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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Актуальність дослідження. Одним із важливих викликів сучасного суспільства є 

долучення до здобутків та цінностей західної цивілізації, яка, у свою чергу, 

розвинулась на ґрунті античної спадщини. Особливо актуальним для вивчення є 

політичний досвід греко-римської цивілізації. Давньогрецький поліс та його 

римський аналог цивітас створили такі основи для розвитку сучасних європейських 

країн, як пряма демократія, республіканська форма правління, законодавча 

ініціатива, кодифікація правових норм, громадянське суспільство та інші. Тому 

вивчення саме цього досвіду є невід’ємною складовою подальших демократичних 

перетворень, що відбуваються сьогодні. 

Проблема поліса, його зародження, розквіт та занепад, політичне оформлення і 

трансформація протягом тривалого періоду викликали підвищений інтерес у 

дослідників античності. Давньогрецька цивілізація створила велику кількість 

різноманітних полісів. Багато з них утворилось з притаманними лише їм 

унікальними ознаками. Одним з найбільш особливих у світі грецьких полісів давно 

визнано Делос. Наявність загальноеллінського святилища Аполлона та становлення 

Делоса як авторитетного релігійного центру і визначили його унікальність. 

Дослідження саме такого типу поліса є важливим та актуальним для історичної 

науки. Адже вивчення особливих та загальних рис цієї невеликої держави допоможе 

краще поглибити знайомство зі світом грецьких полісів, скласти їх типологію. 

Крім того, Україна давно вже є постійним членом Організації Об’єднаних націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). А Делос та його пам’ятки у 1990 році 

на Чотирнадцятій сесії під номером 530 були включені до переліку об’єктів світової 

спадщини. Тож Україна разом зі світовою спільнотою зобов’язана оберігати цей 

історичний об’єкт. 

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

виконана в рамках розробки науково-дослідної теми кафедри історії стародавнього 

світу та середніх віків історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, середньовічної і 

ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (державний реєстраційний 

номер 0116U007146). 

Мета роботи полягає у дослідженні загальних та виявленні особливих рис у 

міжнародному, релігійному, суспільно-політичному, економічному житті 

делоського поліса на зламі двох історичних епох. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних наукових 

завдань: 

- здійснити аналіз історіографії та джерельної бази обраної проблеми; 

- розглянути Делос як релігійний центр античної Греції; 

- охарактеризувати делосько-аттичну амфіктіонію; 

- розкрити місце Делоса в острівному об’єднанні – Лізі несіотів; 

- встановити місце острова Ренеї у складі делоського поліса; 

- проаналізувати політичний устрій Делоса в IV ст. до Р. Х. та місце афінської 

адміністрації на острові; 
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- дослідити становлення делоської «незалежності», політичну еволюцію поліса 

та делоську громадянську общину; 

- окреслити найважливіші сфери господарської діяльності делоського храму 

Аполлона; 

- розглянути організацію господарства на Ренеї; 

- виявити основні «нехрамові» галузі економіки делоського поліса. 

Об’єктом дослідження є острів Делос як релігійний, суспільно-політичний та 

торговий центр стародавньої Греції. 

Предметом дослідження є Делос як релігійний центр та самостійний поліс у IV – 

першій половині III ст. до Р. Х. 

Хронологічні межі охоплюють період IV – першої половини III ст. до Р. Х. 

Нижня межа визначена початком IV ст. До цього часу вже закінчилась 

Пелопоннеська війна, яка призвела до краху афінської гегемонії в Егеїді, а в самій 

Греції розпочався процес кризи, як то вважається багатьма дослідниками, античних 

полісів. Верхня межа – перша половину ІІІ ст. до Р. Х., саме на цей період припадає 

остаточне становлення системи елліністичних держав та нового порядку, на фоні 

яких продовжував функціонувати делоський поліс. Але для кращого розуміння 

окремих подій і явищ, пов’язаних з Делосом, хронологічні рамки можуть бути 

розширені. 

Географічні межі дослідження співпадають із самим Делосом, найменшим 

центральним островом Кікладського архіпелагу, та сусіднім островом Ренеєю, який 

входив до складу делоського поліса. 

Методологічна база дослідження. Дослідження побудоване на принципах 

історизму, а також комплексного, системного і контекстного вивчення явищ у всіх 

його проявах та взаємозв’язках, з допомогою чого можна дослідити всі аспекти 

певних явищ. В основу дослідження покладено проблемний підхід. Вирішення 

проблеми дослідження обумовили використання як загальнонаукових (аналіз та 

синтез), так і загальноісторичних методів, серед яких – ретроспективний, історико- 

типологічний, порівняльно-хронологічний, проблемно-хронологічний. Для 

дослідження не тільки політичної історії, а й антропологічних аспектів залучались 

методи суміжних наук. У використанні та трактуванні давньогрецьких та 

латинських текстів використовувались методи лінгвістичні. Усі залучені методи та 

принципи дозволять дослідити еволюцію делоського поліса та найважливіших сфер 

його життя у зазначений хронологічний період. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях. 

Вперше: 

- проведено комплексне дослідження найважливіших сторін життя та еволюцію 

Делоса на фоні кризи давньогрецьких полісів та становлення елліністичних держав; 

- виокремлено для розгляду місце острова Ренеї як складової частини 

делоського поліса; 

- здійснено спроби реконструкції самосвідомості делосців у зазначений період. 

Уточнено: 

- роль делосько-аттичної амфіктіонії у розвитку острова; 

- значення свята Делії для Делоса; 
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- роль Делоса для Першої та Другої Ліг несіотів. 

Набули подальшого розвитку: 

- систематизація наявних джерел та наукової літератури з проблеми 

дослідження; 

- дослідження Делоса як релігійного, суспільно-політичного та економічного 

осередку Східного Середземномор’я в античний період; 

- виконано власний переклад епіграфічних написів та вибраних уривків з 

текстів античних авторів. 

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання результатів 

дослідження під час підготовки підручників, загальних та спеціальних курсів, що 

стосуються античної проблематики, зокрема, питань релігії стародавніх греків, 

внутрішньополітичної організації полісів та економічного розвитку стародавньої 

Греції. Матеріали та висновки дослідження можна також залучати у написанні 

узагальнюючих та спеціалізованих праць не тільки з історії античної Греції, а й 

стародавнього Риму. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та матеріали 

дисертаційного дослідження були представлені у вигляді доповідей і тез на 

наукових конференціях: Наукова конференція «XVIII Сергеевские чтения» (Москва, 

4 – 6 февраля 2013 г.), П’ята Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Одеські читання: Актуальні проблеми історії, археології та 

етнології» (Одеса, 1 – 2 березня, 2013 р.), ІІІ Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Елліністична цивілізація: політика, економіка, культура» (Чернівці, 22 

– 23 березня 2013 р.), ІV міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

історії стародавнього світу» (Київ, 16 – 17 травня 2013 р.), І Міжнародний круглий 

стіл «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю» (Київ, 24 

– 25 жовтня 2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Актуальні 

питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні 

аспекти» (Херсон, 17 – 18 квітня 2015 р.), VIII Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 23 

квітня 2015 р.), Міжнародна конференція молодих учених «68-і Каразінські читання» 

(Харків, 24 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основний зміст та результатами дослідження відображені в 12 

наукових працях. Серед них 6 статей опубліковано у фахових виданнях України, 1 

стаття в іноземному фаховому періодичному виданні, а також 5 тез та матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація 

складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури із 411 найменувань і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 235 сторінок, з яких основний зміст викладено на 160 

сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено мету 

та завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологічні засади, наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, встановлено зв'язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, наведено дані щодо апробації і публікації результатів 

дослідження. 

