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ВІДГУК
офіційного опонента Ручинської Оксани Анатоліївни на дисертацію 

Кукоби Лєни Іванівни за темою:
«Делоський поліс у IV -  першій половині III ст. до Р. X.», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
зі спеціальності 07.00.02 -  Всесвітня історія

Дисертаційна робота Л. І. Кукоби «Делоський поліс у IV -  першій 
половині III ст. до Р X.», написана на актуальну тему, яка до цього часу не 
була належним чином розроблена у вітчизняній історіографії. Назва роботи 
відповідає спеціальності 07.00.02 й відображає основну суть та направленість
проведеного дослідження.

Актуальність теми, обраної для написання дисертаційної роботи, 
обумовлена підвищенням в останні роки наукового інтересу до вивчення 
античної історії в цілому та, зокрема, студіювання різноманітних аспектів 
розвитку давньогрецького полісу, дослідження певних типів полісів. Але 
такий загально еллінський релігійний центр, як Делоський поліс, донині 
залишається в стороні від цих процесів, що було правильно зауважено автором 
дисертації. Крім того, визначення його політичного, економічного розвитку та 
міжнародного становища на зламі класичного та елліністичного періодів 
(IV - перша половина Ш ст. до н.е.) пов’язано з низкою невирішених проблем. 
Незважаючи на жвавий інтерес до цієї держави з боку давньогрецьких авторів, 
широкомасштабні археологічні розкопки на Делосі та острові Ренеї, 
вшановувальні декрети, законодавчі акти та свідоцтва діяльності храмової 
адміністрації на Делосі, до тепер відсутнє комплексне дослідження загальних 
та особливих рис цього полісу, його економічного, суспільно-політичного 
життя, впливу на інші поліси Еллади як загально грецького релігійного центра.

Тема, в цілому, належить до малодосліджених у вітчизняній історіографії, 
що підвищує її науково-пізнавальну та практичну цінність. Таким чином, 
звернення дисертантки до обраної теми виправдано, його можна тільки вітати.

Дисертація виконана в рамках розробки науково-дослідної теми кафедри 
історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету 
Київського національною університету імені Тараса Шевченка «Суспільства 
давньої, середньовічної і ранвьомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» 
(державний реєстраційний номер 011611007146).

В дисертації Л.І. Кукоби детально розглянуті певні чинники, які сприяли 
посиленню позицій Делоського полісу як міжеллінського релігійного центру, 
розкривається місце Делоса в Лізі несїотів, встановлюється роль острова Ренеї 
у складі Делоського поліса, виявляється політична еволюція поліса та місце 
афінської адміністрації в ній, здійснено спробу реконструкції громадянської' 
общини та самосвідомості її членів, досліджено економічну базу

київський
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА Ш ЕВ Ч ЕН КА
в*. № ч а .  ...
«іиЬ» о О  20Д  р.



2

господарського життя поліса. В основу вивчення Делоського поліса в 
дисертації покладено проблемний підхід, особлива увага приділена історико- 
типологічному. історико-порівняльному, порівняльно-хронологічному 
методам, а також автором дисертації виконано власний переклад епіграфічних 
написів та вибраних уривків з текстів античних авторів (с.19).

В дослідженні зроблено загальний огляд історіографічного доробку, 
розглянуто різні точки зору сучасних вітчизняних та європейських 
дослідників з приводу певних особливостей релігійного, політичного, 
економічного життя Делоського поліса, створення відносин з іншими 
полісами Еллади, що дозволило автору у кожній частині роботи акцентувати 
увагу на невивчених раніше або дискусійних питаннях (с.40).

Дисертаційні положення та узагальнення значною мірою є новими, 
базуються на достатньо широкій джерельній базі, яка включає нарративні, 
археологічні, епіграфічні та нумізматичні матеріали. Комплексне 
застосування всіх цих джерел дозволяє дійти висновку про вірогідність 
наведеного в дослідженні фактичного матеріалу та правомірність головних 
положень роботи (с.50).

Результати дисертаційної роботи пройшли солідну апробацію на 7 
міжнародних та всеукраїнській наукових конференціях в Києві, Харкові, 
Одесі, Херсоні, Чернівцях, Москві. Основні положення та висновки дисертації 
знайшли відбиття у 12 публікаціях, з яких 7 -  є фаховими, з них -  2 в іноземних 
фахових періодичних виданнях. Автореферат ідентичний змісту 
дисертаційного дослідження та відображає головні його положення.

