єгипту від Пердікки (320 р.) у межах І
війни діадохів, вияв поміркованої військової активності під час ІІ війни діадохів
(320-316 р.), участь у ІІІ війні діадохів (315-311 рр.), військово-морська експедиція
до узбережжя Малої Азії (309 р.), егейсько-балканська експедиція (308 р.),
повернення відпалої Киренаїки з розширенням західного її кордону за рахунок
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Карфагену (308/307 р.), навмахія при кіпрському Саламіні (травень-червень 306 р.) і 
оборона Єгипту від нападу Антигона Монофтальма (листопад-грудень 306 р.) Саме 
останній переможний віськовий захід був використаний Птолемеєм для організації 
проголошення себе басилевсом. Тоді як через півтора роки після цієї події син Лага 
спромігся остаточно зрівнятись у достоїнстві з Александром, ставши об’єктом 
повноцінного божественого культу на Родосі. Ціною апофіозу для нового басилевса 
став Коринт, котрий Птолемей передав своєму македонському «колезі» Кассандру в 
обмін на посилення військової активності останнього в Аттиці, що зрештою 
врятувало Родос від загрози з боку Монофтальмового сина Деметрія Поліоркета. 
Після проголошення басилевсом Птолемей І, незважаючи на літній вік, узяв участь 
іще у трьох військових виправах – IV війні діадохів, під час якої він, усупереч 
наявній історіографічній традиції, виявив себе як досвідчений стратег і вірний 
союзник (302/301 р.); кампанії, проведеній у союзі з Лісімахом проти Деметрія 
Поліоркета (295/294 р.); і V війні діадохів (288-285 рр.). Перед смертю (поч. 282 р.) 
Птолемей І залишив імперію, до складу якої, крім Єгипту, входили Киренаїка, 
Койлесирія (південна Сирія, Фінікія і Палестина), Кіпр та Кіклади. 
– Якщо басилейя засновника дому Птолемеїв була більш ніж реальною, то його
самопрезентація як фараона відзначалася високою мірою віртуальності. Звичайно,
як справжній учень Александра він не нехтував своїми єгипетськими підданими. Ще
будучи сатрапом, він надав умовну позику на поховання померлого бика Апіса,
повернув до країни Нілу культові предмети, раніше «депортовані» Ахеменідами,
затверджував земельні храмові дарування і тією або іншою мірою сприяв доволі
безсистемному храмовому будівництву від імені Філіппа III і Александра IV.
Розуміючи важливість єгипетської коронації, син Лага у 320 р. не допустив останніх
Аргеадів Александра IV і Філіппа III до проходження цього ритуалу в Мемфісі, тоді
як сам пройшов його у січні 304 р. Ставши фараоном і тим самим започаткувавши
нову – Александрійську – династію, Птолемей І уже від власного імені продовжив
підтримувати храмове будівництво, чим підтвердив свою репутацію доброзичливого
завойовника. Проте навряд чи він заглиблювався в тонкощі місцевих
державницьких і релігійних традицій. Так, після загибелі номінального фараона
Александра IV протягом більш ніж п’яти років змушував єгиптян залишатися без
сакрального володаря, що йшло усупереч із основами їхнього світосприйняття.