У першому розділі «Історіографія та джерела дослідження» характеризуються 

стан наукової розробки теми та джерельна база. Розділ складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія дослідження» подається огляд праць, які стосуються 

досліджуваної проблеми, представлено доробок попередніх дослідників у вирішенні 

проблеми. Їх умовно можна розділити на такі групи: праці узагальнюючого характеру з 

історії стародавньої Греції; дослідження, які мали на меті висвітлення всієї історії 

античного Делоса або були присвячені окремим періодам його розвитку; групи 

робіт, які розкривали різні проблеми та аспекти життя і функціонування 

стародавнього Делоса, його історії. Ця група досліджень, у свою чергу, умовно 

поділена на підгрупи, кожній з яких відповідає певна проблематика. 

До першої групи можна віднести роботи Е. Курціуса, Дж. Грота, Н. Д. Фюстеля де 

Куланжа, Ю. Белоха, Е. Мейєра, Г. Бенгстона, Г. Герке, А. Боннара, авторів 

кількатомного видання «Кембріджська стародавня історія» та інші, фактично усі,  

праці узагальнюючого характеру з історії стародавньої Греції. Делос же у них 

згадується в контексті перебігу греко-перських воєн, заснування Першого 

Афінського морського союзу, перенесення союзної казни з острова в Афіни. 

До другої групи входять дослідження загальної історії Делоса Р. К. Джебба, В.  

Шеффера, У. Лейдлоу. Ранньому періоду була присвячена робота Г. Галле де 

Сантерра «Делос примітивний та архаїчний». Елліністична епоха на Делосі 

грунтовно висвітлена у працях К. Віаль «Делос незалежний» та О. Лопухової 

«Грецький поліс Делос в елліністичну епоху». П. Руссель представив результати 

дослідження періоду перебування афінських клерухів у своєму доробку «Делос – 

колонія Афін». 

Третя група робіт умовно поділена на такі підгрупи: 

До першої з них належать праці, присвячені релігійній проблематиці. Вони 

включають дослідження І. Р. Арнольд, Т. Е. Грегорі, Р. Д. Аделя, С. Бірне, К. Ватіна, 

Г. Зіберта, а також фундаментальну працю Ф. Брюно «Дослідження культів Делоса в 

елліністичну епоху та епоху імперії». 

До другої підгрупи входять наукові доробки, які були сфокусовані на політичних 

інститутах делоського поліса та їх змінах протягом різних періодів, а також на 

храмовій адміністрації. Ці питання мали місце у роботах зазначених вище У. 

Лейдлоу, К. Віаль, О. Лопухової, а також М. Лакруа, Ж. Трехо. До цієї підгрупи 

належить і ґрунтовна праця В. Чанковської «Афіни та Делос у класичну епоху. 

Дослідження адміністрації святилища Аполлона Делоського». Крім того, сюди ж 

варто віднести дослідження різних політичних магістратур, особливо архонтів, 

епімелетів, гімнасіархів та інших, у період еллінізму. 
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У третю підгрупу включені ті роботи, які присвячені вивченню економічної 

сторони життя делоського поліса. Зокрема, різні проблеми та аспекти економічного 

розвитку острова розглядали М. Ростовцев, Е. Цібарт, А. Бек, Д. Х. Кент, Р. Богарт, 

Я. Ленцман, О. Лопухова, Г. Реджер, Б. Танг, Ф. Девіс, В. Кузнєцов, Е. Літл, Дж. Брун 

М. Легіллю. 

Четверта підгрупа об’єднує праці, що розглядають роль Делоса у міжполісних 

відносинах як протягом полісного етапу, так і в елліністичний період, а також 

присутність і діяльність на острові іноземців. До них належать дослідження Х. У. 

Парке, Ш. К Лонг, Р. Брока, В. В. Тарна, К. Віаль, К. Константакопулу. 

П’ята підгрупа робіт включає дослідження, у центрі уваги яких стало вивчення 

пам'яток, що були виявлені археологами під час розкопок на Делосі. 

Найважливішими з цієї підгрупи є праці Р. Валлуа, Ф. Брюно, Ж. Дюката «Путівник 

Делоса» та «серія» статей Ф. Брюно під назвою «Деліака». 

До останньої підгрупи віднесені статті в періодичних виданнях, що містять аналіз 

різних джерел (особливо стародавніх гімнів та поетичних творів), їх коментарі та 

висвітлення певних аспектів щодо Делоса. 

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

яких було здійснено дисертаційне дослідження. Джерела, що містять інформацію про 

стародавній Делос, умовно поділено на чотири основні групи: наративні (свідчення 

античних авторів), археологічні, епіграфічні та нумізматичні. 

Наративні джерела, у свою чергу, розділено на кілька підгруп, які об’єднані за 

певною тематикою. Серед них наступні: 

Свідчення античних авторів, що розкривають релігійний аспект. До таких 

належать «Гомерівський гімн до Аполлона Делоського» та згадка про острів у поемі 

Гомера «Одіссея», «Історія» Фукідіда, діалог Платона «Федон», «Географія» 

Страбона, «Моралії» та біографії Плутарха, «Гімн до Делоса» Каллімаха, «Опис  

Еллади» Павсанія. 

Повідомлення, які розкривають подієву історію острова та делоського поліса, а 

саме: карійське населення острова та їх вигнання з усієї Егеїди мінойським царем 

Міносом, перше та друге очищення острова, самосько-делоські відносини, 

утворення Делоського союзу, передача римлянами острова Афінам, наявність ринку 

рабів, період Мітридатових війн та інше. До них належать свідчення Геродота в його 

«Історії», Фукідіда, Демосфена у промові «Про вінок», Арістотеля в «Афінській 

політії», Страбона, Діодора Сицилійського, Полібія, Павсанія, Афінея та інших. 

Природно-географічні умови та етимологія назви острова залишились у коротких 

замітках Страбона та в етнографічному лексиконі «Етніка» константинопольського 

граматика та географа VI ст. Стефана Візантійського. 

Друга група джерел – археологічна. Вона містить відомості про релігійне та 

економічне життя острова. З її допомогою можна прослідкувати еволюцію 

делоського поліса та розбудову його міста на острові. 

Археологічні джерела ми також умовно розділили на три підгрупи. Перша 

дозволяє реконструювати храмовий комплекс та релігійне життя поліса. До них 

належать рештки святилища Аполлона (VIII – VII ст. до Р. Х.), що розміщувалось у 
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печері на горі Кінф, кількох храмів Аполлона, святилищ богинь Лето, Артеміди та 

інших, а також споруд, присячених наксосцями. 

Друга підгрупа об’єднує археологічні знахідки, які стосуються функціонування 

делоського поліса, а саме його політичних інститутів. До них можна віднести такі 

віднайдені споруди, як Булевтеріон, Пританейон та інші. 

Третя ж проливає світло на розбудову самого міста та його кварталів. Були 

розкопані житлові райони острова, «Верхнє місто» біля гори Кінф, квартал біля 

Священного озера, квартал Стадіона, квартал Інопа, квартал Театру, Північний 

квартал. Житлові будинки свідчать про рівень життя делосців і його побутову 

сторону. 