В роботі належним чином обґрунтовані об’єкт та предмет дослідження, 
його хронологічні та територіальні межі (с. 16-17). Не викликає жодного 
сумніву наукова новизна дослідження, яка полягає в тому, що вперше у 
вітчизняній історіографії здійснюється спроба, на основі комплексного аналізу 
джерел, виявити еволюцію та політичну значущість Делоського поліса, 
особливості його релігійного, суспільно-політичного, економічного життя на 
зламі двох історичних епох.

Дисертаційне дослідження має як теоретичне, так і практичне значення. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 
використання висновків дисертаційного дослідження при написанні наукових 
праць з історії стародавньої Греції класичного та елліністичного періодів, при 
вивченні питань релігії стародавніх греків, внутрішньополітичної організації 
полісів та економічного розвитку стародавньої Греції. Матеріали дисертації 
можуть бути використані при підготовці спеціальних курсів з історії 
стародавньої Греції та Риму, написанні відповідних навчальних посібників.

Звертає на себе увагу особистий внесок здобувача. Безумовним плюсом 
роботи є спроба загальної характеристики еволюції Делоського полісу у 
I V Пі ст. до н.е. (с. З 05), виокремлення особливостей громадянської общини та,
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насамперед, самосвідомості делосців, які схарактеризовані як невелика 
замкнена община, що знаходиться під особливим покровительством бога 
Аполлона (с. 137). а також фінансового боку діяльності святилища Аполлона 
на Делосі, в тому числі -  внесок острова Ренеї та «нехрамові» галузі 
господарювання (с. 166-167).

Заслуговує уваги трудомісткість і специфічність проведеної дисертантом 
роботи з письмовими, епіграфічними та археологічними джерелами. Саме 
такий підхід забезпечив значний елемент наукової новизни дисертації 
Л.І. Кукоби. яка проявляється, перш за все, через комплексне використання 
різноманітних джерел, а також в контекстному узагальненні проблеми.

Важливо, що в дисертації постійно переплітаються аналіз джерельної 
бази, його інтерпретація та узагальнення, в яких автор дає власне бачення 
особливостей та взаємодії внутрішньої ситуації в Делоському полісі, 
специфіки положення держави у міжполісних відносинах, у складі Делосько- 
аттичної амфіктіонії та Ліги несіотів.

В цілому прийнятна структура дисертації дозволила зосередитись на 
головних напрямках та вузлових аспектах проблеми. Праця складається зі 
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, переліку 
умовних скорочень, чотирьох додатків. Композиційна структура логічна та 
послідовна. Зазначимо, що додатки, перш за все, додаток Г (епіграфічні написи 
з перекладом українською мовою), є істотним доповненням до основної 
частини роботи і може бути використаний як довідковий матеріал в 
дослідженні класичного та елліністичного періодів історії Греції.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, хронологічні й географічні 
межі, визначено предмет та об’єкт дослідження, сформульовано мету і 
завдання, що стоять перед автором, виділено наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів, окреслено методи дослідження.

Однак, під час характеристики методів дослідження (с. 18), 
зат альнонауковим та загальноісторичним методам надається лише загальна 
характеристика, не дається пояснень які саме лінгвістичні методи та методи 
суміжних наук (психології, соціології) використані в роботі.

Важливою частиною першого розділу дисертації є глибокий аналіз 
історіографічного доробку відносно історії Делосу, який розділено на чотири 
групи: перша група -  узагальнюючі праці з історії Стародавньої Греції 
(Е Курціус, Д. Грот, Ю,- Белох, Е. Мейєр та інші), друга група -  труди, 
пов’язані з історією Делоса в античну добу (Р. К. Джебб, В. Шеффер, 
П. Руссель, У. Лейдлоу, К. Віаль, К. Константакопулу та інші), до третьої 
групи належать численні праці, пов’язані з вивченням релігійного, 
політичного, економічного аспектів життя Делоського поліса. Окремо 
погрібно зазначити вивчення дисертантом даного питання в російській 
історіографії (М. Ростовцев, Я. Ленцман, Ю. Андреев, О. Лопухова).
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Закцентуємо увагу' на орієнтації автора на кращі зразки світової 
історичної науки, добру обізнаність в сучасній історіографії проблеми, що 
дозволило виявити загальний стан вивчення теми і підійти до розв’язання 
поставлених в дисертації проблем (список складається з 383 найменувань, з 
них -  322 європейськими мовами). Значна кількість історіографічного списку 
складають роботи, що вийшли вже в новому, XXI ст., але зазначимо, що 
вивчено не так багато робіт останнього десятиліття.

