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КЛАСИФІКАЦІЯ МОНЕТ ОЛЬВІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ IV СТ. ДО Н.Е.
CLASSIFICATION OF THE OLBIAN COINS OF THE SECOND HALF
OF THE 4TH CENTURY BC.
Анотація.
Із початком ХХІ століття кількість доступного дослідникам
нумізматичного матеріалу суттєво зросла, тому особливо актуальним у
сучасній нумізматиці постало питання введення до наукового обігу нових
різновидів монет з урахуванням того факту, що археологічний контекст
більшості цих знахідок, практично, остаточно втрачений.
Дослідження античної нумізматики Ольвії стрімко набирає обертів у
сучасній Україні. На початку ХХ століття антична нумізматика вже мала
певний значний доробок, але накопичений матеріал вимагав термінової
каталогізації та систематизації. За останні 10 років з моменту публікації
найбільш вагомого та ґрунтовного серед зазначених каталогу античних монет
авторства Владлена Опанасовича Анохіна, а також результатів каталогізації
монет Ольвії іншими дослідниками – Валерієм Нечитайлом та Григорієм
Макандаровим, нумізматика збагатилася новими, раніше невідомими,
різновидами монет, що потребує їх окремої систематизації та інколи й
переосмислення.
Мета статті. Головна мета статті – введення у науковий обіг нових
різновидів монет Ольвії та складання найбільш повної класифікації ольвійських
монет IV століття до н.е. Методологія дослідження. У процесі наукового
опрацювання теми було використано загальнонаукові методи: аналітичний,
хронологічний, та топографічний, а також джерелознавчі методи: критичний,
метрологічний та іконографічний. Систематичний підхід до обробки сучасних
знахідок із приватних зібрань та доступ до колекцій закордонних музеїв став
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поштовхом до написання розширеної класифікаційної праці. Наукова новизна.
Цінність оброблених матеріалів полягає в тому, що вони не тільки доповнюють
дану групу монет, а й уточнюють раніше опубліковані їх типи, що збереглися в
незадовільному стані, де хибне прочитання імен та дифирентів призвело до
неточностей.
Висновки дослідження. Так звана «обольна серія» охоплює період
ольвійського карбування близько 350 – 330 рр. до н. е. Грошова система
складається з чотирьох номіналів: обол (на полі монети зображена Деметра
та орел на дельфіні), діхалк (на полі монети зображена Деметра та орел на
дельфіні), халк (на полі монети зображена Деметра, колос і дельфін) і геміхалк
(зображені Деметра та дельфін). Штемпельний аналіз дозволив розділити
монети Ольвії ІV століття до н.е. старшого номіналу на дві стилістичні групи.
За результатами проведеного власного дослідження нам удалося визначити
таку кількість різновидів кожного із зазначених номіналів монет: обол –
26 типів, діхалк – 6 типів, халк – 6 типів, геміхалк – 2 типи.
Перспективою подальшого дослідження ми бачимо введення до
наукового обігу нових, раніше невиявлених, різновидів ольвійських монет із
малодосліджених джерел – матеріалів музейних зібрань в Україні та за її
межами, серед проданих нумізматичних рідкостей на нумізматичних аукціонах
та приватних зібраннях.
Ключові cлова: нумізматика Північного Причорномор’я, монети Ольвії,
грошовий обіг античного світу, обольна серія, класифікація різновидів монет.
Summary.
Since the beginning of the XXI century, the amount of available for the
researchers numismatic material has increased significantly, so introducing a new
types of coins into the scientific circulation has become an especially relevant in
modern numismatics, even when the archaeological context of most of these finds is
almost lost. The study of ancient numismatics of Olbia is rapidly gaining in modern
Ukraine. At the beginning of the XX century, ancient numismatics already had some
significant achievements, but the accumulated material required urgent cataloging
and systematization. During last 10 years since the publication of the most important
and thorough catalog of ancient coins by Vladlen Opanasovich Anokhin, as well as the
results of cataloging Olbia coins by other researchers - Valery Nechitaylo and
Grigory Makandarov, numismatics has been enriched by new previously unknown
coin types.
The aim of the study. The main purpose of the article is to introduce into the
scientific circulation new varieties of Olbia coins and to compile the most complete
classification of Olbia coins of the IV century BC. Research methodology. In the
process of scientific elaboration of the topic general scientific methods were used:
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analytical, chronological, and topographical, as well as source methods: critical,
metrological and iconographic. A systematic approach to the processing of modern
finds from private collections and access to the collections of foreign museums was the
impetus for writing an expanded classification work. The scientific novelty. The value
of the processed materials is that they not only complement this group of coins, but
also refine previously published types in unsatisfactory condition, where incorrect
reading of the names and trinkets has led to inaccuracies.
The Conclusions. The so-called «obol series» covers the period of the Olbia
minting around 350-330 BC. The monetary system consists of four denominations:
obol (on the coin field depicts Demeter and the eagle on the dolphin), dikhalk (on the
coin field depicts Demeter and the eagle on the dolphin), hulk (on the coin field depicts
Demeter and the ear, dolphin) and hemihalk (depicts Demeter and dolphin). The die
analysis allowed to divide the coins of Olbia of the IV century BC senior denomination
for two stylistic groups. According to the results of our own research, we were able to
determine the following number of varieties of each of these denominations: obols –
24 types, dikhalks - 6 types, hulks - 6 types, hemihalks - 2 types.
We see the prospect of further research in the introduction into scientific
circulation of new previously undiscovered varieties of Olbian coins from little-studied
