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ДЕЯКІ РОЗДУМИ ЩОДО НАСЛІДУВАНЬ ДРАХМ РОДОСУ ТА ПИТАННЯ
СОЛДАТІВ НАЙМАНЦІВ
A FEW REFLECTIONS ON THE IMITATIONS OF THE RODOS DRACHMS AND THE
MATTER OF MERCENARY SOLDIERS
KILKA REFLEKSJI NAD NAŚLADOWNICTWAMI DRACHM RODOS I KWESTIĄ
ŻOŁNIERZY NAJEMNYCH
Анотація
Роздуми на тему родоських імітацій з кінця III і першої половини ІІ століття до нашої ери є
результатом нового дослідження монет Родосу з Археологічного та Етнографічного музею в Лодзі. Ця
колекція включає псевдо-родоську драхму, карбовану на Криті, в Центральній Греції та Самотракі. У
результаті багаторічного дослідження Р. Ештон встановив, що псевдо-родоські драхми з низькою вагою
по відношенню до монет Родосу були викарбовані на Криті, в Центральній Греції, в тому числі в Беотія
в Халіартосі, і в Тессалії, в Еретрії і Гістіей в Евбеї, у Самотраке, на Косі і у центрах Малої Азії, в Мілеті,
в Йонії, в Карії – Алабанда і Міласа, Каунос; також помітним є вплив таких емісій у Лікії. Виробництво
імітацій родоської драхми почалося на Криті наприкінці ІІІ століття до нашої ери. Випуск імітація тривав
в різних центрах аж до близько 170 р. до н.е. Псевдо-родоська драхма, що відповідає аттичним
тетроболам і єгипетським триоболам (маса монет, що походять з різних центрів, інша), може стати над
регіональними грошима, але це не змінює факту їх «воєнного» генезису. Такі монети, однак, не
поширювалися на Родосі. У статті йдеться про обставини, в яких почалося виробництво таких монет
на Криті, а також висвітлено причини поширення таких монет під час Третьої македонської війни.
Abstrakt Polski
Odniesienie się do tematu naśladownictw rodyjskich z końca III i 1 połowy II w. p.n.e. jest wynikiem
nowego opracowania monet Rodos z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. W zbiorze tym
są pseudo-rodyjskie drachmy wybite na Krecie, w środkowej Grecji i na Samotrake. W efekcie wieloletnich
studiów R.H.J. Ashtona stwierdzić można, że pseudo-rodyjskie drachmy o zaniżonej w stosunku do monet
Rodos wadze, bite były na Krecie, w Grecji środkowej, w tym w Beocji w Haliartos, oraz w Tessalii, w Eretrii
i Histiaei na Eubei, na Samotrake, na Kos oraz ośrodkach Azji Mniejszej, w Milecie w Jonii, w Karii - Alabanda
i Mylasa, Kaunos; również widoczne są wpływy emisji takich w Licji.Produkcja naśladownictw drachm
rodyjskich, rozpoczęta została na Krecie w końcu III w. p.n.e. Trwała, w różnych ośrodkach, do około 170 r.
p.n.e. Pseudo-rodyjskie drachmy, odpowiadającej attyckim tetrobolom i egineckim triobolom (masa monet
pochodzących z różnych ośrodków jest różna) mogły stać się pieniądzem ponadregionalnym, ale nie zmienia
to faktu ich „wojennej” genezy.Monety takie nie były jednak w obiegu na Rodos. W artykule odniesiono się
do okoliczności, w których rozpoczęto na Krecie produkcję takich monet, oraz do powodów rozpowszechnienia
takich monet w trakcie Trzeciej Wojny Macedońskiej.
Abstract
A reference to the topic of Rhodian imitations from the end of the III and the first half of the II century
BC is the result of a new study of Rhodes coins from the Archaeological and Ethnographic Museum in Łódź
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(Poland). This collection includes pseudo-Rhodos drachmas minted in Crete, Central Greece and Samothrace.
As a result of many years of study R.H.J. Ashton, it can be said that pseudo-Rhodos drachmas with a low weight
in relation to Rhodes coins were minted in Crete, in Central Greece, including in Beotia in Haliartos, and in
Tessalia, in Eretria and Histiaei in Euboea, on Samothrake, on Kos and centers of Asia Minor, in Miletus, in
Jonia, in Karii – Alabanda and Mylasa, Kaunos. The influence of such emissions in Lycia is also visible. The
production of imitations of the Rhodos dramas began in Crete at the end of the third century BC, durable, in
various centers, until about 170 BC. Pseudo-Rhodos drachma, corresponding to Attic tetroboles and Egyptian
trioboles (the weight of the coins coming from different centers is different) could become supra-regional
money, but it does not change the fact of their “war” genesis. Such coins, however, were not circulated in
Rhodes. The article refers to the circumstances in which the production of such coins began in Crete, and the
reasons for the prevalence of such coins during the Third Macedonian War.
The dating of treasures containing such coins, first of all from Greece, indicates that pseudo-Rhodos
drachmes were mostly minted during the Third Macedonian War. The first emission of the imitation of the
Rhodos drachmes is associated with Crete. They must be tied with the First Cretan War around 205 BC. by the
Rhodos against the Cretan cities (also fighting among themselves) “as part of” the fight against piracy. The
Macedonian king Philip V (221-179) was also involved in it. In the Hellenistic period, the state of Rhodes was
strong enough to set up its own army. The Rhodos citizens became renowned specialists in the field of propelling
machines, while the Rhodos sailors were among the best.
The problem of mercenaries in the aspect of the production of pseudo- Rhodos drachmas was evident in
relation to the second century BC, above all in connection with the events of the Third Macedonian War. The
analysis of the findings shows that such coins were issued for the needs of the troops of both sides of the
conflict – Romans and Macedonians. The King of Macedonia, Perseus, prepared himself carefully for her. The
area of pseudo-Rhodos drachma finds largely coincides with the area of warfare. Also in financial terms –
important, considering that his army had 43,000 soldiers, 39,000 pedestrians, and 4,000 Konstanty, Kotys
received from Perseus half-yearly pay of 200 talents for the cavalry. Until the end of the 170s of the year pseudoRhodos drachma was beaten in Greece and south-west Asia Minor. The “career” of these coins began with
Crete and the activities of the Cretan mercenaries in a sense, it ended, if you refer to the situation of Perseus
after the Battle of Pydna. (168 BC).
Ключові слова: монети, Родос, Крит, Перша Крітська війна, Третя Македонська війна, найманці.
Słowa kluczowe: monety, Rodos, Kreta, Pierwsza Wojna Kreteńska, Trzecia Wojna Macedońska,
najemnicy.
Key words: coins, Rhodes, Crete, First Cretan War, Third Macedonian War, mercenaries.

Podjęcie tematu zawartego w tytule artykułu, tematu mającego już bardzo bogatą literaturę, jest
efektem ponownego opracowania niewielkiego, ale ciekawego zespołu antycznych monet Rodos i ich
naśladownictw, zgromadzonego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.1. Monety
te opublikowane zostały niedawno. U podłoża rozważań są trzy pseudo-rodyjskie drachmy wybite na
Krecie (A), w środkowej Grecji (B) oraz na Samotrake (C).2. Do łódzkiego muzeum zabytki te trafiły
w latach 1959, 1960 i 1966, z trzech różnych, prywatnych kolekcji numizmatycznych. Nie ma
informacji o losach zabytków przed pozyskaniem ich przez kolekcjonerów. Dlatego też w opracowaniu
monet oparto się na dotychczasowych ustaleniach, przede wszystkim tych dokonanych przez R.H.J.
Ashtona3..
Kreta (Pic. 1).
pierwsza połowa II w. p.n.e.
Av.: Głowa Heliosa z promieniami zwrócona ¾ w lewo
Rv.: P –[O]. Róża z pąkiem z prawej strony, w polu z lewej strony kaduceusz; u góry AINHT[ΩP]
AR, 2,25 g, 14,2 mm, ↑; Ashton 1987a typ 6A; MAEŁ-N-A 8963; SNG Poland, Łódź 360.
1.

Mikołajczyk 1981a; Mikołajczyk 1981b: 62-82.
SNG Poland I, The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, Part 3, Bosporus-Cilicia, ed. M. Mielczarek, Kraków-Warszawa 2016, nos.
343-361.
3.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować R.H.J. Ashtonowi za życzliwą pomoc udzieloną mi w opracowaniu kolekcji monet Rodos w Muzeum
Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
2.
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Grecja środkowa. (Pic. 2).
około 200-168 p.n.e.
Av.: Głowa Heliosa z promieniami zwrócona ¾ w prawo
Rv.: P –[O]. Róża z pąkiem z prawej strony; u góry NIKOΣTPA[TOΣ]
AR, 1,92 g, 14,7 mm, ↗; Ashton 1995, s. 6-7; MAEŁ-N-A 7075; SNG Poland, Łódź 359
Samotrake. (Pic. 3).
około 180 p.n.e.
Av.: Głowa Heliosa z promieniami zwrócona ¾ w prawo
Rv.: P –[O]. Róża z pąkiem z prawej strony, w polu z lewej strony kaduceusz; u góry ΠΟΡΘΑΩ[Ν]
AR, 2,04 g, 14,5 mm, ↓; Ashton 1988a IV.10; MAEŁ-N-A 8174; SNG Poland, Łódź 361

Egzemplarz wybity na Krecie, imię AINHTΩP występuje na monetach bitych w Rodos w latach
około 200-185 p.n.e.1., należy do pospolitych monet2.. Opierając się na danych zebranych przez R.H.J.
Ashtona zauważyć należy, że okazy takie znaleziono w skarbach poza Kretą, w środkowej i północnej
Grecji - zespoły te datowane są na lata około 170 p.n.e. i wczesne lata 160-te p.n.e.3. Podobnie ocenić
należy egzemplarz wybity w centralnej Grecji4.. Najciekawsza wydaje się moneta powstała na
Samotrake5.. Wskazane miejsce produkcji wydaje się nie podlegać dyskusji - imię ΠΟΡΘΑΩΝ,
widniejące na drachmie, umieszczono bowiem również na miejscowych monetach brązowych w
okresie hellenistycznym6.. Monety takie są nieliczne. Masa monety, ze względu na jej zniszczenie jest
niższa od pozostałych znanych egzemplarzy. Monety takie nie są liczne, w odróżnieniu od monet z
imieniem ΓΟΡΓΟΣ (widniejącym również na didrachmach, drachmach i hemidrachmach wybitych
w Rodos w samym końcu III i początku II w. p.n.e.7.) oraz pochodnią, gwiazdą czy kaduceuszem; są
one liczne w skarbach ze środkowej i północnej Grecji, datowanych na pierwsze 30 lat II w. p.n.e.
Mennica w Samotrake, zgodnie z propozycją R.H.J. Ashtona, wydaje się być jednym z największych
producentów pseudo-rodyjskich drachm.8. Był to efekt tego, że Samotrake należała do macedońskiego
władcy Perseusza (179-168)9.. W opinii Liwiusza10. i Plutarcha11., na co zwrócił uwagę R.H.J. Ashton,12.
świątynia na Samotrake była skarbcem Perseusza w trakcie Trzeciej Wojny Macedońskiej, od 171 r.
p.n.e. toczonej między Rzymem a Macedonią rządzona przez Perseusza (179-168) – jego klęska w
bitwie pod Pydną zakończyła wojnę w 168 r. p.n.e. Oczywistym jest, że pieniądze gromadzone były
również w Pelli13..
W efekcie wieloletnich studiów R.H.J. Ashtona stwierdzić można, że pseudo-rodyjskie drachmy
o zaniżonej w stosunku do monet Rodos wadze, bite były na Krecie,14. w Grecji środkowej,15. w tym
w Beocji16. w Haliartos, oraz w Tessalii17., w Eretrii i Histiaei na Eubei,18. na Samotrake,19. na Kos20.
oraz ośrodkach Azji Mniejszej, w Milecie21. w Jonii, w Karii - Alabanda i Mylasa,22. Kaunos23.; również
widoczne są wpływy emisji takich w Licji24.. Produkcja naśladownictw drachm rodyjskich, rozpoczęta

1.

Ashton 1987a: 32-33.
Ashton 1987a: 32, 33-34.
Ashton 1987a: 32.
4.
Ashton 1995: 6-7.
5.
Ashton 1988a; Apostolou 1995: 10.
6.
Ashton 1988a: 132.
7.
Ashton 2002a: 70-71, 76.
8.
Ashton 2002a: 73-77.
9.
Polyb. 29.8
10.
Liv. 42.12; 42.25. Zestawienie fragmentów dzieła Liwiusza korespondujących z „Dziejami” Polibiusza - Brescoe 2012: 1-2
11.
Plut, Aem. 15.4.
12.
Ashton 2002a, 77.
13.
Liv. 44.6, 44.10, 44.23.
14.
Ashton 1987a; [Stefanakis, Stefanaki] 2006.
15.
Ashton 1988c; Ashton 1995.
16.
Zob. Knoepfler 1999.
17.
[Apostolu] 2004.
18.
Ashton 1989.
19.
Ashton 1988a.
20.
Ashton 1988b: 69; Ashton 2002a: 67.
21.
Ashton 1988b: 69.
22.
Ashton 1988b: 69; Ashton, Reger 2006.
23.
Ashton 1988b.
24.
Ashton 1987b.
2.
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została na Krecie w końcu III w. p.n.e. Trwała, w różnych ośrodkach, do około 170 r. p.n.e. Pseudorodyjskie drachmy, odpowiadającej attyckim tetrobolom i egineckim triobolom (masa monet
pochodzących z różnych ośrodków jest różna) mogły stać się pieniądzem ponadregionalnym1., ale nie
zmienia to faktu ich „wojennej” genezy2.. Monety takie nie były jednak w obiegu na Rodos. Wydaje
się, że względu na pozycję gospodarczą i polityczną chroniono miejscowy rynek pieniężny.3.
Znaleziska monet sugerują, że produkcja pseudo-rodyjskich związana była z konkretnymi
wydarzeniami o charakterze militarnym.
Datowanie skarbów zawierających takie monety, w pierwszej kolejności tych z terenu Grecji,
wskazuje, że drachmy pseudo-rodyjskie w większości wybite zostały w trakcie Trzeciej Wojny
Macedońskiej4.. Są skarby pseudo-rodyjskich drachm, w których znalazły się w większej ilości
egzemplarze „prosto z mennicy”, bez śladów wejścia do obiegu5.. Przynajmniej w dużej części służyły
one jako środek zapłaty dla żołnierzy najemnych walczących po każdej ze stron konfliktu6., czego
szczególnym odzwierciedleniem ma być skarb z Larissy7.. Znaleziska gromadne, jak skarb z okolic
Antilochii8. świadczą jednocześnie, że były one w obiegu niezależnie od tego przez kogo, czy też dla
kogo zostały one wybite.9. Występują też razem z monetami miejscowymi, również poza zwartym
obszarem ich cyrkulacji.10.
Pierwsze emisje naśladownictw rodyjskich drachm związane są z Kretą. Wiązać je należy z
Pierwszą Wojną Kreteńską około 205 r. p.n.e. wytoczoną przez Rodyjczyków11. miastom kreteńskim
(walczącymi również między sobą) „w ramach” walki z piractwem12.. Zaangażowany był w nią
również król macedoński Filip V (221-179).
W 1966 roku, prezentując pochodzący z Gortyny13. skarb monet srebrnych (IGCH 338) uznano,
że naśladownictwa rodyjskich drachm, że wybito je na Krecie; celem emisji było wykorzystanie monet
na wyspie14.. Niektóre imiona umieszczone na tych monetach nie występują na monetach bitych w
Rodos. Zwrócono uwagę, iż możliwy do przyjęcia jest pogląd że monety takie wybite zostały na
Krecie15. przez rodyjskich dowódców ze względu na potrzebę opłacenia najemników16.. Niezależnie
od tego, czy wojna kreteńska była wojną z kreteńską koinon, czy poszczególnymi miastami17.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że najemnicy Rodos w okresie archaicznym
poświadczeni są na terenie Egiptu (co znalazło swoje odbicie w zarówno w materiałach z Rodos jak
i z Egiptu18.; rodyjscy najemnicy poświadczeni są w Egipcie, gdy miasto oblegał Demetrios
Poliorketes19.). Ich pozycja rosła wraz z rozwojem Rodos, a osoba Memnona z Rodos (ok. 380-333),
dowódcy floty perskiej, którego działania skutecznie wpłynęły na poczynania Aleksandra III
Wielkiego, doczekała się specjalnej uwagi20.. Podobnie odnieść należy się do Mentora z Rodos, brata
Memnona (ca 385-340)21.. W okresie hellenistycznym państwo Rodos było na tyle silne, aby wystawić

1.

Apostolu 1995:19; Bresson 1996.
Zob. Ashton, Meadows 2008: 128-129, gdzie, dyskutując z Marcellesi 2007, przedstawiono argumenty za słusznością łączenia emisji drachm pseudorodyjskich z Trzecią Wojną Macedońską.
3.
Zob. Bresson 1993.
4.
Zob. raz jeszcze dyskusję R.H.J. Ashtona z M.-C. Marcellesi 2007. Ashton, Meadows 2008: 124.
5.
Ashton, Meadows 2008: 123-124.
6.
Ashton 2002a: 66.
7.
Ashton, Warren 1997.
8.
Ashton, Warren 1997 – w skarbie obok monet bitych w mennicach zachodniej Grecji były 4 drachmy pseudo-rodyjskie; najstarsza wybita na Krecie
w końcu III w, p.n.e., z imieniem AINHTΩP (jak egzemplarz A z łódzkiego muzeum), najmłodsza z ok. 170 r. p.n.e. Pseudo-rodyjskie drachmy był
najmłodszymi monetami w zespole – najstarsza, drachma Koryntu, datowana jest na 325-315 p.n.e.
9.
Ashton 2002a: 67.
10.
Ashton, Warren 1997.
11.
O pozycji Rodos w walce z piratami Diod. 20.81.3. De Souza 2008: 71. Co do Pierwszej Wojny Kreteńskiej: Brulé 1978: 29-56; Gabrielsen 1997:
53-55
12.
Zob. Brulé 1978; Chaniotis 2004: 78-100; Wiemer 2002: 143-176.
13.
Price 1966: 130.
14.
Hackens 1970; Ashton 1987a: 29.
15.
Zob. Barrandon, Bresson 1997.
16.
Gabrielsen 1997: 35. Por. Bresson 1996.
17.
Perlman 1999: 135.
18.
Seibt 1977
19.
Griffith 1975: 246.
20.
Parke 1970: 124, 128; 169, 182-183; Hofstteter 1978: 125-127 no. 215; Burliga 2012: 96-108. O monetach rodyjskich, które można osobą Memnona
i Mentora Ashton 2002b: 11-16.
21.
Parke 1970: 124, 128; Hofstteter 1978: 129-131 no. 220. W odniesieniu do Mentora i Memnona zob. też Kholod 2018.
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własna armię1.. Rodyjczycy stali się uznanymi specjalistami w zakresie machin miotających2., rodyjscy
żeglarze byli wśród najlepszych3..
Problem najemników w aspekcie produkcji pseudo-rodyjskich drachm uwidocznił się w
odniesieniu do II w. p.n.e., przede wszystkim w powiazaniu z wydarzeniami Trzeciej Wojny
Macedońskiej. Z analizy znalezisk wynika bowiem, że monety takie emitowano na potrzeby wojsk
obu stron konfliktu – Rzymian i Macedończyków. Król Macedonii, Perseusz, przygotował się do niej
starannie4.. Obszar znalezisk pseudo-rodyjskich drachm w poważnym stopniu pokrywa się z obszarem
działań wojennych5.. Także pod względem finansowym – istotnym, zważywszy iż jego armia liczyła
43000 żołnierzy 39000 pieszych i 4000 konnicy6. Kotys otrzymał od Perseusza żołd dla konnicy za
pół roku w wysokości 200 talentów7.. Do końca lat 170-tych p.n.e. pseudo-rodyjskie drachmy bito w
Grecji oraz południowo-zachodniej Azji Mniejszej. „Kariera” tych monet zaczęła się od Krety i na
działalności najemników kreteńskich w pewnym sensie się skończyła, jeśli odnieść się od sytuacji
Perseusza po bitwie pod Pydną. (168 r. p.n.e.)8..
Najemnicy kreteńscy, w dużej części łucznicy9., jako „dobrzy” i „sławni najemnicy”10. służyli
w wielu częściach antycznego świata11.. Także u Perseusza12.
Pseudo-rodyjskie drachmy obecne w Grecji środkowej, przynajmniej w części, dużej części,
wybite zostały w związku z Trzecią Wojną Macedońską, toczoną w latach 171-168 p.n.e. W szeregu
przypadków trudno wskazać czyje potrzeby finansowe emisje tych monet miały wspierać Rzymu czy
władcę Macedonii13.. Najemnicy kreteńscy służyli obu stronom konfliktu14., początkowo z przewagą
władcy Macedonii15., co do ich dwulicowości16.. Wyrażono pogląd, że monety te stały się pieniądzem
Trzeciej Wojny Macedońskiej - wybite w Eretrii na Eubei17. wspierać miały finanse Rzymu18. (chodzi
najemników kreteńskich w służbie rzymskiej19.), te wybite w Tessalii służyły potrzebom Perseusza20..
Monety bite na Samotrake w końcu lat 170-tych p.n.e. wiązane są z potrzebami Perseusza21., z którym
Samotrake była związana22.. Perseusz po bitwie pod Pydna, kiedy wsparło go w ucieczce około 500
Kreteńczyków23. miał mieć 2000 talentów24..
Warto raz jeszcze zwrócić uwagę25. na tekst Liwiusza (44.45, 14-15; 45.5-6). Nie można jednak
odrzucić sugestii, że pseudo-rodyjskie drachmy bito także dlatego, że stały się one istotnym elementem
rynku pieniężnego na terenie północnej i środkowej Grecji.
Skróty
IGCH – An Inventory of Greek Coin Hoards, eds. M. Thompson, O. Mørkholm, C.M. Kraay,
New York 1973.
SNG Poland, Łódź – Sylloge Nummorum Graecorum, Poland I, The Archaeological and
Ethnographical Museum in Łódź, Part 3, Bosporus-Cilicia, ed. M. Mielczarek, Kraków-Warszawa
2016
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4.
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Liv. 42.51.
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Liv. 42.67.
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11.
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12.
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13.
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14.
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15.
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16.
Liv. 43.7.
17.
Ashton 1989.
18.
Ashton 1995: 14; Ashton 1989: .
19.
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20.
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21.
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22.
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24.
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ПРО ЗНАХІДКУ ПАНТІКАПЕЙСЬКОГО ОБОЛУ НА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОМУ
ШЕСТОВИЦЬКОМУ ГОРОДИЩІ
ON THE FINDING OF THE PANTIKAPAION OBOL ON THE EARLY MEDIEVAL
HILLFORT OF SHESTOVYTSYA
Анотація
Публікується монета Боспорського царства, виявлена під час розкопок на ранньосередньовічному
городищі біля с. Шестовиця Чернігівської області. Дана монета – обол, викарбуваний у Пантікапеї в
період правління боспорського царя Перісада II, орієнтовно між 275 і 245 рр. до н.е. (Тип Анохін 133).
Найімовірніше, потрапляння оболу у цей регіон пов’язане зі старожитностями милоградської культури
раннього залізного віку, які відомі на городищі (милоградська культура). У процесі будівництва
фортифікаційних споруд у XII-XIII ст. він міг потрапити з нижніх шарів до ранньосередньовічного шару.
В якості альтернативної гіпотези висувається припущення, що монета могла бути взята як сувенір під
час одного з торгівельно-військових походів місцевих дружин на територію Північного Причорномор’я.
Summary
In the summer of 2012, a copper coin was unearthed during archaeological excavations at the Sestovytsya
site, in the Chernihiv region, Ukraine. It is identified in this article as a Panticapaean obol, issued during the
reign of the Bosporian king Perisad II, between 275 and 245 BC (Anokhin type 133). The coin is 20 mm in
diameter and weighs 6.1 g. Such coins, which are fairly monotonous in their typology and style, were the first
mass issue, pure copper coins from Bosporus during the financial crisis of the third century BC.
The Shestovytsya hill fort, were obol was found, is located in north-eastern Ukraine, 18 kilometers
downstream on the river Desna from the city of Chernihiv, 1 km to the south of the modern village of
Shestovytsya. One of the earliest finds from the hill fort is an early Iron Age ceramic vessel (Milograd culture;
9th /early 8th – 3rd / 2nd centuries BC). The Slavic period is represented by Volyntsevo culture finds, dated to
the second half of 7th and first half of 8th centuries. The medieval settlement begins its existence between the
late 9th and early 10th centuries. The settlement is thought to continue its existence into the early decades of
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the 11th century, when it is largely abandoned. In the 12th century it reappears as apossible stopover point
along the Chernihiv-Kyiv road.
Bosporian coin discovered during excavations of trench 27 (trench supervisor V. Zhigola), as a result of
re-examination of the spoil using a metal detector. Trench 27 was located on the north‐eastern section of a
suggested rampart which encircled the hill fort.
Finds of ancient Greek coins, including those from the ancient Greek states of the Northern Black Sea
region, are not out of the ordinary in the steppes and forest-steppes of Eastern Europe. Only 45 Panticapaean
coins, from 17 sites, including the coin from Shestovytsya, are known in Eastern Europe, outside the Bosporus
kingdom. Most of them (55.5%) were found in the Lower Dnieper region, issued predominantly in the years
314-275 BC (Anokhin types 111, 112, 125 and 130).
It is highly likely that the Panticapaean coin from Shestovytsya arrived there in the 3rd century BC,
during the Milograd culture stage of the site. Subsequently, the coin was displaced and found its way into the
early medieval layers, whether through the 10th and then the 12th centuries, or directly in the 12th. An
alternative hypothesis is that the coin could have been taken as a souvenir during one of the trade and military
campaigns of local warrior/traders to the territory of the Northern Black Sea Coast.
Ключові слова: городище Шестовиця, раннє середньовіччя, пантікапейський обол, милоградська
культура, ранній залізний вік.
Key words: Shestovytsya hill fort, Early Medieval Period, Pantikapaion obol, Milograd Culture, Early
Iron Age

У процесі* розкопок ранньосередньовічного Шестовицького городища (Чернігівський
район, Чернігівська область; рис. 1) у 2012 році в розкопі № 27 (начальник розкопу –
В. С. Жигола), у результаті повторної перевірки відвалу розкопу за допомогою металодетектора
була знайдена мідна монета (рис. 2), час та місце карбування якої автори розкопок одразу не
змогли визначити. Земля, з якої походить знахідка, найімовірніше, належала до орного шару
або верхніх шарів розкопу, які, можливо, є залишками насипу фортифікаційних стін (клітей)
кінця XI – початку XIII століття. На цьому ж місці знаходився і матеріал, датований археологами
Шестовицької експедиції X століттям, наявність якого в насипних фортифікаціях пізнього
періоду пояснюється використанням землі з прилеглих до укріплень ділянок, в тому числі із
синхронних цьому часові об’єктів1. (рис. 2).
У 2018 році одному з авторів публікації вдалося ідентифікувати знахідку як монету
Боспорського царства (рис. 3: 1). Стан збереження монети – сильні корозія та зношеність –
значно ускладнюють її опис, однак за рядом видимих ознак вона виглядає таким чином:
Аверс: Голова [безбородого сатира у вінку?] вліво; надчеканка у вигляді 12-променевої
зірки.
Реверс: Лук, під ним стріла вправо; нижче напис – ПАN.
Монета має діаметр 20 мм і вагу 6.1 гр, і, швидше за все, є оболом, відкарбованим у
Пантікапеї за часів правління боспорського царя Перісада II, а саме між 275 і 245 рр. до н.е.
(тип Анохін 133; пор.: рис. 3: 2). Такі монети, які мають значну типологічну і стилістичну
одноманітність, були першим повністю мідним масовим випуском на Боспорі у період
фінансової кризи III ст. до н.е.2. Паралельно зі значними обсягами карбування монет поступово
знижувалась їх вага, до 3.4 – 1 гр.3., Крім опублікованого екземпляра, в науковій літературі, на
північ від Боспорського царства (табл. 1, № 5)4..
*

Частина публікації, написана К.В. Мизгіним, виконана ним у рамках проекту «Використання античних монет у Східній і Центральній Європі
у середньовіччі та новому часі», який фінансується Національним центром науки Польщі (проект № 2016/23/B/HS3/00173). Автори щиро
дякують С. Лаєвському, Л. Ситій, К. Цукерману, А. Димовському (Гдиня), В. Сидоровичу (Мінськ), В. Окатенко (Харків), О. Крютченко
(Харків/Київ), С. Заднікову (Харків) та Чернігівському історичному музею імені В.В. Тарновського за їх допомогу під час підготовки статті.
1.
Звіт про археологічні дослідження на городищі в ур. Коровель біля с. Шестовиця Чернігівської області у 2012 р. [О. Моця, В. Жигола,
В. Коваленко та ін.]. Київ, 2012. (Науковий архів Інституту археології НАН України (Спр. 2012/5). C. 18; див. також: Жигола В. С. Новітні
дослідження напольного валу городища Коровель. Археологія. 2014. №4. С. 117–125; Сытый Ю. Н. Застройка городища Коровель на
начальном этапе его существования. Слов'яни і Русь: Археологія та історія. Збірка праць на пошану Петра Петровича Толочка з нагоди
його 75-річчя. Київ: Стародавній світ, 2013. С. 305–313.
2.
Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка, 1986. С. 55–56.
3.
Там само. С. 56.

16

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 2

В цілому знахідки давньогрецьких монет, у тому числі давньогрецьких держав Північного
Причорномор’я в степу і лісостепу Східної Європи відомі добре. Свого часу М. Мельчарек,
користуючись відповідною опублікованою інформацією та архівними джерелами, зазначив
близько 40 пунктів знахідок таких монет на території між Рейном і Доном1., серед яких монети
Пантікапею складали переважну більшість2.. Г. В. Бейдіну та М. М. Григор’янцу було відомо
про 19 монет тільки на Дніпровському лісостеповому Лівобережжі, де емісії Боспорського
царства так само мали порівняно великий відсоток3.. С. А. Задніков нещодавно повідомив про
73 грецькі монети VI-III ст. до н.е. з 22 місць знахідок у Лісостеповій Скіфії4.. С. А. Скорий та
Р. В. Зимовець на території східноєвропейського Лісосотепу відзначили 68 знахідок античних
монет межі VI/V – середини III ст. до н. е., які походять з 18 пунктів (22 монети в 7 пунктах
Дніпровського Лісостепового Правобережжя і 46 монет – в 11 пунктах Лівобережжя)5.. Досить
багато таких монет виявлено останнім часом на території Нижнього Подніпров’я6., що, однак,
було відзначено ще М. Мальчареком7.. Північнопричорноморські давньогрецькі монети відомі
і зараз і, набагато північніше: в Білорусі8. і навіть у Смоленській області Російської Федерації,
хоча, звичайно, варто визнати, що для лісової зони вони все ж є скоріше винятком.
Якщо говорити про знахідки безпосередньо пантікапейських монет, то разом з
опублікованим матеріалом всього нами була зібрана інформація про знахідки 45 екземплярів,
що походять із 17 пунктів на території Східної Європи, тобто за межами Боспорського царства
(табл. 1; рис. 5). Більшість цих монет (25 екз.; 55,5%) було виявлено на території Нижнього
Подніпров’я (№ 9, 10-17, 18-32, 39), переважна кількість з яких була відкарбована в останній
чверті IV – першій чверті III ст. до н.е. (314-275 рр., типи Анохін 111, 112, 125 і 130). Що цікаво,
у лісостеповому регіоні більш ранні випуски зустрічаються частіше (пор.: № 2, 3, 4, 6, 38, 42).
Окрім Нижнього Подніпров’я, в інших частинах Східної Європи знахідки пантікапейських
монет не формують будь-яких значних концентрацій (пор.: рис. 5).
Яким же чином пантікапейський обол III ст. до н.е. потрапив до шару пам’ятки епохи
раннього середньовіччя?
Шестовицьке поселення, яке систематично досліджувалося з 1998 по 2012 рр.
співробітниками Інституту археології НАН України та Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, становить комплекс із городища, посаду,
подолу та могильника X–XIII ст. Зокрема, особливості та характеристика поселення Х століття,
де виявлений обол, були достатньо висвітлені в публікаціях ряду дослідників9.. Крім
давньоруського археологічний матеріал на території Шестовицького поселення представлений
так само старожитностями епохи неоліту, бронзи, раннього залізного віку, раннього римського
часу, а також ранньосередньовічними матеріалами VІІ-IX ст. Так, з похованого шару під

4.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Пор.: Бейдин Г. В. Связи племен скифо-сарматского времени Левобережной Украины с Северным Причерноморьем по нумизматическим
данным. Древности. 2010. №9. С. 164, № 18.
Mielczarek M. Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe. Wrocław: Ossolineum, 1989. (Bibliotheca Antiqua). С. 130,
map. 7.
Там само. С. 70.
Бейдин Г. В. Вказ. праця. С. 159; рис. 2.
Zadnikov S. A. Greek coins in the territory of the forest–steppe Scythia. Abstracts of International workshop: “Money on the Margins Coinage, Forms
and Strategies of Intercultural Commerce on the Black Sea Shore in the Classical and Hellenistic Eras” (June 22–18, 2017, Zichron Yaakov). 2017.
P. 16.
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імовірним напольним (північним) валом городища походить горщик милоградської культури
раннього залізного віку (IX/початок VIII – III/II ст. до н.е.)**. Кераміка цієї ж культури була
знайдена в розкопі № 1 на посаді городища Коровель. До ранньоримського часу належать
окремі об’єкти пост-зарубинецького горизонту. З ранніми середньовічними старожитностями
співвідносяться матеріали волинцевської культури1.. Нарешті, середньовічне поселення, згідно
з інтерпретаціями різних авторів, починає своє існування з початку Х ст.; є також матеріали
XII-XIII і XIX ст.2.
Як бачимо, хронологічно монета близька до матеріалів милоградської культури, що були
знайдені на Шестовицькім поселенні. В цілому, навіть цього факту цілком достатньо, щоб
припустити наявність зв’язку між милоградськими старожитностями та попаданням
пантікапейського оболу IV ст. Однак тут же відзначимо: в цьому випадку це була б перша
антична монета, пов’язана з територією милоградської культури, для якої античний імпорт
взагалі становить велику рідкість3.. При цьому, як зазначає М. І. Лошенков, імпортні речі до
племен милоградської культури надходять не безпосередньо з античних центрів, а
опосередковано, в результаті торгових обмінів з південними сусідами4.. Постійними
рецепієнтами античних виробів, в тому числі монет, було степове і лісостепове населення
раннього залізного віку. Так, тільки на території Більського городища, що знаходиться в 270 км
на південний схід від Шестовицького комплексу, в різний час було виявлено сім давньогрецьких
монет, в тому числі дві пантікапейські (табл. 1, № 2, 3). Варто згадати, що знахідки
давньогрецьких монет на території Степової Скіфії зустрічаються доволі частоі5.. Традиційно
вважається, що до скіфського населення монети з грецьких причорноморських міст надходили
в результаті торгівельних відносин6..
Отже, цілком ймовірно, що монета, яка стала об’єктом нашої публікації, на територію
Шестовиці могла потрапити у другій половині IV-III ст. до н.е. до населення милоградської
культури, матеріали якої тут добре відомі. Надалі, під час будування укріплень городища в
ранньому середньовіччі, монета з нижнього шару могла потрапити в шари XІI-XIII ст., в яких
і була виявлена.
Однак є й інший, альтернативний варіант потрапляння монети на Шестовицьке поселення,
а саме – безпосередньо в епоху раннього середньовіччя. Справа в тому, що серед знахідок,
зроблених на поселенні і могильнику є чимало матеріалу елітарного і військового походження7.,
а також торгівельного інвентарю8., який свідчить про участь населення Шестовиці в далеких
соціально-економічних зв’язках. Тому не можна виключати тієї можливості, що монета була
сувеніром торгівельно-військового походу місцевих дружин на територію Північного
Причорномор’я, який потрапив до археологічних шарів. Зокрема, свідченням такого роду
походів є описи наказів для своєї армії і репліки в бік Святослава Іоанна Цимісхія про відступ
Русів до Керченської протоки9.. Та й знахідки античних монет в ранньосередньовічних
контекстах на території Східної і Центральної Європи так само не можна

**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Горщик був знайдений в ямі № 8 розкопу № 1 1998 року. Його параметри: діаметр вінця – 10,5 см, діаметр денця – 7,4 см, максимальний
діаметр тулуба – 12,1 см, висота – 11,4 см; в тісті є сліди домішку піску; під краєм вінця горщик має так званий «перловий» орнамент
(рис. 4).
Бліфельд Д. І. Дослідження в с. Шестовиця. Археологічні пам’ятки УРСР. 1952. №3. С. 124; Андрощук Ф. О. Вказ. праця. С. 74–75.
Андрощук Ф. О. Вказ. праця. С. 74–75; Сытый Ю. Н. Вказ. праця. С. 305–313; Androshchuk F. The Vikings in the east. The Viking World. London,
New York: Routledge, 2008. P. 523.
Пор..: Рассадин С. Е. Милоградская культура: ареал, хронология, этнос. Минск: ГНУ “Институт истории НАН Беларуси”, 2005. С. 31–32;
Лошенков М. Городища милоградской культуры на территории Беларуси. Минск: МФЦП, 2011. С. 237.
Лошенков М. Вказ. праця. С. 236.
Mielczarek М. Вказ. праця. Р. 124, map 1.
Граков Б. Н. Каменское городище на Днепре. Москва: издательство Академии наук СССР, 1954. (Материалы и исследования по археологии
СССР; вип. 36). С. 148; Mielczarek М. Вказ. праця.Р. 70; Бейдин Г. В. Вказ. праця.С. 160; Скорый С. Вказ. праця.С. 1456–146; и др.
Андрощук Ф. О. Вказ. праця. С. 58.
Скороход В. Торгівельний інвентар Х початку ХІ ст. з Шестовицького археологічного комплексу. Ніжинська старовина. 2010. №10. С. 144–
150.
The History of Leo the Deacon: Byzantine military expansion in the tenth century (eds. A. M. M. Talbot, D. F. Sullivan). Dumbarton Oaks, 2005.
Р. 156, 176.
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назвати рідкісними1.. Проте, ця гіпотеза нам все ж видається менш реальною: маловірогідно,
що старожитності, віддалені один від одного на більш ніж півтори тисячі років, могли
перетнутися в одній хронологічній площині. Швидше за все ми все ж таки маємо справу з
випадковим попаданням монети з шару раннього залізного віку до ранньосередньовічного. У
будь-якому випадку, публікація такої знахідки, як і кожна публікація нумізматичного джерела,
що має географічну прив’язку, нам не видається зайвою.
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Список ілюстрацій

Рис. 1.
Вид на Шестовицьке поселення.
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Рис. 2.
Зведений план розкопок на Шестовицькому поселенні за всі роки дослідження. Стрілочкою вказано розкоп, в
відвалі якого виявлено пантікапейський обол.
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Рис. 3.
Пантікапейський обол з шару
Шестовицького поселення (Анохін 133; 20
мм; 6.1 гр); пантікапейський обол типу
Анохін 133 з аукціону Classical Numismatic
Group, Auction 240, Lot 191 (21 мм; 7,06 гр)
(2)

Рис. 4.
Горщик милоградської культури з ями № 8,
розкопу № 1 1998 року.
.

Рис. 5.
Знахідки пантікапейських монет в Східній Європі за межами Боспорського царства. Номери відповідають
номерам в Таблиці 1; зірочкою позначена знахідка з Шестовицького поселення.
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Список таблиць

Розмір (мм)

Датування
(рр. до
н.е.)

Вага (гр)

Місце знахідки

Метал

№
п/п

Номінал

Табл. 1. Знахідки пантікапейських монет на території Східної Європи.
Тип (за:
Місце зберігання,
Анохин,
інвентарний номер
1986)

Література

Примітки

УКРАЇНА
Басівка, Сумська
1
область

2

обол

лепта

АЕ 294-283

?

АЕ 393-389 1,16

?

?

124

приватна колекція

Скорый, Зимовец, 2014,
с. 150, ХІІ

81

фонди Центру
охорони та
дослідження
пам'яток археології
при Управлінні
культури
Полтавської
обласної державної
адміністрації

Бейдин, Григорьянц,
2010, с. 163, № 15;
Скорый, Зимовец, 2014,
с. 153, № 42.

Більськ, Полтавська
область

3

обол

4

Галич, ІваноФранківська область

5

Градижськ,
Полтавська область

6

7

Іваничи, Рівненська
область

8

9

?

110

10

?

20,6

111

?

133

тетрахалк АЕ 345-310 5,34

19,6

111

Археологоетнографічний
Mielczarek, 1989, pp. 173,
музей в Лодзі; інв. no. 119A
№ MAEŁ-N-A 11332

тетрахалк АЕ 150-140 1,43

12,8

165

Археологоетнографічний
Mielczarek, 1989, pp. 173,
музей в Лодзі; інв. no. 119В
№ MAEŁ-N-A 11333

1,54

13,7

?

Археологоетнографічний
Mielczarek, 1989, pp. 173,
музей в Лодзі; інв. no. 119С
№ MAEŁ-N-A 11334

тетрахалк АЕ 345-310 7,55

обол

?

Іл'їнка, Запоріжська
область

АЕ 314-310

АЕ 275-245

АЕ

?

?

втрачена

Скорый, Зимовец,
2014, с. 152; № 39.
Бейдин, Григорьянц,
2010, с. 163, № 15

Археологічний
музей в Кракові; інв.
№ 10456
Полтавський
краєзнавчий музей;
інв. № 62912,
Н–46511

Бейдин, Григорьянц,
2010, с. 163, № 18

AE 284-275

6,1

?

130

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

лепта

AE 389-379

2,5

?