В якості невеликого зауваження треба додати, що, можливо, потрібно 
було долучити дослідження з питання фінансування релігійних свят сучасних 
німецьких (Sitta v o r  Reden), грецьких (Angelos Chaniotis)Ta італійських вчених 
(Francesko Camia).

Зазначимо, що міркування дисертантки базуються на значній джерельній 
базі, що чітко розділена на декілька категорій джерел: 1) писемні 
джерела - твори давньогрецьких авторів (Гомер, Геродот, Фукідід, Платон, 
Демосфен, Арістотель, Каллімах, Павсаній, Страбон). Однак підкреслимо, що 
ГІавсаній («Опис Еллади») -  автор II ст. н.е. в дисертаційному дослідженні 
помилково називається елліністичним автором II ст. до н.е. (с. 41); 2) друга 
група -  археологічні джерела, які ретельно були вивчені дисертанткою і 
розділені на підгрупи; 3) третю групу складають епіграфічні джерела, 
підкреслимо ту велику роботу, яку зробила дисертантка по підбору та аналізу 
делосських написів; 4) до четвертої групи відносяться нумізматичні джерела. 
В результаті, в роботі було здійснено кваліфікований аналіз наведених джерел 
і дана їх самостійна інтерпретація.

У наступних трьох розділах дисертації моделюються три основні 
напрямки дослідження: 1) вивчення Делоса у міжполісних відносинах
IV - першої половини III ст. до н.е,, 2) визначення за античними джерелами 
еволюції Делосського поліса, 3) економічний розвиток Делоса та місце в ньому 
острова Ренеї.

У другому розділі заслуговує уваги висновок автора про іонійське 
коріння делосського бога Аполлона, вшановування якого призвело до 
перетворення Делоса у загальноіонійський та загальногрецький релігійний 
центр та формування навколо нього ранньої острівної амфіктіонії (с.58). 
Дисертантка акцентує увагу на питанні наявності делосського оракула і 
приходить до обґрунтованого висновку про його реальну діяльність на Делосі 
лише в період пізньої античності (с.66).

Цілком обґрунтованим є і твердження авторки відносно того, що 
становлення Делоса як релігійного центру («священного місця»), святкування 
релігійних ігор, спричиняло постійні спроби встановити контроль над ним з 
боку інших держав, наприклад наксосців, самосців, еретрійців та афінян 
(с.68-69). Цікавим є спостереження авторки дисертаційного дослідження про 
збереження Делосом свого значення в якості релігійного центру під час греко-
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персидських війн, що сприяло в подальшому його становленню центром 
Делоської симмахії або Першого Афінського морського союзу (с. 77). 
Глибокий аналіз епіграфічних та наративних джерел дозволив Л.І. Кукобі 
виявити причини утворення дедосько-аттичної амфіктіонії, спрямованої на 
підпорядкування Делосського святилища Аполлона контролю афінських 
посадовців (амфіктюнів) та заснування свят Делій на честь Аполлона і нових 
періодичних ігор (с.92). Зазначимо, що в дисертаційній роботі цілком слушно 
простежується зв’язок між встановленням на Делосі нових агоністичних свят 
та впровадженням певного політичного впливу на цей сакральний центр. Так, 
поява Союзу остров’ян, або Ліги несіотів з центром у Делосі, після втрати 
Афінами панування в Егеїді, призвела до організації нових делоських 
загальносоюзних, а пізніше й династійних свят на честь Птолемеїв. 
Висловлена в роботі гіпотеза щодо посилення комерційного значення Делоса 
на противагу релігійному, під час перебування Другої Ліги несіотів під 
протекторатом Родоса, цілком підтверджується лапідарними текстами 
(с. 103-104).

В третьому розділі слід відзначити виявлений здобувачкою, насамперед 
на основі письмових та епіграфічних джерел, спектр факторів, які свідчать про 
полісну систему організації Делоса (с.117), та входження до нього, як 
складової частини, острова Ренеї (с. 109).