Крім результатів археологічного дослідження Делоса, важливими є дані розкопок 

сусіднього острова Ренеї. На ній було виявлено некрополь делосців, усі теменоси 

храму Аполлона та залишки від господарської діяльності. 

Епіграфічні джерела достатньо інформативні для вивчення економічної сторони 

діяльності делоського святилища і поліса в цілому, політичної організації на різних 

етапах, демографії, взаємовідносин Делоса з іншими державами. Написи є цінним  

джерелом у вивченні діяльності храмової адміністрації, вони містять описи майна 

храму, контракти про оренду священних теменосів, звіти про прибутки і витрати із 

храмової казни, свідчення про розширення делоського порту та інше. 

Виявлення великої кількості написів зумовило їх подальше опублікування у 

серіях епіграфічних корпусів, а саме у серії «Написи Греції» (IG) (IG XI 2 та IG XI 4) 

та «Написи Делоса» (ID). Вони включали звіти та рахунки гієропіїв, законодавчі та 

нормативні акти, контракти та господарські угоди. В окреме видання об’єднувались 

написи, які розкривали діяльність афінської храмової адміністрації. Цінним 

виданням є підбірка Ф. Дюррбахом вшанувальних декретів періоду незалежності. 

Ще однією групою джерел є нумізматичні дані. Монети з Делоса датуються вже 

архаїчним періодом, на них зображено семиструнну ліру як символ бога Аполлона, 

що дає підстави вважати, що на острові з архаїчних часів існував культ Аполлона. З 

часом на Делосі почались чеканитись монети із зображенням ще одного символу 

Аполлона – пальми. 

У підсумку констатується, що наявний комплекс джерел та наукових досліджень 

дозволяють досягти поставленої мети та вирішити дослідницькі завдання. 

У другому розділі дисертації «Острів Делос у міжполісних відносинах 

стародавньої Греції у IV – першій половині ІІІ ст. до Р. Х» наводиться загальна 

характеристика острова як релігійного центру стародавньої Греції протягом 

античного періоду, досліджується місце та значення Делоса в делосько-аттичній 

амфіктіонії та Лізі несіотів. Розділ складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Делос як релігійний центр стародавньої Греції» розглянуто 

передумови та становлення Делоса як релігійного центру. Ще з мікенських часів на 

острові мав місце культ Артеміди. Із занепадом мікенської цивілізації зникла 

культова діяльність. Становлення Делоса як релігійного центру культу бога 

Аполлона бере свій початок з «темних віків», коли зароджувались культи та 

святилища усіх грецьких богів. Визначальними у цьому процесі стали наступні 

фактори: легенда про народження на острові бога Аполлона, міграція іонійських 
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племен та їх прихід на Делос. Іонійці, які вважали Аполлона своїм покровителем, 

проводили там зібрання, ігри та змагання на його честь, що, у свою чергу, привело 

до формування навколо Делоса ранньої острівної амфіктіонії. Важливою 

проблемою, що стосувалась релігійного значення острова, було питання наявності 

на Делосі оракула. На острові певні пророцтва надаватись, але він не мав такого 

авторитету, як Дельфійський. Оракул на Делосі діяв лише у період пізньої 

античності. 

Оскільки Делос набув значення релігійного центру, він постійно потрапляв під 

вплив інших держав. На острові простежуються сліди наксосців, які присвятили 

Аполлону терасу левів, колос та скарбницю, паросців. Антична традиція донесла 

повідомлення, що тиран Самоса Полікрат подарував сусідній острів Ренею 

святилищу, а Пейсістрат у 540 р. до Р. Х. здійснив перше очищення острова. 

Афіняни, як і інші іонійці, також брали участь у делоських святах. Крім того, їх 

поєднувала з Делосом своя легендарна історія, пов’язана з Тесеєм та зобов’язанням 

афінян відправляти щорічні теорії на Делос для вшанування бога Аполлона. 

З підкоренням Іонії Перською державою припинились іонійські зібрання на 

острові. Під час же греко-перських воєн Делос продовжував зберігати своє значення 

релігійного центру. В джерелах навіть зафіксовано факт вшанування храму 

Аполлона та делосців перським полководцем Датісом. У 477 р. до Р. Х. Делос та 

святилище Аполлона стали центром Делоської симмахії або Першого Афінського 

морського союзу. У храмі бога проводились зібрання союзників та знаходилась 

спільна казна, куди надходив щорічний форос. Союзників об’єднував культ 

іонійського Аполлона, і вони вважались рівними між собою. Але з перенесенням 

казни із Делоса в Афіни в 454 р. до Р. Х. та появою Афінської архе фактор «іонізму» 

був знівельований. Тепер Афіна вважалась покровителькою союзу. 

У підрозділі 2.2 «Делосько-аттична амфіктіонія» розглянуто передумови, 

утворення та значення делосько-аттичної амфіктіонії. Заснування симмахії зумовило 

утворення нової амфіктіонії, в якій Афіни мали провідну роль. Після перенесення 

союзної казни острів на деякий час втратив своє значення для союзу. Але для Афін 

це відкрило нові можливості для подальшого підпорядкування святилища своєму 

контролю. У 425 р. до Р. Х. афіняни провели друге очищення острова, що 

обумовлювалось релігійним та зовнішнім чинниками, а саме: продовжити справу 

Пейсістрата, спрямовану на встановлення гегемонії на Кікладах та Егеїді, відновити  

делійський «іонізм» та встановити першість серед іонійських племен. Крім 

очищення, Афіни виселили жителів Делоса у 422 р. до Р. Х., хоча згодом вони були 

повернуті. 

Після заснування делосько-аттичної амфіктіонії храмом Аполлона почали 

управляти афінські посадовці амфіктіони. Афіняни використовували цю назву для 

позиціонування себе як представників від усіх учасників ранньої острівної 

амфіктіонії, що тепер стали їх союзниками. Їм потрібно було підкреслити тривалі 

відносини між Афінами з одного боку, та Делосом разом з Кікладами – з іншого. 

Крім заснування колегії амфіктіонів,  афіняни провели кілька заходів, що 

сприяли їх подальшому закріпленню на острові. Серед них – заснування Делій 

(Δηλια), нового свята на честь Аполлона, та Делоських ігор, що відбувались кожні 
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чотири роки. Свято Делії служило релігійним та ідеологічним обґрунтуванням 

панування Афін в Егеїді. Делії та делосько-аттична амфіктіонія припинили своє 

існування у 314 р. до Р. Х. з отриманням Делосом незалежності. 

У підрозділі 2.3 «Ліга несіотів та статус Делоса» розглядається заснування, 

організація, завдання острівного об’єднання Ліги несіотів та визначається місце та 

значення Делоса в цьому союзі. Антігон Монофтальм об’єднав більшість 

Кікладських островів у конфедерацію τὸ κοινὸν τῶν νησιωτῶν (союз островитян). 

Про це свідчить декрет про запровадження на Делосі свят Антігонеї (Ἀντιγόνεια) 

та Деметрії (Δημητρίεια). Первинна організація союзу залишається маловідомою. 

Можна стверджувати, що серед його учасників були такі острови, як Андрос, 

Миконос, Наксос, Аморгос, Кеос, Кіфнос, Самос. До них, можливо, були долучені 

Сіфнос, Тера, Парос і Астипалея. Свято Антігонеї на Делосі засновувалося як 

спільне релігійне свято цього об’єднання для того, щоб вшановувати звільнення 

Делоса та інших островів від афінського впливу. Після повторного підкорення 

Кікладських островів  Антігоном Монофтальмом було  проведено певну 

реорганізацію в управлінні союзом. Існував спільний орган Ліги синедріон – збори 

делегатів від учасників союзу, який мав дорадчі функції. Його головним завданням 

була організація та проведення загальносоюзних свят на Делосі. 