Таким чином, можна стверджувати, що співвідношення греко-македонської і 
єгипетської складових птолемеївської монархії за часів її утворення, безумовно, 
було на користь першої з них, що відповідало нагальним потребам Птолемея I – 
спочатку неофіційного правителя Єгипту, а згодом – офіційного носія царської 
влади. 
– Син і наступник Птолемея І Птолемей ІІ (282-246 рр.) продовжував зовнішню
політику батька, яка насамперед характеризувалася військовою активністю у
середземноморському регіоні. Протягом першого десятиліття свого правління він
узяв особисту участь у двох чи навіть трьох військових заходах: анексії низки
областей південного узбережжя Малої Азії – Памфілії, Лікії та більшої частини
Карії (282 р.), умовно переможній І Сирійській війні (275-272/271 рр.), до якої я
включаю й антиєгипетську кампанію бунтівного намісника птолемеївської
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Киренаїки Магаса, і вірогідно – у південному поході проти держави Мерое (1-ша 
половина 270-х рр.). При цьому ми не маємо жодного джерельного свідчення про 
важливу для авторитету басилевса безпосередню участь Птолемея ІІ у бойових діях. 
Після того ж, як зазначений александрійський володар, уперше в елліністичній 
практиці, інспірував своє прижиттєве обожнення у межах державного культу 
правителя (272/271 р.), він майже повністю відмовився від участі у військових 
виправах. Хоча протягом наступних 25-ти років правління Птолемея ІІ його держава 
брала участь у трьох військових конфліктах – Хремонідовій війні (267-262/261 рр.), 
ІІ Сирійській війні (259-253 рр.) та боротьбі за повернення контролю над Кікладами 
(250/249 р.), сам монарх очолив власне військо лише одного разу. Сталося це під час 
сирійської кампанії 258/257 р., яка мала місце в перебігу вищезгаданої ІІ Сирійської 
війни. Зрештою, Птолемей ІІ не лише зберіг, а й примножив батькові територіальні 
надбання. На момент смерті монарха до них було долучено Лікію, південно-східну 
Карію, острів Кос, критський Ітан, низку опірних пунктів у районі Північно-
східного Пелопоннесу, а також території, розташовані на південь від першого 
нільського порогу та на узбережжі Червоного моря. 
– Отже, саме за царювання Птолемея ІІ басилейя александрійських монархів почала
набувати віртуальних рис. Володар країни почав дистанціюватися від
безпосередньої участі в заходах військового характеру. При цьому початок
зазначеного явища збігається з прижиттєвим обожненям монарха у
загальнодержавному масштабі. Характерно, що запровадження культу Птолемея ІІ
було безпосередньо пов’язане не з військовою діяльністю останнього, а з його
шлюбом із рідною сестрою Арсиноєю ІІ. Імовірно, саме факт апофеозу дозволив
Птолемею ІІ, а згодом і його нащадкам час від часу претендувати на наявність у них
надприродної властивості впливати на ті або інші події, перебуваючи на відстані.
– Паралельно з вищезгаданою віртуалізацією образу Птолемея ІІ як басилевса,
спостерігається істотна матеріалізація цього монарха як фараона. Окрім
продовження і розширення скромних напрацювань Птолемея І, другий представник
Александрійської династії здійснив низку заходів, котрі сприяли його входженню до
цивілізаційного поля стародавнього Єгипту. Птолемей ІІ відродив важливу
інституцію мемфіських первосвящеників, котрі згодом стали одними з
найважливіших прибічників Александрійської династії. Разом із цим зазначений
володар запровадив адміністративний контроль над важливими храмовими
центрами, прикріпивши до них місцевих чиновників, котрі носили промовисті
єгипетські титули: вуха або очі царя. Також він започаткував практику заздалегідь
спланованих храмових турів. За часів свого царювання він здійснив не менш ніж
чотири подібні мандрівки. Три з них охопили культові центри нільської Дельти (279,
265/264 і 257 рр.); об’єктом четвертої (невизначений період між 274 і 270 рр.) стали
святині Верхнього Єгипту. Окрім цього, Птолемей ІІ у середині 270-х рр. поклав
початок принагідному скликанню жрецьких зібрань, котрі згодом перетворилися на
загальноєгипетські жрецькі синоди. Нарешті, подібно до своїх попередників, котрі
досягли 30-ї річниці царювання, цей володар пройшов ритуал сакрального
оновлення – т.зв. хеб-сед. Результатом такої активної політики Птолемея ІІ,
адресованої коріному населенню Єгипту, стала низка зустрічних кроків з боку
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місцевого жрецтва. Ідеться про повномасштабне (позапротокольне) визнання за ним 
сакрального титулу єгипетських володарів несу (nsw), прийняття ретроспективного 
відліку років його царювання (у чому було відмовлено Птолемею І) і безперешкодне 
поширення єгипетського культу померлої сестри-дружини царя Арсиної ІІ. При 
цьому варто зазначити, що на запровадження місцевого варіанту нехарактерного для 
країни Нілу персонального прижиттєвого царського культу єгипетське жрецтво за 
правління Птолемея ІІ все ж таки не погодилося. 