87

втрачена

Фатеев, 2014, с. 367

втрачена

Фатеев, 2014, с. 367

тетрахалк AE 314-310

5

?

111

12

тетрахалк AE 314-310

4,8

?

111

13

тетрахалк AE 294-284

4,5

?

125

Краєзнавчий музей
м. Нікополь;
втрачена
Краєзнавчий музей
м. Нікополь;
втрачена
Краєзнавчий музей
м. Нікополь;
втрачена
Краєзнавчий музей
м. Нікополь;
втрачена

Фатеев, 2014, с. 367

Фатеев, 2014, с. 367

14 Кам'янка-Дніпровська,
Запоріжська область

халк

AE 284-275

4,5

?

130

15

халк

AE 284-275

4,5

?

130

16

халк

AE 284-275

6

?

130

Краєзнавчий музей
м. Нікополь; інв. №
Фатеев, 2014, с. 367
МКМ-Н-275, КВ6782

130

Краєзнавчий музей
м. Нікополь; інв. №
Фатеев, 2014, с. 367
МКМ-Н-279, КВ6786

17

халк

AE 284-275

6,7

?

на городищі раннього
залізного віку (Більське
городище, Східне
укріплення)

Mielczarek, 1989, pp. 171сумнівна знахідка
172, no. 116A

халк

11

на городищі раннього
залізного віку (Більське
городище, Західне
укріплення)

Фатеев, 2014, с. 367

Фатеев, 2014, с. 367

на поселенні раннього
залізного віку
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище)
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище)
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище)
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище)
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище)
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище)
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище);
зі скарбу ольвійських
"борисфенів"
на городищі раннього
залізного віку
(Кам'янське городище);
зі скарбу ольвійських
"борисфенів"
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Продовження Табл. 1

18

тетрахалк AE 314-310

7,1

?

111

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

19

тетрахалк AE 314-310

6

?

111

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

20

дихалк

AE 314-310

2,4

?

112

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

21

дихалк

AE 314-310

2,6

?

112

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

22

дихалк

AE 314-310

2,5

?

112

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

23

дихалк

AE 314-310

3

?

112

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

тетрахалк AE 294-284

5,9

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

тетрахалк AE 294-284

7,3

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

26

тетрахалк AE 294-284

7,2

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

27

тетрахалк AE 294-284

5,9

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

28

тетрахалк AE 294-284

7,2

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

29

тетрахалк AE 294-284

7,5

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

30

тетрахалк AE 294-284

6,6

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

31

тетрахалк AE 294-284 4,42

?

125

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

4,1

?

132

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

24
25

Капулівка,
Дніпровська область

32

лепта

33

?

?

?

?

?

?

втрачена

?

?

?

?

?

?

втрачена

?

?

?

?

?

?

втрачена

?

АЕ

?

1,6

?

?

приватна колекція

обол

АЕ 150-140 1,82

?

169

приватна колекція

34

Коропове, Харківська
область

35
36
37

Лопушна, Львівська
область

AE 284-275

Бейдин, Григорьянц,
2010, с.163, № 11
Бейдин, Григорьянц,
2010, с.163, № 12
Бейдин, Григорьянц,
2010, с.163, № 13
Mielczarek, 1989, pp. 181,
no. 135С
Mielczarek, 1989, pp. 181,
no. 135D

38

Лубни, Полтавська
обл.

обол

АЕ 314-310

6,6

21

110

Полтавский
краєзнавчий музей;
інв. № 11948,
Н–4236

Бейдин, Григорьянц,
2010, с. 163, № 17

39

Осипенко,
Запоріжська область

халк

AE 284-275

6,6

?

130

приватна колекція

Фатеев, 2014, с. 367

AV 314-304 11,5

?

109

приватна колекція

Mielczarek, 1989, pp. 184,
no. 146.1

40

статер
Рижанівка, Черкаська
область

41

42

Снятин, ІваноФранківська область

43 Харківська область

Шестовиця,
44
Чернигівська область

статер,
золото

AV 314-304 10,2

?

109

обол

AV 314-310 11,8

24,4

110

?

?

?

обол

?

?

АЕ 275-245

?

6,1

20

133

приватна колекція

на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку ; зі скарбу
ольвійських
"борисфенів"
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку
на поселенні раннього
залізного віку

Mielczarek, 1989, pp. 184,
no. 146.2

на поселенні раннього
залізного віку

вставка в перстень;
поховання в кургані
раннього залізного віку

Археологічний
Mielczarek, 1989, pp. 185,
сумнівна знахідка
музей в Кракові; інв.
no. 148
№ 10528
Бейдин, Григорьянц,
втрачена
2010, с.163, № 14
Чернигівський
обласний
історичний музей;
інв. № Арх-2046

публікується впершре

відвал розкопу № 27
ранньосередньовічного
городища (Шестовицьке
городище)

БІЛОРУСЬ

Пінськ, Брестська
45
область

26

тетрахалк АЕ 220-210

4,1

18,1

145

Національний
історичний музей
Sidarovich 2014, p. 83, no.
Республіки
сумнівна знахідка
1
Беларусь, інв. № КР
45747
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НЕВІДОМА ІМІТАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ФОЛІСА МИХАЙЛА ІІ
A HITHERTO UNKNOWN IMITATION OF A BYZANTINE FOLLIS OF MICHAEL II
Анотація
У статті проаналізовано можливу сицилійську імітацію візантійського мідного фолісу, карбованого
протягом правління імператора Михайла ІІ (820-829 рр.) . Від імені Михайла ІІ карбувались монети на
монетних дворах в Константинополі та Сицилії, зображуючи його фігуру поряд із спів-правителем.
Відомо про дві серії фолісів монетного двору у Константинополі: монети дрібного формату розміром
20 міліметрів у діаметрі та середньою вагою 5,5 грамів із позначкою Мінцмейстера у вигляді літери А
нижче М на реверсі. Друга серія складається з монет більшого розміру, імовірно виготовлених у 824*825 роках, мають однакове зовнішнє оформлення, але більші у діаметрі – 28-32 міліметри з середньою
вагою у 7,5 грамів.
Звичайний фоліси крупного формату Михайла ІІ карбований у Константинополі має середній
розмір 31 міліметр та вагу у 7,8 грамів. На аверсі зображено портрет імператора Михайла зліва,
одягнутого в хламіду, та портрет імператора Теофіла справа, одягнутого у лорос, обидва тримають у
руках хрест та мають на голові корони. Вище над головами маленький хрест, між портретами нанесено
крапку. Легенда містить текст MIXAHL ЅΘ ЄOFILOS. Зображення реверсу містить велику літеру М з
хрестом та літеру Θ під нею. Зліва та справа нанесено декоративні елементи у вигляді літер ХХХ та
NNN. Фоліси крупного формату, віднесені Філіпом Грірсоном до Класу 3, зазвичай мають високу якість
зображення та охайно відкарбовані на заготовках, що відповідають розмірам робочої поверхні штемпеля.
Відхилення від середньої ваги у близько 7,5 грамів та середнього діаметру у 30 міліметрів
спостерігаються зазвичай незначні, штемпель завжди фіксований на 6 годин. Всі ці дані протирічать
виявленими нами новими монетами, які буде описано нижче.
Імітація фолісу Класу 3 за прототипом монет Михайла ІІ мають розмір 30,5 міліметрів та середню
вагу у 12,22 грами, співпадаючи у діаметрі (30,5) із оригінальними монетами. Але вага імітації у 12,22
грами суттєво відрізняється від середньою ваги оригінальних монет у 7,5 грамів. Більше того, позиція
штемпелю завжди різне, відмінності спостерігаються також і у малюнку монети. Малюнок аверсу
імітативного фолісу є дзеркальним відображенням малюнку монет державних емісій. Портрет Теофіла,
що вдягнений у лорос, знаходиться зліва від портрету імператора Михайла ІІ, що знаходиться справа та
вдягнений у хламіду. Очевидно, що недосвідчений гравер штемпеля намагався скопіювати зображення
оригінальних фолісів, що мав перед собою. Тексти легенд змінені та викривлені з грубими помилками.
Замість легенди MIXAHL ЅΘ ЄOFILOS читаємо FILIS IMICS.
Зображення хламіди та лороса виконані недбало, те ж саме стосується і корон та хреста над
головами імператорів, що виконані завеликими.
На реверсі імітації також прослідковується викривлення та недбала передача малюнку: справа від
М можна прочитати лише Х замість звичних Х/Х/Х. Зліва від М замість стандартних N/N/N нанесено
літери, схожі на ЧІ. Відмінним також є хрест під літерою М, що нанесений замість літери Θ. Відповідно,
ми маємо сумніви щодо того, що маємо справу із примітивною імітацією фолісу Класу 3 імператора
Михайла ІІ.
Варто відмітити, що відомим нумізматом Філіпом Грірсоном було внесено до каталогу монети
Візантії з колекції Думбартон Оак та Віттемор як «Північно-Італійські грубо стилізовані соліди, з
викривленими зображеннями, в основному несуть ім’я Нікіфора (802-811) та Теофіла (829-842) яких
можливо віднести до князів Неаполя» та «Соліди Сицилії, карбовані від імені Теофіла, стиль виконання
яких відмінний від монет регулярного карбування». Тому спершу ми зробили висновок, що розглянута
в статті монета є старою імітацію, виготовленою для збитку грошового обігу періоду свого побутування,
але ці висновки кардинально змінились після отримання нами фотографії аналогічних монет від Стіва
Мансфільда. Зображення цієї монети з також значним перебільшенням у вазі не біло якісним, але
детальне порівняння дозволило встановити виготовлення обох цих монет одним штемпелем. Обидві
монети мали такий колір та піщану патину, ніби були нещодавно викопані із землі. Стів Мансфільд
доповів, що під час нещодавньої поїздки до Єгипту бачив ці монети у місцях продажів сувенірів
довірливим туристам.
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Таким чином ми встановили, дві досліджені монети є сучасними підробками, виготовленими для
обману туристів. Подібні фальсифікати широко відомі – під час туристичних турів на місця, де колись
проводились археологічні пошуки, гід, неочікувано та ніби випадково, знаходить «давню» монету у
землі (яку було попередньо туди навмисно приховано), після чого пропонує купити її захопленим
туристам.
Zusammenfassung
Dieser Artikel berichtet über Imitationen eines Byzantinischen Follis aus der Regierungszeit von Michael
II. (820-29). Michael II. ließ Münzen in Konstantinopel und auf Sizilien schlagen, die ihn zusammen mit seinem
Sohn Theophilus als Mitkaiser zeigen. Zwei Ausgaben von Folles aus Konstantinopel sind bekannt: eine kleinere
von 20 mm Durchmesser und einem Durchschnittsgewicht von 5,5 g. mit der Offizin A unter dem M auf der
Rückseite und eine größere – möglicherweise von 824/5 – mit ähnlichem Aussehen, aber mit einem
Durchmesser von 28-32 mm. und einem Durchschnittsgewicht von 7,5 g.
Der auf Abbildung 1 gezeigte Follis von Konstantinopel hat einen Durchmesser von 31 mm und ein
Gewicht von 7,8g. Die Vorderseite zeigt die Büsten von Michael (links) mit Chlamys und Theophilus mit Loros,
beide mit einem Kreuz auf der Krone. Es gibt ein zusätzliches Kreuz und einen Punkt zwischen ihren Köpfen.
Die Umschrift lautet MIXAHL ЅΘ ЄOFILOS. Die Rückseite zeigt ein Kreuz über dem M, darunter die Offizin
Θ. Die Buchstaben X/X/X und N/N/N an den Seiten werden als rein dekorative Elemente bezeichnet. Die Folles
aus der größeren Serie – Klasse 3 in DOC – sind üblicherweise gut geschnitten und sorgfältig auf Flans in
richtiger Größe geprägt. Die Abweichungen von dem Durchschnittsgewicht von c.7,5 g. und dem
durchschnittlichen Durchmesser von 30 mm. ist marginal, und die Stempelstellung von 6 Uhr entspricht der
Norm.
Alle genannten Daten stehen im Gegensatz zu der neuen Münze, bei der es sich mit Sicherheit um eine
Imitation handelt, die nun präsentiert werden soll (Abbildung 2):
Dieser imitative Klasse 3 Follis hat einen Durchmesser von 30,5 mm. und wiegt 12,22 g. Der
Durchmesser entspricht dem Original, allerdings ist das Gewicht viel zu hoch für das Durchschnittsgewicht
von 7,5 g. Außerdem entspricht die Stempelstellung von 1 Uhr ebenso wenig der Norm wie das Design der
Münze: Die Vorderseite ist dem Original ähnlich, allerdings zeigt sie nun Michael mit Loros auf der linken und
Theophilos mit Chlamys auf der rechten Seite. Offenbar hat ein ungelenker Stempelschneider das kopiert, was
er auf einem Original gesehen hat. Die Legenden sind ebenfalls vertauscht und zusätzlich verwildert. Anstelle
von MIXAHL ЅΘ ЄOFILOS liest man …FILIS IMICSA... Wie Chlamys und Loros sind auch die Kronen auch
ziemlich grob dargestellt; das Kreuz zwischen den Köpfen ist zu groß.
Die Rückseite der Imitation zeigt ebenfalls ausgetauschte und verwilderte Legenden. Rechts vom M
kann man nur ein X anstelle der üblichen X/X/X lesen. Links vom M, wo üblicherweise N/N/N steht, erscheint
so etwas wie ЧІ. Verdächtig ist auch das Kreuz als Offizin unter dem M statt des üblichen Θ. Nach alledem
bestehen kaum Zweifel, dass wir es hier mit einer ungeschickten Imitation eines Klasse 3 Follis von Michael
II. zu tun haben.
Interessanterweise listet Grierson im DOC-Katalog einen „italienischen Solidus von grobem Stil,
verwilderten Umschriften und niedrigem Goldgehalt im Namen von Nicephorus (802-11) und Theophilus (82942), der vielleicht den Herzögen von Neapel zuzuschreiben ist“ sowie „Solidi von Theophilus, deren Stil und
Fabrik es unmöglich machen, dass sie aus einer regulären Münzstätte stammen“.
Im Hinblick auf die von Grierson beschriebenen Imitationen lag der Schluss nahe, dass es sich bei dem
hier vorgestellten Follis ebenfalls um eine zeitgenössische Imitation (vielleicht aus Unteritalien) handelt.
Diese Einschätzung musste allerdings stark in Zweifel gezogen werden, als Steve Mansfield das Foto
eines zweiten Stückes einer solchen Imitation vorlegte (Abbildung 3). Die Abbildung dieser ebenfalls
übergewichtigen Münze ist nicht sehr gut, aber ein detaillierter Vergleich lässt den Schluss zu, dass beide
Münzen vom selben Stempelpaar stammen. Die zweite Imitation ist mit einer – vermutlich – künstlichen
sandigen Patina belegt und hat das Aussehen, als ob sie gerade ausgegraben worden sei. Steve Mansfield hat
außerdem mitgeteilt, dass er während einer Reise in Ägypten ähnliche Münzen gesehen habe, die an
leichtgläubige Touristen verkauft wurden. Solche Fälschungen sind gut bekannt: Während geführter Touren
finden Führer in archäologischen Stätten „zufällig“ gefälschte Münzen in der Erde, die sie zuvor versteckt
haben, und verkaufen sie an begeisterte Touristen.
Ключові слова: монети Візантії, Михайло ІІ та Теофіл, монетний двір у Константинополі, імітації
мідних фолісів, сучасні підробки.
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Schlüss Wörter: Byzantinische Münzen, Michael II und Theophilus, Konstantinopel Minze, Kupferfollis
Imitationen, moderne Fälschungen.

Recently I saw a coin which purports to be a Byzantine copper follis struck during the reign of
Michael II (820-29).
Michael II “the Amorian” gained power after his supporters had murdered the emperor Leo V
(813-20). Shortly afterwards he crowned his 17 years old son, Theophilos, as co-emperor. Some years
later Michael struck coins in Constantinople and Sicily, showing him together with his co-emperor.
Two series of Constantinople folles are known: a small series of 20 mm diameter and an average
weight of 5.5 grams with the officina letter A below the M on the reverse. The second series of larger
module – probably introduced 824/5 – has a similar appearance, but with a diameter of 28-32
millimetres and an average weight of 7.5 grams. The propaganda value of these coins showing the
emperor and his son served its purpose: when Michael died in 829 – the first Byzantine emperor for
50 years to die in his imperial bed! – Theophilos succeeded him and reigned until 842.1.
Before discussing the new coin it is necessary to describe the large module follis of Michael II
(Fig. 1).
Obverse: Facings busts of Michael on the left wearing a chlamys and of Theophilos on the right
wearing a loros, both with cross on the crown. There are an additional cross and a pellet between their
heads.
MIXAHL ЅΘ ЄOFILOS
Reverse: M with a cross above and the letter Θ beneath. XXX and NNN to the left and to the
right respectively, which are interpreted as purely decorative features2.. The Θ instead of the letter A
which occurs on the earlier, small module, type has no obvious meaning. Grierson, however, speculates
that the M and the Θ are abbreviations for Michael and Theophilos3..
The large module follis – Class 3 in DOC – are usually well-designed and carefully struck on
good sized flans. The deviations from the average weight of c. 7.5 grams and from the average diameter
of 30 millimetres are marginal, and the die position is always 6 h.4. All this data contrasts with that of
the new coin which will now be presented:
With a diameter of 30.5 millimetres this coin compares well with the original, but the weight of
12.22 grams is much too high as the regular coins average of 7.5 grams. Furthermore the die position
of 1h is clearly irregular, as is the design of the coin, which will now be described in detail:
Obverse: The depiction of the obverse is a mirror image of the regular coinage. Theophilos,
wearing loros, is to be seen to the left and the emperor Michael II, wearing chlamys, is on the right.
Evidently an unskilled die engraver has tried to copy what he saw on a regular follis. The legends are
also exchanged and, in addition, blundered. Instead of MIXAHL ЅΘ ЄOFILOS we can read …FILIS
IMICSA…. The engraving of the chlamys and loros is rather coarse –as is that of the crowns – and
the cross between the heads is too large.
Reverse: The reverse also shows exchanged and blundered legends: on the right of the M we
can read only one X of the usually X/X/X. On the left side of the M which usually reads N/N/N one
can see something like ЧІ. Conspicuous is the cross beneath the M instead of the usual Θ. Hence,
there is little doubt that we are dealing with a clumsy imitation of a Class 3 Michael II follis.
As usual we have to pose the question: is it a modern forgery? Having the coin in the hand there
is – at a first glance – no obvious reason for such a suspicion. Presumably it is a cast coin, because the
edge is uneven and bulging. The patina is hard and uniform and does not appear to be artificial. The
1.
2.
3.
4.

Interesting biographies of Michael II and Theophilos are available in Jenkins (1966) or in the exciting and entertaining description of Norwich
(1992), partly based on a source of the 10th century.
Grierson, P., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, vol. 3 Leo III to Nicephorus III
717-1081, Washington D. C., 1968. p. 106.
Grierson, P., Byzantine Coins, Berkeley and Los Angeles, 1982. p. 182.
Like the coin in Figure 1 all the 24 coins listed in DOC have a die position of 6 h.
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legends on the sharp surface are partly illegible. The appearance of this coin compares well with other
folles of the early 9th century although it is clearly not an official issue. 1.
The conclusion so far could be that the coin in Figure 2 is not a modern forgery but a historic
imitation. In this connection it is interesting to note that Grierson has listed in DOC “South Italian
solidi of crude style, blundered inscriptions, and base gold in the names of Nicephorus (802-11) and
Theophilus (829-42) that are perhaps attributable to the dukes of Naples” and “Solidi struck in Sicily
in the name of Theophilus, whose style and fabric make it unlikely that they are products of a regular
mint”2.. Having this in mind one could well suspect that our new coin is a contemporary imitation
within the series of South Italian imitations during the early 9th century. This was my first speculation.
But this conclusion changed dramatically when I received from Steve Mansfield this picture of
a second imitation:
The image of this also-overweight coin is not very good, but a detailed concluded that the coins
in Figures 2 and 3 are struck from the same dies. In contrast to the coin in Figure 2, the coin in Figure
3 shows a friable light and sandy patina looking as though it has been recently excavated. With regard
to this, I asked the seller of the coin in Figure 2 whether he had cleaned the coin. He had done so and
described the removed patina as being the same as that on Figure 3: friable, light and sandy. Removing
the patina with a brass brush was very simple, and the impression emerged that the sand was rubbing
off to give the coins a bogus authenticity. In addition Steve Mansfield reported that during a visit to
Egypt he had seen similar items to our coins being sold to gullible tourists. With all this information,
the suspicion emerges that the coins in Figures 2 and 3 are modern forgeries made for tourists. Such
forgeries are well known: during guided tours on archaeological sites the guide suddenly finds coins
in the ground, which he had previously hidden there, and sells them to the enraptured tourists.
Are we dealing with a historic or modern forgery? We cannot completely exclude the first
possibility, but the identification as a modern forgery seems to be more reasonable.
Acknowledgement
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Morrisson and Andrew Oddy.
Illustrations

Figure 1
Follis of Michael II on a large module. Constantinople
mint. 31 mm, 7.8 g, 6 h (Trade 2016). DOC 9-11, BN 111, BMC 6-10, T 22/3, R 1812/13, S 1642, BE 318.
Image enlarged 1:1.5

1.
2.

Figure 2
Imitation of a Class 3 follis of Michael II. 30.5 mm,
12.22 g, 1 h (Trade 2018).
Image enlarged 1:1.5

Unfortunately it is not known when the coin in Figure 2 appeared on the market for the first time. It is only known that it lay in a private collection
during the last 15 years after it was bought from a German coin dealer where it was in the stock for some years before that.
Grierson, P., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, vol. 3 Leo III to Nicephorus III
717-1081, Washington D. C., 1968. P. 100, 421-3 with further references.
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Figure 3
Imitation of a Class 3 follis of Michael II. 31 mm, 15.95 g, 12 h (ex Steve Mansfield collection,1. now Alan Penn
collection).
Image enlarged 1:1.5
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This coin was bought 10 years before.
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ХРОНОЛОГІЯ ЗНАХІДОК В УКРАЇНІ СРІБЛЯНИКІВ
ТИПУ IV ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА
THE CHRONOLOGY OF THE FINDS OF THE SREBRENIKS
OF VLADIMIR’S SVYATOSLAVICH TYPE IV
ХРОНОЛОГИЯ НАХОДОК В УКРАИНЕ СРЕБРЕНИКОВ
ТИПА IV ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА
Анотація
У липні 2018 року відбулась досить знаменна подія у середньовічній нумізматиці на території
України був виявлений, як мінімум, сотий срібляник IV типу Володимира Святославича (978–1015).
У Корпусі найдавніших руських монет Х–ХІ століть, складеного за результатами першого століття
вивчення срібляників, було враховано лише 25 екземплярів IV типу монет Володимира Святославича,
карбованих 17 та 18 штемпельними парами. На середину вересня 2018 року стало відомо про 121 монету,
віднесених до автентичних, та біля півтора десятки варіанти підробок монет цього типу, які серед всього
масиву срібляників Володимира зустрічаються найменш часто.
З цієї кількості 100 монет знайдені на території України, 11 срібляників на території Російської
Федерації, а також 3 монети у республіці Білорусь, місця виявлення інших 7 екземплярів поки що не
встановлені, але з великим ступенем імовірності значна частина з них може походити зі знахідок
України.
Завдяки майже п’яти-кратному збільшенню кількості вивченого матеріалу стало можливим
уточнення метрології, значно розширити топографію знахідок монет, провести апробацію деяких
екземплярів. Проби всіх досліджених екземплярів (в тому числі і віднесених раніше до виготовлених із
недорогоцінних матеріалів), всупереч усталеній думці, показали присутність від 185 до 960‰ срібла.
М.П. Сотнікова вважала, що всі штемпелі срібляників Володимира IV типу вирізьблені одним
різьбярем (крім пари К 174, що мають риси «грубої та невмілої роботи»), однак зараз це твердження
не виглядає на стільки категоричним. На момент публікації цієї роботи враховано 56 цілих, або майже
не пошкоджених срібляників, дані щодо маси інших 11 екземплярів відсутні. Середня вагова норма
решти 44 монет складає 2,604±0,011 грами.
Щодо часу виявлення описаної групи монет можна повідомити, що у ХІХ столітті срібляників
IV типу Володимира Святославича було знайдено 23 одиниці (серед них 21 монета походить із
Ніжинського скарбу), у ХХ столітті 7 екземплярів, та на початку ХХІ століття 91 монета. Більш детально
дані щодо хронології знахідок зведені у таблиці в кінці статті.
Факт того, що на Правому березі Дніпра знайдено лише 6 срібляників, топографічна прив’язка
яких більш менш відома (тобто всього 7.7%), що може вказувати на значну розбіжність на початку
ХІ століття в економіці регіонів Київського князівства, що знаходились у найближчому сусідстві.
Починаючи з середини 2000-х років спостерігався сталий ріст кількості виявлених монет, досягши
свого максимуму у 2013 році (15 монет), після чого ситуація стабілізувалась та останнім часом щорічно
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виявляється близько 10 срібляників IV типу. Виходячи з цього, можна припустити, що до повного
виснаження знахідок пройде ще багато часу, та, відповідно, поки що слід займатись лише фіксацією та
систематизацією срібляників, лишаючи питання можливого перегляду їх класифікації наступним
поколінням нумізматів.
З моменту видання Корпусу змінилась також топографія зберігання IV типу срібляників
Володимира. Якщо до 1995 року у музеях зберігалась 21 монета (з 25 відомих, тобто 84%; інші 4 монети,
або 16% були не відшукані, у тому числі екземпляр К 175-4, від якого зберіглась лише гальванокопія),
то до середини вересня 2018 року у державних зібраннях нараховується всього лише 24 монети (з 121
відомої, тобто 19,83% або близько 1/5 від загальної кількості, 4 срібляника до цього часу не відшукані
(~3,3%)), у приватних зібраннях відомо не менше 93 монет (76,86%, тобто більше ніж ¾ всього масиву
срібляників IV типу).
Відповідно, і центр вивчення давньоруських монет поступово перемістився із стін музеїв до
приватних колекціонерів.
З розглянутих 121 давньоруської монети лише 13 екземплярів мають залишки слідів поза
економічного використання. Ще на 2 монетах вони є досить імовірними.
Автором складено таблицю з наведеною розширеною топографією місць знахідок срібляників
IV типу, а також уточнено метрологічні дані більшості відомих монет, що суттєво розширює наші
уявлення о грошових емісіях Володимира Святославича.
Аннотация
В июле 2018 года произошло весьма знаменательное событие в средневековой нумизматике на
территории Украины был обнаружен, как минимум, сотый по счёту сребреник IV типа Владимира
Святославича (978–1015). В Корпусе древнейших русских монет X–XI веков, составленном по
результатам первого столетия изучения сребреников, было учтено всего 25 экземпляров IV типа монет
Владимира Святославича, отчеканенных 17-ю или 18-ю штемпельными парами. На середину сентября
2018 года стало известно о 121 монете, отнесённых к подлинным, и около полутора десятков вариантов
подделок монет этого типа, который среди всего массива сребреников Владимира встречается наименее
часто.
Из этого числа 100 монет найдено на территории Украины, 11 сребреников на территории
Российской Федерации, ещё 3 монеты в Республике Беларусь, места обнаружений оставшихся 7
экземпляров пока не установлены, но с большой долей вероятности значительная часть из них также
может происходить из находок на Украине.
Благодаря почти пятикратному увеличению изучаемого материала стало возможным уточнить
метрологию, значительно расширить топографию находок монет, провести апробирование некоторых
экземпляров. Пробы всех исследованных экземпляров (в том числе и относимых ранее к изготовленным
из недрагоценных металлов), вопреки сложившемуся мнению, показали присутствие от 185 до 960‰
серебра.
М.П. Сотникова считала, что все штемпеля сребреников Владимира IV типа вырезаны одним
резчиком (кроме пары К 174, обладающей чертами «грубой и неумелой работы»), однако сейчас это
утверждение уже не выглядит столь категоричным. На момент опубликования данной работы учтено
56 целых или почти не повреждённых сребреников; данные о массах 11 экземпляров из них отсутствуют.
Средняя весовая норма оставшихся 44 монет составляет 2,604±0,011 грамма.
Относительно времени обнаружения описываемой группы монет можно сообщить, что в XIX веке
сребреников IV типа Владимира Святославича было найдено 23 штуки (из них 21 монета происходит
из Нежинского клада), в XX веке 7 экземпляров и в начале XXI века 91 монета. Более подробно данные
о хронологии находок сведены в таблицу в конце статьи.
Факт, что на правом берегу Днепра найдено всего 6 сребреников, топопривязка которых более или
менее известна (то есть всего 7,7%), что может указывать на значительные различия в начале XI века в
экономике регионов Киевского княжества, находящихся в самом ближайшем соседстве.
Начиная с середины 2000-х годов наблюдался устойчивый рост количества обнаруженных монет,
достигший своего максимума в 2013 г. (15 монет), после чего ситуация стабилизировалась и в последнее
время ежегодно находят около десятка сребреников IV типа. Исходя из этого, можно предположить, что
до полного истощения находок пройдёт ещё довольно много времени и, следовательно, пока следует
заниматься лишь фиксацией и систематизацией сребреников, оставляя вопросы возможного пересмотра
их классификации следующему поколению нумизматов.
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Со времени издания Корпуса изменилась и топография хранения IV типа сребреников Владимира.
Если до 1995 г. в государственных музеях хранилась 21 монета (из 25 известных, т.е. 84%; остальные
4 монеты или 16% были неразысканы, в том числе экземпляр К 175-4, от которого сохранилась лишь
гальванокопия), то к середине сентября 2018 г. в государственных собраниях насчитывается всего
24 монеты (из 121 известной, т.е. 19,83% или около 1/5 от общего количества, 4 сребреника по-прежнему
неразысканы (≈ 3,3%), а в частных коллекциях известно не менее 93 монет (76,86%, т.е. более ¾ всего
массива сребреников IV типа). Соответственно, и центр изучения древнерусских монет постепенно
переместился из стен музеев в среду частного коллекционирования.
Из рассматриваемой 121 древнерусской монеты только 13 экземпляров имеют остатки следов
внеэкономического использования и ещё на двух монетах они вероятны.
Автором составлена таблица с приведенной расширенной топографией мест находок сребреников
IV типа, а также уточнены метрологические данные большинства известных монет, что существенно
расширяет наши представления о денежных эмиссиях Владимира Святославича.
Summary
In July 2018, a rather significant event happened in medieval numismatics at least, a hundredth IV type
srebrenik of Vladimir Svyatoslavich (978–1015) was excavated on the territory of Ukraine.
In the Corpus of the oldest Rus’ coins of the X–XI centuries, which was based on the results of the first
century of the study of srebreniks, only 25 specimens of Vladimir Svyatoslavich’s type IV coins minted with
17 and 18 stamp pairs were taken into account. In the middle of September 2018, it became known about 121
coins, which can be classified as authentic, and about a dozen variants of counterfeits of this type, which among
the whole quantity of Vladimir srebreniks are the least common.
100 pieces from this quantity were found in Ukraine’s territory, 11 srebreniks in Russian Federation,
3 more coins in the Republic of Belarus, places of discovery for the rest were not yet ascertained, but reliably
considerable part of them also can come from findings in Ukraine.
Due to almost fivefold increase of studying material, it becomes possible to specify metrology,
considerably extend topography of coins’ findings, make testing of some specimens. Assays of all examined
specimens (including that were earlier considered to be made from base metals), in spite of prevalent opinion,
show the presence of silver (from 185 to 960 ‰).
M.P. Sotnikova believed that all of the stamps of the Vladimir IV type srebreniks were engraved by one
carver (except for the pair of K 174 having the features of “rough and unskillful work”), but nowadays this
statement does not look so categorical. At the time of the publication of this work, 56 intact or nearly nondamaged srebreniks have been taken into account; data about the mass of the other 11 pieces are absent. The
average weight standard of the remaining 44 coins is 2.604 ± 0.011 grams.
Concerning the time of discovery of describing group of coins it is possible to report that in the 19th
century srebreniks of IV type of Vladimir Svyatoslavich were found 23 pieces (from them 21 coins come from
Nizhyn hoard), in the 20th 7 specimens and at the beginning of the 21st century 91 coins. Data about the
chronology of findings with more granularity were tabulated at the end of the paper.
Since the middle of 2000 strong growth of the quantity of finding coins was observed, which topped in
2013 (15 coins), whereupon situation became stabilized and recently about ten of srebreniks of the IV type
were found annually. Hence it might be supposed that utter exhaustion of findings will take considerable lapse
of time and therefore only recording and systematization of srebreniks should be done now and questions about
a probable revision of their classification should be left for following generation of numismatists.
Since the publishing of Corpus topography of storage of the IV type of srebreniks of Vladimir also
changed. If before 1995 AD 21 coins (from 25 known, i.e. 84%; the rest 4 coins or 16% were undiscovered,
including specimen К 175-4, from which only galvanic copy has survived) were stored in state museums, then
to the middle of 2018 only 24 coins numbers in state collections (from 121 known ones, i.e. 19,83% or about
1/5 of the whole quantity, 4 srebreniks are as before undiscovered (≈ 3,3%), and in private collections are known
no less than 93 coins (76,86%, i.e. ¾ of the whole body of the IV type srebreniks). Accordingly, the centre of
the study of early Rus coins gradually moved from museums to the surroundings of private collecting.
From examined 121 early Rus coins only 13 specimens have traces of non-economic usage and on 2 of
them, they are possible.
The author compiled the table with the given expanded topography of the finds of the type IV srebreniks,
also the metrological data of majority known coins were checked up which significantly widened our
understanding of Vladimir Svyatoslavich’s monetary emissions.
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В июле 2018 года произошло весьма знаменательное событие в средневековой
нумизматике на территории Украины был обнаружен, как минимум, сотый по счёту сребреник
IV типа Владимира Святославича (978–1015). Это довольно внушительная цифра, учитывая,
что со времени окончания княжения Владимира прошло более тысячи лет. Ведь подавляющее
большинство монет, отчеканенных с его именем, было утрачено вследствие возможного
использования их в качестве сырья для ювелирных украшений и платёжных слитков ещё в
XI веке, а сребреники, выпавшие в культурный слой поселений или погребённые в
могильниках, разрушились от коррозии, поскольку значительная их часть была изготовлена из
биллона1..
Следует отметить, что в Корпусе древнейших русских монет X–XI веков (далее Корпус),
составленном по результатам первого столетия изучения сребреников2., было учтено
25 экземпляров IV типа монет Владимира Святославича, отчеканенных 17-ю или 18-ю
штемпельными парами (среди них было три неразысканные монеты: К 170-1, К 173-1,
К 175-4, а также неопубликованный экземпляр К 176). На середину сентября 2018 года известна
121 монета, отнесённая к подлинным, и около полутора десятков вариантов подделок этого
типа3., который среди всего массива сребреников Владимира встречается наименее часто. Из
этого числа, как было сообщено выше, 100 монет найдено на территории Украины,
11 сребреников на территории Российской Федерации, ещё 3 монеты в Республике Беларусь,
места обнаружений оставшихся 7 экземпляров пока не установлены, но с большой долей
вероятности значительная часть из них также может происходить из находок на Украине.
Благодаря почти пятикратному увеличению изучаемого материала стало возможным
уточнить метрологию, значительно расширить топографию находок монет, провести
апробирование некоторых экземпляров, а также рассчитать приблизительный размер эмиссии
сребреников IV типа. Приведём некоторые статистические выкладки, касающиеся этих монет.
Например, пробы всех исследованных экземпляров (в том числе и относимых ранее к
изготовленным из недрагоценных металлов), вопреки сложившемуся мнению, показали
присутствие от 185 до 960‰ серебра4.. Находка в Повстинском кладе одновременно сребреника
I типа, а также монет III и IV типов Владимира Святославича практически ликвидировала
существовавший хронологический разрыв в периоде их денежного обращения.
Если М.П. Сотникова считала, что все штемпеля сребреников Владимира IV типа
вырезаны одним резчиком (кроме пары К 174, обладающей чертами «грубой и неумелой
работы»)5., то на настоящий момент это утверждение уже не выглядит столь категоричным.
Согласно исследованию М.П. Сотниковой, весовая норма сребреников IV типа, по
известным ей 22 экземплярам, находилась в пределах 2,4÷3,4 грамма и практически совпадала
с данными по монетам остальных типов, которые считались «тоже несеребряными»6.. Сейчас
насчитывается 56 целых или почти не повреждённых сребреников, но данные о массах
11 экземпляров из них отсутствуют. Средняя весовая норма оставшихся 44 монет составляет
2,604±0,011 грамма. Ещё у одного из сребреников большóго веса слегка повреждён край, но
если учитывать и его, то норма снизится совсем незначительно до 2,599 грамма.
Относительно времени обнаружения описываемой группы монет можно сообщить, что в
XIX веке сребреников IV типа Владимира Святославича было найдено 23 штуки (из них
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Моисеенко, Н.С., Сотникова, М.П. О пробе сребреников из музейных собраний. II Международная нумизматическая конференция «Эпоха
викингов в Восточной Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв.»: Санкт-Петербург, Старая Ладога 3–5 апреля 2015 года: Материалы
докладов и сообщений. СПб., 2015. С. 219-226.
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21 монета происходит из Нежинского клада1.), в XX веке 7 экземпляров и в начале XXI века 91
монета. Более подробно данные о хронологии находок сведены в таблицу в конце статьи. Часть
сведений о сребрениках, изданных в Корпусе 1995 г., приведена в сокращённом виде
(информация о размерах, массе и пробе). Там же указаны номера хранения монет на момент
выхода Корпуса из собраний Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (далее ГЭ),
Государственного Исторического музея в Москве (далее ГИМ) и Национального музея истории
Украины (далее НМИУ).
Данные о пробе, выделенные курсивом, приводятся из сообщений других исследователей.
Например, для монеты № 24 сведения взяты из работы украинского нумизмата2.. Отметим тот
факт, что на правом берегу Днепра найдено всего 6 сребреников, топопривязка которых более
или менее известна (то есть всего 7,7%), что может указывать на значительные различия в
начале XI века в экономике регионов Киевского княжества, находящихся в самом ближайшем
соседстве.
Рассматривая динамику находок сребреников в новом тысячелетии, можно отметить, что
начиная с середины 2000-х годов наблюдался устойчивый рост количества обнаруженных
монет, достигший своего максимума в 2013 г. (15 монет), после чего ситуация
стабилизировалась и в последнее время ежегодно находят около десятка сребреников IV типа.
Исходя из этого, можно предположить, что до полного истощения находок пройдёт ещё
довольно много времени и, следовательно, пока следует заниматься лишь фиксацией и
систематизацией сребреников, оставляя вопросы возможного пересмотра их классификации
следующему поколению нумизматов. Одним из вариантов будущей возможной
дифференциации на подтипы может быть разделение по изображению головного убора князя
складни («обнизанной сплошь жемчугом скуфьи»: штемпеля К 160-162, 169-170, 175) или
аналога византийской императорской стеммы («почти плоская шапочка с крестом на вершине»:
штемпеля К 159, 163-168, 171-174)3.; бóльшая детализация предлагается при учёте около
десятка вариантов размещения легенды.
Разительным образом со времени издания Корпуса изменилась и топография хранения
IV типа сребреников Владимира. Если до 1995 г. в государственных музеях хранилась 21 монета
(из 25 известных, т.е. 84%; остальные 4 монеты или 16% были неразысканы, в том числе
экземпляр К 175-4, от которого сохранилась лишь гальванокопия), то к середине сентября
2018 г. в государственных собраниях насчитывается всего 24 монеты (из 121 известной, т.е.
19,83% или около 1/5 от общего количества, 4 сребреника по-прежнему неразысканы (≈ 3,3%),
а в частных коллекциях известно не менее 93 монет (76,86%, т.е. более ¾ всего массива
сребреников IV типа). Соответственно, и центр изучения древнерусских монет постепенно
переместился из стен музеев в среду частного коллекционирования.
Из рассматриваемой 121 древнерусской монеты только 13 экземпляров имеют остатки
следов внеэкономического использования и ещё на двух монетах они вероятны (т.е. можно
говорить, что они суммарно присутствуют на 10,7÷12,4% сребреников этого типа). Находки
перфорированных монет Владимира (IV типа) за последние восемь лет практически не
изменили статистику их встречаемости (на 2010 г. их число составляло 9,32%) и по-прежнему
подтверждают гипотезу об их крайне недолгом времени нахождения в обращении4.. Это могло
быть вызвано как эмиссией их всего за несколько лет перед смертью Владимира, так и
возможным изъятием части их во времена правления Святополка.
1.
2.
3.
4.

Морозов, О. Ніжинський скарб давньоруських срібників 1852 р.: доля знахідки. Нiжинська старовина. Вип. 11 (14). Київ, 2011. С. 99-103.
Покрасс, Ю. Новые находки древнейших русских монет X–XI веков. Нумiзматика i фалеристика. № 4 (8). Київ, жовтень–грудень 1998. С. 1012.
Сотникова, М.П. Древнейшие русские монеты X–XI веков: Каталог и исследование. М., 1995. С. 189.
Моисеенко, Н.С. Первые русские монеты как исторический источник: новые данные. Университетский историк. Вып. 7. СПб., 2010. С. 2732.; Моисеенко, Н.С. Внеэкономическое использование древнерусских монет X начала XI в.. XVI Всероссийская нумизматическая
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В заключение отметим, что около десятка монет IV типа Владимира, о находках которых
известно из сообщений в Сети или из личной переписки, из-за отсутствия изображений в
нижеприведённую таблицу не включены. Полный анализ рассматриваемого массива монет, а
также их фото предполагается издать в сборнике материалов IV Международной
нумизматической конференции «Эпоха викингов в Восточной Европе в памятниках
нумизматики VIII–XI вв.». Автор выражает свою глубокую признательность десяткам
украинских краеведов и коллекционеров, а также находчикам древнейших монет Киевского
княжества, бескорыстно делившимся сведениями и изображениями сребреников. Часть
информации была почёрпнута со страниц форума «Violity»1., но, к сожалению, из-за
эфемерности электронного ресурса многие ссылки на темы проходивших обсуждений уже не
активны, а изображения монет удалены.
Понимая, что сколь бы тщательно не пытаться зафиксировать все появляющиеся на
антикварном рынке и в музейных собраниях древнейшие монеты Киевского княжества, тем не
менее, всегда какая-то часть из них останется вне поля зрения исследователя. В связи с этим
автор настоящей работы просит сообщать ему о находках любых сребреников и их фрагментов
(даже самые мельчайшие из них представляют ценность для науки), а также присылать
замечания или уточнения по опубликованному тексту.
Таблица 1
Хронология находок сребреников IV типа Владимира на территории Украины2..
№ по
Дополнению

Диаметр
(мм)

Масса
(грамм)

Проба
(‰)
XIX век

№ п/п (рис.)