Спираючись на епіграфічні джерела дисертантка стверджує, що протягом
IV ст. до н.е. Афіни контролювали делоський храм і храмову казну і саме тому 
Делос не мав змоги повністю реалізуватись як поліс в цей період (с.117).

На тлі історичних подій в цьому розділі розглядається становлення 
Делоса як незалежного поліса. Дисертантка визначає значне збільшення 
лапідарних текстів, пов’язаних з діяльністю делоських полісних магістратур 
(с.119). Авторка наголошує на важливій ролі колегії гієропіїв в житті поліса 
(с, 121-123), існуванні як регулярних магістратур, так і тимчасових: сітонів (в 
тексті сітонаїв), епімелетів (с. 125). В дисертації переконливо доводиться, що 
делоські проксенічні декрети, переважна більшість з яких відноситься до 
періоду «незалежності», були невід’ємним елементом міжполісних зв’язків 
(с.132).

Вартий уваги аналіз, зроблений Л.І. Кукобою відносно делоської 
громадянської общини, яка, порівняно з іншими територіями, починає 
функціонувати як класичний грецький поліс з деяким запізненням -  в 
елліністичний період. Авторкою була здійснена спроба вирахувати кількість 
населення на Делосі у період незалежності (с.137). Важливим також є 
висновок авторки дисертації щодо виконання суспільних літургій, зроблений 
на основі вивчення «хорегічних декретів» (с.134). На основі аналізу 
наративних текстів Л.І. Кукоба намагається відтворити елементи 
самосвідомості громадян Делоса.
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Безумовним плюсом роботи є проведення у четвертому розділі дисертації 
вивчення діяльності храмового господарства Делоса, яке мало земельні 
вгіддя не тільки на самому Делосі, а й на сусідніх островах -  Ренеї та 
Миконосі. Важливим моментом тут є визначення (на основі епіграфічних 
матеріалів) фінансової діяльності святилища, перш за все -  видачі грошових 
позичок полісам та окремим особам. Дисертантка приходить до слушного 
висновку, що важливою статтею доходів святилища була також здача в 
оренду земель та будинків (с.144-145). Не викликає заперечень думка автора 
відносно ірактовки ієра <шуура(рт| як документа, що регламентував здачу в 
оренду ділянок храму Аполлона у III -  II ст. до н.е. (с.149). Аналіз текстів 
дозволив дослідниці зробити висновок відносно важливості таких 
«нехрамових» галузей економіки як обслуговування паломників, 
виробництво бронзи та бронзового посуду, комерційна діяльність, особливо 
торгівля зерном, та з останньої чверті II ст. до н.е. -  работоргівля (с. 164).

В цілому зазначимо, що дисертація є цілком завершеною працею, загальні 
висновки (с. 168-173) відповідають поставленим завданням, є 
обґрунтованими і повністю відповідають змісту дисертаційного 
дослідження,

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Л.І. Кукоби, додатково 
висловимо деякі побажання:

1) на наш погляд, цілісному сприйняттю тексту дисертації дещо заважає 
відсутність невеличкого вступу в 1 -4 розділах, де була б пояснена структура 
розділу та принципи поділу на параграфи;

2) дещо гіпотетичним виглядає припущення дисертантки відносно 
призначення однієї з палестр на Делосі рабам, також додаткових доказів 
потребує свідчення про утримання гімнасія на кошти лише храмової казни (в 
той же час вказується, що на гімнастичні змагання кошти виділялися як з 
храмової, так і з полісної скарбниць) (с. 124);

3) відносно визначення функції сітонів (в тексті -  сітонаїв) потрібно 
використовувати наявні свідчення з інших полісів, наприклад -  Ольвійського 
полісу (територія Північного Причорномр’я);

4) Л.І. Кукоба продемонструвала вміння викладати складні наукові 
проблеми легкою і зрозумілою мовою. Разом з тим в тексті дисертації 
зустрічаються незначні недоліки в стилі викладу (с.26: «...робота 
супроводжується різними фото археологічних пам’яток...»; с.29: 
«.. .дослідження, у центрі дослідження яких...»); назва полісу наводиться як з 
великої літери «Делоський поліс», так і з малої «делоський поліс»); 
зустрічаються ірецькі терміни, які не мають діакритичних знаків (с.88, 
124, 127).