Відповідно, можна дійти висновку, що за часів правління Птолемея ІІ 
спостерігається наявність паритету між обома складовими птолемеївської монархії, 
досягнутого шляхом певного свідомого послаблення греко-македонського її 
елементу з одночасним не менш свідомим істотним посиленням єгипетського. Такий 
стан речей у цілому призвів до гармонійного розвитку держави Птолемеїв. 
– Наступний александрійський володар Птолемей ІІІ (246-222 рр.) з особистих
причин прагнув перевершити свого батька й попередника одночасно на обох
поприщах – басилевса й фараона. Протягом перших місяців царювання він, значною
мірою завдяки попереднім підготовчим заходам Птолемея ІІ, здійснив порівняно
безболісну, проте не позбавлену військового компоненту повторну інкорпорацію
Киренаїки до складу власної держави. Повіривши у свої сили, помножені на
сприятливу зовнішньополітичну кон’юнктуру, він того ж 246 р. розв’язав ІІІ
Сирійську війну (246-241 рр.), у якій також узяв особисту участь. Так, існує чітка
джерельна фіксація присутності царя у діючій армії під час азійської кампанії
246/245 р. і непрямі свідчення на користь його безпосередньої причетності до
сирійської кампанії 242 р. ІІІ Сирійська війна принесла Птолемею низку порівняно
незначних територіальних надбань: частину Західної Фракії і Троади, Південну
Іонію, Памфілію, Західну і частину Східної Кілікії, північносирійське місто
Селевкію-Пієрію, а також острови Самос, Лесбос, Самофракію та, можливо, Фасос.
Разом із цим, у перебігу війни він утратив низку батькових здобутків: Кікладські
острови, винятковий вплив на Косі, Сирійський Дамаск і фінікійську Ортосію.