Ліга несіотів позмінно переходила під контроль то Антігонідів, то Птолемеїв. Під 
час протекторату Птолемеїв над Лігою несіотів на частині островів розміщувались 

союзні гарнізони. 

Після 260 р. до Р. Х. свій вплив на Егеїду спробували вперше поширити родосці. 

Птолемеї зуміли повернутись на Кікладський архіпелаг. Суперництво Антігонідів та 

Птолемеїв за верховенство над Кікладами тривало до того часу, поки птолемеївський 

флот не зазнав поразки від флоту Антігона Гоната біля острова Андрос наприкінці 

246 або на початку 245 р. до Р. Х. Єгипетські війська були виведені із центральної 

Егеїди, за винятком острова Тера. Після 245 р. до Р. Х. вже не згадується жоден 

гегемон на Кікладах. 

Із посиленням Родоса контроль над Кікладами був оформлений шляхом 

оновлення Ліги несіотів. Острови повинні були об’єднатися у певну асоціацію під 

протекторатом Родоса, який гарантував безпеку як Кікладам, так і грецьким містам 

Анатолії. Центром цього протекторату став Тенос. Саме біля цього острова 

розміщувався союзний флот Другої Ліги несіотів. Наявність флоту є головною 

відмінністю першого союзу від другого. Створення нової Ліги було своєрідним 

інструментом захисту родоських політичних та торгових інтересів в Егеїді. 

Антігон Монофтальм зробив Делос центром новоствореного острівного союзу, 

опираючись на досвід попередньої аттико-делоської амфіктіонії та фактор 

іонійського походження населення навколишніх островів. Прагнучи закріпити своє 

верховенство над Кікладами, Антігоніди заснували на Делосі вже згадувані 

загальносоюзні свята Антігонеї та Деметрії на честь монархів. Щодо статусу Делоса 

у цьому острівному союзі, то він вважався священним місцем, яке було захищене від 

будь-яких військових дій. Аналогічне значення Делос мав із переходом протекторату 

над Лігою несіотів від Антігонідів до Птолемеїв. Птолемеї могли використовувати 

дружбу з Делосом для підтримки свого верховенства в Егеїді. Вони також
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засновували нові свята, які були як загальносоюзні, так і династичні. Зокрема, 

декрети несіотів містять положення про заснування свята Птолемеї (Πτολεμαία). 
Делос у Першій Лізі несіотів відігравав роль об’єднуючого релігійного центру. 

Для Другої Ліги несіотів під протекторатом Родоса значення Делоса суттєво 

змінилось. Релігійний фактор відійшов на другий план. 

У третьому розділі дисертації «Еволюція делоського поліса у IV – першій 

половині ІІІ ст. до Р. Х.» досліджується делоська полісна організація та 

громадянська община у зазначений період. Розділ складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Острів Ренея – складова делоського поліса» розглянуто місце 

та значення сусіднього острова Ренеї для делоського поліса. Хоча самоський тиран 

Полікрат і присвятив Ренею святилищу Аполлона, але він не повністю входив до 

складу делоського поліса. Лише частина острова належала делоському храму, в 

іншій же знаходилось місто ренейців. Ренея була своєрідним «додатком» делоського 

поліса, де знаходилось кладовище делосців (після другого очищення на острові 

заборонялось хоронити людей) та храмові теменоси. 

У підрозділі 3.2. «Делоська полісна організація у IV ст. до Р. Х. Афінська 

адміністрація» здійснено огляд полісної організації IV ст. до Р. Х. Встановлено, що 

існувала магістратура архонта, діяли делоська буле (рада) та екклесія (народні 

збори). Судові функції здійснювали судді. Існувала посада епістасіона. 

Епіграфічні написи ґрунтовно висвітлюють діяльність на Делосі афінських 

амфіктіонів. Вперше згадка про них знаходиться у написі 410 р. до Р. Х. Амфіктіонів 

було чотири. Вони складали одну колегію, що управляла храмом Аполлона. Посада 

спочатку була щорічною, але згодом її можна було обіймати кілька років. Серед  

помічників амфіктіонів були три неокорої, які називались співархонтами. 

Афіни на певний час втратили контроль над святилищем у період спартанського 

домінування в Егеїді. Остаточно вони відновили панування на острові у 377 р. до Р. 

Х., коли виник Другий Афінський морський союз. На Делосі була створена нова 

колегія амфіктіонів. Тепер до її складу входили п’ять афінських посадовців і один 

андроський, а також секретар. Амфіктіони вели реєстр усіх храмових дарів та 

пожертв, видавали грошові позички як окремим особам, так і цілим полісам, здавали 

в оренду храмові будинки та теменоси. Виступаючи давніми гегемонами іонян та 

використовуючи амфіктіонів, Афіни утримували під своїм контролем делоський 

храм та його казну, вели облік усіх боржників святилища, що сприяло поширенню їх 

впливу на Кікладські острови. 

У цей час на острові виникла певна опозиція щодо Афін та їх посадовців. Про це 

свідчать кілька інцидентів: побиття амфіктіонів самими громадянами, звернення 

делосців до Дельфійської амфіктіонії та Філіппа Македонського з проханням 

звільнити острів від афінського верховенства, отримання громадянства та 

державного утримання в Афінах кількома проафінськи налаштованими делосцями. 

У підрозділі 3.3. «Становлення незалежності та політична еволюція» 

розглянуто подальший розвиток делоського поліса після звільнення від Афін. IV ст. 

до Р. Х. стало для Делоса періодом, коли він мав змогу позбутись від афінського 

панування двічі. Першу незалежність він отримав після закінчення Пелопоннеської 

війни. Друга ж була отримана завдяки зовнішнім факторам та політиці елліністичних 
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монархів. Самі делосці були не в змозі відстояти свою незалежність та контроль над 

святилищем Аполлона. Часто в історіографії термін «незалежність» називають 

досить умовним. Адже для делосців це означало, в першу чергу, незалежне та 

самостійне управління над храмовим комплексом. Не тільки це було головною 

ознакою їх самостійності. Позбавлення афінського впливу та контролю вело до 

подальшої еволюції делоського поліса, до остаточного оформлення усіх полісних 

інститутів, формування власних делоських полісних цінностей та відчуття кожним 

громадянином своєї важливості у житті держави. 

Написи дозволяють представити основні делоські полісні магістратури. На 

Делосі, як і в інших демократичних полісах, верховними органами влади були буле 

та екклесія. Ці органи зосереджували у своїх руках усю публічну владу. Кількість 

членів ради залишилась невідомою. Буле поділялась на дванадцять щомісячних 

пританеїв або виконавчих комітетів. Рада обирала голову, який слідкував за 

голосуванням. Виконавчі комітети наглядали за діяльністю гієропіїв. Без їхньої 

співпраці не проводились жодні описи майна та не здійснювались жодні виплати із 

скарбниці. 

Главою делоської держави був архонт з річним терміном повноважень. При його 

присутності відбувалися поповнення та видачі грошей із казни, передачі коштів із 

храмової казни до загальноделоської і навпаки; він керував публічними роботами. 

Архонт, можливо, був головним наглядачем за проведенням великих свят таких, як 

Аполлонії та Діонісії. 