Однак наведені зауваження не стосуються основних концептуальних 
положень дисертації і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.
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Самостійність висновків автора не викликає сумнівів, а запропоновані автором 
гіпотези і висновки уявляються цікавими і виконаними на високому науково- 
теоретичному рівні.

Дисертаційне дослідження «Делоський поліс у IV -  першій половині III 
ех. до Р. X.» містить обгрунтовані та достовірні наукові результати та висновки 
і відповідає вимогам, викладеним у пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№> 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами), а його автор -  Кукоба Лєна Іванівна -  
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня Історія.

Офіційний опонент:

кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії

стародавнього світу та середніх віків 

Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна <• її О. А. Ручинська

київський 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА Ш ЕЕІНЕНКА

І И йГр.



ВІДГУК

офіційного опонента 
на дисертацію Кукоби Лєни Іванівни 

«Делоський поліс у IV -  першій половині III ст. до P. X.», подану до 
захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Сучасна українська історична наука має вагомі здобутки у 

висвітленні вузлових проблем як вітчизняної, так і всесвітньої історії. 

Проте науковий продукт історії всесвітньої часто-густо поступається 

результатам діяльності в галузі історичних досліджень з історії України за 

кількісними показниками, а подекуди і за якісними. Серед іншого це 

стосується антикознавства і медієвістики. Водночас вивчення історії 

античності в Україні має досить глибоке коріння. В університетах України 

у різний час працювали такі відомі дослідники, як Михайло Драгоманов, 

Іван Нєтушил, Владислав Бузескул, Володимир Гольденберг, Олександр 

Мальований, Іван Старчук, Соломон Лур’є, Іван Вейцківський etc. 

Сьогодні є підстави говорити про зростаючу зацікавленість молодих 

науковців до антикознавчої тематики: з ’являються цікаві роботи на рівні 

кандидатських та докторських дисертаційних досліджень; формуються 

відповідні наукові школи, зокрема у Харківському національному 

університеті ім. В.Н. Каразіна та Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Відрадно, що традиції українського 

антикознавства зберігаються і розвиваються на кафедрі історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУ 

ім. Т. Шевченка, де і була виконана рецензована дисертація під 

керівництвом професора Віктора Ставнюка.

Починаючи з XIX ст. і до сьогодні в історіографії простежується 

значна зацікавленість різними аспектами історії античного Делоса: від 

його значення для становлення та функціонування Першого Афінського 

морського союзу до виробництва на острові



справедливо наголошують на унікальності Делоса як одного з 

найважливіших релігійних центрів Стародавньої Греції. Свого часу Джон 

Гарві Кент звернув увагу на те, що храм Аполлона на Делосі єдиний з усіх 

храмів Стародавньої Греції, який зберіг у достатній кількості відомості 

щодо фінансової діяльності, а приблизно п’ята частина усіх написів Делоса 

містить фрагментарні чи повні звіти скарбників храму Аполлона. 

Очевидно ця обставина сприяє більш повному дослідженню храмового 

господарства на Делосі та поглибленню нашого розуміння 

закономірностей розвитку храмових господарств інших давньогрецьких 

полісів. На нашу думку, автор рецензованої дисертацій цілком вірно 

розглядає храм та храмове господарство як основу економічного життя 

Делоса. Відтак дослідження еволюції делоського поліса у взаємозв’язку із 

розвитком храмового господарства як когерентної системи зумовлює 

актуальність та значимість дисертаційного дослідження Лєни Іванівни 

Кукоби. Особливої ж актуальності роботі надає те, що комплексне 

дослідження релігійного, суспільно-політичного та економічного життя 

делоського поліса у вітчизняній історіографії не проводилося.

Дисертація виконана у контексті досліджень вузлових проблем 

античної історії та медієвістики, що ведуться на кафедрі історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, 

середньовічної та ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» 

(номер державної реєстрації 011611007146).

Метою, яку ставить перед собою автор дисертації, є “дослідження 

загальних та виявлення особливих рис у міжнародному, релігійному, 

суспільно-політичному, економічному житті делоського поліса на зламі 

двох історичних епох” (с. 16, Автореферат с. 1).

Декларовані дисертантом методологічні засади лежать у руслі 

сучасної вітчизняної науки. Застосування сучасних методів дослідження, 

про які йдеться у вступі дисертаційної роботи (с. 17 -  18), дозволило дійти



чітко обґрунтованих і переконливих висновків, досягти результатів, які 

вирізняються науковою новизною.