Скромні результати отриманої перемоги, помножені на іммігрантське 
заворушення, що мало місце на території Єгипту під час самої війни, імовірно, 
призвели до відмови царя від ідеї самореалізації як войовника-басилевса. 
Результатом такого стану речей стало подальше посилення віртуалізації 
елліністичної складової птолемеївської монархії. Своєю чергою, відмова від 
використання силового чинника у зовнішній політиці у сукупності з дипломатичним 
дилетантством самого Птолемея призвели до поступової втрати його державою 
спочатку реноме надійного політичного союзника, а згодом – і статусу вагомого 
політичного гравця на середземноморській шахівниці. Будь-яке повоєнне 
територіальне надбання, отримане Птолемеєм ІІІ завдяки дипломатії, зрештою 
оберталося для нього дуже істотними територіальними чи політичними втратами. 
Так, повернення Дамаска і Ортосії повернулося для Птолемея ІІІ втратою низки 
власних володінь в Іонії та Троаді. Тоді як включення до складу держави Птолемеів 
частини західного узбережжя Карії стало ціною відмови Александрії від впливу на 
Балканах. Зазнали краху й кількаразові спроби Птолемея ІІІ сформувати широку 
антимакедонську балканську коаліцію, до якої, згідно з намірами царя, мали увійти 
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Ахейський та Етолійський союзи, Спарта й Афіни. У контексті втрати позитивного 
реноме також варто згадати трьох молодших політичних партнерів, зраджених 
Птолемеєм ІІІ: Селевкіда Антіоха Гієракса, політичного лідера Ахейського союзу 
Арата Сикіонського та спартанського царя Клеомена ІІІ. Тому не дивно, що ще один 
із тодішніх правителів другої величини – пергамський цар Аттал І – не став шукати 
зближення з Александрією. Проте найбільшим зовнішньополітичним прорахунком 
александрійського монарха стала відмова від поновлення контролю над Кікладами, 
успадкованими від батька, але втраченими внаслідок тактичної поразки 
єгипетського флоту у навмахії при Андросі (245 р.). Відсутність птолемеївських баз 
у центральній Егеїді призвела до втрати контролю над важливим морським шляхом, 
який раніше дозволяв Александрії вести безперешкодну зовнішню торгівлю 
єгипетським збіжжям. Відтепер Птолемеї мусили користуватися послугами 
родоських посередників, що зменшувало александрійські прибутки і призводило до 
посилення фіскального тиску на жителів країни Нілу. 
– Натомість як фараон Птолемей ІІІ справді був на висоті. Період його царювання
став апогеєм влади Александрійської династії над Єгиптом. Вірогідно, це можна
пояснити природним хистом зазначеного монарха до внутрішньополітичних справ,
можливими його контактами з місцевим жрецтвом до моменту воцаріння, широким
спектром напрацювань, залишених Птолемеєм ІІ, а також позитивним впливом
царевої дружини Береніки ІІ. Птолемей ІІІ, не вдаючись до ескалації прямого
втручання у храмові справи, посилив державний вплив на потенційно опозиційне до
Александрійської династії верхньоєгипетське жрецтво. Такого результату було
досягнуто за допомогою розроблення й утілення в життя першої за всю історію
попереднього птолемеївського царювання системної програми храмового
будівництва. Її домінантою стало започаткування царем масштабного будівельного
проєкту у стратегічно важливому верхньоєгипетському місті Едфу – зведенні нового
храму Гора Бехдетського, котрий мав стати одним із найбільш значущих центрів
адміністративної, економічної, військової та ідеологічної державної присутності у
регіоні. Ще одним важливим здобутком Птолемея ІІІ стало завершення формування
такого важливого державного інструменту, як інституція загальноєгипетських
жрецьких синодів. Вони мали збиратись у резиденції Александрійської династії,
щоби під безпосереднім наглядом фараона вирішувати важливі для останнього
питання. Таким питанням за часів Птолемея ІІІ стало запровадження прижиттєвого
єгипетського культу правлячого царственного подружжя. На відміну від Птолемея
ІІ, його синові вдалося успішно впоратися з цим завданням. Персональний апофеоз
діючого володаря і його царственної дружини було запроваджено до єгипетської
релігійної практики за допомогою попереднього долучення правлячої пари до
шерегу посмертно обожнених представників і представниць Александрійської
династії. Таким чином, Птолемей ІІІ зумів здійснити справу, на яку до нього
спромоглися лише лічені володарі Верхнього і Нижнього Єгипту: успішно й до того
ж безкарно втрутитися до сфери єгипетського релігійного світогляду. Узагалі ж
авторитет третього александрійського фараона як повноцінного царя-ритуаліста був
настільки високим, що його навіть не змогла підважити трирічна смуга низьких
розливів Нілу (242/241-240/239 рр.) і супровідний їй голод, із яким цар, до речі, зміг
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успішно впоратися. Так, красномовним свідченням визнання періоду царювання 
Птолемея ІІІ і його дружини Береніки ІІ як єгипетського «золотого віку» стало 
прив’язання до цього періоду міфологеми про циклічний приліт до країни Нілу 
священного птаха Бену (фенікса). Згідно з чутками, поширюваними місцевим 
жрецтвом, ця знаменна «подія» мала припасти на 229 р. 