Однією із найважливіших магістратур, після архонта, в політичній структурі 

делоського поліса була колегія гієропіїв. Якщо при афінських амфіктіонах їх функції 

зводились до участі у жертвоприношеннях, то в період незалежності гієропії 

перетворились на одну із провідних магістратур. Тепер вони еволюціонували у 

повноцінну храмову адміністрацію. Кількість гієропіїв змінювалась. В їх 

компетенції знаходилось все господарсько-адміністративне управління храмовим 

комплексом: здача в оренду теменосів та будинків, видача на відкуп поборів та 

податків, надання позичок із храмової казни. Гієропії вели облік прибутків і витрат 

святилища, здійснювали контроль за дотриманням у цілісності храмових будівель та 

їх ремонт, складали інвентарні списки храмових скарбів та відповідали за їх 

збереження. 

Судові функції делоського поліса виконували геліея, суд тридцяти одного та суд 

епімелетів. 

Епіграфічні дані зафіксували назви багатьох різних магістратів. Зокрема, було два 

полісних скарбники, два секретаря (один для гієропіїв, інший – для міських 

магістратів), шість логістів, три агораноми, астіноми, гімнасіархи. Полісні 

магістратури були як регулярні, так і тимчасові. До таких можна віднести сітонаїв та 

епімелетів. 

Делос у період незалежності розвивався, як досить типовий поліс класичної 

епохи. Він мав аналогічні органи влади та різноманітні магістратури, що й інші. 

У підрозділі 3.4. «Декрети проксенії» здійснено огляд такої діяльності 

делоського поліса, як надання проксенічних декретів. У цій сфері відбулась 

своєрідна еволюція, чому і сприяла власна самостійність. Виділення для окремого 
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дослідження цих декретів зумовлено тим, що вони також можуть вказувати на певні 

особливості поліса. Проксенія за своєю суттю була публічною, офіційною формою 

взаємовідносин поліса та окремої особи і зазнала свого розквіту у V – IV ст. до Р. Х. 

На Делосі ж в цей час, який збігається з періодом афінського панування, виявлено 

кілька проксенічних декретів, а більшість з них припадає на період незалежності,  

коли поліс мав змогу самостійно вирішувати внутрішні справи. 

Вшановані привілеєм проксенії громадяни мали такі почесті, як перші місця на 

публічних святах та під час ігор, право безпосереднього звернення до буле і 

народних зборів, здійснення жертвоприношень, але це не було настільки важливим,  

як право на придбання землі та звільнення від податків. Враховуючи, що земельний 

фонд на острові був обмежений, і більшістю земель і угідь володів храм Аполлона, 

то наділення такими привілеями вказує на досить великі заслуги перед делоськими 

громадянами. 

У підрозділі 3.5. «Делоська громадянська община» здійснено огляд суспільного 

розвитку делоського поліса. Населення острова належало до іонійських племен і 

мало традиційний поділ на чотири філи, але збереглась назва лише однієї – Аргади. 

Кожна із філ ділилась на тріттії. Їх очолювали тріктіархи. Делоські філи, фратрії і 

тріттії зберігали свій активний характер, але тільки у сфері культу. Вони брали 

участь в урочистих жертвоприношеннях, змаганнях, присвяченнях дарів святилищу. 

У свідомості делосців проявлялась важливість у практичному житті всього, що 

традиційно було пов’яне із релігійною стороною їх життя. 

На основі епіграфічного матеріалу була здійснена спроба вирахувати кількість 

населення на Делосі у період незалежності. За дослідженням Клод Віаль у першій  

третині ІІ ст. до Р. Х. на Делосі було приблизно 1200 повноправних громадян, а 

загальна кількість всього населення дорівнювала 5000 чоловік. Але майже 

неможливо визначити частку серед населення та кількість інших чужоземців, 

метеків, рабів. Така невелика чисельність делоської громадянської общини могла  

сприяти згуртованості та єдності у вирішенні головних питань життя поліса. 

На Делосі мали місце і суспільні літургії громадян, найважливішою з яких була 

організація хорів на свята, що засвідчують «хорегічні декрети». Існував ще такий 

суспільний обов’язок, як перебування у якості поручителя. Невеликий делоський 

громадянський колектив міг функціонувати за всіма особливостями класичного 

давньогрецького поліса. Але, що є притаманною йому рисою, він цей етап проходив 

із запізненням в період становлення елліністичних суспільних ідеалів та цінностей.  

Класичний грецький поліс на той час вижив усі свої ресурси та можливості, а Делос 

тільки почав перетворюватись у повноцінний поліс. 

При дослідженні делоської громадянської общини здійснено спробу відтворити 

самосвідомість жителів священного острова. Делос як поліс почав формуватись 

навколо святилища Аполлона. Тому весь громадянський колектив не міг уявити 

своєї діяльності без служіння загальновідомому святилищу. Постійні вшанування 

святилища та покровительство зі сторони інших держав уможливлювало 

формування у свідомості делосців думки про свою особливість та про те, що вони є 

улюбленцями Аполлона, які проживали на його батьківщині. 
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Виконання громадянами суспільних повинностей на честь бога, прагнення 

повернути святилище під свій контроль і звільнитись від афінських амфіктіонів 

дозволяє констатувати, що у IV ст. до Р. Х. завершився процес формування 

самосвідомості жителів священного острова. Розуміння своєї унікальності і 

прагнення самостійно служити богу, святилище якого стало їх організаційним 

центром, пробуджувало усвідомлення свого права на отримання незалежності. 

Крім наявності загальногрецького святилища Аполлона, є ще кілька факторів, 

які також могли впливати на самосвідомість жителів (хоча вони також частково 

пов’язані із релігійним чинником). Перш за все, це становлення поліса, який збігався 

з межами одного невеликого острова. Делосці – островитяни, а ізольованість також 

відігравала певну роль. Жителі Егеїди могли більше ідентифікували себе із 

островом, на якому проживали, навіть якщо там сформувалось кілька полісів, а не із 

конкретною общиною. У випадку з Делосом, то поліс співпадав з межами острова, 

на якому проживав громадянський колектив. Якщо інші представники Егеїди 

усвідомлювали свою приналежність до конкретного острова, то для делосців ще 

більш важливим було відчувати себе жителями саме священного острова. У їх 

свідомості могли викристалізуватись наступні розуміння: по-перше, вони – 

островитяни, а по-друге, вони проживають на особливому острові, який шанують 

сусіди та інші великі держави. 

У четвертому розділі дисертації «Економічний розвиток Делоса» 

охарактеризовано економічну сторону діяльності делоського поліса. Розділ 

складається із трьох підрозділів. 

Підрозділ 4.1. «Храм та храмове господарство – основа економічного життя 

поліса» стосується економічної діяльності храму бога Аполлона. Храмова 

господарська діяльність хоч і була складовою частиною загальної економічної 

активності поліса, але перебувала у досить відокремленому становищі. З одного 

боку, храмовий комплекс належав полісу (він перебував на полісній території, 

управлявся полісними магістратами, його витрати регулювались постановами 

народних зборів), з іншого ж, той факт, що поліс виник при вже існуючому 

святилищі, надавав його господарській діяльності відтінок самостійності. 

Усі прибутки, які отримував храм від своєї господарської діяльності, надходили у 

скарбницю святилища Аполлона. Сам же делоський поліс мав свою окрему казну, і 

коли йому не вистачало коштів для задоволення усіх своїх внутрішніх потреб, то 

звичайною практикою стало брати позички у храму Аполлона. 