№ по Корпусу

1÷21

159-1, 160-1, 161-1,
162-1, 162-2, 163-1,
164-1, 165-1, 167-1,
167-2, 168-1, 168-2,
169-1, 169-2, 172-1,
173-1, 174-1, 175-1,
175-2, 175-3, 175-4

Черниговская обл., Нежин (Нежинский
клад). Найдены в середине мая 1852 г. на
северной окраине города, в Магерках.

171-1

Киевская обл., Бориспольский р-н, село
Вишенки (ранее - Черниговская губерния,
Остерский уезд, Броварская волость, село
Вишенки (Вишеньки). Найден около 1882 г.
на берегу Днепра.

22

Дата и место находки

Примечания,
место хранения
ГЭ № 92, 90, 91, 93, 98, 95, 97,
94, 99, 100, 102, 101, 103.

30

3,05

—

ГИМ № р-33 621, р-33 622, р33 623.
КИМ (ныне - НМИУ) № 742,
744, 743.
Неразысканы: К 173-1 и 175-4
(есть гальванокопия в ГЭ
№ 45 821).
ГИМ № р-33 624.

XX век

23

166-1

24

175-5

25

167а-1 (167-3?)

29

Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н,
село Денисы [ранее - Переяславский уезд
ГЭ № 96. Целый (обрезан,
Полтавской губернии] (Переяславский
дважды пробит, переломан
клад). Найден в октябре 1912 г. (до 12
пополам).
числа).
Черкасская обл., найден возле Черкасс, на
берегу Черкасского водохранилища в 1996
Частная коллекция. Обломан.
г. (по данным Ю.Л. Покрасса). Изображение
известно с декабря 1998 г.

2,44

960

96

0,76

400÷800

94

1,81

Украина, известен с 4 мая 1999 г., найден
весной указанного года.

2,75

Предположительно - найден на Украине
весной 1999 г. Изображение известно с 6
мая 1999 г.

Частная коллекция.
Целый.

26

1.
2.

95

Частная коллекция.
Целый.

Аукцион для коллекционеров «Violity». Электронный ресурс [Режим доступа]. www.violity.com. Название с экрана. Актуальность:
10.10.2018 р.
Разработка автора на основе личного архива и [2].
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XXI век
27

175а-1

91

28

161а-1

92

29

167в-1

138

Украина. Известен с 1 мая 2001 г.
Украина. Известен с 4 мая 2001 г.

2,02

24÷25

1,99

350±10

Киевская обл., Васильковский р-н, на
городище у с. Заречье. Сребреник известен
с конца 2003 г., изображение получено 4
апреля 2005 г.

Частная коллекция. Целый.
Соотношение сторон ↑↓.
Частная коллекция. Целый
(слегка обломан край).

Частная коллекция.

Целый.

30

31

32

33

34

175а-1

160а-1

167г-1

168а-1

175-6

174

208

209

254

466

26÷27

27

27÷27,5

29

27,54х28,01

2,5

3,21

2,998

36

~ 171

37

38

группа 163÷165

253

26х23

1,6

Целый.

Черниговская обл., Бобровицкий р-н, осень
2006 г. (Черниговский клад).

Частная коллекция.

—

Черниговская обл., Бобровицкий р-н, осень
2006 г. (Черниговский клад).

Частная коллекция.

Черниговская обл., Бобровицкий р-н, осень
2006 г. (Черниговский клад).

Частная коллекция.

640±30

Целый.

Целый.

Целый.

Украина, Черкасская обл, Золотоношский рЧастная коллекция. Целый
н, вблизи села Деньги. Найден не позднее
(отверстие, края
2006 г. Изображение известно с 6 сентября
повреждены).
2011 г.
Черкасская обл., Каневский р-н, у села
Лепляво. Найден в 2006 г.

659

Частная коллекция.

704

3,2

(max 29,09)
35

Полтавская обл., Лубенский р-н, с. Хитцы,
поле в 300÷400 м от русла реки Удай
рядом с урочищем Могилы. Найден 5 мая
2006 г.

2,71

Киевская обл. Найден в 2008 г.,
изображение известно с 18 июня 2008 г.

281

Киевская обл., Киево-Святошинский р-н,
близ села Новосёлки. Найден в конце
февраля, а изображение известно с 5 марта
2009 г.

283

Черниговская обл. По неподтверждённым
данным: Сосницкий р-н, с. Ольшаное.
Известен с 31 марта 2009 г.

Частная коллекция. Обломок
в ⅔ монеты.
Частная коллекция. Сильно
обломан. Большая трещина
справа. Возможно – II тип.
Частная коллекция.
Сильно обломан.
Частная коллекция.

Целый.
По неподтверждённым данным: Украина,
не позднее 2009 г. Изображение известно с Частная коллекция. Обломок.
11 января 2011 г.
Черниговская обл., Нежинский р-н, село
Частная коллекция.
Липов Рог. Известен с 6 мая 2011 г.,
найден, по неподтверждённым данным, в
апреле 2010 г.
Целый.

39

594

14÷20

0,69

40

570

27

2,56

41

584

24х27

1,8

Киевская обл., Барышевский р-н, недалеко Частная коллекция. Обломан,
от Барышевки. Известен с июля 2010 г.
дефект литья заготовки.

377

8х16

0,48

Киевская обл., Переяслав-Хмельницкий р-н,
окрестности села Денисы, бассейн р. Супой Частная коллекция. Обломок.
(Супоевский клад). Найден в ноябре 2010 г.

43

572

23÷26

1,9

44

575

24÷25

1,77

45

595

46

578

27х20
(большой)

1,24
(большой)

42

161-2

По неподтверждённым данным: Киевская
Частная коллекция. Обломок.
обл., Бориспольский р-н, недалеко от
Борисполя, 2010 г.
По неподтверждённым данным: Украина,
Частная коллекция. Обломок
не позднее 2010 г. Изображение известно с
в ½ монеты.
11 января 2011 г.
Украина. Найден не позднее 2010 г.,
Частная коллекция. Целый
изображение известно с 17 декабря 2011 г.
(утерян фрагмент слева).
Полтавская обл., Лубенский р-н, правый
берег р. Удай, севернее г. Лубны: малый
обломок (апрель 2011 г.) и большой
обломок (известен с 20 января 2015 г.)

Частные коллекции.

Два обломка.
47

649

48

597

49

588

28÷29

Черкасская обл. Найден в 2011 г.,
изображение известно с 17 июля 2011 г.

Частная коллекция.
Целый. Слегка обломан.

По неподтверждённым данным:
Частная коллекция. Обломан
Черниговская обл. Найден не позднее 2013
по краям, пробит.
г. Изображение известно с 3 ноября 2011 г.

22х24

По неподтверждённым данным: Украина.
Изображение известно с 6 ноября 2011 г.
Найден не позднее 2011 г.

Частная коллекция. Обломан.
Соотношение сторон ↑↓.
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50

596

51

576

52

Черниговская обл. По неподтверждённым
Частная коллекция. Обломан
данным: Прилукский р-н, найден в 2011 г.
по краям.
Изображение известно с 7 ноября 2011 г.
По неподтверждённым данным:
Черниговская обл., Городнянский р-н, с.
Частная коллекция. Целый
Ивашовка или Щорский р-н, с. Ивановка.
(слегка обломаны края).
Известен с 8 ноября 2011 г.

24,7÷25,0

2,21

571

26÷27

2,01

53

425

20х26

1,43982

54

583

55

591

56

587

57

577

22х23

1,24

58

592

23х25

2,13

59

360

13х15

0,54

60

589

22

61

598

Киевская обл., Барышевский р-н.
Изображение известно с 3 августа 2013 г.

645

Найден на Украине, предположительно – в
Черниговской обл. Известен с 6 августа
2013 г.

62

63

655

Киевская обл., Бориспольский р-н, с.
Рогозов. Известен с 3 декабря 2011 г.

755±5

Частная коллекция.

Целый, пробит.
Черкасская обл., Каневский р-н, с. Трощин,
Частная коллекция. Обломан.
2012 г.
Украина. Предлагался к продаже в
антикварном салоне в Киеве 22 января 2013 Частная коллекция. Обломан
г. Вероятно, найден не позднее 2012 г.

14÷15

29х26

15х16

Украина. Известен с 11 марта 2013 г.

Частная коллекция. Обломок.

Украина, Киевская обл., Бориспольский р- Частная коллекция. Целый
н. Известен с 17 апреля 2013 г.
(немного обломан).
Киевская обл., Барышевский р-н, с.
Частная коллекция. Целый
Селичевка, р. Ильта, известен с 19 апреля
(слегка обломаны края).
2013 г.
Черкасская обл., Золотоношский р-н, левый
берег р. Золотоношка, у села Бакаевка близ
Частная коллекция. Обломан
города Золотоноша. Известен с 25 апреля
сверху.
2013 г. По неподтверждённым данным:
найден в 2012 г.
Черниговская обл., 20÷30 км от Нежина.
Частная коллекция. Обломок.
Найден 19 июня 2013 г.
Украина, предположительно –
Частная коллекция. Обломан,
Черниговская обл. Известен с 21 июня 2013
согнут.
г.

1,7

Украина. Изображение известно с 19
августа 2013 г. Предположительно –
Черниговская обл., Черниговский р-н.

1,1

64

586

По неподтверждённым данным: Украина.
Найден не позднее 2013 г. Фото от 14
января 2014 г.

65

574

По неподтверждённым данным: Украина,
не позднее 2013 г. Изображение известно с
14 января 2014 г.

Частная коллекция.
Целый.
Частная коллекция. Целый.
Возможно – II тип.
Частная коллекция.
Обломок в ¼ монеты.
Двойной удар.
Частная коллекция. Остатки
приклёпанного ушка. Целый.

Частная коллекция.
Целый.

1,07+
66

431

21х27

805±25

0,43450 =
1,5045
67

599

68

410

69

581

70

568

71

573

27

1,7

26

1,92

3,8

26

2,18

Черниговская обл., Городнянский р-н,
недалеко от д. Великий Листвен [по
неподтверждённым данным – найден в 2013
г. у с. Буровка, т.е. на 12 км западнее]. Фото
большого фрагмента известно с 7 сентября
2014 г., малого – с 29 января 2015 г.

Частные коллекции.

Два фрагмента.
По неподтверждённым данным: Украина. Частная коллекция. Отломан
Изображение известно с 10 мая 2014 г.
фрагмент снизу.
Полтавская обл., Пирятинский р-н, село
Повстин, возле реки Удай, на границе с
Лубенским р-ном (Повстинский клад из Частная коллекция. Обломок.
пяти сребреников). Найден 4 или 5 октября
2014 г.
Черниговская обл., Нежинский р-н,
Частная коллекция. Пробит,
с. Крапивное, известен с 6 ноября 2014 г.
обломан по краю.
Киевская обл., Барышевский р-н, с.
Сезенков, пойма реки Красиловка. Известен
с 7 декабря 2014 г.
По неподтверждённым данным:
Черниговская обл., Нежинский р-н,
с. Крапивное, не позднее 2014 г. Фото от 6
марта 2015 г.

Частная коллекция.
Целый.

Частная коллекция.

Целый (дважды пробит).
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72

585

73

656

15х20

0,64

27х30

суммарно
10,305

Киевская обл., Бориспольский р-н, близ сёл
Сулимовка и Большая Старица, найден
Частная коллекция. Обломок.
1 февраля 2015 г.
Киевская обл., у истока реки Супой
(предположительно – Згуровский р-н). В
составе комплекса из примерно 5
сребреников. Найден в марте, а
изображение известно с 5 апреля 2015 г.

Частная коллекция.

Сильно обломан.
74

75

582

группа 167÷172

76

2,39

456

12,0х10,8

0,27804

662

30

2,97

77

600

21х28

1,57

78

489

26,54х14,59

1,13514

79

569

22х21

1,16

614

26х24

80

175-х

880±10

Украина. Изображение известно со 2
сентября 2015 г.

905±5

175-х

615

27х23

82

175-х

616

16х12

0,59÷0,61

83

175-х

617

19х30

2

564

25х29

84

суммарно
2,10946

85

647

28

86

648

21х12

0,6

87

660

26,5

1,28

88

663

24х27

2,4

89

658

23х21

Черниговская обл. Сосницкий р-н, с.
Ляшковцы, берег реки Убедь. Фрагменты
найдены 3 апреля 2016 г.
Черниговская обл. Городнянский р-н с.
Великий Листвен. Найден между 3 и 7
апреля 2016 г.
Киевская обл. Найден в конце июля 2016 г.
765±5

Черниговская обл., Менский р-н, близ села
Городище. Найден 22 апреля 2016 г.

650

22х22

Частная коллекция. Обломан,
расколот на две части.

Частная коллекция. Обломан,
расколот на две части.
Частная коллекция. Обломок
в ¼ монеты.
Частная коллекция. Обломок
в ⅔ монеты.
Частная коллекция.

Сильно обломан.
Частная коллекция. Отломан
небольшой фрагмент.
Частная коллекция. Обломок
Черниговская обл., Менский р-н. Известен с
в ⅓ монеты, разломан на две
25 сентября 2016 г.
части.
Киевская обл., Згуровский р-н, близ села
Частная коллекция. Целый.
Усовка. Найден 12 ноября 2016 г. в составе
Распался на две части и
комплекса из двух сребреников.
утратил кусочек.
Черкасская обл., Золотоношский р-н, село Частная коллекция. Целый.
Софиевка. Найден 16 сентября 2016 г.
Немного обломан слева.

1,82

Черниговская обл., Бобровицкий р-н.
Изображение известно с 6 марта 2017 г.

Частная коллекция. Обломан,
один край загнут, состоит из
двух частей.

Киевская обл., Броварский р-н, село
Частная коллекция.
Светильня, берег реки Трубеж. Найден в
начале марта 2017 г., изображение известно
Согнут, обломан, состоит из
с 14 июня 2017 г.
двух частей.
Киевская обл., Броварский р-н, село
Светильня, берег реки Трубеж. Найден в Частная коллекция. Обломок
конце марта 2017 г., изображение известно
в ½ монеты.
с 13 сентября 2017 г.
Черниговская обл., Черниговский р-н, близ
Частная коллекция. Обломок
села Старый Белоус. Изображение известно
в ¼ монеты.
с 26 апреля 2017 г.
Черниговская обл., Корюковский р-н, село
Александровка (на границе с Носовским р- Частная коллекция. Обломок
в ¼ монеты.
ном, у села Червонные паризаны (Новы
Броды)). Найден 17 мая 2017 г.

91

175-х

619

25,5х17,5

1,38

92

168-х

661

13х18

0,8

93

175-х

618

13х20

0,96

643

25

2,45

Киевская обл., Ракитнянский р-н. Найден в
начале ноября 2017 г.

2,78

Черниговская обл., Бобровицкий р-н, на
распаханном поле. Известен с 9 декабря
2017 г.

94

Частная коллекция.

Украина. Известен с 9 августа 2016 г.

(20х24)

90

Частная коллекция. Обломок
в ⅛ монеты.

Целый.
Киевская обл., Яготинский р-н, у села
Частная коллекция. Обломан
Добраничевка. Изображение известно с
справа.
5 сентября 2015 г.
Черниговская обл., Носовский р-н, урочище
Частная коллекция. Обломок
Орешное, начало октября 2015 г. (не позже
в ½ монеты.
3-го числа).

Черниговская обл. Сосницкий р-н, с.
Ляшковцы, берег реки Убедь. Фрагменты
найдены 3 (верхний) и 9 (нижний) апреля
2016 г.

1,53
81

Частная коллекция. Целый
(чуть обломан).

Черниговская обл., Черниговский р-н, село
Льговка, поселение Круг. Известен с 12 Частная коллекция. Обломок.
октября 2015 г., найден незадолго до этого.

0,71+0,82 =

1,31+0,32 =
1,63

Киевская обл., Барышевский р-н, с.
Перемога, 1 км от р. Трубеж, найден 28
апреля 2015 г.
Полтавская обл. (предположительно –
Семёновский р-н, близ села Новая
Петровка), Изображение известно с 3 мая
2015 г.

Частная коллекция.
Целый. Пробит.

95

40

644

25х28

Частная коллекция.
Слегка обломан.
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Продовження Табл. 1
96

97

669

~ 168

664

10х15

14х15

Черниговская обл., Нежинский р-н,
недалеко от Нежина. Найден в первой
половине апреля 2018 года.

0,32

Частная коллекция. Обломок
в ⅛ монеты.

Киевская обл., Барышевский р-н. Найден в Частная коллекция. Обломок
конце апреля 2018 г.
в ¼ монеты.

0,68

(по диаг. 17)
98

172-х

667

99

160б-1

665

100

172б-1

668

Черниговская обл., Городнянский р-н,
Хриповский сельсовет, около села
Политрудня. Изображение известно с 9
июня 2018 г.
26,82÷27,71

17,11х13,49

3,516

0,7264

510±20

Киевская обл., Киево-Святошинский р-н,
между г. Боярка и селом Белогородка, в
лесу. Найден 8 июля 2018 г.

845±15

Черниговская обл., Носовский р-н, около
села Сулак. Найден в мае, а изображение
известно с 20 июля 2018 г.

Частная коллекция. Обломок
в ⅛ монеты.

Частная коллекция.
Целый. Инкуз.
Частная коллекция. Обломок
в ¼ монеты.

Рис. 1.
Топография находок сребреников IV типа Владимира Святославича на территории Украины (номера
соответствуют данным Таблицы 1)1..
1.

Иллюстрация карты создана Андреем Бойко-Гагариным при помощи программы Google My Maps.
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ТРИ ФАЛЬШИВІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕНАРІЇ,
ЗНАЙДЕНІ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
THREE FAKE WESTERN EUROPEAN DENIERS FIND IN RYVNE REGION
Анотація
Щороку інтерес до вивчення приватних підробок монет, які виготовлялися з метою нанесення
збитку грошовому обігові, зростає. Введення до наукового обігу знахідок монет Х-ХІІІ століть, на наш
погляд, актуальне також у контексті побутування у вітчизняній науці думки про те, що у вказаний
часовий період, який в історії грошового обігу характеризується майже повною відмовою населення від
використання монети, була закладена парадигма «Безмонетного періоду».
На українському нумізматичному форумі «Віоліті» впродовж останніх п’яти років було
представлено для визначення три монети з однаковими зображеннями. Ці монети за зовнішнім виглядом,
діаметром та вагою – фальшиві західноєвропейські денарії ХІ – ХІІ століть, можливо, карбовані одними
й тими ж штемпелями (на жаль, погана збереженість монет не дає підстави для такого твердження).
Стан збереження монет загалом незадовільний, частина написів та зображень утрачена.
Досить заманливе припущення, що їх виготовляли саме тут. Але поки не будуть знайдені штемпелі
(матриці) для карбування, таке припущення буде залишатися гіпотезою. Найвірогідніше, що їх завезли
у певній кількості на ці землі заїжджі торговці із заходу (або ж свої) і поширювали для обману місцевого
населення.
Цікавий також факт різних способів виготовлення срібного покриття цих однакових за
зображеннями артефактів. Автором проаналізовано іконографію, палеографію та технологію
виготовлення даних монетних фальсифікатів. Доведено, що ці денарії мають однакові написи й
зображення і, можливо, були карбовані одними й тими ж штемпелями. Однак, вони виготовлені різними
способами, два з них – шляхом нанесення амальгами, а один – або шляхом лудіння, або карбування зі
срібла низької проби.
Знайдення монет в одній області може свідчити про можливе їх місцеве виготовлення, але
підтвердженням цьому мають бути виявлені тут штемпелі. Найвірогідніше, їх завезли на цю територію
купці для обману місцевого населення.
Розглянуто також зміст зображень монет. Спільна риса опублікованих денаріїв – наявність
зображення на полі цих монет імітації загадкової фігури, оточеної крапками в центрі монет та по боках
імітації хреста англійського типу. Хоча на цих наслідуваннях, як вважають фахівці, це спотворений
вигляд обличчя, а на наших монетах, можливо, – схематичне зображення людини, що крокує вліво.
Наявність у знахідках української землі приватних підробок середньовічних європейських монет
та імітації ще раз доводить той факт, що європейська дрібна срібна монета була на стільки широко відома
населенню, що досить очікуваним виявляється факт знахідок її підробок, про нові знахідки яких ми
розповімо нижче.
Вважаємо, що наявність на території України знахідок приватних підробок західноєвропейських
середньовічних монет додатково свідчить про популярність та широке поширення оригінальних
прототипів цих монет на території нашої держави, що також зводить до мінімуму характеристику
вказаного історичного періоду як «Безмонетний».
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Summary
Each year the interest to the study of the private counterfeits of coins for a loss of the money circulation
increases. The introduction to the scientific circulation of the finds of the coins of X-XIII centuries is, in our
opinion, also relevant in the context of the existence in the Ukrainian science of the thought that this time in
the history of the money circulation was characterized by the almost complete refusal of the population to use
the coin, laid the paradigm of the “Coinless period”.
During the last five years, the Internet-resource Violiti has been presented at the Ukrainian numismatic
forum for the identification of three coins with identical images.
These coins have the same appearance, diameter and weight, all of them are false Western European
pennies of the XIth-XIIth centuries, possibly embossed with the same dies (unfortunately, the poor consistency
of coins does not give grounds for such a statement). The condition of these coins is generally unsatisfactional,
some of the inscriptions and images are lost.
All of the fake Western European pennies were excavated in Rivne region in Ukraine. It is tempting to
assume that they could be made here. But until the dies or stamps (matrixes) for minting are found, it will
remain a hypothesis. Most likely, they were brought in a certain quantity to these countries by visiting it by
merchants from the West (or their own) and distributing them to deceive the local population.
Also interesting is the fact of various ways of making a silver layer of these identical images of artifacts.
We have analyzed the iconography, palaeography and technology of making of these old coin counterfeits. It
is proved that these pennies have the same inscriptions and images and may have been manufactured with the
same dies. However, they are made in different ways, two of them - by applying amalgams, and one - either by
peeling or chipped from silver of a low sample.
Excavating threee coins in one area may indicate their possible local fabrication, but proof of this should
be stamped here. Most likely they were brought to this territory by merchants to deceive the local population.
The common feature of the published counterfeit pennies is the presence of an image on the field of
these imitations of a mysterious figure surrounded by dots in the center of the English-style imitation coins and
on the sides of the cross in the simulation of Saxon-style pennies. Although these imitations, as experts say, are
a distorted look of the face, and on our coins, perhaps, is a schematic image of the person walking to the left.
The presence in the finds of the Ukrainian land of private forgeries of medieval Western-European coins
and imitation proves once again by the fact that the European small silver coins were spreadly known among
the population and it is quite anticipated that there were exist and the finds of it’s fakes are nowadays known.
We believe that the presence on the territory of Ukraine of the findings of the private forgeries of the
Western European medieval coins further indicates the popularity and widespread distribution of original
prototypes of these coins on the territory of our country, which also minimizes the characterization of this
historic period as a “Coinless period”.
Ключові слова: середньовічні європейські денарії, фальшиві денарії, Україна, Рівненська область.
Key words: Western European Deniers, Fake Deniers., Ukraine, Ryvne region.

Щороку інтерес до вивчення приватних підробок монет для нанесення збитку грошовому
обігові зростає. Введення до наукового обігу знахідок монет Х – ХІІІ століть, на наш погляд,
актуальне також у контексті побутування у вітчизняній науці думки про те, що у вказаний
часовий період, який в історії грошового обігу характеризується майже повною відмовою
населення від використання монети, закладена парадигма «Безмонетного періоду»,
опублікована у дослідженнях Валентина Рябцевича1. та Миколи Котляра2.. На наше
переконання, щорічне збільшення відомих науковцям знахідок, отриманих шляхом приватних
пошуків за допомогою металодетекторів, свідчить про відсутність такого категоричного
перетворення на грошовому ринку, як відмова від використання монети та її відсутності. На
території сучасної України повної відмови від монет не було, хоча, дійсно, в грошовому обігу
відчувався сильний «монетний голод». Вважаємо, що наявність на території України знахідок
приватних підробок західноєвропейських середньовічних монет додатково свідчить про
1.
2.

Рябцевич В.Н. О чем рассказывают монеты. Минск, 1977. С. 69-129.
Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України доби Феодалізму. Київ, 1971. С. 47-62.
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популярність та широке поширення оригінальних прототипів цих монет на території нашої
держави, що також зводить до мінімуму характеристику вказаного історичного періоду як
«Безмонетний».
Про особливості знахідок середньовічних денаріїв викладено у публікаціях польських
дослідників Матеуша Богуцкі1. та Станіслава Суходольського2.. Регіональні особливості
підробки монет періоду раннього Середньовіччя у Лупаві досліджено Єжи Пінінські3.. Вивчення
фальшивих монет на території Білорусі висвітлено у працях Андрія Карача4. та Дмитра
Гулецького5.. Підробки монет для обігу в Україні знайшли відображення у публікаціях Миколи
Котляра6., Олександра Огуя7., Василя Орлика8., Романа Шуста та Володимира Шлапінського9.,
Віктора Пиворовича10., Андрія Бойка-Гагаріна11., Володимира Шалобудова12., Тетяни
Кокоржицької13. та Валерія Нечитайла14..
Ця стаття – продовження наших попередніх публікацій, присвячених тогочасним
підробкам та знахідкам монет раннього середньовіччя в Україні15.. Наявність у знахідках на
теренах України приватних підробок середньовічних європейських монет та їх імітації ще раз
доводить той факт, що європейська дрібна срібна монета біла була настільки широко відома
населенню, що досить очікуваним виявляється факт знахідок її підробок, про нові знахідки
яких викладаємо нижче.
Відомим українським ученим Віктором Коцуром якісно аргументовано необхідність
уведення до наукового обігу монет з числа приватних знахідок16., у той же час професором
Василем Орликом справедливо підкреслено вагомий науковий потенціал електронних ресурсів
у нумізматичних дослідженнях17..
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На українському нумізматичному форумі «Віоліті»1. впродовж останніх п’яти років було
представлено для визначення три монети з однаковими зображеннями (Рис.1, Рис.2, Рис.3). Ці
монети за зовнішнім виглядом, діаметром та вагою – фальшиві західноєвропейські денарії ХІ –
ХІІ століть, можливо, карбовані одними й тими ж штемпелями (на жаль, погана збереженість
монет не дає підстави для такого твердження). Розглянемо їх зображення, написи та
характеристики.
1. Рис. 1. Вага – 1,07 гр.; діаметр – 19 мм. На аверсі (будемо так умовно вважати)
зображення якоїсь «фігури» (Рис. 8), яка зверху оторочена крапками. Поверх цих крапок чітко
видно тільки дві літери – i та h (подальший напис стертий, і тільки за ним проглядається велике
тире – ). На реверсі – зображення так званого «довгого хреста» (за аналогією з англійськими
пенні ХІ століть), у кутах якого можна розпізнати літери І, V (має невелику поперечну
«рисочку» на одному із кінців) та T. Монета мідна, з незначними втратами. Її поверхня вкрита
значним шаром чорного нальоту, що утворився внаслідок взаємодії первісного хімічного
посріблення з активними речовинами ґрунту під час її перебування в землі.
2. Рис. 2. Вага – 1.20 гр.; діаметр – 19 мм. Зображення такої ж «фігури» на аверсі, зверху
отороченої крапками, як і на монеті під номером один. Над цими крапками збережено
зображення тільки літери i та велике тире – . Зліва та справа «фігури» проглядаються маленька
та (перед тире) велика літери V. На реверсі у кутах «довгого хреста» залишилося зображення
тільки літери Т. Монета мідна, наліт, як у попередній монеті, залишився на незначній її площині,
мабуть, через незначний рівень наявності активних речовин у ґрунті, в якому зберігалася
монета.
3. Рис. 3. Вага – 0, 97 гр.; діаметр – 21 мм. Зображення на аверсі таке ж, як і на попередніх
монетах. Однак через кращу збереженість над крапками можна побачити напис i h SS (або це
такі дві великі літери І з дещо видовженими кінцями?) та велике тире – й V. На реверсі у кутах
«довгого хреста» такі літери: T – iA (остання – з «ніжками», що «крокують» вліво) – I (поруч
зображено два маленькі трикутники; можливо, майстер хотів вирізати літеру Е?) – V (має на
обох кінцях невеличкі поперечні «рисочки»)). Монета виготовлена з металу білого кольору,
ймовірно, це срібло низької проби (білон).
Незрозуміло, яка саме монета слугувала прототипом для даних монет. Зображення
«довгого хреста» первісно з’являється на англосаксонських монетах Етельреда ІІ (978-1016 рр.
правління), потім на наслідуваннях цих монет (ірландських, шведських, данських, різних
балтійських племен), а також оригінальних східнофризьких, моравських та інших карбувань
першої половини ХІ століття. Значна популярність окресленого сюжету також зумовила часте
його повторення на фальшивих монетах того часу. Має місце певна подібність – наявність у
кутах хреста літер у цих монетах з реверсом денарія бельгійського міста Твін2. (Рис. 7).
Що стосується зображення «фігури» (Рис. 8) на іншому боці цих монет, то «спотворені»
схематичні образи можна побачити на різних наслідуваннях англійських пенні, зокрема, короля
Етельреда ІІ (див., зокрема, Рис. 4). Маємо приклади подібних зображень на східнофризьких
наслідуваннях саксонських денаріїв першої половини ХІ століття (Рис. 5-6). Хоча на цих
наслідуваннях, як вважають фахівці, міститься спотворений вигляд обличчя, а на наших
монетах, можливо, – схематичне зображення людини, що крокує вліво.
Найцікавіший факт знаходження цих монет на території однієї області України –
Рівненської. Заманливим виглядає припущення, що їх виготовляли саме тут. Але поки не будуть
знайдені штемпелі (матриці) для їх карбування, дане припущення буде залишатися лише
гіпотезою. Найвірогідніше, що їх на Рівненщину завезли у певній кількості заїжджі торговці із
заходу (або ж свої) і поширювали їх для обману місцевого населення.
1.
2.

Аукціон для колекціонерів. Електронний ресурс [Режим доступу]. www.violity.com. Назва з екрана. Актуальність: 10.10.2018 р.
Dannenberg H. Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkische Kaiserzeit. Berlin, 1876-1898. [Reprint Aalten, 1967]. Taf. XI, 264.
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Не менш цікавий і факт різних способів виготовлення срібного покриття цих однакових
за зображеннями артефактів. Як зауважує український нумізмат Андрій Бойко-Гагарін у своїй
монографії, присвяченій обігу фальшивих монет у Центральній та Східній Європі, «для
виробництва основної маси підробок денаріїв, що надходили на території Центральної та
Східної Європи, застосовувалися два основних способи – плакірування мідної заготовки
шляхом нанесення амальгами або методом лудіння»1.. Якщо монети за №№ 1-2, на нашу думку,
виготовлені шляхом нанесення амальгами, то монета за № 3 – або шляхом лудіння, або
карбована зі срібла низької проби.
З’ясувати це допоміг би хімічний аналіз монети, але, на жаль, її відсутність в автора цих
рядків унеможливлюють його проведення.
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Рис. 1.
Фальшивий денарій № 1.

Рис. 2.
Фальшивий денарій № 2.

Рис. 3.
Фальшивий денарій № 3.

Рис. 4.
Наслідування «балтійське» пенні англійського короля
Етельреда ІІ.

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 2

Рис. 5.
Східнофризьке наслідування саксонського (?) денарія
першої третини ХІ століття № 1.

Рис. 6.
Східнофризьке наслідування саксонського (?) денарія
першої третини ХІ століття № 2.

Рис. 7.
Денарій міста Твін ХІ століття.

Рис. 8.
«Фігура».
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ПЕЧАТКА ВОЛОДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА МОНОМАХА З БІЛОРУСІ
SEAL OF VLADIMIR VSEVOLODOVICH MONOMAH FROM BELARUS
ПЕЧАТЬ ВЛАДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА МОНОМАХА ИЗ БЕЛАРУСИ
Анотація
Робота присвячена знайденій староруської печатці Володимира Всеволодовича Мономаха, та
супутніх їй трьом фрагментам західноєвропейських денаріїв і фрагменту срібного злитка.
Печатка, монети і шматочок зливка були знайдені в Копильському р-ні Мінської обл. Республіки
Білорусь. Уявлення про розташування місця розміром приблизно 20х30 м зі знахідками давньоруських
часів в орному шарі надають Google Maps і також Fly-фото квадрокоптера, його GPS координати
53°11’24.28” п.ш., 27°19’10.15” с.д.
Серед супутніх знахідок бронзові підковоподібна фібула з обламаним язичком-голкою і фрагменти
кількох фібул, перстеневі, орнаментовані округлими вм’ятинами, незамкнені кільця, фрагмент пряжки
поясного набору, орнаментовані бубонці з прорізами, ремінні кільця і фрагменти накладок, кулясті
ґудзики, залізний сошник, уламки ножів і безформні шматки залізного шлаку. Шлак зустрічається з
щільністю приблизно одна частина один шматок на 5-7 м2. Також поруч були знайдені три шматка
срібних західноєвропейських денаріїв к. 10 перш. чверті 11 в., і невеликий відрубок маленького срібного
зливка.
Печатка має наступні метричні параметри: діаметр 24,2-27,2 мм, товщина 2,7-4,5 мм, вага 13,8 г.
Вага однакових печаток, не глядячи на однаковий, заданий матрицею печатки діаметр, може значно
відрізнятися одна від одної, залежно від товщини використаних заготівок. Переважна більшість знахідок
давньоруських печаток тяжіє до к. 11 поч. 12 в. Знайдена печатка однойменна, та входить в групу пізніх
печаток з російськім доброзичливім написом. Печатки цього типа з ім’ям Василій і з доброзичливім
написом були віднесені до Володимира Всеволодовича Мономаха ще в 1928 р. М.П.Ліхачовим.
Володимир Всеволодович Мономах (1053-1125), у хрещенні Василь князь ростовський (1066-1073),
князь смоленський (1073-1078), чернігівський (1078-1094), переяславський (1094-1113), великий князь
київський (1113-1125). На сьогодні печаток з доброзичливим написом ГОСПОДІ ПОМОЗИ РАБУ
СВОЕМУ ВАСИЛИЮ було зафіксовано більше 100 екз. В 1978 г. в м. Вишгород Київської обл. була
знайдена печатка з такими ж палеографічними/особистими ознаками, матрична пара виконана тим же
різьбярем.
Скарби «рубленого срібла» (т.з. Hacksilber) характерні для північного сходу Західної Європи до
к. 11 поч.12 в., практика використання вагового рубленого срібла (в тому числі і монет), перш за все
широко розповсюджена в Скандинавії, яка відрізняється також великою кількістю знахідок невеликих
складних ваг у бронзових мисочкоподібних футлярах. Важки (дрібні гирки) та ваги для малих зважувань
зі складними важелями розповсюдилися на значної частині території Європи як неминучий супутник
«рубленого срібла» і необхідний атрибут торгівця.
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На нашу думку, дроблення монет викликано здоровим прагматизмом - так можна було уникнути
підроблених монет з неблагородних, або низькопробних металів, оскільки на зламі монети була видна
її внутрішність. Після дроблення монети всі її фрагменти набували індивідуальну форму, що ускладняло
підробку вже фрагментів монети, а залишки зображення в свою чергу ставали ще однією гарантією
доброякісність металу.
Старшою монетою зі знайдених є маленький фрагмент західноєвропейського денарія
м. Магдебурга Отона III (983-1002), точніше королівського періоду 983-996 рр. (Dbg. 639). Друга монета
це фрагмент анонімного денарія м. Магдебурга (Dbg. 643). Німецький дослідник Крістоф Кілгер називає
можливим емітентом архієпископа Гізєлхара (981-1004 рр.) і датує цей тип приблизно 995-1000 рр.
Молодша є фрагмент денарія м. Есслінгена Генріха II (1002-1024) (Dbg. 951). Висловлюється
припущення про практичне значення захисної практики масового розрубування денаріїв («рубленого
срібла»).
Рублений (точніше, рублено-ломаний) фрагмент зливка срібла має вагу 1,4 г, висоту4,8 мм, в
поперечному перерізі 11х6,6 мм. Можливо, це фрагмент литовського платного паличкоподібного зливка,
які з’явилися в середині 13 в.
Авторами обговорюється локалізація важливого для періодизації поступлення
західноєвропейських денаріїв скарбу Людвище (1934 р.) з датою приховування по молодшій монеті
1060-1065 рр., який з однаковою ймовірністю може бути віднесеним як до білоруської, так і до
української території. Як одиничні, так і скарбові білоруські знахідки останніх років показують, що
верхньою межею періоду слід вважати сер. 11 в.
На відстані 5 км від місця виявлення печатки та денаріїв в 2018 р. було знайдено фрагмент у
½ дирхема з нечитаною датою: Саманіди, Самарканд, Ахмад ібн Ісмаїл 295-301 рр. х. (907-914 р. н.е.).
Випадкова знахідка дірхема на порівняльне невеликому віддаленні від фрагментів денаріїв цікава тим,
що шматки дірхемів і західноєвропейських денаріїв в скарбах зустрічаються разом в к.10 поч. 11 в.
Як показують монетні скарби рубежу 11-12 вв. при знаходженні в їх складі монет к. 10 в. поч.
11 в., їх кількість значно менша за монети сер. 11 в., і ще менша кількості за монети к. 11 в. Якщо б
знайдені фрагменти виявилися частиною наявних у обігу монет або частиною скарбу пізнього часу, то
з більшою вірогідністю були б знайдені монети др. пол. 11 в. Видається найбільш вірогідним, що
знайдені фрагменти монет походять з якогось комплексу початку 11 в.
Виявлені в безпосередній близькості від печатці ост. трет. 11 –. перш. чв. 12 в. фрагменти
західноєвропейських динарів рубежу 10-11 вв. (т.з. Hacksilber) скоріше всього не пов’язані спільним
одночасним існуванням.
Виявлені предмети маркірують поселення 11-14 ст.
Аннотация
Работа посвящена найденной древнерусской печати Владимира Всеволодовича Мономаха,
сопутствующим ей трем фрагментам западноевропейских денариев к. 10 перв. четв. 11 в., и небольшому
фрагменту серебряного слитка. Они были были найдены на распаханном поле около д.Аксамиты в
Копыльском р-не Минской обл. Республики Беларусь.
Среди соседствующих находок бронзовые подковообразная фибула с обломанным язычком-иглой
и фрагменты фибул, наперстные орнаментированные округлыми вмятинами незамкнутые кольца,
фрагмент пряжки поясного набора, орнаментированные бубенчики с прорезями, ременные кольца и
фрагменты накладок, шаровидные пуговицы, железный сошник, обломки ножей и бесформенные куски
железного шлака.
Владимир Всеволодович Мономах (1053-1125), в крещении Василий князь ростовский (10661073), князь смоленский (1073-1078), черниговский (1078-1094), переяславский (1094-1113), великий
князь киевский (1113-1125). Найденная печать одноименная, входит в группу поздних печатей с русской
благожелательной надписью.
Старшей монетой является маленький фрагмент западноевропейского денария г. Магдебурга
Оттона III (983-1002), вторая монета фрагмент анонимного денария г. Магдебурга приблизительно 9951000 гг., младшая фрагмент денария г. Эсслингена Генриха II (1002-1024).
Клады «рубленого серебра» (т.н. Hacksilber) характерны для северо-востока Западной Европы до
к. 11 нач. 12 в. Высказывается предположение о практическом значении защитной практики массового
разрубания денариев В измельчении монет просматривается здравый прагматизм так можно было
избежать подделок в неблагородном металле или низкопробных монет, поскольку в изломе было видно
ядро монеты, а остатки изображения в свою очередь являлись еще одной гарантией
доброкачественности металла.
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Рубленый фрагмент серебряного слитка имеет вес 1,4 г, высоту 4,8 мм, в поперечном сечении
11х6,6 мм. Возможно, это фрагмент литовского платежного палочкоподобного слитка, которые
появились в середине 13 в.
Авторами обсуждается локализация значимого для периодизации поступления
западноевропейских денариев клада Людвище (1934 г.) с датой сокрытия по младшей монете 1060-1065
годы, который с одинаковой вероятностью может быть отнесен как к белорусской, так и к украинской
территории. Как единичные, так и кладовые белорусские находки последних лет показывают, что
верхней границей периода следует считать сер. 11 в.
Представляется наиболее вероятным, что найденные фрагменты монет происходят из некоего
комплекса начала 11 в. Обнаруженные в непосредственной близости от печати посл. трети 11 перв. четв.
12 в. фрагменты западноевропейских денариев рубежа 10-11 вв. скорее всего не связаны одновременным
бытованием.
Обнаруженные предметы маркируют поселение 11-14 вв.
Abstract
The work is devoted to the found old Russian seal of Vladimir Vsevolodovich Monomakh, accompanying
her three fragments of Western European denarii and the fragment of a silver ingot. The seal, coins and a piece
of ingot were found in the Kopyl district of the Minsk region of the Republic of Belarus.
Google Maps and a Fly-photo quadcopter give an idea of a site about 20x30 m in size with finds from
the old Russian time from the arable layer, its GPS coordinates are 53°11’24.28”N, 27°19’10.15”E.
Among the neighboring finds is a bronze horseshoe-shaped fibula with a broken tongue-needle and
fragments of brooches, persistent neurons ornamented with rounded dents unclosed rings, a piece of a belt set
buckle, ornamented bells with cuts, belt rings and fragments of overlays, round buttons, iron coulter with slotted,
iron openers slag. Slag is found with a density of approximately one piece per 5-7 m2. Also nearby were found
three fragments of silver West European denarii K. 10 - the first fourth of 11th-century a small stump of a small
silver ingot.
Seal has the following metric parameters: diameter 24.2-27.2 mm, thickness 2.7-4.5 mm, weight 13.8 g.
The weight of identical seals, unlike the diameter specified by the printing matrix, may differ significantly from
each other depending on the thickness of the used blanks. The overwhelming majority of the finds of the ancient
Russian seals cause the 11th beginning the 12th century. Found seal of the same name, is included in the group
of later seals with Russian benevolent inscription. The seals of this type with the name of Vasily and with a
benevolent inscription were attributed to Vladimir Vsevolodovich Monomakh in 1928 by N. Likhachev.
Vladimir Vsevolodovich Monomakh (1053-1125), at the baptism of Vasily Prince of Rostov (1066-1073),
Prince of Smolensk (1073-1078), Chernigov (1078-1094), Pereyaslavsky (1094-1113), Grand Prince of Kiev
(1113-1125 ). To this day, the seals with the benevolent inscription of the LORD GIVE HELP TO YOUR
SLAVE VASILIY recorded more than 100 copies. In 1978 in the city of Vyshgorod, Kiev region. A seal was
found with the same paleographic/personal signs of a matrix pair; it was made by the same cutter.
Hoards of «chopped silver» (the so-called Hacksilber) are characteristic of the north-east of Western
Europe to 11 early 12 century. The practice of using chopped weight silver (including coins) primarily widely
spread in Scandinavia, which is also notable for the abundance of finds of small folding scales in bronze bowlshaped cases. Weights and scales for small weighings with a folding beam spread over a large territory of
Europe as an inevitable companion of «chopped silver» and a necessary attribute of the merchant.
In our opinion, healthy pragmatism can be seen in the grinding of coins - in this way it was possible to
avoid imitations in base metal or low-grade coins since the core of the coin was visible in the fracture. After
grinding, all fragments acquired an individual form, which made it difficult to counterfeit coin fragments, and
the remains of the image, in turn, were another guarantee for the good quality of the metal.
The oldest coin is a small fragment of the West European denarius of the city of Magdeburg Otto III (9831002), more precisely, to the royal period of 983-996. (Dbg. 639). The second coin is a fragment of the
anonymous denarius of Magdeburg (Dbg. 643). German researcher Christoph Kilger calls Archbishop Gizelkhar
(981-1004) a possible issuer and dates this type to about 995-1000. The youngest is a fragment of the denarius
of Esslingen Henry II (1002-1024) (Dbg. 951). It is suggested that the protective practice of mass cutting of
denarii («chopped silver») is expedient.
A chopped (more precisely, chopped-broken) fragment of a silver ingot has a weight of 1.4 g, a height
of 4.8 mm, and a cross section of 11x6.6 mm. Perhaps this is a fragment of the Lithuanian payment rod-like
ingot, which appeared in the middle of the 13th century.
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The authors discuss the localization of the treasure of the Western European denarii Ludvishche (1934)
with the date of concealment on the youngest coin of 1060-1065, which is significant for the periodization, and
which with equal probability can be attributed to both Belarusian and Ukrainian territory.
The authors discuss the localization of the treasure of Western European denarii Ludvishche (1934) that
is significant for the periodization, with the date of concealment on the youngest coin of 1060-1065, which
with equal probability can be attributed to both Belarusian and Ukrainian territory. Both single and pantries
Belarusian finds of recent years show that the upper limit of the period should be considered as middle 11th
century.
It is known that at a distance of 5 km from the location of the seal and denarii in 2018, a fragment
of ½ dirham with an unreadable date was found: Samanids, Samarkand, Ahmad ibn Ismail 295-301 A.H.
(907-914 A.D.). The random discovery of a dirham at a relatively short distance from fragments of denarii is
interesting in that pieces of dirhams and Western European denarii in treasures occur together in the
10th - beginning of the 11th century.
As shown by the coin treasures of the turn of the 11-12th centuries while being in their composition of
coins to the end of 10th century beg. the 11th century they have significantly their superior number of coins in
the middle of the 11th century, and even more coins to the end of the 11th century. If the found fragments were
a part of the coins in circulation or a part of a hoard of a later time, they would be more likely to be a second
part of the 11th century. It seems most likely that the found fragments of coins come from a certain complex of
the beginning of the 11th century.
Found in close proximity to the print last thirds 11 first fourth of the 12th-century fragments of Western
European denarii of the turn of the 10-11th centuries (so-called Hacksilber) most likely not related to
simultaneous existence.
Discovered objects mark a settlement of 11-14 centuries.
Ключові слова: Київська Русь, Володимир Мономах, печать, західноєвропейський денарій,
дірхем, срібний зливок, артефакти, Білорусь
Ключевые слова: Киевская Русь, Владимир Мономах, печать, западноевропейский денарий,
дирхем, слиток серебра, артефакты, Беларусь
Keywords: Kievan Rus, Vladimir Monomakh, seal, Western European denarius, dirham, ingot of silver,
artifacts, Belarus