Не викликає жодних сумнівів наукова новизна рецензованої 

дисертації, яка полягає насамперед у тому, що в ній вперше у вітчизняній 

історіографії проведено комплексне дослідження найважливіших сторін 

життя та еволюції делоського поліса у межах IV — першій половині III ст. 

до н.е.

Традиційна структура роботи -  вступ, чотири розділи та висновки -  

має логічний і раціональний характер, цілком відповідає поставленій меті і 

сформульованим завданням і дає можливість ґрунтовно розглянути головні 

аспекти тематики дослідження. Позитивним моментом є наявність 

додатків.

До позитиву дисертації потрібно віднести глибокий та детальний 

аналіз історіографії проблеми. Окремо слід відзначити орієнтацію автора 

на кращі зразки світової історичної науки. Це дало можливість визначити 

сучасний стан вивчення теми і знайти шляхи розв’язання поставлених 

проблем. Дисертант ретельно аналізує як праці узагальнюючого характеру, 

так і роботи, присвячені тій чи тій проблемі історії делоського поліса. 

Серед іншого, автор розглядає і роботи у зазначеній царині випускника 

Університету Святого Володимира Валеріана Шеффера, звертаючи увагу 

на те, що підходи вченого щодо проблеми заснування Ліги неосітів у 

подальшому були спростовані на основі археологічних досліджень (с. 23). 

Поміж праць релігійної тематики, автор вважає найважливішим науковий 

доробок Філіппа Брюно (с. 28). Констатуючи велику увагу сучасних 

науковців до історії Делоса, автор справедливо наголошує, що «питання 

еволюції Делоса у IV -  III ст. до Р. X. не було спеціальним предметом 

дослідження» (с. 40).

Ґрунтовним видається аналіз джерельної бази проблеми. Автор 

скрупульозно розглядає значення різних видів джерел для вивчення 

окремих аспектів проблеми. Зокрема, повідомлення античних авторів



дисертант оцінює як важливі і водночас фрагментарні (с. 43); археологічні 

ж джерела, як справедливо вказує Лєна Кукоба, «дають можливість 

прослідкувати іноземний вплив на острові... прослідкувати еволюцію 

делоського поліса та розбудову його міста» (с. 47). Говорячи про 

епіграфічні джерела дисертант відзначає їх важливу роль при «вивченні 

економічної сторони діяльності делоського святилища і поліса, політичної 

організації острова на різних етапах історії і взаємовідносин Делоса з 

іншими державами» (с. 47).

У другому розділі дисертації автор ретельно досліджує місце Делоса 

у міжполісних відносинах стародавньої Греції у IV -  першій половині III 

ст. до н.е. Дисертант розглядає становлення Делоса як релігійного центру 

Еллади (с. 51 -  83), еволюцію Делосько-аттичної амфіктіонії (с. 83 -  92), 

заснування Ліги несіотів та роль і значення Делоса у цьому союзі (с. 92 -  

104). Автор робить висновок про те, що у Першій Лізі несіотів Делос 

відігравав роль об’єднуючого релігійного центру. Натомість у Другій Лізі 

неосітів релігійний фактор відходить на другий план, а з II ст. до н.е. Делос 

починає перетворюватися на економічний центр (с. 103).

Дисертаційна робота Л.І. Кукоби засвідчує намагання автора робити 

свої висновки щодо окремих аспектів досліджуваної проблеми, 

спираючись на свідчення широкого кола джерел, у першу чергу, 

наративних та епіграфічних. При цьому дисертант показав солідну 

підготовку в галузі класичних мов, володіння методикою роботи з 

епіграфічними та наративними джерелами, що демонструє аналіз напису 

IG II2 1635 на сторінці 9 0 -9 1 , 112 etc.

Визнаючи значний внесок автора дисертації в дослідження 

зазначених питань, до цього розділу слід висловити і деякі зауваження. На 

сторінці 70 йде мова про Пейсістрата, однак посилання 210: САН. Vol. 3. 