sources - materials of museum collections in Ukraine and abroad, among numismatic
rarities sold at numismatic auctions and private collections.
Key words: numismatics of the Northern Black Sea Coast, Olbia coins, money
circulation of the ancient world, obol series, classification of coin types.
Постановка проблеми. У зв’язку зі значним накопиченням даних про
нові різновиди античних монет особливо актуальним у сучасній нумізматиці
постало питання введення до наукового обігу нових різновидів монет 1 з
урахуванням того факту, що археологічний контекст більшості цих знахідок,
практично, остаточно втрачений2.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження античної
нумізматики Ольвії стрімко набирає обертів у сучасній Україні. На початку
ХХ століття антична нумізматика вже мала певний вагомий доробок, але
накопичений матеріал вимагав термінової каталогізації та систематизації. На
допомогу музейним працівникам та колекціонерам, дослідникам старовини в
нагоді стали перші каталоги приватних колекцій. До таких належить опис
колекції П. Бурачкова, складений відомим нумізматом А. Бертьє-Делагардом у
1907 році3. Опис колекції містить інтерпретацію легенд обох сторін монет та
вказівки на вагу з ілюстраціями на монети Ольвії, Тіри, Керкінітіди, Херсонесу,
Коцур 2013: 3–8.
Kotsur 2016: 5–9.
3
Бертье-Делагард 1907.
1
2
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Пантікапею та інших. Цінними в каталозі виявилися й подані написи легенд та
диферентів, що також актуальні і для сучасних нумізматичних студій. Крім того,
в каталозі нерідко подаються свідчення про антикварні підробки та покликання
на публікації монет.
У період незалежності України увагу до вітчизняних скарбницьких
комплексів окремих регіонів приділяли й іноземні дослідники. Топографію
знахідок монет Боспорського царства опублікували М. Абрамзон та Н. Фролова1.
Не оминули нумізмати і скарбницькі запаси монет Північного Причорномор’я:
скарб вотивних монет дельфінів видав польський нумізмат Л. Моравицький2.
Відомим українським академіком В. Коцуром до наукового обігу уведено
матеріали колекції Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав»3, зафіксовано нові знахідки монет Ольвії4. Інший скарб ольвійських
монет досліджено професорами М. Мельчареком та В. Орликом5. Професором
Василем Орликом приділено значну увагу й іншим проблемним аспектам
античної нумізматики в Україні, зокрема: новим знахідкам кізікінів, монетам
Мітрідата Євпатора та уточненню до питання щодо існування грошового обігу
на території Дніпровського правобережного лісостепу (V – I ст. до н.е.)6. Про
збагачення музейних фондів лабораторії археологічних досліджень при кафедрі
історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» монетами давньої Ольвії
повідомлено відомим дослідником історії Київщини та Переяславського району
Олександром Колибенком7. Ще одну монету Римської імперії випадково
знайдено на території скансену «Музею народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини», про що заявлено місцевими археологами в
науковому повідомленні8. Про передачу до музею НІАМ »Київська фортеця»
монет Ольвії повідомлено відомим нумізматом Андрієм Бойком-Гагаріним
спільно зі зберігачем колекції Оленою Дацюк9. Крім того цим дослідником було
уведено в науковий обіг монети Ольвії, передані відомим київським нумізматом
Владленом Опанасовичем Анохіним до Музею грошей Національного банку
України10. Також ці монети детально описано в каталозі найвидатніших
предметів колекції музею, що складений колективом працівників музею:
Д. Толочко, А. Бойком-Гагаріним, Р. Ріловим та М.-М. Костів11.
Абрамзон 2007–2008.
Morawiecki 2005: 9–15.
3
Коцур 2020: 144–164.
4
Орлик, Коцур, Цыганенко 2019: 37–48; Орлик 2018: 13–14.
5
Mielczarek, Orlyk 2019: 33–39.
6
Орлик 2020-b. S. 5–15; Орлик 2020-a: 9–13; Орлик 2020-c: 5–42; Орлик 2020-d: 93;
7
Колибенко, Колибенко 2016: 18–21.
8
Прядко, Юрченко 2017: 84–91.
9
Дацюк, Бойко-Гагарін 2020: 20–22.
10
Бойко-Гагарін 2021: 11–17.
11
Толочко, Бойко-Гагарін, Рілов, Костів 2021.
1
2
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У науковій літературі ХХ – ХХІ століття серія монет Ольвії ІV століття до
н.е. якісно висвітлена у працях П. Й. Каришковського1, В. О. Анохіна2,
В. М. Орлика3, В. Ф. Столби4, Є. Я. Туровського5 та Є. Колесніченко6.
Теоретико-методологічні основи дослідження. У процесі наукового
опрацювання теми було використано загальнонаукові методи: аналітичний,
хронологічний, та топографічний, а також джерелознавчі методи: критичний,
метрологічний та іконографічний.
Формулювання цілей статті. Головна мета статті полягає у введенні до
наукового обігу нових різновидів монет Ольвії та складанні найбільш повної
класифікації ольвійських монет IV століття до н.е.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ймовірно, одну з найперших
офіційних згадок про давні монети в Тавриді можна віднести до часу активного
освоєння цього регіону. У своєму наказі № 522 князь Потьомкін висловлює своє
побажання, щоб кількість античних монет, які виявляють випадковим чином у
регіоні, примножувалась: «Рекомендую вашому превосходительству у вживанні
всесвітнього старання до пошуку в Тавриді скільки можливо більшого числа
різних старих монет та медалей, декілька знайдених там та представлених мені
давніх грошей дають привід сподіватись, що при використанні прохання вашого
число їх помітним чином буде примножене. Грудня 24 дня 1786 року. Князь
Потьомкін»7.
До основних ґрунтовних праць з нумізматики Ольвії, зокрема з вивчення
типології
монет
полісу,
належать:
каталоги
різновидів,
складені
8
9
10
І. Бларамбергом , П. Бурачковим , П. Каришковським , В. Анохіним11,
Г. Макандаровим12, В. Нечитайлом13. Але за останні 10 років з моменту
публікації найбільш вагомого та ґрунтовного серед зазначених каталогу
античних монет автора Владлена Опанасовича Анохіна, нумізматика збагатилась
новими раніше невідомими різновидами монет, що вимагає окремої
систематизації та деколи переосмислення.
Систематичний підхід до обробки сучасних знахідок з приватних зібрань
та доступ до колекцій закордонних музеїв був поштовхом до написання