Отже, третій представник птолемеївської монархії не без впливу суб’єктивних 
чинників, зрештою, фактично відмовився від повноцінної репрезентації басилейї, 
тоді як вияв фараонівської складової його влади став наймасштабнішим і 
найефективнішим за всю історію Александрійської династії. 
– Безвідповідальне царювання елліноцентричного естета і відвертого декадента
Птолемея IV (222-204 рр.), котре проходило під знаком правління кмітливого
користолюбця Сосібія, мало не привело державу Птолемея до цілковитого
знищення. За часів цього представника династії Птолемеїв стан басилейї
александрійських володарів зі стадії віртуалізації остаточно перейшов до стадії
деградації. Єдиним військовим конфліктом, у якому взяв участь зазначений цар,
була IV Сирійська війна (221-217 рр.). Ідеться про літню кампанію 217 р., під час
якої за номінальної участі Птолемея IV було виграно генеральну битву при Рафії,
але de facto програно війну. Протягом повоєнного періоду царювання зазначеного
монарха зовнішня політика Александрії відзначалася безпрецедентною млявістю.
Так, у Малій Азії Александрія хоча й поновила перервані стосунки з островом Кос,
проте випустила зі сфери свого впливу набагато важливіший Мілет. У центральній
Егеїді Птолемей IV і його урядовці свідомо упустили останній реальний шанс
повернути контроль над Кікладами, що, як і раніше, грало на руку родоським
торгівельним посередникам. Балканська політика, здійснювана Сосібієм від імені
царя, обмежувалася декоративними акціями культурно- релігійного характеру і
безпорадними, а іноді навіть шкідливими миротворчими ініціативами, від яких в
основному вигравав усе той же формальний молодший партнер держави Птолемеїв
Родос. Зрештою, в результаті підтримки вірогідно вигідних особисто Сосібію
прородоських мирних ініціатив держава Птолемеїв посприяла укладенню сепаратної
македонсько-етолійської мирної угоди (206 р.), чим погіршила стосунки з єдиним на
той час потенційним потужним союзником – Римською республікою.

Разом із цим, протягом перших п’яти років свого царювання Птолемей IV 
цілком пристойно грав роль фараона. Зрештою, навіть його участь у захисній за 
своєю сутністю IV Сирійській війні носила скоріше фараонівське забарвлення, ніж 
відбиток греко-македонської басилейї. Ця обставина була належним чином 
відзначена приязним до царя жрецтвом у т.зв. Синодальному Декреті Рафії 
(листопад 217 р.). Проте вже під час роботи відповідного синоду Птолемей IV 
виявив глибоке нерозуміння місцевих реалій. По-перше, він здійснив цілковито 
безпідставний акт приниження царського престижу, коли переніс місце зібрання 
синоду з царської Александрії до жрецького Мемфісу. По-друге, за бажанням 
Птолемея IV на стелах, присвячених перемозі при Рафії, його було зображено не у 
єгипетському, а у македонському військовому спорядженні, що робило непотрібний 
акцент на іноземному походженні Александрійської династії. Скоріше за все, ці 
прорахунки, як і подальша відсутність інтересу до єгипетських справ, були 
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обумовлені винятковим культурним елліноцентризмом і тотальною грекомовністю 
царя, котрий провів свої дитячі роки не у Єгипті, а на грецькому острові Тера. 