Part 1. P. 3 1 6 -3 1 7  на друге видання Кембриджської історії, яке вказане у 

списку літератури (№ 351), веде до написаного Річардом Барнеттом 

розділу, присвяченого Урарту (с. 314 -  371). Далі йде мова про висновки



щодо тиранії Пейсістрата, але посилання (Ibid. Р. 415) веде до розділу, 

присвяченого неохеттським царствам Сирії та Анатолії, написаного 

Джоном Хокінсом (с. 372-441).

У третьому розділі досліджується еволюція делоського поліса у IV -  

першій половині III ст. до н.е. Автор приділяє увагу значенню острова 

Ренея для розвитку делоського поліса (с. 105 -  109), розглядає делоську 

полісну організацію у IV ст. до н.е. (с. 110 -  116), аналізує розвиток 

делоського поліса після звільнення від Афін (с. 117 -  126), надання 

проксенічних декретів (с. 127 -  132) та розвиток делоської громадянської 

общини (с. 133 -  140). Дисертант вважає, що «визначаючи статус острова 

Ренеї, можна схилятись до такого варіанту: «власність храму Аполлона», 

яка у баченні греків не була складовою частиною делоського поліса» (с. 

109). Сам храм Аполлона на Делосі, на думку дисертанта, уже в IV ст. до 

н.е. перетворився на своєрідний банк античного світу (с. 114). Достатньо 

обґрунтованим видається висновок автора про те, що «У політичній сфері 

життя протягом IV -  першої половини III ст. до Р. X. Делос зазнав еволюції 

як самостійний поліс. Повністю були реалізовані усі полісні структури та 

магістратури. Делосці повністю розпоряджались внутрішнім життям, 

видавали на свій розгляд декрети проксенії, налагоджуючи у такий спосіб і 

зовнішні відносини» (с. 140).

У четвертому розділі дисертації досліджуються питання, пов’язані з 

економічним розвитком Делоса. Говорячи про джерела доходів храму 

Аполлона, автор вказує на грошові позики, які святилище надавало як 

цілим полісам, так і окремим особам (с. 143, Автореферат, с. 12), здача в 

оренду земель та будинків (с. 145 Автореферат, с. 13), прибутки у розмірі 

десяти відсотків від реалізації риби як на Делосі, так і на Ренеї (с. 151, 

Автореферат, с. 13). Автор зазначає, що у III ст. до н.е. фінансові операції 

храму скоротилися, натомість, ще більшого розмаху набула здача в оренду 

храмових земель та будинків, які стали головною статтею прибутків 

святилища (с. 154). Розглядаючи проблему «Нехрамових» галузей



економіки делоського поліса, автор наголошує на сфері обслуговування 

паломників (с. 158, Автореферат с. 13), виробництві бронзи та бронзового 

посуду (с. 159, Автореферат, с. 13), податок у 2 відсотки на експорт та 

імпорт (с. 160, Автореферат, с. 14). Водночас, дисертант робить висновок 

про те, що «в IV -  першій половині III ст. до P. X. торгівля перебувала на 

етапі становлення» (с. 162, Автореферат, с. 14).

У висновках, які відповідають визначеним завданням і 

кореспондуються з проблемами, що виносяться на захист, містяться 

головні положення автора щодо суспільно-політичного та економічного 

розвитку Делоса у IV -  першій половині III ст. до н.е. Робота містить 

додатки, які можна використовувати при викладанні історії стародавньої 

Греції, написанні наукових та науково-популярних праць.

До позитивів дисертації Лєни Кукоби потрібно віднести 

інформативні та добре продумані посторінкові примітки, які дозволили 

автору наводити необхідні коментарі не перериваючи основного тексту.

Опрацювання тексту дисертаційного дослідження Л.І. Кукоби 

переконує в тому, що дисертантка провела велику пошукову, аналітичну 

роботу, синтезувала та узагальнила значний масив інформації. Отримані 

результати свідчать про оволодіння нею досліджуваною темою, про її 

здатність до самостійного аналізу історичних джерел, про достатню 

наукову і методичну підготовку. На наш погляд, дослідницька мета 

дисертаційної роботи досягнута, а її наукові завдання реалізовані успішно.

Результати наукового пошуку дисертанта пройшли належну 

апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях. Практичне 

значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що матеріали 

і висновки дисертації можуть бути використані в подальшій науково- 

дослідній та навчальній роботі істориків, при написанні монографій, 

наукових і науково-популярних праць.