Локализация
Печать Владимира Всеволодовича Мономаха была найдена в Копыльском р-не Минской
обл. Республики Беларусь на площади с трёх сторон окружённой ручьём (зеленая неровная
полоска крон деревьев). Размер площадки с частой подъемной керамикой из пахотного слоя
примерно 20х30 м, она распложена к северу от проселочной дороги (рис.1-2).
Место находки печати: 1,8 км на северо-запад от агрогородка Грозово, в 700 м от
д. Риматовщина, в 600 м от д. Аксамиты, слева от проселочной дороги из нее в д. Риматовщина.
GPS координаты площадки 53°11’24.28” с.ш., 27°19’10.15” в.д.
Среди соседствующих находок бронзовые подковообразная фибула с обломанным
язычком-иглой и фрагменты фибул, наперстные орнаментированные округлыми вмятинами
незамкнутые кольца, фрагмент пряжки поясного набора, орнаментированные бубенчики с
прорезями, ременные кольца и фрагменты накладок, шаровидные пуговицы, железный сошник,
обломки ножей и бесформенные куски железного шлака. Шлак встречается с плотностью
примерно один кусок на 5-7 м2. Особо стоит отметить находку фрагмента топорика-привески.
Такие привески считаются редкими1., в действительности они находятся десятками на
территории Беларуси, однако не фиксируются и не публикуются.

1.

Kucypera P., Pranke P., Wadyl S. Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe. Toruń, 2011.
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Так же рядом были найдены три обломка серебряных западноевропейских денариев к. 10
перв. четв. 11 в.1., небольшой обрубок маленького серебряного слитка.

Рис. 1.
Площадка с находками древнерусского времени на поле между д. Аксамиты и д. Риматовщина (красный
четырехугольник). Google Maps

Рис. 2.
Площадка с находками древнерусского времени на распаханном поле между д. Аксамиты и д. Риматовщина.
Fly-фото 8.9.2018 г.
1.

Авторы считают своим долгом поблагодарить за помощь в определении фрагментов денариев эстонского нумизмата И.Леймуса, российских
исследователей А.Михельсона и О.Тростьянского, за лингвистическую поддержку А.Крюгера (Австрия).
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Рис. 3.
Фрагменты западноевропейских денариев и
некоторые сопутствующие находки

Рис. 4.
Фрагмент бронзового амулета-топорика (диаметр
отверстия «топорища» 6,9 мм)

Судя по находкам, вероятное время функционирования поселения 11-14 вв.
Печать
Печать имеет следующие метрические параметры: диаметр 24,2-27,2 мм, толщина
2,7-4,5 мм, вес 13,8 г. Вес одинаковых печатей, в отличие от задаваемого матрицей печати
диаметра, может значительно отличаться друг от друга в зависимости от толщины
использованных заготовок1..
Подавляющее большинство находок древнерусских печатей тяготеет к 11 нач. 12 в.2.
Найденная печать одноименная, входит в группу поздних печатей с русской благожелательной
надписью.
Печати этого типа с именем Василия и с благожелательной надписью были отнесены к
Владимиру Всеволодовичу Мономаху еще в 1928 г. Н.П.Лихачевым3.. Владимир Всеволодович
Мономах (1053-1125), в крещении Василий князь ростовский (1066-1073), князь смоленский
(1073-1078), черниговский (1078-1094), переяславский (1094-1113), великий князь киевский
(1113-1125).
Av: На стороне с надписью довольно обычная для вт. пол. 11 перв. четв. 12 в.
кириллическая легенда в несколько строк с произвольным переносом слов приблизительно
следующего содержания ГН ПОМОЗН РАБV СВОЄМV ВАСНЛНЮ. Только зная содержание
надписи, можно прочитать шестистрочную не очень аккуратную легенду
(нечитаемые/отсутствующие буквы помещены на сером поле, на белом фоне
читаемые/угадываемые буквы).

1.
2.
3.

Ср.: Алфьоров О. Молівдовули київських князів другої половини ХІ кінця ХІІ століття (за матеріалами сфрагістичної колекції
О. Шереметьєва). Сфрагістичний щорічник. Вип. ІІ. Киïв, 2012. С. 56-57 (№12).
Янин В.Л. Вислые актовые печати. Древняя Русь. Город, замок, село. Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука, 1985. С. 377. (Серия: Археология
СССР).
Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск первый. Труды музея палеографии. М.: Изд-во АН
СССР, 1928. С.109; Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. 1. Печати Х - начала XIII вв. М., 1970. С. 68.
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ГНПО
МОЗН
РАБVСВ
ОЄМVВ
АСНЛЬ
Ю
В верху легенды сохранились единичные буквы ГН О М.
По центру легенды сохранились буквы РАБV (Р зеркальное).
Ниже ОЄМVВ V как «вторая» М.
В нижней части легенды сохранились буквы АС.
На месте «отзеркаленной» Ю дефект.
Rv: Погрудное изображение бородатого св. Василия Великого (Βασίλειος Καισαρείας) с
угадываемым кодексом в левой руке, в богослужебном облачении с епископской митрой.
Василий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской является одним из трёх каппадокийских
Отцов Церкви.
У фигуры слева-справа в колонку часть имени: ВА или ВА-С, вторая половина первая
буква выглядит как лигатура IН, последняя А. Надо полагать, это имя в обычной для печатей
11 в. форме косвенного падежа ВАС-ИЛИЯ. Возможно, над ВА имеется часть буквы А
«просторечное» сокращение от огиос (агиос святой).
По состоянию на 1996 г. печати Владимира Всеволодовича Мономаха этого типа найдены
в основном в Киеве (16 экз.), Новгороде (10 экз.), два экз. в г. Вышгороде (Киевская обл.), по
одному экземпляру в с. Белгородке (Киевская обл.), г. Звенигороде (Львовская обл.), д. Городище
(Сумская обл.), г. Чернигове, г. Переяславе-Хмельницком, г. Смоленске, г. РостовеЯрославском1.. За прошедшие полтора десятка лет с момента публикации последнего тома до
2010 г. количество печатей увеличилось в 2,5 разапечатей с благожелательной надписью
ГОСПОДИ ПОМОЗИ РАБУ СВОЕМУ ВАСИЛИЮ (тип. 5б) было зафиксировано более 100
экз.2. Одна из них была найдена на селище в Чаусском р-не Могилевской обл. Беларуси3.
В 1978 г. в г. Вышгороде Киевской обл. была найдена печать с такими же
палеографическими/личными признаками (большая буква В, слог ВА в колончатой надписи).
Хранится в музее истории г. Киева (№ А-4795)4..
Если украинская печать той же самой матричной пары, то белорусская является вторым
экземпляром. Не исключено, что мы имеем дело с неизвестной матричной парой. В любом
случае, она выполнена тем же резчиком.
Серым цветом на прорисовке обозначены механические повреждения, приведшие к утрате
или повреждению изображения (рис. 5).
Приблизительно такое изображение архаичного облика (только на печати митра
«греческого» типа), можно видеть на одной из современных икон Свт. Василия Великого
(рис. 6).

1.
2.
3.

4.

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. 1. Печати Х начала XIII вв. М., 1970. С. 187-189; Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые
печати Древней Руси X-XV вв. Т. 3: Печати, зарегистрированные в 1970–1996 гг. М., 1998. С. 41, 125-127.
Жуков И. Вислые печати князя Владимира (Василия) Всеволодовича Мономаха. Нумизматика и Фалеристика (Киев), 2011 № 1. С. 17.
Тарасова М.А., Филинов В.А. Два клада дирхемов середины Х века Могилёвского Поднепровья. II международная нумизматическая
конференция «Эпоха викингов в Восточной Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв.». Санкт-Петербург, Старая Ладога 3-5 апреля
2015 г. Материалы докладов и сообщений. Спб., 2015. С. 16-17 (рис1:3).
Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. Т. 3: Печати, зарегистрированные в 1970-1996 гг. М., 1998. С .125, (№ 102а),
322 (табл. 62:102а).
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Западноевропейские денарии, фрагмент слитка
Клады «рубленого серебра» (т.н. Hacksilber)
характерны для северо-востока Западной Европы до к. 11
нач. 12 в., практика использования весового рубленого
серебра (в том числе и монет) прежде всего широко
распространилась в Скандинавии1., отличающейся также
обилием находок небольших складных весов в бронзовых
мисочкоподобных футлярах. Гирьки-разновесы и весы для
малых взвешиваний со складными коромыслами
распространились на большой территории Европы как
неизбежный спутник «рубленого серебра» и необходимый
атрибут торговца.
По нашему мнению, в измельчении монет
просматривается здоровый прагматизм так можно было
избежать подделок в неблагородном металле или
низкопробных монет, поскольку в изломе было видно ядро
монеты. После измельчения все фрагменты приобретали
индивидуальную форму, что затрудняло подделку уже
фрагментов монеты, а остатки изображения в свою очередь
являлись еще одной гарантией доброкачественности
металла.
1). Старшей монетой является маленький фрагмент
западноевропейского денария. Судя по шрифту и
пропорциям его можно с достаточной уверенностью отнести
ко времени Оттона III (983-1002), точнее к королевскому
периоду 983-996 гг. На одной стороне его сохранился
фрагмент легенды ///EX// (остатки от REX). Возможные
легенды OTTO REX или DI GRA REX.
По другой стороне фрагмент названия города с буквой
D в круговой легенде в точечном ободке. Возможны три
варианта названия города Андернах, Магдебург, Девентер.
Такая же необычная форма буквы D на денарии Магдебурга
с легендой [+MAG] A D A [BURG] (Dbg. 639).
Вес 0,22 г, размер 10,3 х 6 мм.
2). Второй монетой является фрагмент анонимного
денария г. Магдебурга (Dbg. 643). Немецкий исследователь
Кристоф Килгер называет возможным эмитентом
архиепископа Гизельхара (981-1004 гг.) и датирует этот тип
приблизительно 995-1000 гг.2.
Вес 0,65 г, размер 17,2 х 9,6 мм. Предполагаемый
диаметр 19-21 мм.
1.

2.

Рис. 5.
Печать Владимира Всеволодовича
Мономаха (прорисовка и
фотография)

Рис. 6.
Изображение Свт. Василия Великого
на современной иконе

Рис. 7.
Фрагмент денария Оттона III

Потин В.М. Причины прекращения притока западноевропейских монет на Русь в XII в.. Международные связи России до XVII в. М.:
Наука, 1961. С. 105; Мельникова Е.А. Европейский контекст возникновения древнерусской государственности. Древнейшие государства
Восточной Европы: 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. ред.: Е. А. Мельникова. М.: Русский фонд
содействия образованию и науке, 2012. С.252.
Kilger C. Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120. Stockholm, 2000. S. 7273, 199-200.
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3). Младшей является фрагмент денария
г. Эсслингена Генриха II (1002-1024) (Dbg. 951).
Подобные монеты были в кладе весьма
компактного хронологического состава из
Новгорода (конец X перв. пол. 11 в)1..
Вес 0,32 г, размер 14 х 9,6 мм.
Собственно, все три фрагмента денариев
весьма близки хронологически.
4) Рубленый (точнее, рублено-ломаный)
фрагмент серебряного слитка.
Вес 1,4 г, высота 4,8 мм, в поперечном
сечении 11 х 6,6 мм.
Рис. 8.
Нельзя исключать возможность, что
Фрагмент анонимного денария г.Магдебурга
фрагмент литого слитка мог быть синхронен
найденной здесь же древнерусской печати
Владимира Всеволодовича Мономаха посл.
трети 11 перв. четв. 12 в.
Если
фрагмент
является
частью
платежного
слитка
(германского
лепешкообразного «Gußkuchen» или литовского
палочкоподобного «изроя»), то он может быть
датирован весьма широко: с 11 в. до 15 в. На
территории соседней Польши лепешкообразные «корные» слитки появились уже в
11 в.2.
Обрубленный с трех сторон кусок литого
Рис. 9.
серебра несколько похож на часть литовского
Фрагмент денария г. Эсслингена Генриха II
палочкообразного слитка. Подобные фрагменты
неоднократно
находили
в
ареале
распространения
литовских
платежных
слитков3.. Среди литовских палочкообразных
слитков встречаются экземпляры до 14,5-15,5 мм шириной и высотой от 7 мм 4.. Это означает,
что невысокий и широкий литовский слиток при делении поперек позволял получить часть, от
которой можно было еще отрубить продольно небольшой боковой кусочек.
Некогда З.Дукса отнес появление литовских слитков к 12 в., позднее Э.Иванаускас и
М.Балчус переместили это событие к периоду правления Миндовга (около 1236-1263), ныне
Э.Ремецас придерживается подобной точки зрения и пишет о появлении палочкообразных
литовских слитков в сер. 13 в.5.

1.

2.

3.
4.
5.

Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Новгородский клад западноевропейских и византийских монет конца X первой половины XI в.. Древнейшие
государства Восточной Европы. 1984 г. Новое в нумизматике.М.: Археографический центр, 1996. С. 151-170; То же в: Янин В.Л. Денежновесовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М.: Языки Славянских культур,
2009. С. 262-273.
Бауэр Н.П. История древнерусских денежных систем IX в. 1535 г. Под ред. П. Г. Гайдукова. М.: Русское слово, 2014. С.247; Потин В.М.
Причины прекращения притока западноевропейских монет на Русь в XII в.. Международные связи России до XVII в. М.: Наука, 1961.
С. 101; Spafford P. Money and its use in medieval Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 221.
См., например, Bagdzevičienė J., Vėlius G. Lietuviški piniginiai sidabro lydiniai Kernavėje. Archaeologia Lituana, 2010. T. 11. P. 156-168.
Karazija P. 1930 m. Vilniaus lobis, Vilnius, 1932. P.12-21 (Lent. II. Svėrimo ir matavimo duomenys).
Duksa Z. Pinigai ir jų apyvarta. Lietuvių materialinė kultūra IX–XIII amžiuje. Vilnius, 1981. P. 105; Ivanauskas E., Balčius M. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1495 metų. Vilnius, 1994. P. 11; Grimalauskaite D., Remecas E. Pinigiai Lietuvoje. Vilnius, 2016.
P. 96.
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Имеется также подтвержденная нумизматическая датировка времени появления
литовских слитков. Эстонский нумизмат И.Леймус по монетно-вещевых кладам Кумна (1965 г.)
и Мятагусе (1908 г.) датирует появление характерных литовских слитков 1220-1230-ми годами.1.
Впрочем, на основании того же клада Мятагусе довоенный российский нумизмат Н.П.Бауэр
делает более осторожный вывод: «Ментакский же клад, сопровождавшийся монетами середины
XIII в., окончательно закрепил эти слитки за XIII в.»2.
Очевидно, что в случае происхождения фрагмента от палочкообразного платежного
слитка разница во времени появлении печати и фрагмента (слитка) составит не менее столетия.
Впрочем, печать могла отделиться от документа значительно позже его появления и попасть в
культурный слой оба артефакта могли одновременно. Еще более вероятно механическое
перемещение/перемешивание предметов на ежегодно распахиваемом поле.
Столь же вероятным представляется происхождение найденного фрагмента из слитка
«нестандартизованного» веса 11 в., из разновидности подобной на позднейшие
палочкообразные платежные слитки. Исследователь слитков Н.П.Бауэр в работе 1929 г. выделил
в особую категорию «продолговатые слитки серебра XI в.». Можно отметить в качестве аналога
Полоцкий клад (1910 г.) «рубленого
серебра»
с
западноевропейскими
денариями, слитками и фрагментами
слитков (tpq ок. 1060 г.), причем два слитка
были «в форме продолговатой разделенной
пополам сигары»3., найденный в Смоленске
большой Рачевский клад (1988 г.) этого же
времени с дирхемами и их фрагментами,
западноевропейскими денариями и их
фрагментами, фрагментами серебряных
Рис. 10.
Рубленый
фрагмент
серебряного слитка.
изделий, разновесными слитками и
4.
фрагментами слитков .
Период западноевропейского денария
Белорусский нумизмат В.Н.Рябцевич в 1964 г. в своей кандидатской диссертации пришел
к выводу, которого придерживался и в дальнейшем: поступление денария в Беларусь
происходило с 980-х (по младшей монете Стародединского клада) до сер. 1060-х гг. (вероятно,
по датировке Людвищенского клада5.), при том, что поступление на Украину прекратилось уже
в 1010-х, в новгородские земли в середине 1120-х гг.6.. Далее по В.Н.Рябцевичу в Беларуси
наступает безмонетный период7..

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Леймус И. Находки литовских слитков в монетно-вещевых кладах Эстонии. XVI Всероссийская нумизматическая конференция. СанктПетербург, Репино, 18-23 апреля 2011 года. Тезисы докладов и сообщений. Спб., 2011. С. 84-86.
Бауэр Н.П. История древнерусских денежных систем IX в. 1535 г. Под ред. П. Г. Гайдукова. М.: Русское слово, 2014. С.292.
Бауер Н.П. Серебряные и золотые слитки русского средневековья. (Археологическое исследование). М., 2013. С. 24.
Галанов В.И. Рачевский клад: проблемы исследования. Музейный вестник. Вып. VI. Смоленск, 2012. С. 178-183; Галанов В.И. Изучение
Рачевского клада. Первые результаты. III международная нумизматическая конференция «Эпоха викингов в Восточной Европе в
памятниках нумизматики VIII–XI вв.»: Санкт-Петербург, Старая Ладога 22–24 апреля 2016 года: Материалы докладов и сообщений. СПб.,
2016. С. 205-214.
Дата восходит к датировке клада в монографии Геттенса Р. о Людвищенском кладе, где автор говорит о периоде между 1060 и 1065 годах
(Gaettens R. Der Fund von Ludwiszcze: Ein Schatz deutscher und skandinavischer Denare des XI. Jahrhunderts. Halle (Saale), 1934. S. 3), уточняя
датировку «именно 1060 год» («Zeitlich schließt er 30 Jahre früher als der Fund von Ladeinoie Pole, nämlich mit dem Jahre 1060 ab») своего
аукционного каталога. Датировка «до середины 1060-х гг.» отсутствует в обеих упомянутых работах. Р.Геттенс датировал клад по
начальным датам правления эмитентов младших монет и по отсутствующим здесь эмитентам, обычно встречающихся в последующие
годы.
Эта периодизация и описание районов обращения денария соответствуют наблюдениям обстоятельной довоенной квалификационной
работы Н.П.Бауэра (Бауэр Н.П. История древнерусских денежных систем IX в. 1535 г. Под ред. П. Г. Гайдукова. М.: Русское слово, 2014.
С. 212).
Рябцевич В.Н. Топография монетных кладов на территории Белоруссии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. Л., 1965; Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Минск, 1995. С. 119.
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Имеет смысл сделать экскурс в историю обнаружения младшего из упомянутых кладов,
который определяет верхнюю хронологическую границу поступления денария в Беларусь.
Публикатор клада немецкий нумизмат Р.Геттенс со слов посредника однозначно назвал место
и время обнаружения клада: «Der Fund von Ludwiszcze der Ort liegt im heutigen Polen im Kreise
Kobryń ist im Anfang dieses Jahres gemacht worde»1., однако локализация Людвищенского клада
предположительна. Обращает на себя внимания правильная специфическая польская
орфорграфия обоих относящихся к месту находки клада ойконимов (Ludwiszcze, Kobryń), что
от немецкоязычного автора ожидать было трудно. Это означает, что он получил монеты с
сопроводительной запиской польскоязычного владельца монет. Поскольку ныне используемая
гипотеза о месте нахождения пункта, названного Людвище, в Дрогичинском р-не, принадлежит
одному из авторов статьи, полагаем возможным сделать несколько уточнений.
О хуторе Людвище в Кобринском р-не в 1961 г. писали Ю.В.Кухаренко и В.М.Потин2.. В
1995 г. В.Н.Рябцевич также определил, ориентируясь на информацию Р.Геттенса и своих
предшественников: «Обнаружен в 1934 г. на хуторе Людвище Кобринского района Брестской
области»3.. В 2006 г. он уже писал: «Дрогичинский р-н … Имение Людвище у дер. Людвиново
на водоразделе между реками Буг и Мухавец, 1934»4.. В последнем случае «имение Людвище»
у дер. Людвиново является ни на чем не основанным домыслом автора.
Бывшая владелица имения известная писательница Элиза Ожешко приводит иное его
название Людвинов, например, в письме 1907 г.: «Urodzona w jednym z północnych powiatów
gubernii grodzieńskiej, zostałam wydana za mąż do jednego z najbardziej południowych, mianowicie
do powiatu kobryńskiego, w którym Romuald Traugutt posiadał majątek ziemski, niedaleko mojego
miejsca zamieszkania, nazywającego się Ludwinów, położony», «Te dwa tygodnie całe przepędziłam
z Trauguttem, który przez połowę czasu tego ukrywał się w domu naszym w Ludwinowie»5..
Российские исследователи на основании сходства состава Людвищенского клада с
российскими находками балтийского региона высказывали гипотезу о сознательном изменении
метрики Людвищенского клада, монеты которого были выставлены на заграничный аукцион.
В 1980-х годах И.И. Синчук предположил, что речь может идти об имении Людвиново
(Ludwinowo), ныне такое название носит небольшая деревня там же. Оно упоминается с 17 в.,
в 19 в. известно как семейное поместье Петра и Элизы Ожешко в Кобринском уезде
Гродненской губ. до конфискации в казну после восстания 1863 г., имело 1218 десятин земли.
На момент находки клада деревня входила в состав Дрогичинского повета Полесского
воеводства Польской республики. В начале 1930-х годов тремя парцелями раздробленной земли
имения владели С. Крагель, Г. Бухта, С. Рашевич, остальной братья Разводовские, усадьба и
постройки перешли к Ренеру6.. Ныне деревня Людвиново входит в состав Попинского
сельсовета Дрогичинского р-на Брестской обл. Белоруссии, находится в 7 км к югу от
Дрогичина и в 60 км к востоку от г. Кобрина, с координатами 52°07′57″ с. ш. и 25°10′35″ в. д.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Gaettens R. Der Fund von Ludwiszcze: Ein Schatz deutscher und skandinavischer Denare des XI. Jahrhunderts und Münzen des Mittelalters;
Versteigerung 11. Dezember 1934 (Katalog Nr. 41) / [Editor] Münzhandlung A. Riechmann & Co. Halle (Saale), 1934. [Vorwort].
Кухаренко Ю.В. Средневековые памятники Полесья. САИ. Вып. Е 1-57. М., 1961. С. 19, № 109; Потин В.М. Венгерские денарии в кладах
XI века. Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып XX. Л., 1961. С. 62, табл. I, № 17.
Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Минск, 1995. С. 119.
Рябцевич В. Монетные депозиты западных земель Древней Руcи (материалы). Światowit: Rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i
badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. T. 7 (48). Numer B. Warszawa, 2006/2008. S. 123.
Orzeszkowa E. Listy. T. II. Cz. II. Do literatów i ludzi nauki: J.Sawicka, W.Z.Kościałkowska, J.Łuszczewska, Ign. Baranowski, J.Kotarbiński,
K.Zdziechowski, A.Drogoszewski, E.Żmijewska, M.Cz. Przewóska, M.Dubiecki, I.Franko, J.Vrchlicky, M.Wolska. Warsawa–Grodno: Nakładem
towarzystwa im. Elizy Orzeszkowej oraz Instytutu wydawn. «Biblioteka Polska», 1938. S. 245-246.
Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 2. Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie. Wyd. 2, przejrzane i
uzupełnione. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. S. 174; Несцярчук Л.М. Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны
X-XX стагоддзяў (гісторыя, стан, перспектывы). Мінск: БЕЛТА, 2002. С. 110-111; Федорук А.Т. Старинные усадьбы Берестейщины. Минск:
БелЭн, 2004. С. 337-339.
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Имениями назывались обособленные помещичьи усадьбы с принадлежащими к
сельскохозяйственными постройками. Если бы немецкоязычный автор уточнял статус
населенного пункта как «имение», то, вероятно, употребил бы соответствующий термин Hof,
Gusthof, Landgut, Domӓre, Herrenhaus или Landschlӧsse.
На территории Республики Беларуси имеется еще один населенный пункт Людвиново
агрогородок в Вилейском р-не Минской обл., на удалении 400 км к северо-востоку от
д. Людвиново Дрогичинского р-на. На момент находки он находился в составе БССР. Известны
также поселок Большая Людвиновка Светлогорского р-на и д. Малая Людвиновка в
Светлогорском р-не Гомельской обл. Беларуси, тоже находившиеся в составе БССР. Есть
населенные пункты с таким названием на Украине (четыре), в России (один), в Польше (один).
«Географический словарь» 1902 г. перечисляет шесть местностей с таким названием1..
В Польской республике имеется ряд населенных пунктов с названием Людвиново
(деревни в гмине Влоцлавек Влоцлавського повета Куявсько-Поморского воеводства, в гмине
Говорово Остроленцкого повета Мазовецкого воеводства, в гмине Рачки Сувальського повета
Подляского воеводства, в гмине Пемпово Гостинского повета Великопольского воеводства,
части деревень Славенчин в гмине Бежунь Журоминского повета Мазовецкого воеводства, часть
деревни Тарнополь в гмине Наревка повета Хайнувка Подляского воеводства, такое название
носит район города Брок в Островском повете Мазовецкого воеводства. Кроме того, имеется
деревня с таким названием в Литовской республике (р-н. Шалчининкай).
«Географический словарь» 1902 г. называет 11 фольварков, дворов, застенков и урочищ с
названием Людвиново и лишь одно село Людвище в Кременецком уезде на Украине2.. В нем
же указывается, что в Кобринском уезде было два топонима Людвиново: фольварочные угодья
под Антополем (ныне городской поселок в 30 км к востоку от Кобрина в Дрогичинском р-не)
и фольварочные угодья Гонсевских в гмине Залесье (центр в д. Залесье в 8 км к востоку от
г. Кобрина).
Известное с 1545 г. село Людвище Кременецкого повета Волынского воеводства Польской
республики находится ныне в Шумском р-не Тернопольской обл. Украины3.. Село Людвище
расположено приблизительно в 350 км к югу от усадьбы Людвиново бывшего Дрогичинского
повета Полесского воеводства, оно удалено на 22 км от районного центра и 20 км от
железнодорожной станции Кременец, с координатами 50°05′02″ с.ш. 25°54′58″ в.д.
По общему правилу малопроизводительный суффикс -ище в ойконимах употребляется
для обозначения бывших ранее и ныне исчезнувших объектов либо при образовании топонимов
от имен собственных. Никаких свидетельств сосуществования названия Людвище в
Кобринском уезде-повете не обнаружено. Если топонимы Людвиново образуют определенный
ареал, то однокоренной ойконим Людвище является единственным и находится под Кременцом
на Украине.
Налицо несоответствие названия населенного пункта/местности и его административной
единицы. Надо признать, что формально возможен только один вариант из двух: либо клад
найден под Кобрином, либо в д. Людвище. Если исходить из возможности небольшой ошибки
в названии деревни, то самой приемлемой является версия о находке в фольварочных угодьях
Гонсевских под д. Залесье Кобринского повета (в 8 км от Кобрина). Нельзя исключать, что
Людвищенский клад не имеет отношения к обоим названным населенным пунктам.

1.
2.
3.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. XV, cz. 2: Januszpol Wola Justowska. Warszawa, 1902. S. 248.
Ibid.
Жалоба Добржинскаго скарбника Луки Добржанскаго на арендатора имения его Людвищ, инстигатора Кременецкаго городского суда,
Михаила Барановскаго о разорении этого имения и угнетении крестьян. 1764 г., Марта 13. Архив Юго-Западной России, издаваемый
временною комиссиею для разбора древних актов высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генералгубернаторе. Ч. 6. Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в XVI-XVIIІ веке (1498-1795). Т. 1 Киев: в типографии
Киевского губернского управления, 1876. № CLXVI. С. 526-529.
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Меняются ли хронологические рамки периода западноевропейского денария на
территории Беларуси при отнесении Людвищенский клада к украинской территории либо при
исключении его из списка локализованных находок?
Как единичные, так и кладовые белорусские находки последних лет показывают, что
верхней границей периода следует считать сер. 11 в. 1.
Следует ответить на вопрос, могли ли монеты рубежа 10-11 вв. использоваться на рубеже
11-12 вв.
Конечно, накопленный фонд монет не исчез в одночасье. Скорее всего, со временем
монеты превратились в слитки. Очевидно, что некоторое время денарии использовались и после
прекращения их поступления. В кладах рубежа 11-12 вв. в регионах, примыкающих
к Балтийскому морю, изредка встречаются старые денарии 10 в.
Старые западноевропейского денарии
могли бы использоваться на рубеже
11-12 вв., но это маловероятно. Отсутствие
находок младших монет на поле у
д. Аксамиты делает предположение о
бытовании в это время найденных там же
фрагментов практически невероятным2..
Известно, что на расстоянии 5 км от
Рис. 11.
места находки печати и денариев в 2018 г.
Фрагмент дирхема Ахмада ибн Исмаила
был найден фрагмент в ½ дирхема с
нечитаемой датой: Саманиды, Самарканд,
Ахмад ибн Исмаил (295-301 г.х. (907-914 г. н.э.) (рис. 11). Случайная находка дирхема на
сравнительно небольшом удалении от фрагментов денариев интересна тем, что куски дирхемов
и западноевропейских денариев в кладах встречаются вместе в к.10 нач. 11 в.
Выводы
В отличие от монет печати не имеют «времени обращения», т.е., упрощая, можно сказать,
что они имели шанс «попасть в землю» в период жизни князя.
Как показывают монетные клады рубежа 11-12 вв. при нахождении в их составе монет к.
10 в. нач. 11 в., они имеют значительно их превосходящее количество монет сер. 11 в., и в еще
большем количестве монеты к. 11 в. Если бы найденные фрагменты являлись частью
находящихся в обращении монет или частью клада позднейшего времени, с большей
вероятностью были бы найдены монеты вт. пол. 11 в. Представляется наиболее вероятным, что
найденные фрагменты монет происходят из некоего комплекса начала 11 в.
Обнаруженные в непосредственной близости от печати посл. трети 11 перв. четв. 12 в.
фрагменты западноевропейских денариев рубежа 10-11 вв. (т.н. Hacksilber) скорее всего не
связаны одновременным бытованием.
Выявленные артефакты позволяют предполагать существование в месте находок
поселения 11-14 вв.

1.

2.

См., например, Филинов В. Денежно-вещевой клад 11 в. из окрестностей Орши. Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos
nacionalinio muziejaus 150-mečiui: Pranešimų tezės. Vilnius, 2006 m. balandžio 26–28 d. = International Numismatic Conference Marking the
150th anniversary of the National Museum of Lithuania: Lecture summaries. Vilnius, April 26-28, 2006 = Международная нумизматическая
конференция, посвященная 150-летию Национального музея Литвы. Тезисы докладов. Вильнюс, 26-28 апреля 2006 г. Vilnius: Lietuvos
nacionalinis muziejus, 2006. P. 112.
См., например, хронологическое распределение английских и германских монет в кладе Кукрузе (Эстония): Jonuks T., Leimus I., Johanson
K., Kivirüüt A., Tõrv M. A Viking Age silver hoard and new sites from Kukruse, North-East Estonia. Archaeological Fieldwork in Estonia, 2016.
P. 56.
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НОВЕ НЕДЖУЧИДСЬКЕ ІМ’Я НА ПІЗНЬОДЖУЧИДСЬКИХ МОНЕТАХ: ДАНГИ
ХАНА САЇД-АХМАДА II З ПОЗНАЧЕННЯМ МІСЦЯ КАРБУВАННЯ ХАЙДАР-БАЗАРІ
A NEW NON-JOCHI NAME ON LATE JOCHI COINS:
DANGS OF KHAN SAID-AHMAD II WITH THE MINT NAME HAYDAR-BAZARI
Анотація
Мета дослідження публікація та аналіз групи срібних джучидських монет XV сторіччя з
позначенням раніше не відомого нумізматам та історикам монетного двору (“Хайдар-бек-базар”,
“Хайдар-базар”, “Хайдар-базарі”).
Авторам вдалося вивчити декілька десятків екземплярів монет цієї емісії, що дало можливість
досить плідно застосувати метод штемпельного аналізу. Було реконструйовано монетні легенди аверсів
та реверсів, запропоновано їх переклад. Також було відтворено сітку штемпельних зв’язків, до складу
якої увійшли реконструкції відбитків чотирьох лицевих штемпелів та семи зворотних. Встановлено
існування десяти штемпельних пар, які використовувалися у монетному виробництві. Було оброблено
наявну інформацію щодо вагових характеристик дангів, що досліджуються, середньоарифметичний
ваговий показник монет склав 0.67 г.
Студіювання інформації західних та східних середньовічних письмових джерел дало можливість
персоніфікувати монетний двір, вказаний на монетних реверсах, та пов’язати його з ім’ям лідера
монгольського клану конграт Хайдар-бека. На початку 1430-х років Хайдар мав великий вплив при дворі
джучидського хана Улу-Мухаммада, фактично був його “правою рукою”. Потім Хайдар зрадив УлуМухаммаду, та, скориставшись гострою боротьбою за владу між його колишнім сюзереном та
Мухаммадом б. Тимуром, посадив на ординський престол свого ставленика Саїд-Ахмада Другого. Ці
події трапилися, скоріше за все, у 1433 році. Конграт Хайдар був беклербеком хана Саїд-Ахмада у 1433
1441 роках, до самої своєї смерті.
Данги, що досліджуються, можуть бути датовані цим відрізком часу.
З письмових джерел відомо, що “базари” ханів та беклербеків були досить великими кочовими
поселеннями-“містами”, в яких мешкали торговці, ремісники та інші представники середньовічної
“сфери обслуговування ”. У таких базарах могли знаходитися й кочові монетні двори, на що вже
вказувалося у науковій літературі. Якщо монети карбувалися у ставці джучидського хана, місце випуску
на них позначалося як “Орду-Базар”.
Данги з назвою монетного двору “Хайдар-базар” були вироблені (на переконання авторів) на
монетному дворі кочової ставки беклербека Хайдара. Враховуючи велику чисельність дангів з ім’ям
Хайдар-бека, які збереглися до нашого часу (їх екземплярів відомо більше ніш усіх монет інших
персоніфікованих пізньоджучидських монетних дворів разом узятих), необхідно констатувати досить
великий обсяг емісії, що досліджується. Автори вважають, що карбування у великій кількості грошей з
позначенням назви кочової ставки беклербека Хайдара було демонстрацією та пропагандою його
високого статусу та видатного положення у Золотоординській державі.
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Можна також стверджувати, що пропонована стаття є лише початком дослідження віддзеркалення
політичної кар’єри беклербека Хайдара у нумізматичних джерелах та, зокрема, прогнозувати
розширення штемпельної сітки цієї емісії. Автори впевнені, що введення в науковий обіг аналізу
продукції нового персоніфікованого пізньоджучидського монетного двору може активізувати
результативні дослідження як нумізматики, так і політичної історії джучидської держави у XV сторіччі.
Summary
The group of dangs of Khan Said-Ahmad II of Haydar-Bazari as mint place is investigated. Photographs
of some of the coins of this issue were previously published but, according to the authors, with an incorrect
interpretation of the reverse legends.
The die chain (4 obverse dies, 7 reverse dies, 10 die pairs) has been reconstructed and another reading
of the coin legends has been proposed. The mint place of this group is designated as Haydar-bek-bazar, Haydarbazar or, Haydar-bazari.
The authors believe that the bazaar indicated on the reverse was personified by the name of the Khongirat
Haydar-bek who was first the “right hand” and son-in-law of Khan Ulu-Muhammad, then betrayed him, rebelled
and put Khan Said-Ahmad II on the throne. Khongirat Haydar was the Beylerbey of Khan Said-Ahmad from
1433 to 1441, until his death.
The investigated dangs can be dated by this period of time; they were struck at the mint at the nomad
horde of Khongirat Haydar-bek. Coins with the name of the Beylerbey Haydar’s horde may have been a
demonstration and propaganda of his high status in the state.
Ключові слова: Золота Орда, нумізматика, данг, Саід-Ахмад ІІ, конграт Хайдар-бек, Хайдар-базарі.
Keywords: numismatics, Golden Horde, dang, Said-Ahmad II, Khongirat Haydar-bek, Haydar-bazari.

One of the authors of the above mentioned article in his “Jochi Silver Coins Minted on behalf
of Khan Said Ahmad”, the publication of 2013, stated that the study of emissions of Said Ahmad II
was actually just beginning1. and “with reasonable certainty” predicted “future discovery of new types
and new mint places of this sovereign”2..
This work demonstrates the correctness of the forecast made five years ago and introduces into
the scientific use a group of dangs of Said-Ahmad II with Haydar-Bazari as mint place. Some of the
coins of this group were previously published (this will be discussed below) but with an incorrect
interpretation of the reverse legends.
The group of dangs of Said-Ahmad II with Haydar-Bazari as mint place
Fig. 1 shows the photographs of the coins being the subject of this study (the coin weights and
the number of the die pairs according to the scheme of graphic reconstruction of dies reproduced in
Fig. 2 are specified). All the photographs reproduced in the text are taken by Yu. V. Zayonchkovskiy.