Протягом всього IV ст. до Р. Х. святилище перетворилося на своєрідний банк 

античного світу. У звітах храмової адміністрації (спочатку афінських амфіктіонів, а 

потім і делоських гієропіїв) містяться відомості щодо грошових позик, які 

святилище надавало як цілим полісам, так і окремим особам. 

Фінансові операції делоського храму в ІІІ ст. до Р. Х. різко скоротились. При 

дослідженнях епіграфічних написів виявлено, що храмова казна ІІІ ст. до Р. Х. 

володіла меншими ресурсами, ніж у період контролю амфіктіонів. Причини цього 

залишились невідомими, тому можна припустити, що вільні делосці не змогли 

змусити островитян сплатити їх борги. Після відходу афінян з острова святилище не 

зуміло розвивати «банківську сферу» самостійно і повноцінно. Ця галузь храмового 
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господарства постійно залежала від зовнішнього чинника. Лише під 

покровительством Антігона Монофтальма, Деметрія Поліоркета, Птолемея Сотера і 

Птолемея ІІ Філадельфа Делос мав можливість розвивати свою звичайну банківську 

діяльність. Уже в кінці ІІІ ст. до Р. Х. там з’явились іноземні банкіри, які 

співпрацювали зі святилищем. 

Наступна, і чи не найважливіша, сфера економічної діяльності храму – це здача в 

оренду земель та будинків. Святилищу належали уже згадувані теменоси на самому 

Делосі та на сусідніх островах – Ренеї та Миконосі. Оренда храмових земель 

щорічно приносила значні прибутки, які відображені у написах. 

Досить важливим є так званий документ ἱερὰ συγγραφή ΙΣ (священний договір). 

Його цінність полягає, в першу чергу, в тому, що формулює загальні положення 

орендних відносин, а не конкретну угоду з одним орендарем. Договір ΙΣ фіксував 

найважливіші питання оренди земель храму Аполлона у ІІІ – ІІ ст. до Р. Х.: період 

здачі в оренду, терміни сплати, зобов’язання орендарів та їх поручителів, 

зобов’язання гієропіїв, покарання орендарів, їх поручителів та гієропіїв за невчасну 

сплату внесків за оренду. 

На своїх угіддях орендарі протягом десяти років організовували власне 

господарство. В середині ІІІ ст. до Р. Х. у більшості з них зустрічались поєднання 

тваринництва, землеробства і виноградництва. 

Подальшого розвитку набули рибні промисли. Храм Аполлона також отримував 

прибутки у розмірі десяти відсотків від реалізації риби як на Делосі, так і на Ренеї, 

що стало ще одним джерелом фінансових надходжень святилища. 

Маючи у своєму розпорядженні значні грошові суми, храмова адміністрація мала 

змогу організовувати суспільне будівництво на Делосі. 

У підрозділі 4.2. «Ренея як складова храмового господарства» розглянуто місце 

Ренеї у храмовому господарстві. В епіграфічних даних Ренея відкривається як 

досить вагома складова економіки поліса загалом. Східна ділянка цього острова 

належала храму й була відведена для некрополя. Більша ж частина Ренеї поділялась 

на теменоси, які здавались в оренду. Теменоси на Ренеї поповнювали храмову казну, 

але сума надходжень до середини ІІІ ст. до Р. Х. мала тенденцію до скорочення. 

У підрозділі 4.3. «Нехрамові» галузі економіки делоського поліса» 

охарактериховано основні галузі економічного розвитку Делоса, які розвивались 

відокремлено від святилища. Протягом IV – III ст. до Р. Х. головне місце в економіці 

Делоса займало храмове господарство. Разом з ним почала розвиватись ще одна 

галузь, пов’язана із наявністю на Делосі загальновідомого святилища, – 

обслуговування великої кількості паломників. На острові знаходились 

багатокімнатні будинки, призначені для проживання прибулих гостей, спеціальні 

приміщення для спільних трапез (гестіаторітони). 

Подальшого розвитку зазнали і кілька інших галузей, до яких залучались делоські 

жителі. Делос разом з Егіною та Коринфом був центром виробництва бронзи та 

бронзового посуду. 

У ІІІ ст. до Р. Х. Делос почав формуватись як комерційний центр, чому сприяло 

його географічне положення. Центр Кікладського архіпелагу – центр торгівлі не 

тільки Кіклад, Егеїди, а й усього Східного Середземномор'я. Антігон Гонат розвивав 
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комерційну діяльність на Делосі, особливо торгівлю зерном. Делоський ринок міг 

стати місцем реалізації македонської деревини, смоли, дьогтю і, можливо, срібла. 

Свідченням співпраці Антігонідів з Делосом можуть слугувати численні декрети,  

якими делосці вшановували македонян. 

Ймовірно, що більша частина торгівлі і банківської справи була у руках іноземців, 

у той час як делосці брали малу участь у них. Обсяг делоської торгівлі на початку ІІІ 

ст. до Р. Х., коли вона тільки почала розвиватись, вираховувався із прибутків, які 

місто отримувало від митних зборів або від податків на екпорт чи імпорт у 2 %. 

В IV – першій половині ІІІ ст. до Р. Х. торгівля перебувала на етапі становлення. Її 

розвиток залежав від зовнішніх факторів та зацікавленості іноземців. Вона мала 

більш транзитний характер. Лише після передачі острова Афінам римлянами, 

проголошення вільного порту (porto franco) на Делосі та поселення там афінських 

клерухів острів перетворився на відомий центр торгівлі рабами у всьому 

Середземномор’ї. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовуються найважливіші результати дослідження, 

узагальнюються обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на 

захист. 

- Аналіз наукової літератури та джерельної бази дослідження дозволяють 

вирішити поставлені завдання. Перші археологічні відкриття та виявлення 

епіграфічних написів зумовили вихід у світ історичних досліджень, присвячених 

різним аспектам розвитку делоського поліса. В історіографії можна виділити кілька 

основних напрямків та проблем дослідження: спроби повного висвітлення історії 

Делоса в античну епоху або в певний період (архаїчний, класичний, елліністичний),  

релігійне життя та різноманітні культи, політична структура, економічний розвиток, 

присутність на острові іноземців та відносини із іншими державами, вивчення 

окремих археологічних знахідок та інше. Велика кількість досліджень, присвячених 

Делосу, свідчить про постійний інтерес істориків до проблем його розвитку, що 

потребує узагальнення. Серед найменш досліджених виділяється проблема еволюції 

делоського поліса та притаманних йому особливостей кінця класичного і початку 

елліністичного періодів, на чому була сфокусована наша увага. Ряд питань 

потребують подальших досліджень та роз’яснень. 

Джерельна база дослідження є достатньо репрезентативною. Вона включає 

наративні, археологічні, епіграфічні та нумізматичні дані. Повідомлення грецьких та  

римських авторів носять фрагментарний характер. Немає жодного писемного 

джерела, яке б дало повний опис подій на острові, охарактеризувало делоську 

політію. Але, зрештою, відомі уривки висвітлюють найважливіші події, пов’язані з 

островом, допомагають краще зрозуміти їх. Археологічні джерела є цінними у 

вивченні храмового комплексу, забудови міста, теменосів святилища. Основну масу 

дослідження складають епіграфічні написи. Вони ґрунтовно доповнюють прогалини 

у повідомленнях античних авторів. Саме епіграфічні дані дають можливість 

дослідити політичний устрій Делоса, особливо у період незалежності, храмову
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адміністрацію, відносини з іншими полісами та елліністичними монархами. Крім 

зазначених, певну інформативність мають нумізматичні джерела. 