Після тріумфального повернення до Александрії цар повністю дистанціювався 
як від обов’язків басилевса, так і від функцій фараона, доручивши управління 
Єгиптом своїм довіреним особам. Останні ж обмежили свої управлінські обов’язки 
посиленням фіскального тиску на широкі верстви населення з метою компенсувати 
державні збитки, пов’язані з родоським торгівельним посередництвом. 
Запроваджений Александрією комплекс заходів негативно відбився не лише на 
життєвому рівні безпосередніх виробників матеріальних благ, а й на інтересах 
єгипетського жрецтва. Зокрема, царським урядом не було скасовано введене з 
огляду на військові потреби підвищення грошового внеску, сплачуваного державі 
жерцями-уаб за право висвячення у сан. Також на царювання Птолемея IV 
припадають перші системні заходи з передання податкових прерогатив, що раніше 
належали верхньоєгипетським храмам, до компетенції царської адміністрації. На 
додачу урядовці, що діяли від імені, а скоріше – за мовчазною згодою Птолемея IV, 
знехтували царськими обіцянками, наданими 20-тисячній масі єгипетських воїнів, 
набраних під час IV Сирійської війни. Кожному з цих єгиптян за вступ до царського 
війська було обіцяно надання невеликого земельного наділу. Проте, незважаючи на 
вагомий внесок у перемогу при Рафії, наділення воїнів-єгиптян землею якщо і було 
здійснене, то винятково за залишковим принципом. 
– Результатом царювання Птолемея IV стало виникнення серйозної загрози
існуванню династії. Майже одночасно сформувалися два виклики александрійським
фараонам. Перший із них, внутрішній, полягав у т.зв. Великому повстанні (207/206-
186 рр.) і був спрямований проти фараонівської складової птолемеївської монархії.
Династія місцевих антифараонів, за якою стояло жрецтво фіванського Амона,
значна частина воїнів із числа етнічних єгиптян і широкі маси зубожілого
населення, узурпувала статус сакральних володарів Верхнього і Нижнього Єгипту.
Одночасно свої права на титул володарів країни Нілу послідовно заявили й два царі
історичного південного ворога Єгипту – держави Мерое, підтвердивши свої
претензії актом територіальної експансії. Другий виклик стосувався птолемеївської
басилейї. Майже одразу після смерті Птолемея IV у 203 р. володарі конкурентних
елліністичних державних утворень – Македонії та царства Селевкідів – уклали між
собою угоду про поділ позаєгипетських володінь малолітнього наступника
померлого царя Птолемея V. Свої наміри їм майже повністю вдалося здійснити
протягом 202-195 рр. Ситуація певною мірою ускладнилася посиленням Риму, до
чиїх планів також не входило сприяння відродженню держави Птолемеїв у вигляді
потужної й політично активної елліністичної басилейї.

У цій ситуації наступники Птолемея IV, починаючи з його сина, утратили не 
лише суб’єктивну, а й об’єктивну можливість підтримувати одночасне 
функціонування двох провідних елементів своєї царської влади. Ціною виживання 
птолемеївської монархії стала відмова від однієї з її першопочаткових складових. 
Сукупності людських і матеріальних ресурсів, що залишались у розпорядженні 
Александрії, могло вистачити або на спробу відродження середземноморської 
імперії елліністичних басилевсів ціною офіційної втрати Фіваїди, а можливо й 
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середнього Єгипту, або на поновлення фараонівського контролю над усім Єгиптом 
ціною кардинальної відмови від середземноморської військово-політичної 
активності. Як показала подальша історія, александрійські володарі обрали другий 
варіант. Відтепер майже всі військові, адміністративні, економічні та релігійно-
ідеологічні заходи Птолемеїв були спрямовані на збереження влади над Верхнім і 
Нижнім Єгиптом – влади фараонів. За правомірністю, а по суті – 
безальтернативністю такого вибору значною мірою стояло століття еволюції 
птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції у бік єгиптизації. Цей 
процес, безумовно важливий для історичного розвитку держави Птолемеїв, полягав 
у послідовному послабленні виявів елліністичної басилейї й не менш послідовному 
посиленні фараонівської владної складової. Таким чином, склалося співвідношення 
базових елементів птолемеївської монархії, яке ми спостерігаємо протягом 
повоєнних десятиліть царювання Птолемея ІІІ. У результаті навіть системний збій, 
якого держава Птолемеїв зазнала за вини Птолемея IV і почасти його батька, призвів 
до тотального знищення військово-політичної функції Птолемеїв як басилевсів, 
проте не зміг зруйнувати міцних політичних, ідеологічних та релігійних зв’язків, 
котрі на той момент уже поєднували місцеве населення країни Нілу з 
Александрійською династією – найтривалішою династією за три тисячоліття історії 
стародавнього Єгипту. 
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АНОТАЦІЯ 
Зелінський А.Л. Еволюція птолемеївської монархії як суспільно-політичної 

інституції (кін. IV – кін. III ст. до Р.Х.). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