Fig. 1.1. 0.65 g, SP1.

1.
2.

Fig. 1.2. 0.66 g, SP2.

Зайончковский Ю.В. Джучидские серебряные монеты, отчеканенные от имени хана Саид Ахмада. Наукові записки з української історії:
Збірник наукових статей. Вип. 33. Переяслав-Хмельницький, 2013. С. 84.
Ibid. C. 85.
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Fig. 1.3. 0.71 g, SP3.

Fig. 1.4. 0.67 g, SP4.

Fig. 1.5. 0.71 g, SP8.

Fig. 1.6. 0.72 g, SP10.

Fig. 2 shows the die chain of this emission. Letter A denotes drawings of the obverses; letter R
denotes those of the reverse, SP stands for the die pair.

Fig. 2. Die chain of dangs with Haydar-Bazari as mint place
Let’s consider legends on the obverse of the analyzed coins.
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Fragment of the circular legend:

А1.

 خلد الله ملكه...
Central circle:

…MAY ALLAH EXTEND
HIS KINGSHIP…

سيد احمد خان
SAID-AHMAD KHAN
Circular legend:

А2.

السلطان ا عظم

SUPREME SULTAN

Central circle:

سيد احمد خان
А3.

Circular legend is not clear.
Central circle:

А4.

Circular legend:

سيد احمد خان
السلطان ا عظم

SAID-AHMAD KHAN

SAID-AHMAD KHAN
SUPREME SULTAN

Central circle:

سيد احمد خان

SAID-AHMAD KHAN

The legends
legends ofof
thethe
reverses
of theof
dangs
be read
follows
The
reverses
thecan
dangs
canasbe
read as follows
R1.

ضرب حيدر بيك بازار

HAYDAR-BEK BAZAR MINT.

Fig. 3 shows a photograph of the Crimean dang of Khan Bek-Sufi (the obverse of which was
drawn and read by A. L. Ponomarev1.) with  بيكclose to the name of the Khan.

Fig. 3. Dang of Khan Bek-Sufi. 0.91 g.

R2.

The legend begins at 1 o’clock.

ضرب حيدربازاري
R3.

The legend begins at 4 o’clock.

ضرب حيدربازار
R4.

HAYDAR BAZAR MINT …

The legend begins at 11 o’clock.

ضرب حيدربازاري
1.

HAYDAR BAZAR MINT

The legend begins at 2 o’clock.

…ضرب حيدربازار
R5.

HAYDAR BAZARI MINT

HAYDAR BAZARI MINT

Пономарёв А.Л. Хан Крыма Бек Суфи, его законные данги и лже-Едигей. Государственный исторический музей. Нумизматические чтения
2013. Москва: Триумф принт, 2013. С. 79, 80.
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The authors believe that the R5 die underwent correction, therefore the die chain shows three strikings
of this die (designated as R5.1, R5.2 and R5.3) at different stages of its use.
R6.

The legend begins at 1 o’clock.

ضرب حيدربازاري
R7.

HAYDAR BAZARI MINT

The legend begins at 5 o’clock.

ضرب حيدربازاري

HAYDAR BAZARI MINT

According to the information kindly provided to the authors by N.S. Seytyagyev, the translator
of the work “Umdet al-Akhbar” of Abdulgaffar Kyrymi1., the Crimean-Tatar historian of the 18th
century, the name of Khongirat Haydar-bek was featured there as قونڭرات حيدر بک. . The Khorezm
historian Utemish-Haji in his work “Kara Tavarikh” written in the middle of the 16th century also
tells about Khongirat Haydar as2. .قونكرات حيدر
The authors believe that the name of this emir personified the bazaar indicated on the reverse of
the dangs.
Haydar-bek Beylerbey of Khan Said-Ahmad II.
Haydar-bek came from the Mongol clan of Khongirats which was recorded in Ulus Jochi at least
from the end of the 13th century and “from which sultans of “Altyn Urug” often took wives since the
days of Jochi” 3..
At the beginning of the 1430s, Khongirat Haydar occupied a very high position at the court of
Khan Ulu-Muhammad. The message of the great Lithuanian prince Svidrigailo “to our friend, dear
Prince Pavel, Misr Prusky”4. published by N. M. Karamzin, it was interpreted as “King Magmet”
presented “Prince Aydar” as his “right hand, son-in-law”5.. N. M. Karamzin dates this message in
14326., V. P. Gulevich in 14317..
Then Haydar betrayed Ulu-Muhammad.
Such behavior of the Tatar emirs of the 15th century who regularly betrayed khans they served
to was the norm. For example, R. Yu. Reva believes that the grandson of Idegay Wakkas was the
Beylerbey of the Khans of Abu-l-haira, then Mahmud b. Muhammad b. Timur, again Abu-l-haira,
Mustafa and again Abu-l-haira8..
Utemish-haji says that when Ulu-Muhammad unleashed war with Muhammad b. Timur and
Navruz-bek “Khongirat Haydar took offense at the Khan, collected three tumens (military units of
10.000 people) of Khongirats, separated himself from the Khan and did not obey him. He did not
come to this battle. After the battle, the Khan’s forces were exhausted. Haydar went and raised Sayyid
Ahmad, the son of Jabbarberdi, as the Khan, and sent away Muhammad Khan”9..
Abdulgaffar Kyrymi also reports that “Khongirat Haydar-bek who manifested disobedience due
to the struggle between Ulug Muhammad Khan who came to the throne in the Crimea and Kuchuk
Muhammad, ultimately rebelled and put Seyyid Ahmad, the son of Jalaleddin Khan, on the throne” 10..

1.

Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-ахбар. II. Из истории крымских ханов (правление Хаджи Гирая, Менгли Гирая, Мухаммед Гирая I и Саадет
Гирая I): Пер. с османско-турецкого Н.С. Сейтягьева Золотоордынское обозрение. 2015. № 4. С. 207-213.
Утемиш-хаджи. Кара таварих. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. С. 169.
3.
Исхаков Д.М., Измайлов И.Л. Татарские кланы Улуса Джучи: происхождение и место в системе власти. От Онона к Темзе. Чингисиды и их
западные соседи. М.: Издательский дом Марджани, 2013. С. 191.
4.
Карамзин Н.М. История Государства Российскаго. Издание 2-е, испр. Т. 5. Санктпетербург: В типографии Н. Греча, 1819. Примечания.
С. 175.
5.
Ibid. С. 176.
6.
Ibid. С. 177.
7.
Гулевич В.П. Северное Причерноморье в 1400. 1442 гг. и возникновение Крымского ханства. Золотоордынское обозрение. 2013. № 1. С. 120.
8.
Рева Р.Ю., Недайвода А.В. Монеты с именем амира Ваккаса и два правления Махмуда, хана Большей Орды. Вестник НГУ. Серия: История,
филология. Том 16. № 7: Археология и этнография. Новосибирск, 2017. С. 155.
9.
Утемиш-хаджи. Кара таварих. С. 80.
10.
Миргалеев И.М., Пашаоглу Д.Д. Обзор сочинения Абдулгаффара Кырыми «Умдет ал-ахбар». Золотоордынское обозрение. 2014. № 2 (4). С.
45.
2.
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This happened, most probably, in 14331., it was from that autumn when this Jochi was mentioned
in the documents of the correspondence between the Lithuanian prince Svidrigailo as the ruling Khan2..
A.V. Yakushechkin claims that Said-Ahmad came to power in the Crimea at the turn of 1433 and
14343..
Haydar was near Said-Ahmad II until his death.
“Saitmacmet” (Said-Ahmad) and “Aydarbi” (Haydar-bek)4. are mentioned in the book of
accounts of the Genoese Treasury of Kafa, the entry dated March 29, 1441. Based on this information,
V. P. Gulevich claims that Haydar stayed in the Crimea in March 1441 with Said-Ahmad5..
A.V. Yakushechkin logically (considering the subsequent events) believes that “Aydar dies in
around 1441” 6..
According to V.D. Smirnov, “a legend that is repeated by all Turkish-Tatar sources” 7. says: “Then
the most powerful of the emirs of that time and the supporter of Sayyid-Ahmad Khan Khongirat Heidar
Murza died; then prestige overpassed to the Shirin-Taghene-Murza. And since Taghene-Murza had a
feud towards Sayyid-Ahmad Khan, he began to search for and ask about one of the two missing Khans
in order to make him Khan. One wise man from the subjects of Gyas-ed-Din, the father of Hacı Giray,
who knew about Hacı Giray, informed Taghene-Murza. Taghene-Murza immediately sent the
mentioned person to Hacı Giray. Hacı Giray immediately upon arrival entered the society of TagheneMurza. All Murzas, having sworn to him, made him a Khan. Then, when both Khans entered into
battle with each other, Hacı Giray Khan won, and Sayyid-Ahmad Khan, being defeated, fled to the
Volga” 8..
One can agree with A. V. Yakushechkin that “it is noteworthy that all events began precisely
after the death of Aydar” 9.. These events ended in the spring of 1442. The analysis of sources made it
possible for V. P. Gulevich “to conclude that Hacı Giray became Khan in March or April of 1442” 10..
A. V. Yakushechkin also argues that “the proclamation of Hacı Giray Khan occurred no later than in
March 1442. Immediately after the election of Hacı Giray as a Khan he made a military campaign
against Said-Ahmad outside the Crimea. The campaign lasted at least until the mid-summer and ended
with the victory of Hacı Giray” 11..
Thus, there is reason to assert that Khongirat Haydar was the Beylerbey of Khan Said-Ahmad
approximately from 1433 to 1441. His death was a circumstance that provoked Hacı Giray’s coming
to power in the Crimea.
Haydar-bek-bazari the nomadic mint of the Beylerbey Haydar
“Hardly had the ruler stopped they immediately spread out the bazaars leaving wide roads”12.,
wrote Josaphat Barbaro, the Venetian merchant, who lived for a decade and a half (from 1436 to 1452)
in Tana, a Venetian colony in the mouth of the Don. He went on saying: “If you ask me “Do they,
therefore, wander like gypsies?”, I would answer negatively since (except that their camps are not
surrounded by walls) they seem to us to be the largest and most beautiful cities”13..

1.

Гайваронский О. Повелители двух материков. Т. 1. Крымские ханы XV XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. К.: Майстерня
книги, 2010. С. 23.
Флоря Б.Н. Орда и государства Восточной Европы в середине XV века (1430 1460). Славяне и их соседи. Славяне и кочевой мир. Выпуск
10. М.: Наука, 2001. С. 177.
3.
Якушечкин А.В. К вопросу об обстоятельствах прихода к власти Хаджи- Гирея. Золотоордынское обозрение. 2016. Т.4. № 3. С. 593.
4.
Ibid. С. 587.
5.
Гулевич В.П. Северное Причерноморье в 1400. 1442 гг. С. 126 127.
6.
Якушечкин А.В. К вопросу об обстоятельствах прихода…. С. 594.
7.
Смирнов В.Д. Крымское ханство под веховенством Отоманской Порты до начала XVIII века. СПб: Университетская типография в Казани,
1887. С. 212.
8.
Ibid. С. 216.
9.
Якушечкин А.В. К вопросу об обстоятельствах прихода… С. 594.
10.
Гулевич В.П. Северное Причерноморье в 1400. 1442 гг… С. 110.
11.
Якушечкин А.В. К вопросу об обстоятельствах прихода… С. 580.
12.
Барбаро и Контарини о России. К истории итальянско-русских связей в XV в. Ленинград: Наука, 1971. С. 147.
13.
Ibid. С. 148.
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Pero Tarfour, the Castilian traveler, who visited Solhat in January 14381., told in his travel notes
that “from there he wanted to go to see the Lordo-Bazaar of the Great Khan ... as his court is called,
and I found out about it, what was it look like. The place where the market was, as they call it, is a big
city ...; those houses were portable, some of canvas, others from poles; sometimes it happened that ...
the city was moved to another place and then they transport all their belongings on the carts to that
place and settled in the same order and if they cannot get out differently” 2..
According to V. P. Yudin, large groups of traders, artisans and other representatives of the
medieval “service industry” along with their families, servants, yurts, and their entire household were
usually accompanying the Khan’s hordes in the plains. They constantly wandered along with the
Khan’s horde and formed a “nomadic city”, sometimes very large. Such nomadic cities were called
the horde-bazaar, literally “horde-market”, naturally in the eastern sense of the word. After all, in the
East, the market was not only a market but also a place for producing various products3..
Considering the fact that the meaning of the term “horde” is “the venue of the ruling Khan”4.,
the indication of the mint place on the reverses of the late Jochi dangs “Ordu-Bazar Mint” can be
understood as the statement of the issue of these coins at the nomadic hordes of the Jochi Khans which
among other things included a mint. V. V. Maiko admitted that the mint Ordu-Bazar “travelled” with
the horde of the Khan and was at different times in regions with different traditions of coinage.
Proceeding from this, coins indicating the place of coinage as the Ordu-Bazaar were made according
to different weight norms”5..
In 2007, A. V. Pachkalov, in our opinion, correctly suggested that coins with the mint name
“Beck-Bazar” was “carried out in the markets of beks (beys) which were the successors of Idigay
under the Khans of Jochi” 6..
Thus, the mint name on the published coins “Haydar-bek Bazar”, “Haydar Bazar” or “Haydar
Bazari” means striking of these dangs in mint of the nomadic horde of Khongirat Haydar-bek.
It is logical to assume that the bazaar of Haydar-bek who put Said-Ahmad II on the throne greatly
exceeded by its size and wealth the Ordu-Bazaar of the youngest Khan. The coinage with the
designation of the name of the horde of Beylerbey Haydar could serve as a demonstration and
propaganda of his high status in the state.
The issue with the localization of this mint is solved simply mint of Beylerbey was there where
Beylerbey was on the way of its nomadic movements during the work of the travelling mint.
Dangs of the mint of Haydar-Bazari in numismatic publications.
As already mentioned, the coins studied were reproduced in scientific works but with incorrect
attributions.
Thus, in 2004 K. K. Khromov in his article cited photos of dangs struck with SP37., SP88. and
SP99.. The reverse legends in the following way: “with distorted words from left to right “the mint of
the Horde Bazar” 10..
The Kirk-Ersky treasure consisting in particular of 4,256 silver coins and published by
V. V. Maiko in 2007 counted four dangs struck with SP311. and one with SP412.. These coins are
attributed by the publisher to type I of the “ of Khan Said-Ahmed”. V. V. Maiko reads the mint name
of the nos. 4112 to 4115 as “Ordu-Bazar”, and in the case of the dang SP4 (“where the mint name is
struck carelessly and dimly”) as “Ordu-Bazar (?)”13..
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Metrology and dating of the published issue.
The authors managed to study 44 coins of the issue in question. Fig. 4 shows the graphic
reconstructions of the die pairs used for minting the coins and the known number of coins struck by
each particular pair.

SP1 (2).

SP3 (14).

SP5 (2).

SP2 (4).

SP4 (6).

SP6 (1).

SP7 (1).

SP8 (6).

SP9 (4).

SP10 (4).

Fig. 4.
Graphic reconstruction of the die pairs used for minting the coins. In brackets the number of identified coins struck with
these dies.

The distributions of coins weights is presented in the diagram Fig. 5.
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Fig. 5. Distribution of the coins weights struck at Haydar-Bazari.

When compiling this diagram, the authors used all the information on the weight characteristic
of dangs that they had not being however sure of the absolute accuracy of measurements not performed
by them. As a result the average arithmetic weight of the coin was 0.67 g.
Due to the above historical facts, the authors tend to date the published group of coins to the
beginning of the reign of Khan Said-Ahmad II, the time when Khongirat Haydar was the Beylerbey
of this Khan and when Haydar-Bazar existed as such.
The issue, the introduction into the scientific circulation of which the article is devoted to, is
interesting in many respects. It is worth paying attention to the designation of the mint place on coins
which were minted for a relatively short period, like حيدر بيك بازار, حيدربازار, and حيدربازاري. The key
here is the name of Haydar and his nomadic horde designated as “bazar” or “bazari”.
In comparison to the issues of other “personalized” bazaars the coins which propagated the
Beylerbey Haydar were minted with a much larger number of dies, and there are serious reasons to
believe that the emission analyzed was very significant.
Concluding the presentation, the authors state that the study of this interesting group of coins is
just beginning, they are sure that the die chain shown in Fig. 2 will be supplemented and expanded. It
is worth mentioning that the authors know a few more reverse dies, but unfortunately the available
photos of them do not allow to expand the graphic reconstruction.
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ДО ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОНЕТ БАНАТУ СЕВЕРИН ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ
ЧОЛОВІЧОЇ ФІГУРИ ТА ХРЕСТА У ЩИТІ ПІД КОРОНОЮ
TO THE ISSUE OF THE IDENTIFICATION OF THE COINS OF THE BANATE OF
SEVERIN WITH THE IMAGE OF THE MAN’S FIGURE AND A CROSS IN THE SHIELD
UNDER THE CROWN
Анотація
Стаття присвячена дослідженню монет банату Северин із зображенням чоловічої фігури та хреста
у щиті під короною. В історіографії немає єдиною думки щодо емітенту даних монет. Проведений у
статті іконографічний та метрологічний аналіз досліджуваних монет дозволив зробити ряд висновків
та припущень щодо їхнього походження. У статті доведено, що, на монетах банату Северин, чоловіча
фігура із короною на голові є зображенням угорського короля Владислава I (1040-1095 рр.),
канонізованого католицькою церквою у 1192 р. За часів Сигізмунда Люксембурзького в Угорщині
поширюється практика надання права монетного карбування або доходу від права монетної регалії
особам які перебували у нього на службі, по захисту кордонів держави від турків. Доведено, що
наявність орденського знаку (хреста с щиті) свідчить про належність монетного сеньйора до
Тевтонського ордену, а відсутність власного герба поряд із орденським знаком свідчить про те, що даний
монетний сеньйор не був особистим васалом Сигізмунда Люксембурзького і право монетної регалії
отримав лише як очільник Тевтонських лицарів направлених Великим магістром на службу до
угорського короля. Поєднання орденського знаку з короною вказує на підпорядкованість монетного
сеньйора – представника Тевтонського ордену, – коронованій особі, в даному випадку угорському
королю Сигізмунду Люксембурзькому, а з 1433 р. імператору Священної Римської імперії.
Ідентифікувавши зображення гербового щитка із хрестом, як орденський знак, автор вважає, що саме
цей бік монети є її аверсом, адже містить символ емітента – знак тевтонських лицарів, які перебували
на службі угорського короля. Проведений автором метрологічний аналіз, вказує на доцільність
застосування до досліджуваних монет номіналу «квартінг».
Summary
The article presents the study of the origin of the coins of Banate of Severin with the image of the man’s
figure and a cross in the shield under the crown. Historiography has no consensus on the issuer of these coins.
The researchers refer the coins to the emissaries of the Hungarian King Sigismund of Luxembourg, the
representative of the Teutonic Order Nikolaus von Redwitz or even the ruler Dan II of Wallachia.
The iconographic and metrological analysis of the coins, which was carried out in the article, enables
making a number of conclusions and assumptions about the origin of the coins. The article shows that, on the
coins of the Banate of Severin, a man’s figure with a crown on the head represents the image of the Hungarian
king Vladislav I (1040-1095), canonized by the Catholic Church in 1192. The coins under consideration were
minted by the person who was in the service of Sigismund of Luxemburg. It was during the times of this
monarch in Hungary that there was practice of granting the right to coinage or income from the right of the
coinage to persons who were in his service protecting the borders of the state from the Turks. The article proves
that the presence of the Order sign (a cross in the shield) indicates the affiliation of the mint seigneur to the
Teutonic Order, and the absence of its own coat of arms along with the Order sign indicates that this mint
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seigneur was not a personal vassal of Sigismund of Luxembourg and received the right of the coin regal only
as the head of the Teutonic knights sent by the Grand Master to serve the Hungarian king. The combination of
the Order sign and the crown points to the subordination of the mint seigneur – the representative of the Teutonic
Order – to the crowned person. In this case this was the Hungarian King Sigismund of Luxembourg, and from
1433 – the Emperor of the Holy Roman Empire.
The image of the Order sign with the cross potent on the coins stamped at the time of the Banate of
Severin by the Teutonic knights headed by Nikolaus von Redwitz, may indicate that they were minted with the
help of the Teutonic mint-masters. Having identified the image of the coat of arms with the cross as the Order
sign, the author believes that this side of the coin is its obverse, because it contains the symbol of the issuer –
the sign of the Teutonic knights who were in the service of the Hungarian king.
In addition to the iconographic analysis of the coins the author carried out a metrological, in particular,
energy-dispersive X-ray fluorescence analysis of the metal from which the coins were minted, using the
precision analyzer Express 3L W108U. The metrological analysis of the coins of the Banate of Severin points
out the inappropriateness of the use of the “denar” or “obol” denominations adopted in the historiography, since
“denar”, as well as “obol”, which was a denar faction, was minted from silver. While the “obol” fraction is the
“quarting”, as well as the coins of the Banate of Severin, it was made of billon and had corresponding weight
characteristics.
Therefore, the classification of the investigated type of coins presented in the article, gives grounds to
assert that it was “quarting” (at least the so-called Wallachia type of coins) minted in the Banate of Severin
during the period of stay of the group of representatives of the State of the Teutonic Order headed by Nikolaus
von Redwitz. This type of coins is an interesting and insufficiently studied page of the late medieval numismatics
and the history of coinage in the state of Sigismund of Luxembourg, including the Romanian historical lands.
Ключові слова: Банат Северин, Ніколау фон Редвітц, Тевтонський Орден, Сигізмунд
Люксембургський, іконографія, гербовий щит, квартінги, РФА аналіз.
Key words: Banat Severin, Nicolas von Redvitz, Teutonic Order, Sigismund Luxembourg, iconography,
emblem shield, quartings, XRF-analysis.

У нумізматиці багатьох країн існують монети, які викликають значні дискусії щодо
їхнього походження. Не виняток і румунська нумізматика, адже на землях, які входять до складу
сучасної Румунії, в різні історичні епохи функціонували різні державні утворення та
проводилися емісії монет. В історіографії існують різні думки щодо емітента монет, зображених
на рис. 1. Дослідники називають угорського короля Сигізмунда Люксембургського або
представника Тевтонського ордену Ніколау фон Редвітца і навіть волоського господаря Дана ІІ.
Так, зокрема, угорський нумізмат Реті Ласло вважав, що дані монети були карбованими
Ніколау фон Редвітцом під час його управління банатом Северин. Румунські нумізмати Георг
Буздуган, Октавіан Лучіан та Константин Оприску включили монети Ніколау фон Редвітца до
каталогу монет і банкнот Румунії поряд із описом монет Дана ІІ, зазначивши, що питання
емітенту залишається відкритим1.. У той же час румунські дослідниці Елена Ісаческу2. та АннаМарія Вельтер3. роблять спробу довести, що ці монети належать до емісій Дана ІІ. Їхню позицію
підтримав Октавіан Ілієску4.. У той же час жоден із названих дослідників не зміг аргументовано
пояснити наявність зображення хреста у щиті, що містився на одному боці аналізованих монет.
Проте, не всі представники румунської нумізматики однозначно підтримали концепцію Елени
Ісаческу та Анна-Марії Вельтер. Так, зокрема, Іоан Стенга, в статті присвяченій грошовому
обігу у фортеці Северин, описуючи дві монети вказує, що це динари Ніколау фон Редвітца або
Дана ІІ, карбовані у фортеці Северин, на яких наслідується іконографія монет Мірчі5..
Німецький
дослідник
монет
Тевтонського
ордену
Еріх
Нейман
1.
2.
3.
4.
5.

Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. C. Monede şi bancnote româneşti, Bukarest 1977, p.29.
Isăcescu E. Monedele atribuite lui Nicolae Redwitz, SCN, 7, 1980, p. 99-107.
Velter А.М. Citeva probleme de numismatică românească – monedele atribuite lui Nicolae Redwitz, CercNum, 3, 1980, p. 93-115.
Iliescu О., The History of Coins in Romania (cca. 1500 B.C. – 2000 AD): Chronology – Bibliography – Glossary, Bucharest, 2002, p.31.
Stângă l. Circulaţia monetară la Cetatea Severinului (secolele XIII-XVІ), CercNum, 7, 1996, p. 153.
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беззаперечно відносить монети банату Северин до емісій Ніколау фон Редтвіца, хоча й зазначає,
що про місце карбування таких монет на сьогодні відомо дуже мало1.. Словацький нумізмат
Антон Фіала вважає, що дані монети карбувалися на кількох монетних дворах. Так, зокрема,
на його думку срібні повноцінні динари для Ніколау фон Редвітца карбувалися за дозволом
Сигізмунда Люксембурзького в королівських монетних дворах – Кремниці, Кошиці та БайяМаре, а низькопробні динари карбувалися за власним розпорядженням Ніколау фон Редвітца в
місті Турну-Северин2.. Певний вклад у розвиток дослідження даного типу монет вніс Алес
Швец (Švec Aleš) опублікувавши знайдені восени 2010 р. в місцевості Глоговця дві дрібні
монети – дукат Сигізмунда Люксембургського та монету досліджуваного нами типу (рис.2)3..
Деякі роздуми про походження монет цього типу ми оприлюднили на міжнародних
нумізматичних конференціях в Україні4. та Румунії5.. У даній статті ми систематизували
результати багаторічних наукових пошуків та роздумів щодо ідентифікації монет карбованих у
банаті Северин, які на одному боці містять зображення чоловічої фігури, а на іншому – хрест
у щиті та корону над щитом.
Іконографічний та метрологічний аналіз досліджуваних нами білонових монет дозволяє
зробити ряд висновків та припущень щодо їхнього походження. Так, зокрема, на нашу думку,
чоловіча фігура, зображена на одному з боків монети, не може бути зображенням самого
Ніколау фон Редвітца, як це припускає Еріх Нейман слідом за Ретті Ласло. Адже чоловіча фігура
на монеті містить на голові корону, а Ніколау фон Редвітц був лише братом-лицарем
Тевтонського ордену, а не коронованою особою. По-друге, монета не могла містини зображення
Ніколау фон Редвітца і без корони, враховуючи його статус в Ордені. Принагідно зауважимо,
що на монетах Тевтонського ордену, карбованих за межами держави Тевтонського ордену в
Прусії в першій половині XV ст., зокрема у його Лівонському відділенні не вказувалося ні ім’я
Великого магістра Ордену, ні ім’я ландмейстера (магістра) ордену в Лівонії. На монетах
Лівонського ордену переважно писали ÑAGISTRI*LIUONIb / ÑONbTA*RbUALIb (рис.3).
Лише Великий магістр, або особа яка виконувала обов’язки магістра (адміністратор) мали
право вказувати своє ім’я на монетах (рис.4).
Якщо досліджувані нами монети належали до емісій тевтонського очільника банату
Северин, то він гіпотетично міг розмістити на своїх монетах не власне зображення, а лише
зображення великого магістра Ордену, або стилізоване зображення брата Тевтонського ордену.
Проте, усі вони не були коронованими особами, і відповідно не могли зображуватися із короною
на голові. Проте, із короною на голові на монетах банату Северин (рис.5) міг бути зображеним
угорський король Владислав I (1040-1095 рр.), канонізований католицькою церквою у 1192 р.,
або тогочасний угорський король Сигізмунд Люксембурзький.
Досліджувані нами монети мають певну іконографічну схожість з аверсом монет
волоського господаря Мірчі Старого (1386-1395, 1396-1418 рр.) (рис.6)6.. Зокрема, є схожість
одного боку волоського динара (пів гроша) із зображеною чоловічою фігурою (власне господаря
Мірчі Старого) та боком монети із зображенням чоловічої фігури на рис.1, 2, 5.
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Neumann E. Die Münzen des Deutschen Ordens in Preussen, des herzogtums Preussen, Westpreussen sowie der Gepräge des Deutschen Ordens in
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Фиала А. Чеканка Ордена тевтонских рыцарей в XV веке из фондов Словакии, Al XIV-lea Simpozion de Numismatica, Chisinau, 26-29 septembrie
2013.
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Київ–Переяслав-Хмельницький, 2015. С.46-47.
Orlyk V. To the question of the identification of the Severin Banat with the symbols of the Teutonic Order. The Third International Numismatics
Congress “Royalty in Romania”. Brasov, 2016. P.87-91.
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Проте, ця схожість досить відносна. Необхідно зазначити, що подібна чоловіча фігура
міститься й на монетах сина Мірчі Старого – Михайла І Басараба (1418-1420 рр.). Така схожість
була цілком логічною враховуючи декілька факторів, по-перше, наявність волоських монет на
грошовому ринку рубіжної з нею Трансільванії де містилася основна частина банату Северин
і, по-друге, перебуванням цих територій певний час під владою Мірчі Старого. Проте, й на
угорських монетах існувало зображення стоячої чоловічої фігури з короною на голові. Але це
було зображення не самого монарха-емітента, а святого Владислава. Словацький нумізмат
Марек Будай указує, що зображення святого Владислава було характерним для іконографії
угорських монет саме часів Сигізмунда Люксембургського1.. У згадуваній вище публікації
словацького дослідника Алеса Швец вказується, що на зворотному боці дукату Сигізмунда
Люксембургського знайденого в місцевості Глоговця восени 2010 р. (рис.7)2., міститься
зображення святого Владислава із алебардою в правій руці та земним яблуком у лівій3..
Опублікувані доктором Швец фотографії знайдених поблизу Глоговця монет (рис.2, 7)
наглядно підтверджують угорське походження не лише дукату Сигізмунда Люксембургського,
а й досліджуваного нами типу монет.
Більш оригінальним є інший бік монети, на якому міститься хрест у щиті, а над щитом –
корона (рис.8).
Поєднання хреста у щиті розміщеному під короною вказує на підпорядкованість даного
монетного сеньйора коронованій особі. Як відомо, традиції зображення корони на монетах були
закладені французьким королем Філіпом VI де Валуа (1293-1350 рр.). До ХV ст. монаршими
особами Європи переважно використовувалися відкриті корони у вигляді головного обруча
прикрашеного дорогоцінним камінням. Верхній край такого обруча мав невеликі зубці у вигляді
листя, лілій або перлин4.. На угорських монетах вперше зображення листовидних корон
з’явилося на динарах короля Бели V (1305-1307 рр.) (рис.9)5. та на парвусах короля
Карла І Роберта (1307-1342 рр.)6. (рис.10)7..
Таким чином, корона зображена на реверсі досліджуваних монет може бути як короною
угорського короля, так і короною імператора Священної Римської імперії. Проте, нам невідоме
зображення корони над гербовим щитом на монетах правителів Валахії та Трансільванії XV ст.
Зображення корони з’являється на монетах правителів Молдови які перебували у васальній
залежності від королів Польщі, зокрема на монетах Олександра І Доброго (рум. Alexandru cel
Bun) та його синів Іліаша І (рум. Iliaş I; ), Стефана ІІ (рум. Ştefan II), а також на монетах спільних
емісій Іліаша І і Стефана ІІ8. та періодично продовжується наступними правителями Молдови.
До речі, саме молдавський господар Петру ІІІ Арон (рум. Petru al III-lea Aron) у другій половині
XV ст. запозичить для власних монет зображення корони над щитом у якому містився хрест9.,
що цілком справедливо можна вважати наслідуванням. Але, у першій половині XV ст. на
монетах угорського короля існувало поєднання зображення корони над гербовим щитом. Отже,
емітентом досліджуваних монет могла бути особа яка перебувала у васальній залежності від
угорського короля або імператора Священної Римської імперії. А, як відомо, угорський король
Сигізмунд Люксембурзький у 1433 р. стає також і імператором Священної Римської імперії.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що досліджувані нами монети карбувалися особою,
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яка перебувала на службі Сигізмунда Люксембурзького. Саме за часів цього монарха в
Угорщині поширюється практика надання права монетного карбування або доходу від права
монетної регалії особам які перебували у нього на службі, по захисту кордонів держави від
турків1..
Монетні сеньйори у період середньовіччя, після отримання від імператора чи короля права
монетної регалії досить часто розміщували на своїх монетах власні герби. Тому, певних зауваг
потребує і проблема іконографії хреста в щиті. Виникає логічне питання, чий же символ
розміщувався на реверсі досліджуваних нами монет? На переважній більшості відомих нам
монет закінчення хреста мають подвоєння, так знаний, «якірний» тип характерний як для
угорських так і для волоських монет того періоду. Проте існують і зображення монет із так
званим «костильним» хрестом (рис.11). Цікаво, що на брактеатах Тевтонського ордену першої
половини XV ст. зустрічається, як «якірний» так і «костильний» тип хреста (рис.12-13)2.. Окрім
цього, зображений на реверсі досліджуваних нами монет хрест у щиті, є найбільш подібним
до орденського знаку, досить поширеного в геральдиці.
Відомий російський дослідник геральдики Юрій Арсеньєв, указував, що «в XV столітті
ми часто зустрічаємо орденський знак поряд з гербом, зображений в поєднанні зі щитом
останнього, або окремо від нього»3.. Учений наводить наступне зображення (рис.14), де
орденський щиток прикріплений до гербового щита, ланцюжком який проходить через отвір у
верхньому кутку щита.
Виникає логічне питання, хто із монетних сеньйорів які перебували у васальній
залежності від угорського короля Сигізмунда Люксембурзького мав відношення до лицарського
ордену і чий стилізований знак, а не свій особистий, міг розмістити на реверсі монети? Окрім
того постає ще одне питання, чому орденський знак зображується без поєднання із власним
гербом, як про це писав Ю. Арсеньєв. Наявність орденського знаку мала свідчити про
належність монетного сеньйора до Тевтонського ордену, а відсутність власного герба поряд із
орденським знаком може свідчити лише про одне – даний монетний сеньйор не був особистим
васалом Сигізмунда Люксембурзького і право монетної регалії отримав лише як очільник
Тевтонських лицарів направлених Великим магістром на службу до угорського короля. Таким
чином, можна стверджувати, що даний тип монет карбувався для банату Северин у часи
управління ним тевтонськими лицарями на чолі з Ніколау фон Редвітцем, тобто в період 14291435 рр. Враховуючи досить широкий автономний статус частини Угорського королівства –
банату Северин, виділеного для управління Ніколау фон Редвітцем4., цілком логічним стало й
отримання ним від Сигізмунда Люксембурзького права монетної регалії, що було характерним
для середньовічної епохи. До речі, є відомим опублікований архівний документ датований
18 липня 1430 року, в якому вказується, що брат Ніколау фон Редвітц є наставником тевтонських
монахів в угорському королівстві і отримав право карбувати монети (monete regalis). Тому
цілком природно, що Ніколау фон Редвітц, ставши монетним сеньйором, розмістив на своїх
монетах знак Ордену, до якого належав і чиє доручення виконував за межами держави
Тевтонського ордену в Пруссії. Поєднання орденського знаку з короною вказує на
підпорядкованість монетного сеньйора – представника Тевтонського ордену, – коронованій
особі, в даному випадку угорському королю Сигізмунду Люксембурзькому, як уже вказувалося
з 1433 р. імператору Священної Римської імперії.

1.
2.
3.
4.

Gyöngyössy Márton, Főúri pénzverési jogosultak a 15. századi Magyarországon, Századok 150 (2016/2) p. 341–368.
Brakteaty krzyżackie http://poszukiwania.pl/brakteaty-krzyzackie.html (дата звернення 03.11.2018)
Арсеньев Ю.В. Геральдика. Лекции, читаные в Московском археологическом институте в 1907-1908 гг. М., 1908. С.239 (фігура 113).
Achim V. Locul ordinului teuton în istoria Banatului de Severin, Banatica, 24/II (2014), p.37-46.
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Зображення орденського знаку із так званим «костильним» хрестом на монетах
карбованих у часи управління банатом Северин тевтонськими лицарями на чолі з Ніколау фон
Редвітцем, може свідчити про те, що вони карбувалися за допомогою тевтонських мінцмайстрів. Ідентифікувавши зображення гербового щитка із хрестом, як орденський знак, ми
можемо визначити, що саме цей бік монети є її аверсом, адже містить символ емітента – знак
тевтонських лицарів, які перебували на службі угорського короля.
Дослідники виділяють декілька типів досліджуваних нами монет. Так, зокрема, Антон
Фіала вказує на 3 типи, які на його думку є окремими емісіями і різняться іконографією1..
1-ша емісія, названа проф. А. Фіалою угорським типом містить на аверсі монети «марка
Ордену» (орденський знак) з короною, а на реверсі фігура Св. Владислава з булавою і «земним
яблуком». 2-га емісія – на аверсі орденський знак з короною, а на реверсі фігура правителя із
жезлом лілієподібної форми та хрестом. Цей тип словацький нумізмат кваліфікує як волоський.
3-тя емісія – на аверсі орденський знак без корони, а на реверсі подвійний хрест. Щодо типології
монет даної емісії, Антон Фіала, припускає, що вона може бути волоською. На нашу думку до
емісії тевтонських рицарів у банаті Северин належать лише згадані перші два типи монет.
Окрім іконографічного аналізу даних монет, ми також провели метрологічний, зокрема
здійснили енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний аналіз (ЕДРФА) металу, з якого були
карбовані монети, за допомогою прецизійного експрес-аналізатора складу речовини Expert 3L
W108U. Дану методику ми апробували під час дослідження різного типу монет Держави
Тевтонського ордену в Пруссії2. та тогочасних підробок монет3.. У даному дослідженні ми
використали 6 монет які класифікуються, як монети Ніколау фон Редвітца, а також угорські
квартінги, парвуси (малі денарії) та денар часів Сигізмунда Люксембурзького. Причому, усі
монети Ніколау фон Редвітца маєть різне походження, зокрема були придбані протягом 20122016 рр. у різних дилерів з Угорщини, Румунії та Німеччини, а одна була знайдена в Україні4..
За свідченням власника останньої монети, ним особисто були випадково знайдені у Волинській
області поблизу річки Луга весною 2015 р. гаманець до складу якого входили дві монети Ніколау
фон Редвітца та дві монети емісій молдавського господаря Олександра Доброго (1400 –
1432 рр.)5..
Таблиця 1
Метричні характеристики та склад металу монет
Назва
монети

Розмір
(mm.)

Вага
(g.)

Частка елементу в складі сплаву (%)
Ag

Cu

Mg

Al

Pb

S

2.894

-

22,809

2.118

3.842

0,27 47.623 34.847

8.181

-

5.912

0,30 45.426 46.179

-

-

1.226

парвус 1 12,4×12,4 0,29 64.020
парвус 2

9,5×11

парвус 3 9,5×10,2

Si

Cl

Sn

Інші

4.141

-

0,176

1.199

-

-

2,238

0.569

5.356

-

1,244

Квартінг
13,5×13,7 0,45
1

7,658

75,543

-

1,294

0,953

0,093

11,528

2,373

-

0,558

Квартінг
2

4,888

69,284

-

1,346

9,237

0,276

7,523

-

-

7,446

1.
2.
3.
4.

5.

11,2×13

0,44

Фиала А. Чеканка Ордена тевтонских рыцарей в XV веке из фондов Словакии.
Orlyk V. A Coin Hoard of Pre-Reform Shillings of the Grand Master Michael Küchmeister von Sternberg Found in Chernihivschyna. Acta
Archaeologica Lodziensia, 62, 2016. S. 93-97.
Orlyk V. False Coins of the Teutonic Order State in Prussia in the currency of South-Rus Lands of the Lithuanian Grand Duchy. Pieniadz i systemy
monetarne wspolne dziedzictwo Europy. Studia i materialy. Augustow – Warszawa, 2012. S. 112-115.
Орлик В. Знахідки на Волині монет банату Северин із символікою Тевтонського ордену Актуальні проблеми нумізматики у системі
спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. Кіровоград–
Київ–Переяслав-Хмельницький, 2015. – С.46-47.
Орлик В. Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її Лівонського відділення (зведені відомості по
областях). Український нумізматичний щорічник. Вип.1. Переяслав-Хмельницький. 2017. С.37-74.
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Продовження Табл. 1
Назва
монети

Розмір
(mm.)

Вага
(g.)