Уважний аналіз і вивчення дисертаційної роботи JI.I. Кукоби дає 

підстави стверджувати, що вона є самостійним, завершеним, комплексним 

науковим дослідженням, тема і зміст якого адекватно відображені в 

авторефераті дисертації, а також у дванадцяти публікаціях, сім з яких -  це 

наукові статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Особистий 

внесок здобувача очевидний. Висновки дисертації містять науково 

обґрунтовані результати, які розв’язують поставлені завдання і є суттєвими 

для вивчення історії стародавньої Греції та для повноцінного дослідження 

історії античності.

У дисертаційному дослідженні Лєни Іванівни Кукоби порушення 

норм академічної доброчесності не виявлено.

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Л.І. Кукоби та отримані 

результати, слід висловити ряд зауважень та побажань.

1. На нашу думку, замість терміну «епіграфічні написи», яким автор 

послуговується у роботі, краще вживати, у залежності від контексту, 

терміни «епіграфічні джерела», «давньогрецькі написи» etc.

2. Автор посилається на декілька томів «The Cambridge Ancient History», 

але не зазначає, що мова йде про друге видання. Окрім того, кожен розділ 

чи підрозділ того чи того тому Кембриджської історії має конкретного 

автора, що також у роботі не відображено. Наприклад, на сторінці 59, 

прим. 173 вказано посилання: САН. Vol. 5. Р. 227. По суті це посилання на 

п’ятий том першого видання, у якому Френк Адкок написав розділ, 

присвячений Архідамовій. війні (с. 193 -  253). Очевидно, автор має на увазі 

друге видання «The Cambridge Ancient History» (САН2). У п’ятому томі 

другого видання сторінка 227 є частиною підрозділу 8d (с. 223 -  244), 

присвяченого панелліністичним культам і панелліністичним поетам, 

авторства Ніколаса Річардсона, ім’я якого, як і назва підрозділу, у роботі 

не відображені.

3. У списку джерел деякі позиції наведено некоректно. Зокрема, на 

сторінці 41 автор говорить про один з творів Платона і дає посилання на



дванадцятитомне видання творів цього автора із серії «Loeb Classical 

Library» (прим. 113). Натомість у списку джерел (№ 18) вказано видання 

творів Платона із серії «Oxford Classical Texts», без зазначення, що це 

багатотомне видання. Під номером 12 у списку джерел вказано видання 

твору Гомера «Одіссея». Однак не зазначено, що воно у двох томах, і 

замість «Homer», як є на титульній сторінці, вказано «Homerus».

4. Аналізуючи джерельну базу дослідження автор виділив нумізматичні 

джерела в окрему групу (с. 49, Автореферат, с. 6). У додатку наведено 

Монети Делоса із зображенням пальми як символу Аполлона (с. 216). 

Однак на сторінці 215 наведено фото 22 монет, низька якість зображення 

яких та відсутність коментарів суттєво ускладнюють, а то і 

унеможливлюють роботу з ними.

Однак ці зауваження і побажання істотно не применшують загальної 

позитивної оцінки дисертаційного дослідження. Проведена дисертантом 

робота засвідчує його фахову зрілість, уміння ставити і професійно 

вирішувати актуальні дослідницькі завдання. Дисертація JI.I. Кукоби є 

самостійним завершеним комплексним і актуальним дослідженням 

важливої та складної теми, написаним на ґрунтовній джерельній основі. У 

роботі конкретно-історичні питання переплітаються з теоретичними, 

аналіз переростає у синтез, автор намагається дати власне бачення причин 

і результатів явищ і процесів у суспільно-політичному та економічному 

житті Делоського поліса. Результати дослідження у сукупності вирішують 

важливу наукову проблему в галузі всесвітньої історії. Висновки, 

сформульовані у дисертації, є новими для вітчизняної історичної науки, 

аргументовані і достовірні, викладені у авторефераті автора та в 

опублікованих ним працях.

Дисертація оформлена у відповідності з встановленими вимогами.

Зазначене вище дає підстави вважати, що дисертаційна робота 

Л.І. Кукоби “Делоський поліс у IV -  першій половині III ст. до P. X.” за 

своїм змістом та оформленням повністю відповідає вимогам МОН України 

до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук і



пунктам 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 

567 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р, Наказу МОН України 

від 12 січня 2017 року № 40, а її автор, Лєна Іванівна Кукоба, заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.
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