У дисертації, спираючись на опубліковані джерела проведено дослідження 
процесу еволюції птолемеївської монархії кін. IV – кін. ІІІ ст. до Р.Х. у контексті 
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поступової зміни співвідношення найяскравіших складових греко-македонської і 
єгипетської царської влади; а саме: особистої перманентної військово-політичної 
активності у середземноморському регіоні і ритуального забезпечення космічного 
порядку (Маат). З’ясовано стан наукового розроблення та джерельної бази 
дослідження. Окреслено теоретико-методологічне підґрунтя вивчення військово-
політичних, культурно-релігійних і соціально-економічних аспектів елліністичної 
історії. Розглянуто військово-політичну діяльність Птолемея сина Лага як 
формального сатрапа, а згодом офіційного володаря елліністичного Єгипту: 
Птолемея І. Визначено характер діяльності Птолемея І як фараона. Простежено 
зміни у характері басилейї Птолемея ІІ. Виявлено взаємозв’язок між зміною якості 
птолемеївської монархії і шлюбом Птолемея ІІ з його сестрою: Арсиноєю ІІ. 
Зроблено порівняльний аналіз фараонівської складової у державній політиці перших 
двох Птолемеів. Схарактеризовано військову і зовнішньополітичну діяльність 
Птолемея ІІІ. Надано оцінку діяльності Птолемея ІІІ як фараона. Проаналізовано 
державну політику Птолемея IV і схарактеризовано постать цього монарха. 
Визначено результати еволюції птолемеївської монархії протягом кін. IV – кін. ІІІ 
ст. до Р.Х. і вказано їхній вплив на подальшу історію елліністичного Єгипту. 

Ключові слова: еллінізм, птолемеївська монархія, суспільно-політична 
інституція, еволюція, греко-македонська басилейя, військова експансія, влада 
фараона, цар-ритуаліст, Александрійська династія, перші чотири Птолемея, 
зовнішня політика, релігійно-ідеологічна політика, культ правлячого володаря, 
династичний культ. 

АННОТАЦИЯ 
Зелинский А.Л. Эволюция птолемеевской монархии как общественно-

политической институции (кон. IV – кон. III в. До Р.Х.). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 
– Киев, 2021.

В диссертации, опираясь на опубликованные источники проведено 
исследование процесса эволюции птолемеевской монархии кон. IV – кон. III ст. до 
Р.Х. в контексте постепенного изменения соотношения ярчайших составляющих 
греко-македонской и египетской царской власти; а именно: личной перманентной 
военно-политической активности в средиземноморском регионе и ритуального 
обеспечения космического порядка (Маат). Выяснено состояние научной разработки 
и источниковой базы исследования. Определено теоретико-методологическое 
основание изучения военно-политических, культурно-религиозных и социально-
экономических аспектов эллинистической истории. Рассмотрено военно-
политическую деятельность Птолемея сына Лага как формального сатрапа, а 
впоследствии официального властителя эллинистического Египта: Птолемея I. 
Определен характер деятельности Птолемея I как фараона. Прослежено изменения в 
характере басилейи Птолемея II в. Выявлена взаимосвязь между изменением 
качества птолемеевской монархии и браком Птолемея II с его сестрой: Арсиноей II. 
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Осуществлен сравнительный анализ фараоновской составляющей в 
государственной политике первых двух Птолемеев. Охарактеризована военная и 
внешнеполитическая деятельность Птолемея III. Дана оценка деятельности 
Птолемея III как фараона. Проанализирована государственная политика Птолемея 
IV и охарактеризована личность этого монарха. Определены результаты эволюции 
птолемеевской монархии в течение кон. IV – кон. III ст. до Р.Х. и указано их 
влияние на дальнейшую историю эллинистического Египта. 

Ключевые слова: эллинизм, птолемеевская монархия, общественно-
политическая институцыя, эволюция, греко-македонская басилейя, военная 
экспансия, власть фараона, царь-ритуалист, Александрийская династия, первые 
четыре Птолемея, внешняя политика, религиозно-идеологическая политика, культ 
правящего властителя, династический культ. 

SUMMARY 
Zelinskyi A.L. The evolution of the Ptolemaic monarchy as the social-political 

institution (end of IV - end of III cent. BC) – Qualification scientific work with manuscript 
copyrights.  