- Встановлено, що легенда про народження на Делосі богів Аполлона та Артеміди 

і поява на острові іонійського населення та заселення Кікладських островів, хоча і не 

всіх, стали вирішальним фактором у становленні Делоса саме як релігійного центру. 

Іонійці розвинули на Делосі культ Аполлона, який поставив острів на рівні зі ще 

одним загальновідомим центром культу Аполлона – Дельфами. Наявність 

загальногрецького святилища постійно викликала інтерес до Делоса зі сторони 

різних правителів, держав, спричиняла їх покровительство храму. Завдяки йому 

острів став центром Першого Афінського морського союзу. До Делоса протягом 

століть виробилось шанобливе ставлення серед усіх греків. 

- При розгляді делосько-аттичної амфіктіонії виявлено, що афінське верховенство 

визначало її головні риси. Афіни позиціонували себе релігійними предводителями 

Кікладських островів та іонійських племен і використовували святилище у 

проведенні своєї політики, спрямованої на встановлення гегемонії в Егеїді. Хоча 

афіняни і створили колегіальний орган управління храмом, який повинен був 

нагадувати про ранню острівну амфіктіонію та рівність її учасників між собою, вони 

зуміли встановити контроль над святилищем Аполлона. Делос продовжував 

зберігати свій статус шанованого загальноеллінського святилища. 

- З’ясовано, що Ліга несіотів прийшла на зміну делосько-аттичній амфіктіонії. 

Заснована Антігоном Монофтальмом, вона переходила під контроль то Антігонідів, 

то Птолемеїв, аж поки не розпалась в середині ІІІ ст. до Р. Х. Делос став релігійним 

центром цього союзу, але не був його учасником. З утворенням же Другої Ліги 

несіотів і покровительством Родоса над нею релігійне значення Делоса 

знівельовувалось, а головна увага спрямовувалась на розвиток комерції на Делосі. 

Протягом IV – першої половини ІІІ ст. до Р. Х. Делос залишався сталим релігійним 

центром. 

- Доведено, делоський поліс не збігався із територією лише однойменного 

острова. До його складу входив сусідній острів Ренея. Наративна традиція та 

епіграфічні дані хоч і доповнюють одне одного, але доносять різні уявлення щодо 

Ренеї. За писемними джерелами вона лише другорядна складова делоського поліса, 

своєрідне «фізичне продовження», яке не мало такого шанобливого ставлення, як 

острів Аполлона. З іншого боку, епіграфічні написи свідчать про вагому частку Ренеї 

у господарстві та прибутках храму. 

- Виявлено, що в IV ст. до Р. Х. на Делосі функціонували такі полісні 

магістратури, що і в інших давньогрецьких полісах. Проаналізовано діяльність 

афінської храмової адміністрації. Із епіграфічних написів, які містили фінансові 

звіти святилища Аполлона, випливає, що афінські амфіктіони контролювали усіх 

храмових боржників, здачу в оренду храмового майна і будинків. Делосці 

допускались лише до обрядів жертвоприношення. Присутність же афінян та їх 

контроль над храмом Аполлона унеможливлювали повну реалізацію Делоса як 

самостійного поліса, становлення якого відбувалось навколо святилища. 

- Визначено, що більш тривалу незалежність делосці мали змогу отримати 

завдяки зовнішнім факторам. Якщо перша незалежність була пов’язана із
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спартанцями, то друга – із Антігоном Монофтальмом. Афінські амфіктіони були 

змушені залишити острів і повернутись в Афіни. Це, у свою чергу, дало змогу 

Делосу ступити на новий щабель свого розвитку. Тепер делосці отримали контроль 

над святилищем Аполлона. Епіграфічні написи насичені достатньо великою 

кількістю свідчень діяльності делоського поліса та його магістратів. Делос мав 

демократичний характер. Верховними органами влади були буле та екклесія. 

Важливою була посада архонта. На Делосі функціонувало кілька видів судів, 

призначених для розгляду різних справ. Діяли також як постійні магістратури 

(гімнасіархи, агораноми, логісти, астіноми та інші), так і тимчасові (сітонаї, 

епімелети). Одна із особливостей делоського поліса полягала в тому, що серед 

провідних магістратур у полісній структурі були такі посадовці, як гієропії. Від 

помічників амфіктіонів у сфері культу вони еволюціонували у повноправну храмову 

адміністрацію. У першій половині ІІІ ст. до Р. Х. Делос у політичній сфері зумів 

повністю реалізувати себе як повноцінний поліс. З’ясовано, що за період 

перебування афінської адміністрації дійшло лише кілька проксенічних декретів. Із 

настанням незалежності їх кількість різко зросла. Саме ці декрети можуть бути 

додатковим свідченням самостійної, незалежної діяльності делоських політичних 

інститутів. Адже афіняни могли впливати на рішення делоської ради та народних 

зборів у наданні титула проксена та полісних привілеїв. 

Аналіз делоської громадянської общини протягом IV – пешої половини ІІІ ст. до 

Р. Х. дозволяє дійти висновку, що вона представляла собою згуртований 

малочисельний колектив, де важливу роль відігравала сім’я. Функціонування філ,  

фратрій, тріттій було визначальним у відправленні культу Аполлона та при різних 

жертвоприношеннях. У період незалежності багаті делосці відбували суспільні 

літургії, серед яких була організація двох найважливіших на Делосі свят: Аполлоній 

та Діонісій. Ще однією, і особливою на наш погляд, є наступна: виступ багатими 

громадянами у якості гаранта сплати боргу делосцями храмовій казні. У такій тісній 

громадянській общині остаточно сформувалась своя самосвідомість. В уяві делосців 

вони були особливими улюбленцями бога, якому вірно служили, і за що мали великі 

привілеї. Якщо у IV ст. до Р. Х. делосці перебували на етапі становлення своєї 

політичної самосвідомості, про що свідчать спроби делосців отримати незалежність 

від афінян, то протягом першої половини ІІІ ст. до Р. Х. вона остаточно 

сформувалась. Отримання самостійності та покровительство зі сторони інших 

держав укорінило серед громадян усвідомлення своєї особливості: замкнена 

невелика згуртована община островитян, які проживають на батьківщині самого 

Аполлона. 

- Досліджено, що оскільки Делос як поліс сформувався навколо святилища, то 

цілком закономірно, що храмове господарство займало найголовнішу частку в його 

економіці. Протягом століть храм Аполлона накопичував різноманітні дари, гроші, 

пожертви. Тому він мав можливість перетворитись на своєрідний банк. Храм 

надавав грошові позики різним приватним особам і цілим містам. Спочатку афінські 

амфіктіони, а потім делоські гієропії вели облік усіх храмових боржників та 

контролювали оренду земель святилища. Якщо ж у період афінського контролю 

рахунки сягали достатньо великих сум, то із становленням незалежності вони
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скоротились. Афіни мали силу змусити повернути борги до храму. Надалі ж 

делосцям доводилось звертатись до елліністичних монархів з проханням допомогти 

у справах з боржниками храму. Святилище Аполлона було великим землевласником. 

Його землі розділялись на теменоси і здавались в оренду. Орендні відносини на 

Делосі були організовані на високому для того часу рівні. Існував загальний договір, 

який прописував усі умови оренди та різні казусні випадки. Святилище Аполлона 

займалось організацією суспільного будівництва на острові. Крім того, храм мав 

монополію на отримання прибутків від інших галузей. 