Карышковский 1968.
Анохин 2011.
3
Орлик 2020-c: 5–42.
4
Stolba 2019: 523–541.
5
Туровский, Колесниченко 2016: 542–545.
6
Колесніченко 2021-a: 21–23.
7
Киреенко 1897: 27.
8
Бларамберг 1828.
9
Бурачков П. 1884.
10
Каришковський 1968.
11
Анохин 2011.
12
Макандаров 2013.
13
Нечитайло 2000.
1
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попередніх тез до цієї публікації1. Штемпельний аналіз дозволив розділити
монети Ольвії ІV століття до н.е. старшого номіналу на дві стилістичні групи.
Подібний підхід був описаний в нашій спільній з Євгеном Туровським роботі з
попередньою серією діхалків близько 380 – 360 рр. до н.е.2
Так звана «обольна серія» охоплює період ольвійського карбування
близько 350 – 330 рр. до н.е. Грошова система складається з чотирьох номіналів:
обол (на полі монети зображена Деметра та орел на дельфіні) (Рис. 1), діхалк (на
полі монети зображена Деметра та орел на дельфіні) (Рис. 2), халк (на полі
монети зображена Деметра та колос, дельфін) (Рис. 3) і геміхалк (зображені
Деметра та дельфін) (Рис. 4).
Більш детально різновиди монет кожного з номіналів описано в Таблиці 1.
Диференти на реверсі згруповано в Таблиці 2.
Таблиця 1.
Різновиди монет «обольної» серії
№