Квартінг
3

12×13

Квартінг
4
Квартінг
5

Частка елементу в складі сплаву (%)
Ag

Mg

Al

Pb

S

Si

Cl

Sn

Інші

0,31 16,358 81,557

-

0,074

0,740

0,062

-

-

-

1,209

12,2×13

0,38 19,236 59,557

-

0,215

1,306

0,345

18,133

-

-

1,208

13,5×14

0,31 17.428 75.202

4.296

0.101

0.806

0.095

0.256

1.110

-

0,706

49.596

-

2.226

2.186

0.635

8.712

3.173

-

18,630

78.329

-

0.182

0.726

0.072

3.038

2.706

-

0,721

82.675

-

-

0.581

1.409

0.326

1.100

-

0,614

78.988

-

0.554

0.300

0.651

1.464

4.552

-

1,528

68.900

0.842

2.650

1.513

0.408

7.933

-

10.654

3,393

58.817

-

0.620

1.066

0.150

12.377

6.824

-

7,214

Монета
Ніколау
фон
12×12
0,27 14.842
Редвіца
1
Монета
Ніколау
фон
13,8×13 0,35 14.226
Редвіца
2
Монета
Ніколау
фон
12×13
0,35 13.295
Редвіца
3
Монета
Ніколау
фон
12,2×11,4 0,28 11.963
Редвіца
4
Монета
Ніколау
фон
14×13,8 1,10 3.707
Редвіца
5
(рис.16)
Монета
Ніколау
фон
12,2×12,9 64 12.932
Редвіца
6

Cu

Як бачимо, монети віднесені до емісій Ніколау фон Редвітца містять срібло (Ag) в межах
11,963% – 14,842%. Усі аналізовані монети належать до так званого волоського типу.
Св. Владислав тримає у правій руці із жезл (булаву) із вершиною лілієподібної форми, а ліва
рука тримає хрест. На зображенні видно пальці рук та ноги, які спрямовані в один бік. Примітно,
що більший вміст срібла міститься у монетах із грубою іконографією постаті Св. Владислава.
Одна із монет (№5) має більшу значно масу відносно інших і містить лише 3.707 % срібла (Ag).
До складу сплаву металу із якого вона виготовлена входить 68.900 % мідь (Cu), 10.654% станум
або олово (Sn) та інші елементи. Наявність майже 10% олова та менше 4% срібла вказують на
те, що це фальсифікат монети із посрібленням. Відсутність залишків ртуті свідчить, що тонкий
шар срібла ймовірно було нанесено шляхом лудіння мідної основи. Детальне вивчення
фальсифікату монети (рис.15) за допомогою стереоскопічного мікроскопа МБС-9 дозволяє
зробити висновок про те, що даний екземпляр був карбований на литій заготовці.
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Таким чином, перед нами монетний фальсифікат, який імітував волоський тип монет
Ніколау фон Редвітца. Словацькими вченими доведено, що окрім офіційних емісій монет
Ніколау фон Редвітца, в грошовому обігу Трансільванії та суміжних з нею земель перебувала
значна кількість фальсифікатів даних монет. Однією з причин цього була складна ситуація на
грошовому ринку земель Угорського королівства, в часи правління Сигізмунда
Люксембурзького. Так, зокрема, у печері Золота дірка (Zlatá diera), в селі Летановці на сході
Словакії дослідники виявили центр фальшивомонетництва, одним із видів продукції якого були
також і фальсифікати досліджуваного нами типу монет1.. Інший центр виготовлення монетних
фальсифікатів цього типу був знайдений під час археологічних розкопок в костьолі Різдва
Богородиці в с. Соковце (Socovce) округ Мартін. Там фальсифікати монет виготовлялися із
мідної стрічки із посрібленою поверхнею2.. Проте, аналізований нами вище монетний
фальсифікат був виготовлений із застосуванням інших технологічних особливостей, зокрема,
карбувався на литій мідній заготовці, а описані словацькими дослідниками фальсифікати
виготовлялися із мідної стрічки. Таким чином ми можемо говорити про існування й інших, ще
не невідомих центрів карбування монетних фальсифікатів, які імітували емісії Ніколау фон
Редвітца.
Метрологічний аналіз досліджуваних нами монет банату Северин вказує на недоцільність
застосування до них прийнятого в історіографії номіналів «денар»3. чи «обол»4., адже «денар»,
як і «обол», котрий був фракцією «денара», карбувалися із срібла. У той час, як фракція
«оболу» – «квартінг», як і досліджувані нами монети банату Северин, виготовлялася з білону
й мала близькі вагові характеристики. Окрім цього, в часи Сигізмунда Люксембурзького монети
з номіналом «обол» не карбувалися, а на грошовому ринку, окрім золотих монет, які не є
предметом нашого дослідження, перебували срібні денари і парвуси (⅓ денара) та білонові
квартінги (¼ денара). Що правда, карбування парвусів припинилося 1427 р., а їм на зміну
протягом 1427-1430 рр. карбували дукати.
Таким чином, проведена класифікація досліджуваного нами типу монет дає підстави
стверджувати, що це були «квартінги» (принаймі монети так званого волоського типу),
карбовані в банаті Северин у період перебування там групи представників держави
Тевтонського ордену на чолі з Ніколау фон Редвітцом. Дані монети є цікавою і недостатньо
дослідженою сторінкою пізньої середньовічної нумізматики, історією монетного карбування в
державі Сигізмунда Люксембурзького, в тому числі й на румунських історичних землях.
Джерела та література:
1. Achim V. Locul ordinului teuton în istoria Banatului de Severin, Banatica, 24/II (2014), p.37-46.
2. Арсеньев Ю.В. Геральдика. Лекции, читаные в Московском археологическом институте в
1907-1908 гг. М., 1908.
3. Brakteaty krzyżackie http://poszukiwania.pl/brakteaty-krzyzackie.html (дата звернення
03.11.2018).
4. Budaj М. Vývoj kremnickej mincovnevo svetle nálezov mincí v rokoch 1323 až 1437. Bratislava:
2010.

1.

2.
3.
4.

Soják M. Falšovanie mincí na konci stredoveku (s dôrazom na Spiš a Gemer). In Biatec: odborný bankový časopis, 2012, roč. 20, č. 5, p. 23; Soják
М. Falšovanie mincí v stredoveku a novoveku v oblasti východného Slovenska (stručný prehľad stavu bádania za posledné desaťročie. BANÍCTVO
A MINCOVNÍCTVO V DEJINÁCH SLOVENSKA. Zborník príspevkov z medzinárodného numizmatického seminára, ktorý sa uskutočnil 26.
novembra 2012 na Starom zámku v Banskej Štiavnici, Kremnica, 2013, p. 37-51.
Samuel M., Žažová H. Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach: (výsledky archeologického a archívneho výskumu). Archaeologia
historica. 2012, vol. 37, iss. 2, p.590.
Фиала A. Чеканка Ордена тевтонских рыцарей в XV веке из фондов Словакии; Švec A. Nález drobných mincí z obdobia vlády žigmunda
Luxemburského z Hlohovca. s.73.
Neumann E. Die Münzen des Deutschen Ordens in Preussen, s.29.

88

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 2

5. Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. C. Monede şi bancnote româneşti, Bukarest 1977.
6. Charles Robert (1307-1342) denár https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2860&lot=210.
(дата звернення 15.05.2018) (дата звернення 15.05.2018).
7. Gyöngyössy Márton, Főúri pénzverési jogosultak a 15. századi Magyarországon, Századok 150
(2016/2).
8. Huszar L. Munzkatalog Ungarn: Von 1000 bis Heute, Publisher: Battenberg, 1979.
9. Iliescu О., The History of Coins in Romania (cca. 1500 B.C. – 2000 AD): Chronology –
Bibliography – Glossary, Bucharest, 2002.
10. Isăcescu E. Monedele atribuite lui Nicolae Redwitz, SCN, 7, 1980, p. 99-107.
11. Neumann E. Die Münzen des Deutschen Ordens in Preussen, des herzogtums Preussen,
Westpreussen sowie der Gepräge des Deutschen Ordens in Mergentheim 1235-1801,
Numismatischer Verlag Schulten, Köln, 1987.
12. Orlyk V. A Coin Hoard of Pre-Reform Shillings of the Grand Master Michael Küchmeister von
Sternberg Found in Chernihivschyna. Acta Archaeologica Lodziensia, 62, 2016. S. 93-97.
13. Orlyk V. False Coins of the Teutonic Order State in Prussia in the currency of South-Rus Lands
of the Lithuanian Grand Duchy. Pieniadz i systemy monetarne wspolne dziedzictwo Europy.
Studia i materialy. Augustow – Warszawa, 2012. S. 112-115.
14. Орлик В. Топографія знахідок в Україні монет держави Тевтонського ордену в Пруссії та її
Лівонського відділення (зведені відомості по областях). Український нумізматичний
щорічник. Вип.1. Переяслав-Хмельницький. 2017. С.37-74.
15. Orlyk V. To the question of the identification of the Severin Banat with the symbols of the Teutonic
Order. The Third International Numismatics Congress “Royalty in Romania”. Brasov, 2016.
P.87-91.
16. Орлик В. Знахідки на Волині монет банату Северин із символікою Тевтонського ордену.
Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези
доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р.
Кіровоград–Київ–Переяслав-Хмельницький, 2015. С.46-47.
17. Otto (1305-1307) denár https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=2860&lot=187 (дата
звернення 15.05.2018).
18. Petru III (Petru Aron) http://romaniancoins.ancients.info/paron.htm (дата звернення 15.05.2018).
19. Samuel M., Žažová H. Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach: (výsledky archeologického
a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, p.590.
20. Soják M. Falšovanie mincí na konci stredoveku (s dôrazom na Spiš a Gemer). In Biatec: odborný
bankový časopis, 2012, roč. 20, č. 5, p. 23.
21. Soják М. Falšovanie mincí v stredoveku a novoveku v oblasti východného Slovenska (stručný
prehľad stavu bádania za posledné desaťročie. BANÍCTVO A MINCOVNÍCTVO V DEJINÁCH
SLOVENSKA. Zborník príspevkov z medzinárodného numizmatického seminára, ktorý sa
uskutočnil 26. novembra 2012 na Starom zámku v Banskej Štiavnici, Kremnica, 2013, p. 37-51.
22. Stângă l. Circulaţia monetară la Cetatea Severinului (secolele XIII-XVІ), CercNum, 7, 1996,
p. 149-154.
23. Švec A. Nález drobných mincí z obdobia vlády žigmunda Luxemburského z Hlohovca.
DENARIUS, Numizmatický časopis. #4, 2014, s.72-76.
24. Švec A. Nález drobných mincí z obdobia vlády žigmunda Luxemburského z Hlohovca.
DENARIUS, Numizmatický časopis. #4, 2014.
25. Velter А.М. Citeva probleme de numismatică românească – monedele atribuite lui Nicolae
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ТЕСТОН ПОНТИФІКА ОЛЕКСАНДРА VIII З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА
THESTONE OF THE PONTIFF ALEXANDER VIII FROM THE COLLECTION OF THE
NATIONAL KYIV-PECHERSK HISTORICAL AND CULTURAL RESERVATION
Анотація
У процесі дослідження рідкісних монет із колекцій державних музеїв, нашу увагу привернув
срібний тестон, карбований у Папській Державі на монетному дворі у Римі від імені понтифіка –
Олександра VIII (1689-1691) у 1690 році, що зберігається у колекції Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника у Києві. Монету карбовано зі срібла вагою 9,10 грамів та розміром
31 міліметр. Цікавою особливістю цієї монети є написання її дати з використанням замість літер М та
D пуансонів літер С та І, наносячи на штемпель фактично комбінації літер СІС та ІС. Така практика
застосовувалась при створенні штемпелів у випадку псування чи втрати необхідного літерного пуансону.
Імовірно, верхню та нижню частину легенди штемпельної заготовки виконували різні майстри (або їх
учні). Монета також має низку дефектів, як виробничих, так і набутих в результаті недбалого зберігання
та експонування. Описаний вище папський тестон є досить рідкісним як для державних музейних
зібрань України, також і для монет, що знаходяться у приватних колекціях, має величезну історичну та
культурну цінність.
Summary
As we know, the monetary circulation of Ukraine since the appearance of the earliest coins until the
Modern time can be characterized as saturated with a huge variety of coins, combining a different denominations
and issuers. The highest point of the diversity of coins happens in the XVIIth century. In the second half of the
XVIIth century, coins of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Muscovite state, the Ottoman Empire, large
silver coins of the United Provinces of the Netherlands, and the coins of the Brandenburg-Prussia (as well as
many other Germanic states) are commonly excavated in treasures and isolated finds in Ukraine. Less commonly
in the consist of the treasures are the coins of Scotland, Ragusa (or Dubrovnik), the French kingdom, England,
and Italian lands, which causes us an increased interest. Findings of rare coins, in our opinion, serve as a very
significant marker in the study of the systems of international trade and economic communications of Ukrainian
lands in any historical period, which is especially relevant in the context of the current political course of
Ukraine for integration into the EU, where the numismatics is once again proves the presence of ancient and
traditional vectors of orientation of the Ukrainian market and the economy of the West.
In the process of researching of rare coins from the collections of state museums in Ukraine, our attention
was drawn to the silver teston minted in the Pontifical State in Rome in 1690 on behalf of the Pontiff Alexander
VIII (1689-1691), and stored in the collection of the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reservation
in Kyiv. The coin is made of silver, weights 9.10 grams and has 31 millimeters in diameter.
The obverse of the coin depicts a profile of the pontiff Alexander VIII, turned to the right. The Pope is
dressed in a mantle, in decorations which reveal plant ornaments and the image of an eagle. Below is a signature
of the HAMERANVS inscription pointing to the famous Roman medal engraver – Giovanni Martino Hamarani.
Since the 1679, Giovanni Martino has been working on the creation of dies of coins and medals for the Vatican’s
Popes: Clement X, Innocenty XI, Alexander VIII, Innocenty XII and Clement XI. The circular legend of the
obverse indicates the name of the pontiff ALEXAN: VIII * PONT: MA: I:. The edge of the coin is decorated
with a circular rim similar to the rope.
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The reverse of the coin depicts in center the two oxen with a plow. On the top of the coin is the circular
legend RE * FRVMENTARIA * RESTITVTA, which translates from Latin as “Grain processing”. The date
is written in the form of Roman numerals MD-CXC – 1690 year of mint.
An interesting feature of this coin is the way of writing of it’s date using letters punches C and I instead
of the letters punches M and D, putting the actual letters of the CIC and IC together on the stamp. This practice
was used to create stamps in case of the damage or loss of the required letter punch. Probably, the upper and
lower part of the legend of the stamp drawing were performed by various craftsmen (or their students).
The coin also has a number of defects, both productive and acquired as a result of careless storage and
exposure. In the center of the reverse, we see the remnants of glue and velvet fiber. This is a consequence of
gluing of the coin directly onto the fabric of the vertical display window. Also on the reverse there is a half of
the lost inventory number marked with black ink. Both of these defects are acquired as a result of illiterate
performance of stock and exhibit work.
The Papal testone described above is quite rare both for state museum collections in Ukraine, as well as
for coins that are in the private collections, it has a great historical and cultural value.
Ключові слова: Папська держава, Олександр VIII, тестон, Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник;
Key words: Papal State, Alexander VIII, testone, National Kyiv-Pechersk historical and cultural
reservation;

Як відомо, грошовий обіг України з часів появи найперших монет до Нового часу
характеризувався як досить насичений найрізноманітнішими монетами, поєднуючи в собі різні,
а інколи, здавалося б, несумісні між собою монетні системи (наприклад, монети Кафи з
латинськими і татарськими легендами у XV столітті, а також зливки скандинавської та
візантійської вагової норми у часи Київської Русі), безліч різноманітних номіналів та емітентів.
Розквіт різноманітності присутніх у грошовому обігові монет припадає на першу половину
XVII століття, хоча і зберігається до його кінця, формуючи таким чином, так би мовити,
традиційну багатогранність.
Зазвичай у складі скарбів, так і одиничних знахідок, у другій половині XVII століття
фігурують монети Речі Посполитої, Московії, Османської імперії, крупні срібні монети
Об’єднаних провінцій Нідерландів, курфюршества Бранденбург-Пруссії (як і багатьох інших
німецьких держав). Рідше у складі скарбів зафіксовано монети Шотландії, Рагузи (або
Дубровніка), Французького королівства, Англії, Італійських земель, що викликає у нас
підвищений інтерес1..
Раніше, визначивши основні принципи, проблематику та перспективи дослідження
скарбознавства в українській нумізматичній науці2., як один із пріоритетних напрямків ми
встановили введення до наукового обігу та подальше більш глибоке дослідження рідкісних
монет, мало характерних для загальної картини грошового обігу, а також тих, що знаходяться
у колекціях державних музеїв та заповідників, та висвітлені на сторінках різноманітних
профільних Інтернет-ресурсів3.. Такі монети, на наш погляд, слугують досить суттєвим
маркером у дослідженні систем міжнародної торгівлі та економічних зав’язків українських
земель в будь-якому історичному періоді, що особливо актуально і в контексті сучасного
політичного курсу України на інтеграцію в ЄС, де нумізматика ще раз доводить наявність давніх
та практично традиційних векторів орієнтації українського ринку та економіки на Захід.

1.
2.
3.

Коцур В.П. Актуальні напрямки та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні. Наукові записки з
української історії: Збірник наукових статей. Вип. 33. Переяслав-Хмельницький, 2013. С. 3.
Коцур В.П. Історіографія українського скарбознавства. Український Нумізматичний Щорічник. № 1. Київ-Переяслав-ХмельницькийКропивницький, 2017. С. 15-33.
Орлик В.М. Інформаційний потенціал WEB-ресурсів у нумізматичних дослідженнях (на прикладі монет держав Хрестоносців). Матеріали
наукової конференції з міжнародною участю «Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі».
(14 березня 2013 р., м. Київ). Київ, 2013. С. 129-133.
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У процесі дослідження рідкісних монет із колекцій державних музеїв, нашу увагу
привернув срібний тестон, карбований у Папській Державі на монетному дворі у Римі від імені
понтифіка – Олександра VIII (1689-1691), у миру П’єтро Віто Оттобоні, у 1690 році, що
зберігається у колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у
Києві (Рис. 1). Нагадаємо, що раніше ми ввели до наукового обігу рідкісний золотий португал
Богемії з того самого музейного зібрання1..
Монету карбовано зі срібла вагою 9,10 грамів та розміром 31 міліметр у діаметрі.
На аверсі монети зображено профіль понтифіка Олександра VIII, повернутого вправо.
Папа вдягнений у дорогу мантію, у прикрасах якої проглядаються рослинні орнаменти та
зображення орла. Нижче портрету напис HAMERANVS, що вказує на спадкового римського
медальєра та гравера, різьбяра монетних штемпелів – Джованні Мартіно Хамерані. З 1679 року
Джованні Мартіно працював над створенням штемпелів та медалей для пап Ватикану:
Климента Х, Інокентія ХІ, Олександра VIII, Інокентія ХІІ та Климента ХІ. Кругова легенда
аверсу вказує на ім’я понтифіка ALEXAN:VIII*PONT:MA:I:, починаючи з 8 годин. Край
монети прикрашено круговим обідком, подібним до мотузки.
Реверс монети зображує в центрі двох волів вправо із плугом під час оранки. Зліва та
справа від худоби зображено два крупних колоски пшениці, у верхній частині монети кругова
легенда RE*FRVMENTARIA*RESTITVTA, що в перекладі з латини означає: «Обробка
зерна». З нижньої частини монети у відділеному від верхнього малюнку горизонтальною
подвійною лінією поміщено герб роду Патріцци з рослинним орнаментом по бокам, а також
датою, написаною у вигляді римських цифр MD-CXC – 1690 рік.
Цікавою особливістю цієї монети є написання її дати з використанням замість літер М та
D пуансонів літер С та І, наносячи на штемпель фактично комбінації літер СІС та ІС,
намагаючись за рахунок дзеркального зображення літери С відтворити опуклість необхідних
літер. Така практика застосовувалась при створенні штемпелів у випадку псування чи втрати
необхідного літерного пуансону, але ж інструмент із літерою М присутній у легенді слова
FRVMENTARA та міг би бути використаний і для нанесення літери у даті. Розгадка цього
питання може бути лише в тому, якщо верхню та нижню частину легенди штемпельної
заготовки виконували різні майстри (або їх учні)2.. Ефективним це могло бути при виготовленні
заздалегідь незавершених штемпелів – без нанесення дати, яка доставлялась пізніше, при
настанні відповідного року.
Монета також має низку дефектів, як виробничих, так і набутих в результаті недбалого
зберігання та експонування. У центрі реверсу ми бачимо залишки клею та оксамитового
волокна. Це є наслідком наклеювання безпосередньо самої монети на тканину вертикальної
експозиційної вітрини. Також на реверсі присутнє на половину втрачене позначення
інвентарного номеру, виконане чорною тушшю. Обидва ці дефекти набуті в результаті
неграмотного виконання фондової та експозиційної роботи, виправлення наслідків чого на
сьогоднішній день вимагає професійної реставрації. На 10 годин на аверсі монета має втрати
частини поля по краю, що могло трапитись як в процесі обігу монети, а також бути дефектом
заготовки ще до нанесення зображення штемпелем. До того ж, поле аверсу практично повністю
вкрите брудом із видимими слідами відбитків пальців. Все це свідчить про непрофесійне
ставлення до монети.

1.

2.

Коцур В.П. Португал Богемії з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Збірник тез доповідей
V Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки”. (21 22 червня 2018 р.). Меджибіж Переяслав-Хмельницький Кропивницький Київ, 2018. С. 89-90.
Бойко-Гагарін А.С. Монети Центральної та Східної Європи ХІV XVII ст.: процеси виготовлення та фальшування: дис. … кан. істор. наук:
07.00.06. Кіровоград, 2014. С. 64.

96

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 2

Із числа відомих вчинків папи Олександра VIII – купівля книг та рукописів шведської
королеви Христини для бібліотеки Ватикану, а також надання допомоги Польщі та Венеції у
боротьбі із Турками. Ці події можуть імовірно вказувати на шлях потрапляння цієї монети до
України, після чого вона зберіглась до нашого часу у колекції заповідника.
Описаний вище папський тестон є досить рідкісним як для державних музейних зібрань
України, також і для монет, що знаходяться у приватних колекціях. Папа Олександр VIII
володарював у Ватикані лише півтора року, що відобразилось у нумізматиці лише невеликою
кількістю монет, що збереглись до нашого часу монет, що карбовані від його імені. Це визначає
тестон з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як той,
що має величезну історичну та культурну цінність.
Ілюстрації

Рис. 1.
Папська Республіка, Олександр VIII, тестон 1690, м.д. Рим.
Інв. № КПЛ-м-2724.
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ПРО ВІДМІННІ РИСИ ПАРА АХМЕДА ІІІ ВІД МЕДІНІ АХМЕДА І, КАРБОВАНИХ
НА МОНЕТНОМУ ДВОРІ У МІСРІ (ЄГИПЕТ)
ABOUT THE DIFFERENCE AMONG THE PARA’S OF AHMED III FROM MEDINI
OF AHMED I MINTED IN MISIR (EGYPT)
Анотація
В османській нумізматиці відомі рідкісні випадки, коли легенди монет різних султанів мають
майже однакову легенду. Ця обставина можу значно ускладнити процес ідентифікації монет, особливо
коли на їх полі відсутня, або нерозбірливо нанесена дата. Особливо складною є ідентифікація срібного
пара, карбованого на монетному дворі у Місрі (Єгипті) на початку правління султана Ахмеда ІІІ (17031730 рр.). цю монету часто помилково ідентифікують як срібний медіні султана Ахмеда І (1603-1617 рр.),
хоча часовий проміжок між їх емісіями дорівнює майже цілому століттю. Це і не дивно, адже вони мають
спільні риси: монетні заготовки майже однакові за розміром та вагою, склад сплаву є подібним, а дата
карбування, як правило, або відсутня, або є нечитабельною. На реверсах обох типів монет нанесено
«вузол щастя», який сильно привертає увагу. На обох типах монет внутрішній обідок суцільний, а
зовнішній – крапковий. Арабо-мовні легенди як на одному, так і іншому типі монет мають майже
однаковий текст. А саме: на аверсі: «Султан Ахмед син Мехмеда хана», на реверсі: «Допоможи, Боже,
зробити його переможцем, карбовано у Місрі року 1115 (або 1012)».
Погана якість монет, карбованих у Місрі, негативно відіграло на читабельності легенд карбованих
на цьому дворі монет. Особливо погано прокарбовувалась ділянка ближче до краю монет, саме у місці
нанесення дати виготовлення. Навіть у тих випадках, коли дата, все ж таки, попала на поле монети,
дуже часто її складно правильно прочитати, адже в ній самій може бути помилка майстра, можуть бути
викривленими або відсутніми цифри. Ці недоліки в однаковій мірі притаманні як пара султана Ахмеда
ІІІ, так і медіні Ахмеда І.
В цій статті нами здійснено спробу описати всі типи пара, карбований на монетному дворі у Місрі
в часи правління султана Ахмеда ІІІ, порівняти пара «тип 1» з медіні султана Ахмеда І, також
карбованого на цій монетарні, вказати на відмінності між їх легендами. Отримані результати значною
мірою допоможуть полегшити нумізматам відрізняти пара султана Ахмеда ІІІ від медіні Ахмеда І.
Провівши детальне дослідження вище вказаних типів монет, можемо вказати на основні
відмінності:
1. Слово «султан» у пара «тип 1» має високу літеру «нун», а літера «сін» – із рівною нижньою лінією.
У медіні султана Ахмеда І літера «нун» у слові «султан» Слово «султан досягає приблизно половини
сусідньої літери «аліф», а літера «сін» – хвиляста.
2. Імена «Ахмед» та «Мехмед» на пара «тип 1» стилізовані та пишуться інакше аніж на медіні Ахмеда
І, як і на інших османських монетах.
3. Літера «нун» у слові «син» у пара «тип 1» по висоті рівна літері «аліф» в імені «Ахмед», до того ж,
у літері «нун» часто одночасно присутні як діакритична крапка, так і «зайва» діакритична риска. У
медіні султана Ахмеда І у слові «син» літера «нун» нижче літери «аліф» в написанні імені «Ахмед»,
лише одна діакритична крапка над літерою «нун».
4. На пара султана «тип 1» імена «Ахмед» та «Мехмед» дещо зміщені вліво з-під частини слова
«султа…». А на медіні султана Ахмеда І ім’я «Ахмед» не виступає з-під частини слова «султа…»,
а, навіть, навпаки, дещо є зміщеним вправо.
5. У медіні Ахмеда І у третьому рядку аверсу над літерою «даль» в імені «Мехмед» розміщене слово
«Shede», на пара «тип 1» слово «Shede» розміщене в імені «Мехмед» над першою літерою «мім».
6. У медіні Ахмеда I третій рядок аверсу закінчується словом «хан», а на пара «тип 1» замість слова
«хан» розміщене зображення «вузлу щастя».
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7.
8.
9.

На аверсі та реверсі пара «тип 1» у більшості випадків діакритичні крапки замінені на клино-подібні
рисочки. Часто слово «Shede» зображується у вигляді риски.
На реверсі монети відрізняються між собою датами. На пара «тип 1» діакритичні крапки, як
правило, замінені клино-подібними рисками.
На пара «тип 1» не може бути суттєвого зміщення верхнього штемпеля відносно нижнього.

Summary
In the Ottoman numismatics there are rare cases where the legends of the coins of different sultans have
almost identical text. This circumstance may impede the identification of a coin if the date is missing or illegible.
Particularly difficult identification of the silver vapor produced at Misr mint at the beginning of the reign of
Sultan Ahmed III (1703-1730). This coin is often mistaken for the silver medini of Sultan Ahmed I (16031617), although the time difference between their releases is equal to the centenary. And not surprisingly,
because they have the same features: the coins are almost unchanged in size and weight, the composition of
the silver alloy is approximately the same, and the date is usually either missing or unreadable. The reverse of
both coins depicts a “knot of happiness” that attracts great attention. On both coins, the inner rim is solid, and
the outer rim is dotted. Arabic-language legends have one and the same text on one and the other coin. Namely,
on the obverse: “Sultan Ahmed the son of Mehmed Khan”; on the reverse: “Help God to make him the winner,
repent, Misr, year 1115 (or 1012).”
Bad quality of minting in Misr negatively affected the readability of the legends of coins issued on it.
The edges of the coin were roughened particularly badly, that is, the place where the date is located. Even in
those cases when the date still fell on the coin, it is often difficult to read correctly because it may contain an
error, digits may be distorted, or a part of numbers may be missing. These disadvantages are equally the same
as the pair of Ahmed III and the mediums of Ahmed I;
In this article, an attempt is made to describe all types of steam minted at Misir. Misr during the reign of
Sultan Ahmed III, compare the pair of “type 1” from the median of Sultan Ahmed I, thrown at Misir. Misr, and
point out the differences in their legends. The information received contributes to the identification of the “type
1” pair even on individual fragments of the legend, and will help the numismatists to distinguish the pair from
the median of the sultan Ahmed I. For the study, a couple was taken which, with a great degree of certainty,
relate to the time of the reign of Sultan Ahmed III, and the Medina by the time of the reign of Sultan Ahmed I.
This work was favored by the occasional finds of the three treasures. The author managed to get acquainted
with them and fix the 39 Ottoman coins that were in them.
After studying the peculiarities of writing the legends, we can determine the difference between the pair
of Sultan Ahmed III from the medini of Sultan Ahmed I.
1. The word “Sultan” in the pair “type 1” has a high “nun”, and the letter “son” – with an even lower line. At
the medina of Sultan Ahmed I, the letter “Nun” in the word “Sultan” reaches about half the neighboring
letter “aliph”, and the letter “son” is wavy.
2. The names of “Ahmed” and “Mehmed” on the pair “type 1” are styled and written differently than on the
median of Ahmed I and other Ottoman coins.
3. The letter “nun” in the word “son” of the pair “type 1” in height is equal to the letter “aliph” in the name
of “Ahmed”, moreover, in the letter “nan” often there are at the same time both the diacritic point and the
“extra” diacritic dash In the medina of Sultan Ahmed I, in the word “son”, the letter “nun” is lower than
the letter “aliph” in the name of “Ahmed”, and only one diacritical point above the letter “nun”.
4. On the couple of the sultan “type 1”, the names “Ahmed” and “Mehmed” slightly protrude to the left of
the part of the word “Sult ...”. And on the median of Sultan Ahmed I the name “Ahmed” does not appear
from the part of the word “sultana ...”, and even, on the contrary, is slightly offset to the right.
5. In the median of Ahmed I, the word “Shede” is placed in the third line of the letter above the letter “distant”
in the name of “Mehmed”, and the word “Shede” is placed in the name “Mehmed” above the first letter
“mim” on the “type 1” pair.
6. At the medina of Ahmed I, the third line of the aperture ends with the word “khan”, and the pair “type 1”
instead of the word “khan” places the image of “knot of happiness”.
7. On the obverse and the reverse of the pair “type 1” in most cases, the diacritical points are replaced by
wedge-shaped dashes. Often the word “Shede” is depicted as a dash.
8. The reverse of the coin has its own dates. On a pair of “type 1” diacritical points are usually replaced by
wedge-shaped dashes.
9. There can be no significant displacement of the upper stamp relative to the lower one on the “type 1” pair.
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В османській нумізматиці є рідкісні випадки, коли легенди монет різних султанів мають
майже однаковий текст. Ця обставина може суттєво ускладнити ідентифікацію. Монети, якщо
на її полі відсутня чи нерозбірливо нанесена дата. Особливо складною є ідентифікація срібних
пара, карбований на монетному дворі у Місрі (далі – м.д.) на початку правління султана
Ахмеда ІІІ (1703-1730 рр.). Цю монету часто помилково визначають як срібний медіні султана
Ахмеда І (1603-1617 рр.), хоча часовий проміжок між їх емісіями дорівнює вже цілому століттю.
І це не дивно, адже обидва типи монет мають спільні риси: монетні заготовки по розміру
та вазі майже не відрізняються, склад срібного сплаву приблизно схожий, а дата, як правило,
або відсутня, або є нечитабельною. На реверсах обох типів зображений «вузол щастя», який
сильно привертає увагу. На обох монетах внутрішній обідок – суцільний, а зовнішній обідок –
крапковий. Арабсько-мовні легенди як на одній, так і на іншій монеті мають майже однаковий
текст. А саме, на аверсі: «Султан син Ахмеда хана»; на реверсі: «Допоможи, Боже, зробити його
переможцем, карбовано, Міср, рік 1115 (або 1012)».
Незадовільна якість виготовлення монет у Місрі негативно відобразилось на
читабельності легенд емітованих на ньому монет. Особливо погано прокарбовувались краї
монет, тобто те місце, де розміщується дата1.. Навіть в тих випадках, коли дата все ж попала на
поле монетного кружку, часто її складно правильно прочитати, адже в ній може бути присутня
помилка, нанесена ще гравером штемпеля, а також може бути відсутньою частина цифр. Ці
недоліки притаманні в однаковій мірі як пара Ахмеда ІІІ, так і медіні Ахмеда І; і в цьому легко
переконатись, ознайомившись із зображенням монет, представлених у Таблиці 1, а також
зображеннями монет, завантажених на нумізматичному інтернет-ресурсі ZENO.RU2..
Поява у грошовій системі Османської імперії такої грошової одиниці як пара викликане
суттєвим зменшенням вмісту срібла в османському акче. Довгий час срібне акче слугувало
основним платіжним засобом. Воно впевнено посідало панівне місце на ринках імперії та її
васальних держав до початку XVIII століття. У фінансових розрахунках фігурували лише акче,
гаманці та юзлуки. Термін «пара» з’являється у турецьких документах лише у кінці XVII ст3..
У 1470 році почалось карбування золотого султані, яке відповідало стандарту
венеціанського дуката (цехіна). На початку XVI століття один султані був еквівалентний
54 срібним акче, а в середині століття за нього давали вже 60 акче, в кінці століття вартість акче
складала вже 125 акче. І співвідношення акче до султані зростало в XVII столітті в залежності
від подальшого зменшення вмісту срібла в акче. Вага султані при цьому була незмінною.
У грошовій системі Османської імперії існував номінал і менше за акче – мідний мангір.
У XVI столітті один акче відповідав 8 великим мангірам, або 24 дрібним. А от проміжного
номіналу між срібними акче на золотими султані не було, що складало значні труднощі при
здійсненні торгівельних та фінансових операцій. Золотий султані не завжди був доступний для
переважної більшості населення, а крупні розрахунки частіше супроводжувались цілими горами
акче. З середини XVII століття османське акче стає виключно маленькою та тонкою монеткою.
Його вага та вміст срібла знижується приблизно з 0,7 грамів у 1580 році до 0,3 у 1640, в
результаті чого акче стало незручним для щоденних операції з купівлі-продажу. Крупні срібні
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Витол А.В. Османская империя (начало XVIII в.). М.: «Наука» ГРВЛ, 1987. 136 с.
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монети, такі як онлики (10 акче), карбувались лише періодично та швидко зникали з обігу, в
той час як акче з низьким вмістом срібла буквально заповнили ринок. В цілях покращення
монетної системи Висока Порта наказала карбувати нову монету, яка отримала назву «пара».
За основу пара був взятий медіні (грошова одиниця, що побутувала в Єгипті, а також декількох
районах Сирії), який містив срібла в 2-3 рази більше, аніж акче1..
Карбування пара із срібла 700-той проби почалось у кінці правління султана Мурада IV,
тобто у 1640 році. Однак обсяги виробництва монети нового номіналу було незначним та не
могло задовільнити потреби ринку. У грошовому обігові Османської імперії у XVII століття
знаходилась величезна кількість європейських срібних монет, які і прийняли на себе функцію
проміжної ланки між срібними та золотими монетами.
Починаючи із кінця XVI століття основним покупцем срібла на мировому ринку став
Китай, який у величезних кількостях та за високими цінами скуповував срібло, що
видобувалось у Північній Америці та у Європі. В результаті різкого збільшення попиту на цей
метал у багатьох європейських країнах виник його дефіцит. Османська імперія не біла
виключенням. Ціни на срібло у східних кордонів були вище аніж на західних. Ця різниця у
цінах стала рушійною силою, що сприяла переміщенню срібла з Європи до східний провінцій
імперії, де його скуповували іранські купці та вивозили до Індії та Китаю.
Через відсутність срібла монетні двори Османської імперії у сорокових роках
XVII століття зупинили роботу. А столичний монетний двір у Константинополі д середини
вісімдесятих років XVII століття поступово скорочував виробництво срібної монети. На ньому
карбувались тільки акче у невеликих обсягах, необхідних для виплати жалування солдатам та
прислугам султанського палацу, а також необхідних на потреби самого султана. Вміст срібла в
одному акче у кінці XVII століття складав 0,13 грами. У період чергової фінансової кризи 16891691 років, правління у 30-місячний період наказало відкарбувати до 600 мільйонів одиниць
мідних мангірів. Мідний мангір прирівнювався до срібного акче. Емісія срібних османських
монет припинилась, а європейська срібна монета стала домінувати на внутрішньому ринку2..
Висока Порта розуміла на скільки величезною є шкода європейської валюти, яка
обслуговувала внутрішній ринок імперії. Як тільки з’явились сприятливі економічні та
матеріальні умови для карбування срібних монет, на монетні двори було завезено нове
обладнання та налагоджене виробництво османських срібних монет. Для їх виготовлення в
якості сировини використовувались іноземні срібні монети.3.. в результаті застосованих реформ
у двадцятих роках XVIII століття грошова система імперії отримала повний асортимент срібних
монет від куруша до дрібних акче. В той час як куруш, золта та 20 пара використовувались для
середніх та крупних угод; 1 пара, 5 пар та 10 пар слугували дрібною монетою. До того часу
купівельна спроможність акче, оцінювалась у третину пара, стала занадто малою для більшості
щоденних покупок. Через це пара в якості основної грошової одиниці для дрібних угод був на
багато зручнішим, аніж акче4..
Відновлення виробництва срібних монет на монетних дворах імперії, імовірно, було
складним процесом. Можливо, були деякі складнощі та невдачі. У кінці правління султана
Ахмеда ІІІ пара масово карбували досить якісно (Рис. 15). А саме: з красивою тугрою, з рівним
та рівномірним невисоким рельєфом, з ідеально круглою формою монетної заготовки та
стандартною вагою. Але на початку правління султана пара ще карбувались із старим типом
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легенди (без тугри), на монетних заготовках, виготовлених тим же чином, що і у XVII столітті
(тобто, застарілими технологіями). В результаті такого карбування монети набували дуже
низьку якість, мали неприродній вигляд та були майже нечитабельними. На м.д. Міср
виробництво таких низькоякісних пара відбувалось до 1723 року, доки Висока Порта не
відправила у Каїр групу чиновників для вирішення питання покращення якості монет, що там
виготовляються1..
У період правління султана Ахмеда ІІІ на м.д. у Міср карбувались пара трьох типів. Для
зручності ми надамо кожному типу пара свою умовну назву: «тип 1», «тип 2» и «тип 3».
Нумерація відображає хронологічний порядок карбування цих пара. Пара «тип 1» карбувався
на початку правління Ахмеда ІІІ, пізніше карбувався пара «тип 2», пара «тип 3» карбувався у
кінці правління султана.
Як показала практика, у руки нумізматів пара Ахмеда ІІІ монетного двору у Міср попажає
не часто, по одному чи по декільком екземплярам. Автору за десятилітній термін активного
колекціонування османських монет вдалось придбати всього лише 2 екземпляри та 1 фрагмент
пара «тип 1». Пара «тип 3» - всього лише 2 екземпляри. Пара «тип 2» автор вперше побачив
безпосередньо перед написанням цієї статті. І цей період розквіту любительської пошукової
археології в умовах проживання у місті Ізмаїлі, на землях якого ці пара були в обігу у першій
половині XVIII століття. В процесі спілкування з іншими колекціонерами виявилось, що у
кожного із них є ці монети у приблизно такій самій кількості. Маючи в наявності декілька монет
із погано відкарбованою легендою, проглядаючи залишки неохайно відкарбованих літер,
практично неможливо відшукати в них що-небудь, що повторюється, пізнаване, за виключенням
малюнку «вузлику щастя».
Проблема ускладнюється також ще більшою зовнішньою подібністю пара «тип 1» з пара,
що карбувалось в той самий час на монетному дворі у Костантініє (м. Константинополь). А
саме, вводить в оману розміщений під «вузликом щастя» середня частина слова «Костантініє»
( )القسطنطينية, що у більшості випадків відкарбовується на монеті фрагментарно у вигляді двох
з’єднаних між собою овалів. І це недбало зображене буквосполучення «…тант…» ( )طنطпо
сусідству із «вузликом щастя» навіть досвідчені колекціонери читають як «Міср» ()ﻣﺼﺮ. У
У
більшості випадків нумізмати не можуть ідентифікувати пара «тип 1» та пара «тип 2»,
втрачають до них цікавість та відкладають їх до «іншого срібного непотребу». «Чорні
археологи», що не змогли продати колекціонерам пара «тип 1» та пара «тип 2», разом із іншими
«проблемними» срібними монетами здають їх на переплавку в якості металобрухту. Таким
чином, нумізматика несе невідновлювані втрати.
У цій статті нами здійснена спроба описати всі типи пара, відкарбовані на монетному
дворі у Міср у час правління султана Ахмеда ІІІ, порівняти пара «тип 1» із медіні султана
Ахмеда І, а також вказати на відмінності їх легенд. Отримана інформація сприяє ідентифікації
пара «тип 1» навіть по окремим фрагментам легенди, та допоможе нумізматам відрізнити ці
пара від медіні султана Ахмеда І. для дослідження були взяті пара, які із високим ступенем
імовірності відносяться до часу правління султана Ахмеда ІІІ, а також педіні, що відносяться
до часу правління султана Ахмеда І, дані щодо яких занесено у Таблицю 1. Цій праці позитивно
сприяли випадкові знахідки трьох скарбів. Автору вдалося ознайомитись із ними та зафіксувати
39 османських монет, що в них знаходились. Більша кількість досліджених монет взяти із
скарбу, віднайденого у кінці 2012 року на території бувшого Томаковської січі (Нікопольський
район Дніпропетровської області). З-посеред декількох сотень бешликів Кримського ханства,
карбований у період 1702-1736 років, знаходились 19 пара (М.1 – М.19) «тип 1». Також в цьому
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скарбі знаходились 4 пара (М.35 – М. 38) «тип 2». Всі вище перераховані монети були карбовані
на монетному дворі Міср. В цьому самому комплексі були 1 пара (М.40) султана Мустафи ІІ
(1695-1703 рр.) та 1 пара (М.39) султана Ахмеда ІІІ, карбовані на монетному дворі Костантініє.
Два пара (М.20 – М.21) «тип 1» були знайдені у 2012 році у складі великого скарбу монет
Кримського ханства, карбованих в період 1704-1743 років. Місце виявлення скарбу – північна
частина Кримського півострова. Разом із цими пара також був знайдений 1 пара, карбований
на монетному Костантініє, з тугрою та з датою 1115 р.Х.
Ще 5 досліджуваних пара (М.22 – М.26) «тип 1» були виявлені на початку 2013 року у
складі великого скарбу монет Кримського ханства, віднайденого у Крим неподалік селища Зуя.
Білогородського району. Всього у цьому скарбі нараховувалось приблизно 7000 монет,
карбованих в період 1723-1739 років. Серед них виявились 11 османських монет, в тому числі:
5 екземплярів османських пара «тип 1» та 1 пара монетного двору Костантініє султана Ахмеда
ІІІ, а також 5 екземплярів пара монетного двору Костантініє султана Махмуда І (1730-1754 рр.).
монети (М.20 – М.26) знаходяться у приватній колекції.
Автором досліджені також два екземпляра пара (М. 27 – М. 28) «тип 1», один фрагмент
пара (М. 29) «тип 1», два екземпляри пара (М. 30 та М.31) «тип 3».
В цілому, для дослідження використані монети, що походять із трьох скарбів, виявлених
в різних районах України, які були тезавровані в першій половині XVIII століття. Така географія
знахідок дає підстави припускати, що досліджені монети ідентичні всім іншим монетам цього
номіналу, що знаходився у обігу у першій половині XVIII століття на всій території Османської
імперії.
Імовірність того, що у масив досліджуваних монет (М.1 – М.29) випадково попав медіні
султана Ахмеда І досить мала. До початку XVII століття медіні султана Ахмеда І вже давно
вийшли з обігу. Важка фінансова криза, що вразив Османську імперію у кінці XVII століття, а
також передувавши йому тривалий період «псування монети» ефективно сприяли виведенню
з грошового обігу не тільки медіні султана Ахмеда І, але і усіх дореформених срібних
османських монет1.. Відмітимо також той факт, що у всіх трьох названих вище скарбах були
відсутні османські монети, карбовані до правління султана Мустафи ІІ (до 1695 року). Тобто,
імовірність гіпотетичної присутності у скарбах монет султанів Мустафи I, Османа II, Ібрагіма,
Мурада IV, Мехмеда IV, Сулеймана II и Ахмеда II на багато вище, аніж у медіні Ахмеда І. Однак,
у вище зазначених скарбах таких монет немає, а це означає, що на момент тезаврації не було
таких монет і у грошовому обігові.
У дослідженні використані фотографії медіні (М.32 – М.34) султана Ахмеда І, що
знаходяться у приватній колекції сербського нумізмата Слободана Сречковича. Це було
зроблено у силу того, що медіні Ахмеда І карбу монетного двору у Місрі з добре читабельною
легендою та датою, зустрічаються у десятки разів рідше, аніж пара Ахмеда ІІІ, та у автора статті
не було іншої можливості отримати матеріал для проведення дослідження. Автор висловлює
глибоку подяку Слободану Сречковичу за надані матеріали.
Опис пара «тип 1» султана Ахмеда ІІІ
У дослідженні використані матеріали із всесвітньо відомого каталогу османських монет
автора Нурі Пере «Coins of the Ottoman Empire (Osmanlilarda Madeni Paralar), виданого у
Стамбулі у 1968 році. В цій книзі опубліковані зображення пара під № 527 (Рис. 1), а також
надано його короткий опис його легенд: «Пара Султан Ахмед син Мехмеда хана. Допоможи,
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Боже, зробити його переможцем, карбовано у Місрі, рік 1115. Діаметр 14 мм, вага 0,45»1.. Єдина
неточність – в описі присутнє зайве слово «хан». У легенді монети, а також і на фотографії №
527 слово «хан» відсутнє. У статті досліджується під умовною назвою «тип 1» саме цей тип
пара. Единственная неточность – в описании присутствует лишнее слово «хан». В легенде
монеты, да и на фотографии №527 слово «хан» отсутствует. В статье исследуется под условным
названием «тип 1» именно этот тип пара.
У каталозі Атома Дамали під № «14-MS-G2c», на думку автора, пара «тип 1» Ахмеда ІІІ
помилково визначене як «акче султана Ахмеда І, карбоване, Міср, рік 1012, вага 0,4 грами,
діаметр 13 міліметрів». У описі аверсу монети також присутнє зайве слово «хан», хоча на
поданому зображенні монети у томі місці, де має розміщуватись це слово, чітко видиме
зображення «вузлику щастя»2.. У цьому ж каталозі розміщене зображення № «23-MS-G1a»,
аналогічній пара «тип 1», визначеної як «пара султана Ахмеда ІІІ, карбовано, Міср, вага 0,58
грам, діаметр 15 міліметрів». Однак, Атом Дамали дає два варіанти дати 1115 та 1118 р.Х. на
думку автора, другий варіант дати – «1118 р.Х.» –з’явився у каталозі завдячуючи сумнівам, які
викликає своєрідний напис цифри «5» у даті пара «тип 1», про що піде мова нижче у нашій
статті. У каталозі надається опис пара «Султан Ахмед син Мехмеда хана. Допоможи, Боже,
зробити його переможцем, карбовано, Міср, рік 1115»3.. В описі аверсу монети також присутнє
зайве слово «хан», хоча на зображенні монети це слово відсутнє.
У каталозі Джем Султана цей пара не згадується4.. Маючи 28 монет та 1 фрагмент пара
«тип 1» султана Ахмеда ІІІ, які без помилково визначаються як читабельною на них датою, так
і обставинами їх знахідки, можна дослідити особливості їх легенди, щоб потім порівняти
отримані результати їх результатами дослідження медіні Ахмеда І. оскільки на кожній із монет
легенда присутня фрагментарно, у ході дослідження обираються ті екземпляри, на які найкраще
відкарбований один із фрагментів легенди. Після вивчення кожного фрагменту із окремих
фрагментів, як мозаїка, складається повна легенда досліджуваної монети.
Перший рядок: слово «султан» (Рис. 2). Перша літера «сін» має рівну нижню лінію, що,
на думку автора, є наслідком деградації. Остання літера у рядку «нун» рівняється по висоті
попередній букві «аліф». Над літерою «сін» розміщується стилізоване зображення слова
«Shede».
Другий рядок: ім’я «Ахмед», зображено своєрідно (Рис. 3). Як прийнято у османській
нумізматиці, воно відкарбовано у каліграфічному варіанті напису. Літера «ха» починається з
горизонтального відрізку прямою лінією, від якої плавно, під гострим кутом догори, ніби
синусоїда, відгалужується верхня лінія букви «ха», тим самим нагадуючи профіль качиної
голови. Нижня горизонтальна лінія літери «ха» є продовженням згаданого відрізку прямої лінії
та суворо перпендикулярна літері «аліф», продовжується, перетинаючи літеру «аліф»,
непомітно переходячи нижню лінію літери «даль». Літера «мім» загнута майже під прямим
кутом вправо від літери «аліф». Над літерою «ха» розміщено стилізоване зображення слова
«Shede» – імовірно, одне із імен Правителя.
За іменем «Ахмед» наступним є слово «син» (Рис. 4). Виконано крупним шрифтом,
заповнює другий рядок до самого обідку монети. Можна візуально легко помітити, що висота
літери «нун» значно більша половини її ширини та не поступається по висоті літері «аліф». Це
стало можливим через те, що під словом «син» у третьому рядку розміщено всього лише
невеликий малюнок «вузлик щастя». Над діакритичною точкою букви «нун» часто проставлена
риска, що, на думку автора, є наслідком недбалої роботи гравера штемпелів.
1.
2.
3.
4.
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Третій рядок містить ім’я батька «Мехмед» (Рис. 5). Це ім’я також виконане у
каліграфічному варіанті написання, однак, із деякими особливостями. Над літерою «ха»
розміщено стилізоване зображення слова «Shede» – імовірно, одне із імен Повелителя. Ліва
частина першої літери «мім» та нижня частина літери «ха» зображені у вигляді горизонтальних
паралельних відрізків прямої лінії, суворо перпендикулярних літері «аліф». Нижня частина
літера «ха» перетинає літеру «аліф» під прямим кутом, та продовження її є нижньою частиною
літери «даль». Друга літера «мім» загнута під прямим кутом вправо від літери «аліф».
Закінчується третій рядок стилізованим малюнком «вузлику щастя» (Рис. 6). Слово «хан»
у легенді монети відсутнє. Особливу увагу заслуговує розміщення на аверсі слів легенди
відносно один одного на полі монети. Закінченні імен «Ахмед» та «Мехмед» розміщено на
одній вертикальній лінії (інколи вони можуть дещо виступати вліво за цю уявну лінію), яка
проходить у слові «султан» між літерою «нун» ( )نта іншою частиною цього слова «султа…»
((( )ﺳﻠطﺎРис. 7).
Верхня частина літери «аліф» імені «Мехмед» з третього рядку майже торкається до
нижньої частини літери «аліф» імені «Ахмед» у другому рядку. Літера «мім» у імені «Ахмед»
із другого рядку майже лежить на слові «Shede» з третього рядку. Всі слова у легенді розміщено
таким чином, щоб залишилось якомога більше порожнього місця. Замість діакритичних точок
дуже часто використовується клиноподібні риски. Слово «Shede» нерідко замінюється рискою,
точкою чи взагалі не зображується, що, на думку автора, є наслідком недбалої роботи різьбярів
штемпелів.
Реверс. Перший рядок – розгонистим крупним шрифтом зображено напис: «Азза насра»
або «Допоможи, Боже, зробити його переможцем» (Рис. 8).
Другий рядок починається словом «дуріба» (карбовано) та закінчується назвою монетного
двору «Міср» (Рис. 9). Слово «дуріба» ( )دربскладається із двох частин: «дурі» та «ба».
Літера «ба» ( )بтрансформувалась у довгу горизонтальну лінію з «вузликом щастя» посередині.
Буквосполучення «дурі» ( )درзнаходиться під нею справа.
Третій рядок – являє собою стилізоване слово «рік», який наче хорда відділяє нижній край
монети, створюючи вузький сегмент, в якому поміщено дату входження султана на престол –
«1115» (Рис. 10). Остання цифра «5» має незвичну особливість: вона майже наполовину
втоплена вниз у обідок монети. Таке написання цієї цифри не є одиничною помилкою, воно
характерне для більшості пара «тип 1», знайдених у різних географічних точках Північного
Причорномор’я (Рис. 11). На думку автора, у цьому випадку має місце деградація цифри «5».
Підґрунтям для такого висновку слугує легенда на пара М.27. (Рис. 11). На цьому пара цифра
«5» виглядає наче приплющений зверху та знизу овал. Автор припускає, що пара М.27 є
найбільш раннім різновидом пара «тип 1». Можливо, із часом, завдячуючи недбалості різьбярів
штемпелів, нижня дуга овалу злилась із обідком монети.
Яких-небудь індивідуальних особливостей у розміщенні слів та букв, притаманних лише
пара «тип 1», на реверсі більше не виявлено. Тут діакритичні точки у більшості випадків також
замінені клиноподібними рисками, що надають легенді більший естетичний вигляд.
При огляді пара М.1-М.29 можна помітити, що при їх карбуванні верхній штемпель рівно
опускався на нижній. Тобто, обідок на аверсі точно співпадав із обідком на реверсі. Такої
точності досягти при ручному карбування дещо важко. Лише на декількох монет неспівпадіння
склало 1-2 мм, що можна пояснити або тим, що станок, на якому карбувались пара, мав погану
геометричну точність, або тим, що обідки аверсу та реверсу штемпельної пари біли зміщені
відносно один одного у час налаштування станку. На реверсах пара М.8 та М.10 чітко видимі
сліди співударяння штемпелів, що свідчить на користь припущення про карбування монет на
станку (Рис. 12). На всіх пара з обох сторін відносно добре відкарбовувалась лише частина
легенди діаметром біля 10 мм. Сила улару біла однакова, але явно недостатньою для карбування
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монети діаметром 14-16 мм. Краї монети, можливо, непрокарбовувались із-за швидкої
деформації штемпелів. Тобто, імовірно, була відсутньою технічна можливість використовувати
на даному обладнання більш міцні штемпелі, що мали б більшу товщину, а тонкі штемпелі
швидко деформувались. Спираючись на ці спостереження можна припустити, що на м.д. Міср
для карбування пара «тип 1» був переобладнаний штампувальний станок з молотовим снарядом,
що раніше назначався для карбування акче.
Опис пара «тип 2» султана Ахмеда III
У Томаковському скарбі було виявлено 4 екземпляри пара «тип 2» (М.34-М37). Настільки
мала кількість монет не дозволяє здійснити відносно них які-небудь узагальнюючі висновки.
Ці пара не мають великої подібності із медіні султана Ахмеда І та у цій статті можна
обмежитись лише розміщенням їх абрисів (Рис. 13).
У каталозі Атома Дамали поміщено досить неякісне зображення пара «тип 2» під № «23MS-G1b» та надано наступне визначення: «пара Ахмеда III, карбоване у Місрі, вага 0,6 г, діаметр
13 мм.». Надано і опис легенди:: «Султан Ахмед син Мехмеда хана, карбовано у Місрі, рік
1115, тип «Duribe fi»1..
Відмінність пара «тип 2» від «тип 1» є в тому, що на його аверсі у третьому рядку замість
«вузлику щастя» стоїть слово «хан», а на реверсі відсутня фраза «Допоможи, Боже, зробити
його переможцем». На реверсі пара «тип 2» з’явився прийменник «фа» ( )ﻓﻲ, яке в українському
перекладі означає «в» та що розділяє монету на верхню та нижню половини. Всю верхню
половину реверсу займає слово «дуріба» ( )درب, у якому літера «ба» ( )بзнаходиться у крайній
верхній точці, має крупні розміри та майже квадратну форму. На пара «тип 2» внутрішній
обідок – крапковий, а на пара «тип 1» – суцільний.
На пара М.35 під словом «Міср» добре читається знак гравера «Айн даль», а на пара М.37
видимим є лише частина літери «даль». Це перша зафіксована поява знака гравера на пара м.д.
Міср. Якісно дослідити та описати пара «тип 2» модно лише при наявності достатньої кількості
досліджуваного матеріалу.
Цікавий та незвичайний випадок можна спостерігати на монеті М.25 (Рис. 14). Аверс цієї
монети є аналогічним аверсу пара «тип 2», а реверс аналогічний реверсу пара «тип 1». На аверсі
монети помітний лише внутрішній крапковий обідок. Крапки на обідку та в літерах легенди
аверсу мають великі розміри. Імовірно, їх нанесено одним і тим же різьбярем. У слові «султан»
літера «сін» - хвильоподібна та її початок трохи загнутий донизу. Лівіше імені «Ахмед» видимі
фрагменти слова «хан». Всі ці особливості написання легенди аверсу характерні для пара
«тип 2». На реверсі внутрішній обідок – суцільний. Легенда характерна для пара «тип 1».
Можна припустити, що монета М. 25 була карбована у період переходу від карбування пара
«тип 1» до «тип 2».
Опис пара «тип 3» султана Ахмеда III
У книзі Нурі Пере опубліковано зображення пара під № 528 (Рис. 15), а також надано його
к о р о т к и й о п и с : « П а р а . Т у г р а . К а р б о в а н о у М іс р і, р
досліджуваний нами пара «тип 3». Його головною відмінністю від обох попередніх типів є в
тому, що на аверсі є тугра.