Thesis for a Doctor of Historical Sciences degree by 07.00.02 – World History 
specialty. – Kyiv Taras Shevchenko National University of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine – Kyiv, 2021. 

In this study, I’ll be focusing on the process of the evolution of the Ptolemaic 
monarchy as a social-political institution in the period of early and high Hellenism (late IV 
- late III cent. here and next – BC). This process appeared as a gradual change in the
institutional nature of the Ptolemaic dynasty’s royal power. The monarchy as a social-
political institution is a set of traditions and mechanisms aimed at various segments of the
social-political field to legitimize and preserve monarchical power (in our case, the power
of the Ptolemaic dynasty). Understanding the essence of the evolution of the Ptolemaic
monarchy between the end of IV and the end of III cent. has allowed me to generate a new
assessment of nature and patterns of the Ptolemaic Kingdom’s historical development.
Also, detailing this process allows explaining a further course of the history of Hellenistic
Egypt. This study aims to trace the evolution of the Ptolemaic monarchy during the end of
IV – the end of III cent., in the context of the gradual change in the ratio of the key
components of a Greco-Macedonian and Egyptian royal power: a personal permanent
military-political activity in the Mediterranean region and ritual maintenance of universal
order (Maat). A scientific novelty of this work consists in the formulation and
development of the topical issues that haven’t become a subject of focused research
previously. In this work, I suggest a radically new view of the Ptolemaic Kingdom’s
history through the prism of balance between the Greek-Macedonian and Egyptian
components within the Ptolemaic monarchy. In the course of the research, I suggested
several new views on the individual processes and phenomena related to the above aspects
of the first four Ptolemies as the Basileis and as the pharaohs.

The history of scientific studies of the Ptolemaic Kingdom dates back to almost two 
centuries. During this time, historians have conducted numerous studies dedicated to the 
various aspects of the Greco-Macedonian and Egyptian components of the Ptolemies’ 
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royal power. However, there is no attempt to conduct comprehensive research on the 
evolution of the Ptolemaic monarchy through the changes in the balance between its key 
components in modern historiography. At the same time, an extensive source base is a 
sufficient ground for such scientific work. The understanding of Hellenism as a 
multifaceted synthetic phenomenon combined with the need for a comprehensive study of 
evolutionary processes and consideration of the Ptolemaic monarchy as a social-political 
institution encourages the use of the methodology of historical institutionalism with its 
neo-institutional component. Also, achieving the aim of the study requires the use of 
multiple generic and specialized scientific methods. 

At the times of the Ptolemaic monarchy’s formation of Ptolemy I, the balance 
between its’ Greco-Macedonian and Egyptian components was undoubtedly in favor of 
the former. The reign of Ptolemy II had formed a parity between two components of the 
Ptolemaic monarchy. It was achieved by a deliberate weakening of a Greco-Macedonian 
element with a simultaneous and no less conscious strengthening of its Egyptian 
component. Ptolemy III abandoned a full representation of the basileia eventually. At the 
same time, the manifestation of a pharaonic component of his power became one of the 
brightest in the history of Ancient Egypt. Irresponsibility of Ptolemy IV has generated the 
systemic crisis, which has not ruined the Ptolemaic Kingdom hardly. The Ptolemaic 
Kingdom emerged from this crisis at the end of the reign of Ptolemy V. Stability was 
achieved by almost complete renunciation of the Ptolemies’ military activity in the 
Mediterranean region, which was obligatory for the Hellenistic basileis. Simultaneously, 
the choice to regain the control of Egypt, which was inextricably linked to a pharaonic 
component of the royal power of the Ptolemies, became a logical consequence of a 
centuries-old evolution of the Alexandrian monarchy as a social-political institution. 

Key words: the Hellenism, the Ptolemaic monarchy, the social-political institution, 
the evolution, a Greco-Macedonian basileia, a military expansion, the power of the 
pharaoh, the monarch-ritualist, the Alexandrian dynasty, the first four Ptolemies, the 
foreign policy, the religious-and-ideological policy, the lifetime royal cult, the dynastic 
cult. 
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