Зображення
реверсу

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скорочене
ім’я
магістрату
2
АГН
AʘE
AʘE
АКЕ
АГоɅТ
АГО

3
Горит
Горит
Півмісяць
Горит
Горит
Півмісяць

Стилістична
група
4
ІІ
І
І
ІІ
ІІ
І

Технічні
характеристики
5
9,6 г. / 24 мм
11,02 г
9,5 г / 22 мм
12,6 г
9,15 г. / 22 мм
8,7 г

7.

APIΣ

Горит

ІІ

10,16 г

8.
9.

АРХЕ
BATΩ

Півмісяць
Горит

І
ІІ

9,9 г

10.
11.
12.
13.

BIΩN
BIΩ
BOΣПОРІ
ΔІОN

Горит
Півмісяць
Горит
Горит

I
І
І
ІІ

10,8 г. / 23 мм
9,0 г. / 23 мм
12,5 г.
10,3 г

14.
15.

ΔІОN
ΔІО

ОЛІВІО
Півмісяць

II
I

10 г. / 24 мм

1
2

Колесніченко 2021-b: 150–152.
Туровский, Колесніченко 2016: 542–545.
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Джерело

6
Приватна колекція
Price, 1993: 439
Приватна колекція
britishmuseum.org
Приватна колекція
Нечитайло 2000: № 200.
Приватна колекція
Архів
П. Каришковського
violity.com
Туровский,
Колесниченко
2016:
542-545. Рис. 2, № 1
Приватна колекція
Приватна колекція
evpatorg.org
britishmuseum.org 1929,
1013.120
Нечитайло 2000
Знахідка с. Висунськ,
Березнегуватський
район,
Миколаївська
обл. Нечитайло 2000:
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Продовження Табл. 1

2
НРО

3

16.

4
І

5
10,65 г

17.
18.

ʘEY
КɅЕ

II
І

8,75 г. / 23 мм

19.

МН

Горит
Півмісяць та
зірка
Півмісяць?

20.

MOΣXI

Горит

II

21.

NAI

Горит

II

22.

ПА

Горит

ІІ

23.

ΣΩКР

Горит

ІІ

24.
25.
26.

ФАІΔІ
ФІɅІ
без диф.

Горит
Горит
Горит

ІІ
ІІ
ІІ

І
8,52 г

11,05 г

6
Архів
П. Каришковського
Приватна колекція
Архів
П. Каришковського
Туровский,
Колесниченко
2016:
545. Рис. 2, № 3
britishmuseum.org 1929,
1013.121
Туровский,
Колесниченко
2016:
545. Рис. 2, № 2
Архів
П. Каришковського
Національна бібліотека
Франції, відділ монет,
медалей та антики.
Загальний фонд 561
violity.com
Приватна колекція
Колекція І.В. Ганчева

Таблиця 2.
Диференти на реверсі монет «обольної» серії
№
1

Діхалк
Горит

2

КɅЕ

3

ɅАР

Номінал
Халк
КɅЕ

Геміхалк
А

ɅАР

4
5
без диф.

6

Висновки дослідження. Таким чином, за результатами проведеного
власного дослідження нам вдалося визначити таку кількість різновидів кожного
із зазначених номіналів монет: обол – 26 типів, діхалк – 6 типів, халк – 6 типів,
геміхалк – 2 типи. Цінність оброблених матеріалів полягає в тому, що вони не
тільки доповнюють цю групу монет, а й уточнюють раніше опубліковані типи,
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що збереглися в незадовільному стані, де хибне прочитання імен та дифирентів
призвело до неточностей.
Перспективу подальшого дослідження ми бачимо у введенні до наукового
обігу нових, раніше невиявлених, різновидів ольвійських монет із
малодосліджених джерел – матеріалів музейних зібрань в Україні та за її
межами, серед проданих нумізматичних рідкостей на нумізматичних аукціонах
та приватних зібраннях.
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Рис. 1.
Ольвія,
обол близько350 – 330 рр. до н.е.

Рис. 2.
Ольвія,
діхалк близько 350 – 330 рр. до н.е.
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Рис. 3. Ольвія, халк близько 350 – 330 рр. до н.е.

Рис. 4. Ольвія, геміхалк близько 350 – 330 рр. до н.е.
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Рис. 5. Ольвія, монети «обольної» серії – оболи

Рис. 6. Ольвія, монети «обольної» серії – діхалки
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Рис. 7. Ольвія, монети «обольної» серії – халки

Рис. 8. Ольвія, монети «обольної» серії – геміхалки
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