1.
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Саме цей тип пара Ахмеда ІІІ найбільш широко відомий нумізматам та його можна знайти
майже у всіх каталогах османської нумізматики.
Серед досліджуваних монет є пара, (М.30), на якому ми можемо побачити як у пара «тип
3» тугру на аверсі, однак його реверс має схожість з реверсом пара «тип 2» (Рис. 16). Ця схожість
полягає у тому, що літера «ба» крупна та висока, має прямокутне окреслення. На реверсі пара
«тип 3» літера «ба» зазвичай має невелику висоту і більш витончений дугоподібний вигляд
(Рис. 15). Тобто, пара М.30 з’явився під час переходу від карбування пара «тип 2» до
виготовлення пара «тип 3». Завдячуючи цій монеті та монеті М.25 прослідкувати можемо
прослідкувати еволюцію легенди пара султана Ахмеда ІІІ.
Опис медіні султана Ахмеда I
У книзі Нурі Пере надане зображення медіні султана Ахмеда І (Рис 17) та його опис:
«Медіні. Султан Ахмед син Мехмеда хана. Допоможи, Боже, зробити його переможцем,
к а р б о в а н о , М іс р , р ік 1 0 1 2 . Д іа м е т р 1 8 м м , в а г а 1
Аверс.
1 рядок. Слово «султан» (Рис. 18). Літера «сін» має хвилясту лінію. Літера «нун» за
висотою рівна половині висоти попередній літери «аліф».
2-ий рядок. Ім’я «Ахмед» (рис. 19) зображене у загально прийнятому каліграфічному
варіанті написання. Початок літери «ха» являє собою дві лінії, що виходять із однієї точки під
куток 45-60 градусів. Літера «ха» закінчується, упираючись у літеру «аліф», нижче того місця,
де літера «даль» є дотичною до літери «аліф». Літера «мім» у слові промальована досить слабо
у вигляді трохи загнутого вправо нижнього продовження літери «аліф». Верхня частина літери
«даль» невиразно в тому ж ступені та являє собою трохи загнуте вліво верхнє продовження
літери «аліф». Над літерою «ха» зображене стилізоване слово «Shede» – імовірно одне із імен
Повелителя.
Закінчується рядок словом «син» (Рис. 20), що зображено крупним шрифтом та заповнює
собою весь вільний простір, що лишився на полі монети. Візуально легко визначається, що
висота літери «нун» не більше половини його ширини та поступається у висоті літері «аліф» у
цьому ж рядку. Це є наслідком того, що під словом «син» знаходиться слово «хан», літери в
якому розміщені вертикально та займають багато часу.
Третій рядок починається іменем «Мехмед» (Рис. 21), яке зображено у загально
прийнятому каліграфічному варіанті написання. Букви «даль» та друга «мім» у імені «Мехмед»
зображені так само, як і в імені «Ахмед», тобто, позначені майже непомітним загином
закінчення літери «аліф». Над літерою «даль» розміщене стилізоване слово «Shede» – імовірно,
одне із імен Повелителя.
Закінчується третій рядок словом «хан» (Рис. 22). При цьому, у слові «хан» літера «аліф»
на стільки велика, що торкається своїм верхнім закінченням слова «син» у другому рядку. А
літера «нун» перетинає літеру «аліф» по середині під прямим кутом, правий ріжок літери «нун»
загнутий донизу. Над літерою «ха» - діакритична крапка.
Слова та літери на аверсі розміщені не так впорядковано та компактно, як на пара «тип
1». Якщо провести із першого рядку униз вертикальну лініє перед літерою «нун», то можна
побачити, що ім’я «Ахмед» до цієї уявної лінії не доходить та розміщується трішки правіше
цієї лінії, а ім’я «Мехмед», навпаки, трохи виступає за неї вліво.
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Реверс
Реверс медіні султана Ахмеда I має такий самий опис як і пара султана Ахмеда ІІІ. За
виключенням дати сходження султана до престолу – «1012» (Рис. 23).
Основні відмінності
Після дослідження особливостей написання легенд ми можемо виділити відмінності пара
«тип 1» султана Ахмеда ІІІ від медіні султана Ахмеда І (Рис. 24).
Слово «султан» у пара «тип 1» має високу літеру «нун», а буква «сін» із рівною нижньою
лінією. У медіні султана Ахмеда І буква «нун» у слові «султан» досягає приблизно половини
сусідньої літери «аліф», а літера «сін» - хвиляста.
Імена «Ахмед» та «Мехмед» на пара «тип 1» стилізовані та пишуться інакше аніж на
медіні Ахмеда І та на інших османських монетах.
Літера «нун» у слові «син» у пара «тип 1» по висоті є рівною літері «аліф» в імені
«Ахмед», до того ж, у літері «нун» часто одночасно присутня як діакритична точка, так і
«лишня» діакритична риска. У медіні султана Ахмеда І у слові «син» літера «нун» нижче літери
«аліф» у імені «Ахмед», та лише одна діакритична крапка над літерою «нун».
На пара султана «тип 1» імені «Ахмед» та «Мехмед» трохи виступають вліво з-під частини
сова «султа…». А на медіні султана Ахмеда I им’я «Ахмед» не выступає з-під частини слова
«султа…», і навіть, навпаки, дещо зміщене вправо.
У медіні Ахмеда I у третьому рядку аверсу над літерою «даль» в імені «Мехмед»
розміщене слово «Shede», на пара «тип 1» слово «Shede» розміщується в імені «Мехмед» над
першою літерою «мім».
У медіні Ахмеда I третій рядок аверсу закінчується словом «хан», а на пара «тип 1»
замість слова «хан» розміщується зображення «вузлику щастя».
На аверсі та реверсі пара «тип 1» у більшості випадків діакритичні точки замінені на
клиноподібні риски. Часто слово «Shede» зображується у вигляді риски.
На реверсі монети відрізняються своїми датами. На пара «тип 1» діакритичні крапки, как
правило, замінені клиноподібними рисками.
На пара «тип 1» не може бути суттєвого зміщення верхнього штемпеля відносно
нижнього.
Крім дати кожна з цих відмінностей не є вирішальною для визначення монети. Їх треба
враховувати по сукупності, виходячи із тієї інформації, що присутня на вивченій монеті. Як в
кожному правилі є свої виключення, так і в легендах пара «тип 1» ялова і літери можуть бути
в окремих випадках зображені досить незвичайно. Штемпелі для виготовлення дрібних монет
на монетному дворі Міср з дня його застування, на думку автора, виготовлені
малокваліфікованими різьбярами вручну та без ретельної відповідності зразкам.
Таблиця № 1
№
М.1
0,6 г.
16 мм

1.

Аверс

Реверс

№
М.2
0,6
16 мм

Аверс

Реверс

Ibid. P. 142.
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Досліджені монети
М.3
0,5 г.
14 мм

М.4
0,6 г.
15 мм

М.5
0,7 г.
16 мм

М.6
0,6 г.
14 мм

М.7
0,4 г.
14 мм

М.8
0,6 г.
15 мм

М.9
0,6 г.
15 мм

М.10
0,5 г.
14 мм

М.11
0,7 г.
16 мм

М.12
0,4 г.
14 мм

М.13
0,5 г.
15 мм

М.14
0,5 г.
14 мм

М.15
0,6 г.
14 мм

М.16
0,6 г.
14 мм

М.17
0,7 г.
15 мм

М.18
0,6 г.
15 мм
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Продовження Табл. № 1
М.19
0,5 г.
15 мм

М.20
0,6 г.
16 мм

М.21
0,6 г.
15 мм

М.22
0,6 г.
15 мм

М.23
0,6 г.
15 мм

М.24
0,6
15 мм

М.25
0,4 г.
14 мм

М.26
0,6 г.
15 мм

М.27
0,5 г.
16 мм

М.28
0,7 г.
16 мм

М.29
0,2 г
8 мм

М.30
0,5 г
16 мм

М.31
0,5 г.
16 мм

М.32
0,9 г.
16 мм

М.33
0,6 г
16 мм

М.34
0,7 г.
17 мм
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Продовження Табл. № 1
М.35
0,5 г.
15 мм

М.36
0,6 г.
16 мм

М.37
0,4 г.
14 мм

М.38
0,6 г.
16 мм

М39
0,5
14 мм

М.40
0,6 г.
15 мм

Продовження Табл. № 1
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Рис. 1. Зображення пара Ахмеда III1..

Рис. 2. Слово «султан» на аверсі монети М.1.

Рис. 3. Слово «Ахмед» на М.2

Рис. 4. Слово «син» на М.3
1.

Pere N. Coins of the Ottoman Empire (Osmanlilarda Madeni Paralar). Istanbul, 1968. Lev. 43.
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Рис. 5. Слово «Мехмед» на М.4.

Рис. 6. Зображення «вузлика щастя» на М.5

Рис. 7. Розміщення по вертикалі слів легенди на М.4

Рис. 8. Перший рядок реверсу М.6. Рядок займає всю верхню половину монети.

Рис. 9. Назва монетного двору «Міср» на М. 2
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Рис. 10. Дата: «Рік 1115» на М.2.

М.2.
М.27.
М.28.
М.29.
Рис. 11. Приклади написання цифри «5» у даті на пара «тип 1».

Рис.12. Сліди подвійного удару штемпелів М.8.

М.35

М.36

М.37
М.38
Рис. 13. Абриси пара «тип 2», карбованих на м.д. Міср.
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Прорисовка М.25

Фото М.25
Рис. 14. Пара М.25.

Рис. 15. Зображення пара Ахмеда III1..

Прорисовка М.30

Фото М.30
Рис.16. Пара М.30

Рис. 17. Медіні султана Ахмеда I2..
1.
2.

Pere N. Coins of the Ottoman Empire (Osmanlilarda Madeni Paralar). Istanbul, 1968. Lev. 34.
Pere N. Coins of the Ottoman Empire (Osmanlilarda Madeni Paralar). Istanbul, 1968. Lev. 22.
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Рис. 18. Слово «Султан» на М.32.

Рис. 19. Им’я «Ахмед» на М.32.

Рис. 20. Слово «син» на М.33.

Рис. 21. Им’я «Мехмед» на М.33.

Рис. 22. Слово «хан» на М.33.
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Рис 23. Дата «Рік 1012» на М.32.

Легенда пара султана Ахмеда III («тип 1»), 1115 р.Х.

Легенда медіні султана Ахмеда I, 1012 р.Х.

Рис. 24. Абриси легенди пара султана Ахмеда ІІІ (тип 1) та легенди медіні султана Ахмеда I.
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МІДНА РОСІЙСЬКА МОНЕТА У ГРОШОВОМУ ОБІГУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ
УКРАЇНИ У XVIII СТ.
(НА МАТЕРІАЛАХ НУМІЗМАТИЧНИХ ЗНАХІДОК
2017 РОКУ З ТРУШКІВ НА БІЛОЦЕРКІВЩИНІ)
RUSSIAN COPPER COIN IN MONETARY CIRCULATION
OF THE RIGHT-BANK UKRAINE IN THE XVIII CENTURY.
(NUMISMATIC FINDINGS OF 2017 FROM TRUSHKY,
BILA TSERKVA REGION)
Анотація
На основі нещодавно виявлених нумізматичних джерел розглядається актуальна для української
нумізматики проблема участі мідної розмінної монети Московського царства та Російської імперії у
грошовому обігу Правобережної України XVIII ст.
Автором оприлюднені результати польових нумізматичних досліджень 2017 р., що проводились
у рамках ініціативної наукової програми співробітників Навчально-наукової лабораторії експертизи
культурно-історичних цінностей кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ
імені М. П. Драгоманова в селі Трушки Білоцерківського району Київської області.
На підставі аналізу нових нумізматичних джерел і з урахуванням тенденції грошової емісійної
політики Речі Посполитої та Росії у кінці XVII – середині XVIII ст. автор запропонував власне бачення
місця та ролі мідної російської монети у грошовому обігу прикордонних з Росією територій Південної
Київщини у досліджуваний період.
Стверджується, що спровокована початком Північної війни 1700–1721 рр. шведською окупацією
(1702) та козацько-селянським повстанням під проводом С. Палія (1700–1704) внутрішня військовополітична нестабільність у Речі Посполитій сприяла посиленню російського військово-політичного
впливу на Правобережній Україні. Розпочавшись у 1704 р. з інтервенції під приводом придушення
«Паліївщини», російська присутність тут активізувалася в період правління Анни Іонанівни, Єлизавети
Петрівни, а особливо за Катерини ІІ.
Розповсюдженню російської монети на грошовому ринку Правобережної України у 20-60-х рр.
ХVIII ст. сприяло значне скорочення масштабів карбування грошей у Речі Посполитій за роки правління
Августа ІІ Сильного (1697–1733) та Августа ІІІ (1734–1763). За таких умов уже з початку століття
російська монета поступово стає помітним чинником грошового обігу Правобережжя, а особливо його
прикордонних із Гетьманщиною територій.
Враховуючи ці обставини, автором статті частково скорегований висновок відомого українського
нумізмата М. Котляра про перевагу польсько-литовської монети на Правобережній Україні протягом
усього XVIIІ ст. Автор поділяє таку думку свого колеги лише стосовно грошового ринку високопробної
срібної та золотої монети великих номіналів. Ситуація ж із розмінною монетою на прикордонних з
Росією територіях Правобережжя, зокрема на Середньому Пороссі, була дещо іншою. Внаслідок кризи
монетного виробництва на початку XVIII ст. у Речі Посполитій суттєво скоротились обсяги карбування
грошей, зокрема дрібної срібної та мідної розмінної монети. Якщо на польських та західноукраїнських
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землях брак власної монетної маси звично покривався за рахунок притоку грошей європейських країн,
передусім Швеції та Бранденбурзько-Прусської держави, то на Правобережній Україні поступово
сильніші позиції у грошовому обігу посідає мідна російська монета, карбування якої в цей період
набуває значних масштабів.
Обсяг дрібної польсько-литовської монети у грошовому обігу регіону значно скоротився, й цю
нішу одразу ж заповнила монета російського карбування. Починаючи з 30–40-х рр. XVIIІ ст. особливого
поширення у роздрібній торгівлі на Правобережжі, зокрема на території Південної Київщини, набуває
імперська мідна монета, що потрапляє сюди у значних кількостях внаслідок інтенсивної транскордонної
торгівлі, міграційних процесів і посилення політичної присутності Росії на території Польщі та Литви.
Остаточно російська монета заволоділа грошовим ринком Правобережної України в останні роки
правління Катерини ІІ (1762–1796) внаслідок остаточної ліквідації державності Речі Посполитої.
Характерною особливістю практично усіх знайдених у Трушках мідних російських монет
XVIII ст. виступає їх значний ступінь зношеності внаслідок тривалого перебування у грошовому обігу,
що може свідчити про активне використання місцевим населенням регіону цієї монети як засобу
платежу, передусім у дрібній торгівлі.
Summary
Actual for the Ukrainian numismatics problem of using a copper coin of the Moscow kingdom and the
Russian Empire in the money turnover of Right-Bank Ukraine during XVIII century is studied on the basis of
newly discovered numismatic sources.
The results of field numismatic research in 2017 in Trushky (Bila Tserkva Region) conducted within the
framework of the initiative scientific program of the educational and scientific laboratory of examination of
cultural-historical values of the Original and Special Historical Sciences of the Faculty of History Education
(National Pedagogical Dragomanov University) are represented.
A set of 26 Russian copper coins of small denominations of the XVIII century is analyzed, attributed
and classified in the article. The coins minted during the reign of Peter I (1696–1725), Anna of Russia (1730–
1740), Elizabeth of Russia (1741–1761), Catherine the Great (1762–1796) and Paul I of Russia (1796–1801)
were found on the site of a synchronous in time ancient rural building.
The author proposed his own vision of the place and role of the Russian copper coin in the monetary
circulation of the territories of the Southern Kyiv region bordered by Russia during the investigated period
according to the analysis of new numismatic sources and the tendencies of the monetary emission policy of the
Commonwealth and Russia at the end of the seventeenth and mid-eighteenth centuries according to the analysis
of new numismatic sources and the tendencies of the monetary emission policy of the Commonwealth and
Russia at the end of the seventeenth and mid-eighteenth centuries.
It is alleged that internal military-political instability in the Commonwealth was caused by the beginning
of the Great Northern War 1700–1721, the Swedish occupation (1702), the Cossack-peasant uprising led by
S. Paliy (1700-1704) and contributed to the strengthening of Russian military-political influence in the RightBank Ukraine. The Russian presence began here in 1704 with intervention under the pretext of suppressing
“Paliivshchyna” and was updated during the reign of, Anna of Russia, Elizabeth of Russia, Catherine the Great.
Significant reduction in the scale of coinage in the Commonwealth during the reign of Augustus II the
Strong (1697–1733) and Augustus III of Poland (1734–1763) contributed to the spread of the Russian coins in
the money market of the Right-Bank Ukraine. Under such conditions, since the beginning of the century, the
Russian coin gradually became a significant factor in the money circulation of the Right Bank, and especially
its territories on border with the Hetmanate.
Given these circumstances the author partly corrected the conclusion of the famous Ukrainian
numismatist M. Kotlyar about the superiority of the Polish-Lithuanian coin on the Right-Bank Ukraine during
the entire XVIIІ century. The author shares opinion of his colleague only with regard to the money market of
high-grade silver and gold coins of large denominations. The situation with the modest coin on the border areas
with Russia – the territories of the Right Bank, in particular in the Middle Porossya, was somewhat different.
As a result, the crisis of coin production in the early 18th century in the Commonwealth, coinage, in particular,
small silver and exchangeable copper coins, had decreased substantially. On the Polish and Western Ukrainian
lands, the lack of its own coinage was covered by the inflow of money from European countries, primarily
Sweden and the Brandenburg-Prussia state. In the Right Bank Ukraine, the Russian copper coin, which coinage
in this period becomes significant, occupied a stronger position in monetary circulation.
The volume of the small Polish-Lithuanian coin in the monetary circulation of the region significantly
decreased and this niche immediately filled the coin of Russian coinage. Because of intensive cross-border
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trade, migration processes and strengthening Russia’s political presence on the territory of Poland and Lithuania
since 30’s and 40’s of the XVIII century in the retail trade on the territory of the Right-bank Ukraine, in particular
in the territory of the Southern Kyiv region, the imperial copper coin was widely used. Ultimately, the Russian
coin had taken over the money market of the Right-Bank Ukraine in the last years of the reign of Catherine the
Great (1762-1796) as a result of the final liquidation of the statehood of the Commonwealth.
A characteristic feature of almost all found coins is their significant wear out, which may indicate the
active use of these coins as a payment, primarily in the small trade by the local population.
The published results of the author’s research are based on the data of the local group of numismatic
sources and require verification with the use of time synchronous monetary material from other settlements of
the region, which creates a prospect for further research on the problem.
Ключові слова: дві копійки, денга, копійка, полушка, Роставиця, Середнє Поросся, Трушки.
Key words: two copecks, dengas, a copeck, mite, Rostavitsya, Middle Porossya, Trushky.

Період XVIII ст. у нумізматичній історії Правобережної України особливий. Упродовж
цього часу грошовий ринок регіону зазнавав значних змін і трансформацій. Ще у середині
ХVII ст. Річ Посполита вступила у тривалий період внутрішніх і зовнішніх конфліктів, війн і
політичної нестабільності, наслідками яких стали занепад економіки й торгівлі та багатократне
зростання бюджетних витрат на військові потреби. Після 1654 р. Лівобережна Україна
поступово інкорпорується в політичну систему Московської держави та повільно, але невпинно,
долучається до її грошового ринку. А ось Правобережжя з середини 1680-х рр. повертається
під зверхність Польської корони, у складі якої воно й залишалося до так званого «другого поділу
Речі Посполитої» у 1793 р.
На початку XVIII ст. у грошовому обігу Правобережної України, зокрема її прикордонних
з Гетьманщиною територій, відбуваються зміни, пов’язані з проникненням на ринок регіону
російської золотої, срібної та мідної монети, що тривало на тлі затяжної кризи грошового
господарства Речі Посполитої. Сприяла цьому не лише грошова реформа Петра І (1696–1725),
що наблизила російську монетну систему до західноєвропейських стандартів, але й активна
військово-політична присутність Росії на Правобережжі, Волині та в Галичині в роки Північної
війни зі Швецією (1700–1721), російсько-турецької війни 1735–1739 рр. і під час придушення
Коліївщини 1768–1769 рр.
Загальні тенденції щодо участі російської монети у грошовому обігу Правобережної
України у XVIII ст. свого часу були предметом вивчення у працях відомого вітчизняного
нумізмата М. Котляра1.. Проте висновки, зроблені дослідником, так і не закріпилися в
українській навчальній нумізматичній літературі. І сьогодні автори спеціалізованих підручників
традиційно розглядають грошовий обіг на Правобережній Україні у XVIII ст. осібно, як питому
частину польсько-литовського грошового ринку, ігноруючи очевидний факт – інтенсивне
проникнення в межі окресленого ареалу російської монети2..
Окреслені в назві статті тенденції грошового обігу Правобережної Київщини першої –
третьої чверті XVIII ст. ілюструють монетні знахідки, зроблені під час польових нумізматичних
досліджень, що проводилися в рамках ініціативної наукової програми співробітниками
Навчально-наукової лабораторії експертизи культурно-історичних цінностей кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова у
березні – грудні 2017 р. у селі Трушки Білоцерківського району Київської області.

1.

2.

Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. К.: Наукова думка, 1974. С. 153-155 с.; Он же. Кладоискательство и
нумизматика. К.: Наукова думка, 1974. С. 110-112.
Голиш Г. М. Основи нумізматики: Навч. посібн.; Вид. 2-ге. Черкаси: Вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2006. С. 117-121.; Шуст Р. М. Нумізматика:
історія грошового обігу та монетної справи в Україні: Навч. посіб. К.: Знання, 2007. C. 182-209.
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У статті на основі нещодавно виявлених нумізматичних джерел розглядається актуальна
для української нумізматики проблема участі мідної розмінної монети Московського царства
та Російської імперії у грошовому обігу Правобережної України XVIII ст. Запропоновано
авторське бачення місця та ролі цих монет на грошовому ринку прикордонних з Росією регіонів,
зокрема Південної Київщини у досліджуваний період.
Село Трушки розташоване за 17 км на південний захід від Білої Церкви на берегах
р. Роставиці, за кілька кілометрів від місця її впадіння в Рось, а, отже, географічно знаходиться
у лівій частині басейну Середнього Поросся – регіону, який у другій половині XVI – на початку
XVII ст. піддавався інтенсивній козацько-селянській колонізації, а протягом другої половини
XVII – XVIII ст.ст. був прикордонним із Гетьманщиною, що перебувала у складі Московської
держави та Російської імперії. Коротка історична довідка про с. Трушки, вміщена в томі
«Київська область» «Історії міст і сіл Української РСР» (1971), відносить час заснування села
до XVII ст.1.
Виявлені монетні знахідки локалізовано в межах Трушків на правому березі Роставиці,
навпроти нинішньої центральної частини села. Ця місцевість – задернований берег річки
довжиною близько кілометра та шириною 100-200 метрів, де нині селяни випасають свою
худобу (рис. 1), ще в середині XIX ст. була обжитою частиною села. Принаймні, на «Військовотопографічній мапі Російської імперії 1846–1863 рр.», більше знаній як «мапа Ф. Шуберта»,
бачимо тут регулярну вуличну забудову (рис. 2).
Частину комплексу нумізматичних знахідок пошукового польового сезону 2017 р. у
Трушках, що аналізується автором, репрезентують 24 мідні монети російського карбування
XVIII ст., випущених монетними дворами Московської держави та Російської імперії в період
правління Петра І (1696-1725), Анни Іоанівни (1730-1740), Єлизавети Петрівни (1741-1761),
Катерини ІІ (1762-1796) та Павла І (1796-1801). Усі монети виявлені спорадично, більшість із
них на глибині 25–30 см, що засвідчує їх виведення з грошового обігу в результаті втрати
власниками у різний час.
У період, про який йдеться, Правобережна Україна, зокрема Південна Київщина і Середнє
Поросся, продовжували залишатися у складі Речі Посполитої. Такий державно-політичний
статус цих територій було встановлено ще Андрусівським перемир’ям 1667 р., а згодом
підтверджено Вічним миром 1686 р. Принаймні, московські трактати кінця XVII-XVIII ст. чітко
позиціонують окреслені території як прикордонні: «[…] западная граница России «земель царя
Великия и Малыя и Белыя России», унаследованная Петром от его предшественников и
подтвержденная потом несколько раз договорами шла […] по западным границам нынешних
Псковской, Смоленской, Черниговской губернии и рекою Днепром до устья Ирпени; затем
переходила через Днепр, шла по р. Ирпени и притоку ее Унаве до нынешней Мотовиловки;
далее шла по р. Стугне и ниже местечка Стаек подходила опять к Днепру […] На запад от
указанной нами границы лежало государство Польское […]»2.. За цими ж даними територією
Південної Київщини та Пороссям у другій половині XVII – першій половині XVIII ст.
проходили два торгово-поштові тракти, що вели з Києва на південь у турецькі володіння та далі
до «Царя-города» (Константинополя – Авт.). Перший із них простував «[…]от Києва до Белогородка (Білогородка – Авт.) 3 мили […] От Бело-городка до села Новоселок 2 мили […] а
недоезжая до Новоселок за милю переезд через реку Алешню, которая впала в Ирпень с
польской стороны […] От Новоселок до Черногородки 2 мили […] От Черногородки до

1.

2.