- Виявлено, що острів Ренея, отриманий делосцями як подарунок святилищу, 

майже одразу був розділений на теменоси. Виручені кошти складали основну масу 

прибутків від оренди усіх храмових земель. Більшість виробничих галузей були 

зосереджені саме на Ренеї. 

- Встановлено, що, крім храмового господарства, на Делосі розвивались і інші 

галузі, провідною з яких було обслуговування паломників. Делос, опираючись на 

імпортну сировину, спеціалізувався на бронзовому виробництві. Але, що 

найважливіше, острів у ІІІ ст. до Р. Х. почав формуватись як комерційний центр, 

оскільки був зручним місцем для транзитної торгівлі. Торгівля у ІІІ ст. до Р. Х. 

переживала етап становлення і не могла мати високих показників. Лише із 

передачею римлянами острова Делоса афінянам і одночасним проголошенням його 

вільним портом, зруйнуванням Коринфу та занепадом Родоса Делос перетворився на 

провідний торговий центр не тільки Егеїди, а й усього Східного Середземномор’я. 
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АНОТАЦІЯ 

Кукоба Л. І. Делоський поліс у IV – першій половині III ст. до Р. Х. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертація присвячена комплексному вивченню делоського поліса у IV – першій 

половині III ст. до Р. Х. На основі широкого кола джерел та історіографічних праць 

досліджено міжнародне становище Делоса як загальногрецького релігійного центру, 

його політичний та економічний розвиток у період завершення класичної доби та 

остаточного формування елліністичних держав. 

Простежено становлення Делоса як загальноеллінського центру культу бога 

Аполлона. Розглянуто підконтрольну Афінам делосько-аттичну амфіктіонію та роль 

свята Делії. Окремий акцент зроблено на місці Делоса у двох Лігах несіотів. 

Встановлено, що для першої з них острів був релігійним центром, мав статус 

священного місця та перебував під постійним покровительством Антігонідів та 

Птолемеїв. Для другої ж він відігравав роль комерційного центру. 

Висвітлено еволюцію делоського поліса у вказаний період та виокремлено для 

розгляду місце та роль сусіднього острова Ренеї у його структурі. Охарактеризовано 

афінську адміністрацію на острові, найважливіші полісні магістратури, декрети 

проксенії та делоську громадянську общину. Здійснено спробу реконструювати
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самосвідомість самих делосців. У ході дослідження визначено особливості 

делоського поліса та вказано на відмінності від інших. 

Проаналізовано організацію храмового господарства та здачі в оренду 

священних  теменосів як на Делосі, так і на Ренеї, а також інші галузі економіки. 

Ключові слова: острів Делос, Ренея, Кіклади, святилище Аполлона, іонійці, 

поліс, Афіни, амфіктіонія, Ліга несіотів, теменоси. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кукоба Л.И. Делосский полис в IV – первой половине III вв. до Р. Х. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному изучению Делосского полиса в IV – 

первой половине III в. до Р. Х. На основе широкого круга источников и 

историографических работ исследовано международное положение Делоса как 

общегреческого религиозного центра, его политическое и экономическое развитие в 

период завершения классической эпохи и окончательного формирования 

эллинистических государств. 

Прослежено становление Делоса как общеэллинского центра культа бога 

Аполлона. Рассмотрено подконтрольную Афинам делосско-аттическую 

амфиктионию и роль праздника Делии. Отдельный акцент сделан на месте Делоса в 

двух Лигах несиотив. Установлено, что для первой из них остров был религиозным 

центром, имел статус священного места и находился под постоянным 

покровительством Антигонидив и Птолемеев. Для второй же он играл роль 

коммерческого центра. 

Освещено эволюцию делосского полиса в указанный период и выделены для 

рассмотрения место и роль соседнего острова Ренеи в его структуре. 

Охарактеризовано афинскую администрацию на острове, важнейшие полисные 

магистратуры, декреты проксении и делосскую гражданскую общину. Предпринята 

попытка реконструировать самосознание самых делосцев. В ходе исследования 

определены особенности Делосского полиса и указано на отличия от других. 

Проанализированы организация храмового хозяйства и сдачи в аренду 

священных теменосов как на Делосе, так и на Ренее, а также другие отрасли 

экономики. 

Ключевые слова: остров Делос, Ренея, Киклады, святилище Аполлона, 

ионийцы, полис, Афины, амфиктиония, Лига несиотив, теменос. 

 

SUMMARY 

Kukoba L. I. The polis of Delos in the IV – first half of the III century BC. 

Dissertation for the degree of candidate of historical sciences on specialty 07.00.02 – 

world history. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of education and 

science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 
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The dissertation is devoted to the complex study of the polis of Delos in the IV – first 

half of the III centuries BC. It is based on a wide range of ancient written, archaeological,  

epigraphic, and numismatic sources. Many problems are revised such as the establishment 

of Delos as the ancient Greek religious center and the center of the Delian-attic 

amphictyony, the First Nesiotic League and the Second Nesiotic and the status of Delos in 

these unions of islanders, evolution of the polis of Delos in the IV – first half of the III 

century BC; definition of features of the economic development etc. 

It is proved that Delos became the center of the cult of Apollo during the «dark ages» 

after the coming of Ionian tribes. It also became a center of early Ionian amphyctyony. 

The problem of the existence of an oracle on the island was considered and it was found 

that the oracle could function and give certain prophecies, but it was not as well known as 

the Delphic one. The influence of different states such as Naxos, Paros, Samos, and 

Athens was considered. During the Greco-Persian Wars, the island of Apollo was chosen 

as the center of the Delian League. The creation of the Delian-attic amphyctyony with 

Delian supremacy after transferring the treasure of the Delian League from Delos to 

Athens was studied. The significance of the foundation of the festival of Delia was 

determined. With getting independence Delos became a religious center of the First 

Nesiotic League and hold its status as a holy place. It is investigated that Delos was 

constantly under the patronage of the Antigonides, Ptolemies, and other Hellenistic 

monarchs. The Second Nesiotic League formed under the protectorate of Rhodes is 

considered. It was proved that Delos was important as a commercial center for this union. 

The place and role of the island of Rheneia in the structure of the polis of Delos have 

been studied. The activity of Athenian amphyctyones on Delos was analyzed. After 

proclaiming independence in the late IV century BC Athenian administration left the 

island. The magistracies of the polis of Delos such as archon, council, demos, etc, and 

administration of the temple of Apollo – hieropoioi were studied. It is investigated that the 

board of hieropoioi under the Athenian administration provided religious functions, and it 

turned into an independent temple administration during the period of independence. 

Citizens carried out public liturgies and were represented as a close community, united 

around the sanctuary of Apollo. The proxenia decrees of Delos have been examined 

separately, and it was found that most of them date from the period of Delos' 

independence, while the institution of proxenia in other ancient Greek polises reached the 

peak of its development in the previous classical period. It was summarized that with the 

beginning of the Hellenistic period, Delos developed as polis of the classical period, while 

values of the polis in ancient Greece lost their significance. 

The temple economy on Delos and Rheneia was characterized. It was proved that the 

sanctuary of Apollo provided loans, leased temple estates and buildings, organized public 

buildings, and functioned as a bank. Other branches of the economy that were not 

connected with the temple were considered. 

Keywords: the island of Delos, Rheneia, the Cyclades, sanctuary of Apollo, the 

Ionians, polis, Athens, amphyctyony, the Nesiotic League, temenos. 
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