Історія міст і сіл Української РСР: у 26-ти т. Київська область. Гол. ред. кол.: П. Т. Тронько (та ін.); Ін-т історії АН УРСР. К.: Головна редакція
УРЕ АН УРСР, 1971. С. 146.
Русские трактаты в конце XVII и начале XVIII веков. Доклад действ. чл. А. А. Русова с картою и указателем географических имен,
составленных М. Ф. Линдфорс; Юго-зап. отд. Имп. рус. геогр. общ-ва. К.: Типогр. М. П. Фрица, 1876. С. 57–58, 59.
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Хвастова 2 мили […] От Хвастова до села Трилес 1 миля […] От Трилес до Поволочии
(Паволоч – Авт.) 4 мили; переправ и гор нет и дорога добрая, а под Паволочюю две речки, одна
прозванием Паволочка, другая Растовица […] От Паволочь до Погребищ 6 миль […]»1. і т.д.
Другий тракт проходив «[…] от Киева на Васильков, на Романовку, на Хвастов, на Паволочи,
на Беликовские млиницы […]»2..
Спровокована початком Північної війни 1700–1721 рр., шведською окупацією (1702) та
козацько-селянським повстанням під проводом С. Палія (1700–1704) внутрішня військовополітична нестабільність у Речі Посполитій сприяла посиленню російського
військово-політичного впливу на Правобережній Україні. Розпочавшись у 1704 р. з інтервенції
під приводом придушення «Паліївщини», російська присутність тут активізувалася в період
правління Анни Іонанівни (1730-ті рр.), а особливо за Катерини ІІ (1762–1796). Цілковито
логічним результатом цієї експансії стало поглинання Правобережної України Російською
імперією, що остаточно завершилося у 1793–1795 рр.
За таких умов уже з початку XVIII ст. російська монета поступово стає помітним
чинником грошового обігу Правобережжя, передусім його прикордонних з Гетьманщиною
територій. Характеризуючи цю тенденцію грошового ринку Правобережної України на основі
аналізу монетних скарбів, М. Котляр зазначав: «[…] Характерно, що всі скарби Правобережжя
першої чверті XVIII ст. (у яких, крім російських, не було інших монет), знайдено поблизу
російського кордону: торговельний обмін між українськими прикордонними землями Росії і
Речі Посполитої був досить інтенсивним […]»3.. Знайдені у Трушках монети схиляють до думки
про те, що наведене вище спостереження відомого нумізмата справедливе щодо регіону
Середнього Поросся, котрий у досліджуваний період безпосередньо прилягав до кордону з
підросійською Гетьманщиною.
Серед російських монет XVIII ст., знайдених у Трушках, три належать до часу царювання
Петра І (1696–1725) (п.п. 1-3; табл. 1). Найдавніші з виявлених монет – дві мідні полушки
(1/4 копійки) та мідна копійка цього ж царя. Через поганий стан збереженості ні дати
карбування, ні деталі легенди цих монет прочитати не вдалося. Проте аналіз синхронних за
часом монетних типів Московського царства дозволяє досить обґрунтовано стверджувати, що
знайдені полушки могли бути викарбувані на Кадашевському або ж Набережному монетному
дворі у Москві між 1718–1722 рр., а копійка – між 1711–1718 рр. Зважаючи на період карбування
виявлених у Трушках монет Петра І, цілком імовірне припущення, що знайдені полушки могли
потрапити до грошового обігу нашого регіону у середині – другій половині 1720-х рр. Проте
точно відомо, що в обігу на території Росії ці монети перебували до Іменного указу імператриці
Анни Іоанівни від 5 жовтня 1730 р. «Про виключення з ужитку в торгу полушок і про вимін
нових мідних копійок, зроблених із 1728 року»4..
Судячи зі знахідок у Трушках, значно інтенсивніше російська монета потрапляє на ринок
Південної Київщини, починаючи з середини 1730-х рр. Однією з причин цього, найімовірніше,
стала війна 1733–1735 рр. Втрутившись у боротьбу «за Польську спадщину», Російська імперія
постійно тримала чималий військовий контингент на Правобережній Україні. Не слід також
забувати, що в першій половині XVIII ст. Південна Київщина, через транскордонну міграцію
населення обох берегів Дніпра та не в останню чергу завдяки двом міжнародним трактам, що
проходили її теренами, залишалася активною транзитною зоною.

1.
2.
3.
4.

Там же. С. 77–78.
Там же. С. 85.
Котляр М. І. Грошовий обіг на території України доби феодалізму... С. 152.
Адрианов Я. В. Русские монеты 1700-2000 годов: исторический обзор и каталог. Я. В. Адрианов. Пермь: ИПК «Звезда», 2001. С. 54.
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Окреслені вище тенденції грошового обігу Правобережної Київщини другої третини
XVIII ст. ілюструють вісім знайдених нами мідних монет, карбованих під час правління
російської імператриці Анни Іоанівни (1730–1740). Серед них шість полушок 1730-1735 рр.
карбування та дві денги, викарбувані у 1735-му та 1739 рр. (п.п. 4-11; табл. 1).
Цікаво, що співвідношення кількості виявлених монет найдрібнішого номіналу –
полушка, загалом кореспондується з їх загальними накладами. Зокрема, 1730 р. було
викарбовано 2,8 млн. монет цього номіналу. Наступного року (1731) тираж полушок склав уже
30 млн., а в 1734 р. – 19 млн. 200 тис. монет. У 1735 р. монетні двори імперії викарбували 68 млн.
800 тис. полушок на номінальну суму понад 17 млн. рублів1..
Із джерел та нумізматичної літератури відомо, що значна частина полушок періоду
правління Анни Іоанівни виготовлялася шляхом перекарбування з так званих «хрестових»
копійок Петра ІІ 1728–1729 рр., що стало можливим унаслідок чергової монетної реформи та
чотирикратного пониження стопи мідної монети2.. Ця технологічна особливість добре
простежується на нумізматичному матеріалі з Трушків. Три з шести знайдених тут полушок
мають сліди штемпелів реверсу копійок 1728–1729 рр. (п.п. 5, 7, 9; табл. 1).
Характерно, що сліди зображення монети-попередниці помітні лише на реверсі обох
нових монет. Така їх особливість може свідчити про те, що штемпель реверсу полушок під час
перекарбування «хрестових» копійок знаходився внизу. Ударне зусилля на нього було значно
меншим, що й зумовило часткове недокарбування монетного поля полушок.
Другу групу знайдених у Трушках монет періоду правління Анни Іоанівни становлять дві
мідні денги 1735-го та 1739 рр. карбування (рис. 5). Слід зазначити, що наклади цього
найпопулярнішого у середині XVIII ст. номіналу російських монет також були значні. Зокрема,
у 1735 р. російські монетарні викарбували їх 66 млн. 200 тис. штук на суму 33 млн. 100 тис.
рублів сріблом, а ось тираж денги 1739 р. склав 26 млн. монет3.. Метрологічні показники обох
виявлених монет цього номіналу, враховуючи ступінь їх зношення у процесі обігу, знаходяться
в межах норми монетного двору (п.п. 10-11; табл. 1).
Найбільшою за чисельністю локальною групою російських мідних монет із комплексу
XVIII ст., виявлених під час нумізматичного польового дослідження 2017 року в Трушках,
виявилися дрібні номінали, карбовані за правління імператриці Єлизавети Петрівни (1741–
1761). Польові дослідження принесли 12 таких знахідок. Абсолютну більшість серед них
(8 монет) становить найдрібніший номінал – денга. Знайдено також 4 двокопієчні монети цієї
російської імператриці (п.п. 12-23; табл. 1). Номінал денга представлений монетами,
викарбуваними у 1743 (рис. 6), 1746, 1747, 1749 (2 монети), 1751, 1753 та 1760 рр. Основні
метрологічні показники (вага та діаметр монетного кружка) більшості з них знаходяться в
межах, вказаних у нумізматичних каталогах4. (п.п. 12-18; табл. 1).
Цікава в цьому плані денга 1760 р. карбування. Це монета нового дизайну з рифленим
гуртом, вензелем Єлизавети на аверсі та святим Георгієм-Переможцем, який вражає змія, на
реверсі (рис. 7). При тому, що її реверс повністю зношений до стану, практично, гладкої
поверхні, а аверс несе сліди зношеності рівня F (за американською шкалою), зважування
показало вагу в 7,6 гр. (п. 22; табл. 1). Це значно перевищує вагову норму денги 1757–1760 рр.,
що складає 5,12 гр. Фактичний діаметр кружка цієї монети (21,05 мм), навпаки, значно менший
за норму монетного двору (23,0– 26,0 мм)5.. При цьому варіант обрізки по гурту, практично,

1.
2.
3.
4.
5.

Гусев С. О. Каталог монет императорской России (1682-1917). С.О. Гусев. Вып. 2. М.: Coins Moscow, 2018. С. 147.
Спасский И. Г. Русская монетная система. И.Г. Спасский. Ленинград: Издательство Государственного Эрмитажа, 1962. С. 132.
Гусев С.О. Указ. соч. С. 137.
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виключається, адже монета має чітку гуртову рифлену насічку. Цікаво, що копійка Єлизавети
Петрівни аналогічного монетного типу та року карбування має вагу 10,24 гр., діаметр монетного
кружка 26 мм і сітчастий гурт1.. Відтак варіант плутанини нашої знахідки з монетою іншого
номіналу також малоймовірний. Отже, маємо справу або з неописаним у каталогах варіантом
денги, або ж з елементарним грубим технологічним браком.
Три з чотирьох знайдених у Трушках монет Єлизавети Петрівни номіналом 2 копійки, не
дивлячись на їх значну зношеність у процесі обігу, піддаються ідентифікації за роками
карбування (1757, 1760, 1761). Один двокопієчник лишається недатованим (п.п. 19-21; табл. 1).
Як видно з таблиці, вага, діаметр і товщина кружка цих монет хоч і відчутно різняться між
собою, все ж знаходяться в межах норм монетного двору, або ж дають цілком допустимі
похибки2..
Виявлена група монет досить рівномірна за датами карбування та містить дрібні номінали,
практично, всього періоду правління доньки Петра І. Найстарша з них викарбувана у 1743 р.,
а наймолодша – у 1761-му. При цьому на 40-ві рр. XVIII ст. припадає трішки більше знахідок –
5 (п.п. 12-17; табл. 1). По три знайдені монети викарбувані у 1750-х (п.п. 17-19; табл. 1) і на
початку 1760-х рр. (п.п. 21-23; табл. 1). Така відносна хронологічна рівномірність монет цієї
групи є непрямим фактом, що ілюструє регулярність надходження російських грошей дрібних
номіналів на ринок регіону в окреслений хронологічний період.
Ще однією характерною особливістю виявлених у Трушках монет часів правління
Єлизавети Петрівни виступає їх значний ступінь зношеності. 9 із 10-ти монет мають характерні
сліди потертості монетного поля внаслідок тривалого перебування у грошовому обігу (п.п. 1216; 18-23; табл. 1). Часто деталі аверсів і реверсів цих карбівок, практично, не читаються (п.п.
13, 18-22; табл. 1). Такі особливості стану збереженості знахідок можуть свідчити про активне
використання місцевим населенням Середнього Поросся у 40-60-х рр. XVIII ст. російської
мідної монети як засобу платежу, передусім у дрібній торгівлі.
Період правління Катерини ІІ (1762–1796) у знахідках із Трушків представлений двома
монетами номіналом 2 копійки (п.п. 24, 25; табл. 1). Обидві карбівки несуть на собі дуже значні
сліди тривалого перебування в обігу, а монета 1766 р. має ще й механічні пошкодження
пізнішого часу. Цікаво, що метрологічні показники монет, навіть з урахуванням їх зношеності,
відчутно відрізняються від норм монетного двору. Зокрема, товщина обох монетних кружків
різна, а їх діаметр більший за норму на 1-2 мм. Вага однієї з монет (датувати яку не вдалося
через зношеність) перевищує вагову норму двокопієчників Єкатеринбурзького монетного двору
1763–1796 рр. карбування на 1,36 гр.3. Такі розбіжності у вазі та розмірах окремих монет, що
належать до єдиного монетного типу та періоду карбування, можуть свідчити як про
недосконалість технології монетного виробництва, так і про те, що у гонитві за валом
карбування монетні майстри мало зважали на такі «дрібниці», як стандарти та норми. Важливо
було дотриматися лише однієї норми – сумарної номінальної вартості монет, що карбувалися з
пуда монетного металу. У період правління Катерини ІІ зберігалася монетна стопа, встановлена
ще Єлизаветою Петрівною у 1757 р., мідної монети карбувалося на 16 рублів із пуда4..
За такою ж монетною стопою карбувалась мідна монета в період правління наступника
Катерини ІІ – Павла І (1796–1801). Знайдена у Трушках монета цього монарха номіналом
2 копійки, карбована на монетному дворі в Єкатеринбурзі у 1798 р., досить добре збережена
(п. 26; табл. 1). Ця обставина відрізняє двокопієчник Павла І від решти знахідок подібного
номіналу, що карбувалися у другій половині XVIII ст., і може свідчити про нетривалий період
використання монети у грошовому обігу.
1.
2.
3.
4.

Там же. С. 129.
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Таблиця 1.
Комплекс мідних монет XVIII ст. російського карбування з Трушків Білоцерківського
№ зп

Номінал

Рікемісії

Фактична вага
монети (гр)

Діаметр монетного
кружка (мм)

Технологічні властивості
монет, стан збереженості

Петро І Олексійович (1696–1725)
1.

Полушка

1718-1722

1,00

13,0

VF-

2.

Полушка

1720-1722

0,40

13,5-14,0

F

3.

Копєйка

1711-1718

6,90

23,5

F-

21,0

VFНа реверсі сліди
перекарбування з
«хрестової» копійки 17281729 рр.; VF-

Анна Іоанівна (1730–1740)
4.

Полушка

1730

3,56

5.

Полушка

1731

2,72

21,0

6.

Полушка

1731

3,75

21,0

7.

Полушка

1734

3,98

20,09

8.

Полушка

1735

2,59

19,02

9.

Полушка

1735

2,93

20,0-21,0

На реверсі сліди
перекарбування з
«хрестової» копійки
1729 рр.; VF-

10.

Денга

1735

6,89

25,07

VF-

11.

Денга

1739

7,10

25,0

F+

VFНа реверсі сліди
перекарбування з
«хрестової» копійки 17281729 рр.; VFVF-

Єлизавета Петрівна (1741–1761)
12.

Денга

1743

7,74

25,0

VF-

13.

Денга

1746

6,56

25,01

F-

14.

Денга

1747

7,92

23,01

F-

15.

Денга

1749

8,82

24,09

VF-

16.

Денга

1749

8,54

24,08

VF-

17.

Денга

1751

8,12

24,09

VF

18.

Денга

1753

7,22

24,09

F-

19.

Две копейки

1757

17,89

33,05

F-

20.

Две копейки

17(?)

21,03

30,03

F-

21.

Две копейки

1760

17,55

32,0

F-

22.

Денга

1760

7,60

21,05

Вага та діаметр монети
суттєво відрізняються від
норми; F-

23.

Две копейки

1761

19,22

31,05

F

Катерина ІІ (1762–1796)
24.

Две копейки

1766

17,62

35,0

F-

25.

Две копейки

17(?)8

21,84

34,0

F-

Павло І (1796–1801)
26.

2 копейки

1798

16,87

36,0

району Київщини (польові дослідження 2017 р.)
1.

VF
1.

Таблицю складено автором за даними: Архів Навчально-наукової лабораторії експертизи культурно-історичних цінностей кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [далі – Архів ННЛ ЕКІЦ НПУ імені М. П. Драгоманова), м. Київ. Ф. 2. (Польові описи
експедицій). Оп. 1. Спр.1. Польовий опис постійно діючої нумізматичної експедиції за темою “Грошовий обіг Правобережної України у
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Поширення російської монети у грошовому обігу Правобережної України, зокрема на
території Південної Київщини та Середнього Поросся, у 30–60-х рр. ХVIII ст. мало значно
глибші причини, аніж поширення міграції населення та військова присутність імперії в регіоні.
Найперша з них – значне скорочення масштабів карбування монети в Речі Посполитій у першій
третині XVIII ст. Зокрема, на початку правління короля Августа ІІ Сильного (1697–1733) у
грошовому обігові держави продовжували знаходитись боратинки та тимфи Яна ІІ Казимира
(1648–1668), шостаки та орти Яна ІІІ Собеського (1674–1696). Монетні двори у Кракові та
Бигдоші не працювали, а монетарні Гродно, Гданська, Торуні, Ельбланга та Лейпцига
періодично карбували незначну кількість мідних солідів, срібних трояків, шостаків, ортів,
талерів і подвійних талерів, золоті монети на чверть дуката, напівдукати, дукати і подвійні
дукати1.. В результаті такої емісійної політики утворився значний дефіцит дрібної срібної та
мідної розмінної монети, що посилився в роки правління короля Августа ІІІ (1734–1763).
Протягом перших 15 років його королювання коронна монета в Речі Посполитій, за винятком
невеликої кількості гданських дукатів, взагалі не карбувалась. Тільки у 1749 р. на монетарнях
Саксонії Август ІІІ почав емісію мідних солідів і грошів. У 1753–1756 рр. тут із низькопробного
срібла карбувалися півтораки, а зі срібла вищої проби трояки, шестигрошовики, орти та тимфи,
напівталери і талери. Монетний двір Гданська у 1753–1763 рр. карбував соліди, трояки,
шостаки, орти, злотовки (30 грошів) та подвійні злотовки. Від 1760 р. монетарні Торуні та
Ельблонга випускали білонні соліди, трояки, шостаки, орти та подвійні дукати2.. Проте обсяги
карбування монети навіть близько не наближалися до тих, що існували в Речі Посполитій у
першій половині – середині XVII ст. Велика срібна та золота монета не вирішувала, а, навпаки,
загострювала проблему дефіциту розмінних грошей, таких потрібних у роздрібній торгівлі.
Якщо на польських та західноукраїнських землях брак власної монетної маси звично
покривався за рахунок притоку грошей європейських країн, передусім Швеції та
Бранденбурзько-Прусської держави, то на Правобережній Україні поступово сильніші позиції
у грошовому обігу посідає мідна російська монета, карбування якої в цей період набуває
значних масштабів. Обсяг дрібної польсько-литовської монети у грошовому обігові регіону
значно скоротився, й цю нішу одразу ж заповнила монета російського карбування. Такі наші
спостереження підтверджуються й результатами польового нумізматичного дослідження в
Трушках, де за весь пошуковий сезон 2017 р. не було знайдено жодної монети польського чи
литовського карбування, датованої XVIII ст. Натомість про розповсюдженість у цей період
мідних російських грошей як засобу платежу на Середньому Пороссі свідчать знахідки цих
монет в інших населених пунктах регіону. Зокрема у 2016 р. в околицях села Черкас
Білоцерківського району автором було знайдено полушку 1735 р. карбування3.. У центральній
частині села Пилипча на присадибній ділянці одного з місцевих жителів було піднято денгу
1749 р.4. Монету такого ж номіналу 1745 р. карбування зовсім нещодавно знайдено у лісі на
захід від села Яблунівка5.. Якась частина виявлених у регіоні монет російського карбування
XVIII ст. зберігається у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею6..

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ХVI–ХVIІІ ст.ст. (регіон Південної Київщини та Середнього Поросся)”. 2016-2018 рр. 12 арк.
Kopicki E. Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Teksty. Część 1 (poz.1-7058). Warszawa: Polskie towarzystwo numizmatyczne. Zarząd główny, 1995. S. 101-102.
Właśnie tam. S. 102-106.
Архів ННЛ ЕКІЦ НПУ імені М. П. Драгоманова. Ф. 2. Оп. 1. Спр.1. Арк. 2.
Там само.
Там само. Арк. 9.
Башинська Л. С. Монети Російської держави XVI-XVIII ст. у фондах Білоцерківського краєзнавчого музею. Юр’ївський літопис. 2015. № 14.
С. 105-115.
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Отримані дані дозволяють певним чином скорегувати висновки М. Котляра, що їх відомий
український нумізмат зробив свого часу для грошового ринку Правобережної України XVIIІ ст.
На думку вченого, протягом усього цього періоду в регіоні «[…] як і раніше, переважала
польсько-литовська монета, проте масштаби грошового обігу різко скоротились порівняно з
XVІІ ст.[…]»1. Ми поділяємо таку думку вченого, проте лише стосовно грошового ринку
високопробної срібної та золотої монети великих номіналів. Ситуація ж із розмінною монетою
на прикордонних з Росією територіях Правобережжя, зокрема на Середньому Пороссі,
спостерігалася інша. Починаючи з 30–40-х рр. XVIIІ ст., особливого поширення у роздрібній
торгівлі тут набуває імперська мідна монета, що потрапляє сюди у значних кількостях внаслідок
інтенсивної транскордонної торгівлі, міграційних процесів і посилення військово-політичної
присутності Росії на території Польщі та Литви. Остаточно російська монета заволоділа
грошовим ринком Правобережної України в останні роки правління Катерини ІІ (1762–1796)
внаслідок остаточної ліквідації державності Речі Посполитої.
Ілюстрації

Рис. 1. Локалізація місця нумізматичного польового дослідження (показане стрілками), с. Трушки
Білоцерківського району Київської області. Фрагмент супутникової мапи Googl, 2018 р.

Рис. 2. Село Трушки Васильківського повіту Київської губернії. Військово-топографічна мапа Російської імперії
1846-1863 рр. Ф. Ф. Шуберта та П. А. Пучкова (Фрагмент. Ряд: XXIV, аркуш: 8; масштаб: 3 версти на дюйм)
1.

Котляр М. Ф. Вказ. праця. С. 154.
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Рис. 3. Полушки, 1718–1722 рр. (?), мідь.
Московська держава, Петро І Олексійович
(1696-1725), зображення збільшено.

Рис. 4. Полушка, 1735 р., мідь. Російська імперія, Анна Іоанівна
(1730–1740), перекарбування з “хрестової” копійки 1729 р.
(зображення збільшено).

Рис. 5. Денга, 1735 р., мідь. Російська
імперія, Анна Іоанівна (1730–1740),
зображення збільшено.

Рис. 6. Денга, 1743 р., мідь. Російська
імперія, Єлизавета Петрівна (1741–1761),
зображення збільшено.

Рис. 7. Денга, 1760 р., мідь. Російська
імперія, Єлизавета Петрівна (1741–1761),
зображення збільшено.

Рис. 8. Двє копійки, 1761 р., мідь.
Російська імперія, Єлизавета Петрівна
(1741–1761), зображення збільшено.

Рис. 9. Двє копійки, 17(?)8 р., мідь.
Російська імперія, Катерина ІІ (1762–
1796), зображення збільшено.

Рис. 10. 2 копійки, 1798 р., мідь. Російська
імперія, Павло І (1796–1801), зображення
збільшено.
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ГАЗЕТНА ПЕРІОДИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФАЛЬШУВАННЯ
МОНЕТ ТА БАНКНОТ У КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
PERIODICAL NEWSPAPERS AS THE SOURCE OF THE STUDY OF THE COINS AND
BANKNOTES COUNTERFEITING IN THE END OF XIX – THE BEGINNING
OF XX CENTURIES
Анотація
У статті досліджено та проаналізовано свідчення в газетній періодиці українських регіонів до
1917 року, що стосуються фальшивомонетництва. Досліджено потенціал періодичної преси в якості
джерела в дослідженнях аспекту фальшивомонетництва в українських регіонах та всій Східній Європі
в період з кінця ХІХ до початку ХХ століття. Виявлені публікації в періодичній пресі класифіковано на
групи з наведенням прикладів найцікавіших свідчень. Виділено специфічну лексику газетних видань
щодо фальшивомонетників, процесу виготовлення підробок та фальшивих грошей. Визначено основні
регіони найчастішого виявлення фальшивих грошей, що перебували в обігу у Російській та АвстроУгорській імперіях, а також встановлено потенційні центри незаконного виробництва підробок в
околицях Києва. Наявні свідчення про використовувані фальсифікаторами технічні засоби для підробки
монет будуть корисними для сучасних фахівців, що допоможе їм виявляти та вивчати приватні
фальсифікати монет та банкнот музейних і приватних зібрань в Україні та за її межами. Окреслено
перспективи подальших досліджень.
Summary
This article tells about and analyzes the evidences from the Ukrainian periodical newspapers concerning
the coin counterfeiting. Determined the potential of the newspapers as the source of research of the aspect of
coin counterfeit in the end of XIX – the beginning of XX centuries.
Nowadays the fund of the newspapers in the National V.I. Verdanskiy library of Ukraine counts more
than 200.000 year issues sets. The domestic researches have highly appreciated the potential of the use of the
materials of the newspapers in lots of the directions of the historical researches like the questions of the insurgent
movement, economics problems and the aspects of the special branches of the historical science.
The main disadvantage of the published information in newspapers is often it’s incompleteness and
superficial reflection. Often the materials consist the wrong and false information also with the use of the «black
PR» technologies. The reason is in the main focus of the newspapers publications in the investigated period –
the widening of the information among the public giving it in the available and understandable view without
looking into details (often so important for the modern researchers) and missing the deep knowledge about the
special branches of the human life, escaping the outsourcing to the professionals. That’s why the most of the
newspaper periodical publications need the rectification with the use of the additional data of the state archives.
Below we cite the most interesting examples of the newspapers publications that demonstrate the different
aspects of the money counterfeiting. Investigated materials geographically cover the territory of the Central
and Eastern Europe while other newspapers publications can belong to any state in the world. The used data
consists on the pages of the newspapers printed in Kyiv, L’viv, Poltava, Odesa, Kremenchug, Chernihiv,
Ackerman, Gadyach and Valuiky.
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Fixed newspapers publications we have classified on the groups and cited the most interesting ones. Also
we have selected the specific vocabulary according to the counterfeiters and the process of the forgery produce.
Defined the main regions of the most often facts of the appearance of the forgery money in Russian and AustroHungarian empires, also located the potential centers of the illegal coin producing in Kyiv suburbs.
Except the local money counterfeiters the newspapers tell about their «colleagues» abroad. Also known
the facts of the arresting of the Russian Empire citizens who was running the counterfeit money produce far
abroad. The old newspapers consists the data concerning the social status, age, professions and nationality of
the counterfeiters.
The especially valuable are the newspapers evidences about the detecting and arrest of the factories
which was producing the forgeries using the professional machinery equipment and technical facilities.
During the WWI newspapers are often inform about the facts of the import of the forgery money on the
territory of the Russian Empire from Germany as the economic diversion on the state level.
The newspapers also were publishing the materials over the criminalistics investigation of the
counterfeiters and some recommendations to the public how to determine the forgery.
Widely represented the descriptions of the forgery coins and banknotes also with the details of the
technologies of its produce. Among the newspapers publications we have find the evidence about the existing
of the professional expertize in the Russian Empire and the protection technologies used by the banks in AustroHungary.
In the difficult period of the Ukrainian Revolution in 1917-1921 the newspapers pages can consist the
wrong information about the Ukrainian money, calling them a fake, which is caused by the try of discrimination
of the Ukraine’s independence and the whole idea of development of the national state.
Extremely interesting are the data about the court verdicts and judgment over the money counterfeiters.
According to the facts of the absence of the coincidences among the newspapers data and the state archive
materials and examples of the counterfeit coins and banknotes in the museums and private collections in
Ukraine, we assume some publications in the periodical press (especially with the lack of details and with
generalizing character) can be wrong or false and have been published with the purpose of the filling the issue
with the interesting facts.
The evidences about the used by counterfeiters technical devices for the forgery production are rather
useful for the modern researchers and also will be helpful in identifying and the research of the private forgeries
in the museum and private collections in Ukraine and abroad.
So we can make a conclusion that the newspapers publication are the weighty and valuable historical
source which effectively adds the knows data with the new data about the money counterfeiting in the end of
XIX – the beginning the XX century and can be rather useful for the modern scientists for the investigating the
forgeries of the coins and banknotes in the museum and private collections.
The perspective of the future research we see the detecting and publishing the newspapers data over the
money counterfeit in the library funds of the neighboring countries and also the rectification the known data
from newspapers with the information in the state archives. We also see relevant the creation of the general
publication of the newspapers material concerning the history of the monetary circulation, economics history
and the special branches of the historical science that will be useful for the researchers like in Ukraine and in
whole other world.
Ключові слова: газети, фальшивомонетництво, підробка грошей, фальшиві гроші, джерела
дослідження.
Key words: newspapers, coin counterfeiting, money falsifying, forgeries, the sources of study.

Українські газети у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
представлені з 1818 року, починаючи з видання Харківського університету – «Харьковские
известия», російські – з 1732 року («Санкт-Петербургские губернские ведомости»), a також
іноземні – з 1728 року («Gazeta Warszawska»). Сьогодні газетні фонди Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського нараховують більше 200 тис. річних комплектів. До 1917 року в
Україні видавалось близько 1200 найменувань газет, з яких більше 320 найменувань збережені
у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та доступні для дослідників1..
1.

Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Відділ газетних фондів Електронний ресурс. Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/node/70 Дата звернення: 20.01.2018 р.
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Газетна періодика – надзвичайно цінне історичне джерело. Під час IV Республіканської
наукової конференції з історичного краєзнавства, що відбулась у Києві у 1989 році,
вітчизняними науковцями високо оцінений потенціал використання періодичної преси у
багатьох напрямках історичних досліджень. Під час цієї конференції відомими українськими
вченими Віктором та Анатолієм Коцурами надано високу оцінку використанню української
місцевої преси в дослідженнях питання відбудови народного господарства України у 19211925 роки1., О.Г. Михайлюком окреслено аспекти використання газет у вивченні історії краю2.,
В.С. Мазуриком та Л.М. Шпильовою досліджено матеріали газети «Ведомости» як історичного
джерела3., Ф.О. Самойловим – газети «Правда» у дослідженнях революційного руху в Одесі у
1912-1914 роках4. та ін.
Матеріалами газетних публікацій вдало доповнене дослідження фінансової політики
Російської імперії в роки Першої світової війни у працях української вченої Світлани Орлик5.,
зокрема соціально-економічний вимір державних лотерей 1914 року6., аспект
фальшивомонетництва в Україні в роки Першої Світової війни7., продовольчих проблем і
зростаючої дорожнечі8.. Історію діяльності фінансових та кредитних установ у Мінську періоду
німецької окупації 1918 року за матеріалами газети «Беларускі Шлях» досліджено Юлією
Латушковою9.. Досліджуючи нелегкі часи випробувань Української Революції 1917-1921 років,
Павлом Губою здійснено джерелознавчу оцінку вітчизняної преси цього періоду10.. Українським
ученим Василем Орликом ефективно використані матеріали періодичної преси в дослідженні
фіскальної політики нацистів в окупованій Україні11..
У попередній публікації нами також було комплексно досліджено та аргументовано високу
цінність дореволюційних газет для вивчення історії розвитку музейної справи в Україні12.,
дослідником Г.А. Рудим вивчено газети 1917-1920 років як джерела у розробці туристичноекскурсійних маршрутів в Україні13., К.А. Петровою – матеріали газети «Одесский Листок» як
джерела з історії благодійності в Одесі на початку ХХ століття14..
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Газетні публікації містять надзвичайно важливі свідчення про знахідки монет, часто
ефективно доповнюючи опубліковані радянськими вченими топографічні дослідження. Так,
нами було введено до наукового обігу та проаналізовано дані щодо знахідок європейських монет
Х-ХІ століть в Україні1., а також монет Галицької Русі та використання цих знахідок для проросійської пропаганди в Галичині, віднайдені в періодичній пресі кінця ХІХ – початку
ХХ століть2..
Російським ученим Микитою Мойсеєнком досліджено свідчення про фальшиві монети
за матеріалами видання «Петербургская газета» за 1898 рік3..
Головним недоліком інформації, що міститься в газетній періодиці, часто виявляється її
неповнота та поверхове відображення, інколи навіть із вмістом явно неправдивих свідчень і
технологій «чорного піару». Причини цього криються в основному спрямуванні газетної
періодики певного періоду – поширення інформації серед широких мас населення, подання її
у доступному вигляді, без заглиблення в деталі (часто дуже важливі для сучасних дослідників),
нерідко з використанням технологій впливу, а також те, що в редакторів та репортерів газет
досить часто спостерігається відсутність спеціальних знань стосовно вузьких галузей
суспільного життя та нехтування при цьому необхідності звернутися за консультацією до
професіоналів. Нижче ми наведемо найцікавіші приклади заміток та статей з газетної періодики,
що відображають різноманітні аспекти фальшування знаків грошової оплати, з метою оцінки
періодичної преси як джерела для досліджень відповідного напрямку.
У даній роботі ми встановили потенціал української дореволюційної газетної періодики
як історичного джерела для дослідження процесів фальшування знаків грошової оплати.
Проаналізовані свідчення охоплюють територію Центральної та Східної Європи, в той
час як публікації в газетній періодиці можуть стосуватися також інших країн світу.
Проаналізовані свідчення, що опубліковані в газетних виданнях міст Києва, Львова,
Полтави, Одеси, Кременчука, Чернігова, Аккерману (сучасний Білгород-Дністровський в
Одеській області – Авт.), а також Гадяча та Валуйок наведені як промовисті ілюстрації, із
заголовків яких виконано колаж (Рис. 1).
Згадки про фальшування знаків грошової оплати в українській газетній періодиці можна
класифікувати таким чином:
1. Свідчення про фальшивомонетництво в інших країнах;
2. Виявлення підпільних фабрик та виробників;
3. Виготовлення підробок місцевих грошей за кордоном;
4. Ввезення підробок із-за кордону;
5. Затримання осіб, що збувають підробки;
6. Попередження населення про факти виявлення підробок та їх опис;
7. Слідство та суд над фальшувальниками, оголошення вироків та покарань;
8. Застосовані фальшивомонетниками технології для виготовлення підробок;
9. Засоби захисту грошей та боротьбу влади із підробкою;
10. Проведення експертизи грошей;
11. Події із засудженими фальшивомонетниками у тюрмах;
12. Підробку грошових сурогатів;
13. Соціальне становище та професії фальшивомонетників;
14. Підробку інших документів та свідчення, що сприяли розвитку фальшивомонетництва – нестача обігових монет та підпільні типографії з друку забороненої літератури.
1.

2.

3.
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Хронологічно найбільш ранню згадку про фальшиві гроші знаходимо в одеській газеті
«Правда» за 1878 рік1..
Дореволюційні газети дають уявлення про фальшування знаків грошової оплати в
окремих регіонах. Зокрема, процеси фальшування грошей в Австро-Угорській імперії
висвітлено в газетах Галичини. Львівська газета «Галицкая Русь» неодноразово повідомляє про
появу підробок монет та банкнот різного номіналу по всій Галичині та інших регіонах АвстроУгорщини.
Повідомлення про появу фальшивих грошей публікувались як в узагальненому вигляді,
так і з конкретизацією номіналів банкнот чи монет. Найчастіше в газетній періодиці
трапляються досить узазагальнені свідчення: «Фальшівники грошей. Як доносят з Тернополя,
попала жандармерія на след спілки фальшивників грошей. Два селяне з Лановец під Борщевом,
Михайло Стшемен и Лука Міхлер, чеканили «шестки» з плохого матеріялу и пускали меж
людей, аж теперь попали ся в руки жандармеріи и до вязнице в Тернополи»2.. Досить часто
трапляються свідчення про підробку банківських білетів дрібних номіналів, найчастіше
вартістю 1 та 10 австро-угорських гульденів.
«Подделанныи 1-гульденовыи банкноты начинают чем рав частейше появлятися в
последнюю пору в Станиславове. Перед двома днями перехватила тамошняя полиція шестый
ужи с ряду фальсификат. Все фальсификаты происходят из той самой фабрики»3..
«Подделанныи 10-гульденовыи банкноты, о появленіи которых мы уже упоминали,
встречаются во Львове в чем раз большом количестве. Отличаются таковыи краскою и носят
н-р серіи 1727. Также появилось в курсе множество подделаных 20-крайцаровок, которыи
можно различити по звуце метала и по плохо выделанном портрете императора»4..
Також трапляються свідчення про випадки підробок дрібних обігових монет як в АвстроУгорській, так і Російській імперії.
«Шайку поддельщиков 20-крайцаровок арестовала полиція на-днях в Ведне.
Фальсификаты выделывались из антимона и цины. Вскоре одбудется в том деле судовая
росправа. Во Львове курсует от нескольких месяцев подобно же громадное число подделаных
20-крайцаровок, но остроумію и энергіи львовской полиціи не удалось еще до сих пор попасти
на след виновников»5..
«Поддельныи 10 гелеровки появились в обращеніи во Львове. Выделаны они из олова. Дня
22 н. ст. октября был арестован на головном железнодорожном дворце человек, пробовавшій
пустити в обращеніе того рода фальсификаты»6..
«Фальшиво-монетчик. 22 октября полиціей отделенія задержан некто Арсеній
Пирогов, при котором оказалось пять фальшивых монет рублеваго достоинства. Монеты
местнаго изготовленія. По дороге в полицію Пирогов старался выбросить фальшивыя
деньги»7..
Появу в обігу у Російській імперії грошей у вигляді поштових марок також не оминули
фальшивомонетники, про що свідчать київські «Вечерняя Газета» та «Кіевлянин».
«Фальшивыя марки. В Дарнице получили широкое распространение среди крестьян
фальшивые марки 20-ти копеечнаго достоинства. Сегодня об этом сделано заявление в
городскую полицию»8..
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Діло. Ч. 80. середа, 13 (25) цветня. Львів, 1895. С. 3.
Галицкая Русь. № 220. середа, 30 сентября (12 октября). Львов, 1892. С. 3.
Галицкая Русь. № 61. субота, 14 (26) марта. Львов, 1892. С. 3.
Галицкая Русь. № 33. вторник, 10 (23) февраля. Львов, 1892. С. 4.
Галичанин. Ч. 231. четверг, 12 (25) октября. Львов, 1900. С. 3.
Полтавскій Вестник. № 3330. суббота, 25-го января. Полтава, 1914. С. 3.
Вечерняя Газета. № 966. 3 февраля. Киев, 1916. С. 3.
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«Фабрика фальшивых марок. Одесса, 10 апреля. В последнее время в обращении
появилось много поддельных разменных марок. Сыскной полиции удалось обнаружить в
местечке Калараш, Оргеевскаго уезда, хорошо оборудованную типографию, снабжавшую весь
район фальшивыми марками. Арестовано 14 человек. Найдено несколько десятков тысяч
марок. (П.Т.А.)»1..
Також знаходимо і свідчення про виникнення фальшивих грошей в інших регіонах
Російської імперії, зокрема, газета «Киевлянин» повідомляє про затримання у Мінську та
Двінську двох громадян Туреччини за підробку кредитних білетів номіналом 25 рублів:
«Фальшивомонетчики.
Минск.
Раскрыта
организация
сбыта
фальшивых
двадцатипятирублевок. Задержаны 2 турецких подданых и две женщины. Третий турок
арестован в Двинске»2..
У попередньому дослідженні ми проаналізували свідчення дореволюційної газетної
періодики про підробки грошей, зафіксовані на території Польського царства3..
«Фальшивыя деньги. Военное начальство сообщило, что, по имеющимся сведеніям, в
гор. Кракове попадается много русских бумажных денег 10, 25 и 100-рублеваго достоинства
выпуска 1909 года. Возможно, что оне фальшивыя. Вследствіе этого рекомендовано
относиться с особой осторожностью к пріему упомянутых денег от частных лиц»4..
Окрім інформації про місцевих фальшивомонетників, друковані в українських регіонах
газети повідомляють також про їх «колег» за кордоном.
«Дрібни вести. […] В Тунісе відкрыто фабрику фальшивых банкнотів француских и
сконфісковано лише 100.000 штук готовых стофранківок»5..
«Шайка поддельщиков монет, состоящая из 145 человек, попала в руки полиции в
Париже. Поддельщики пускали в обращение золотыи 20- и 10-франковыи монеты, добывши
из них внутра золото и заменивши таковое серебром»6..
Також відомі випадки затримання громадян Російської імперії, що займались підробкою
грошей за кордоном.
«Русские фальшивомонетчики и бомбисты в Париже. В Париже, как телеграфируют
в московские газеты, арестованы два студента-армянина из России. У них найдены
фальшивыя монеты. Они обяснили, что фальшивые деньги получили от некоего Назарьянца.
При обыске у последнего найдена прекрасно оборудованная лаборатория для изготовления и
фальшивых монет и взрывчатых снарядов. По словам жены Назарьянца, последний за
экспроприацию был приговорен в Петербурге к смертной казни, помилован и сослан в
безсрочные работы. Несколько времени тому назад Назарьянц бежал, поселился в Париже и
занялся преподаванием практической химии своим соотечественникам. На вопрос
представителя полиции, изготовляль ли Назарьянц взрывчатые вещества, последняя ответила
незнанием. Точно же никаких обясненій г-жа Назарьянц не могла дать и относительно
изготовления фальшивых монет»7..
Київська газета «Кіевская Почта» у 1911 році також повідомляє про збут росіянами у
Франції фальшивих марок: «Арест русских. Париж, 23 февраля. Полиция арестовала
девятерых родом из России, обвиняемых в сбыте фальшивых французских почтовых марок»8..
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Особливо цінні та цікаві газетні свідчення про виявлення та затримання
фальшивомонетників, що організували масове підпільне виготовлення підробок на таємних
фабриках в умовах добре налагодженого масового виробництва за допомогою верстатів та
іншого промислового обладнання. Так, київська газета «Селянське Слово» повідомляє про
виявлення підпільної фабрики для друку грошей у Сумах: «Фальшиві гроші. У Сумах
заарештовано шайку, що підробляла сторублевки й керенки. У неї знайдено фарби (краски) і
станки для друкування грошей»1.. Ще одну підпільну фабрику з виробництва фальшивих
грошей виявлено у Полтавській губернії у селі Сторожове (нині Чутівський район, Полтавська
область – Авт.): «Фальшивомонетчики. В селе Сторожевом обнаружена фабрика фальшивых
монет. Арестованы двое; один скрылся»2..
Відомі випадки виготовлення підробок банкнот Російської та Австро-Угорської імперій
за кордоном, а також про невдалі спроби їх подальшого ввезення через територію українських
регіонів.
«Много подделанных банкнотов пущено в курс в Тернополе. Шесть того рода
фальсификатов находятся уже в руках властей. Подозренных в веденіи торговли подделаными
банкнотами резников Ушера Басса, Лейбу Гелера и Хаскля Зайда отставлено в суд.
Фальсификаты имеют происходити из Англіи»3..
В умовах військового протистояння у роки Першої світової війни газети повідомляють
про організовані та впроваджені на державному рівні диверсії по ввезенню фальшивих грошей
до Росії з боку Німеччини. Про появу фальшивих грошей низки номіналів у близьких до лінії
фронту районах повідомляє «Приднепровскій Голос» у Кременчуку: «Германцы
фальшивомонетчики. В министерстве финансов получено донесение о массовом появлении в
местах, соприкасающихся с театром военных действий, фальшивых кредиток 3, 5 и 10
рублевого достоинства. Происхождение кредиток, как установлено на местах, исключительно
германское. Такое массовое появление кредиток наблюдалось также у нас и во время японской
войны в пределах Манчжурии. Министерство предполагает широко оповестить население о
крайне внимательном отношении к получаемым кредитным билетам»4.. Згідно зі свідченнями
київської газети «Вечерняя Почта» фальшиві російські кредитні білети, виготовлені в
Німеччині, згодом було виявлено і в Болгарії: «Фальшивыя русские кредитки. Одесса. По
циркулирующим в Румынии слухам, в Болгарии появилось в обращении громадное количество
фальшивых русских кредиток. Это обясняется чрезвычайным падением курса болгарских денег.
Даже внутри страны население неохотно берет болгарские кредитки, относясь с гораздо
большим доверием к бумажным деньгам русскаго образца. Передают, что обращающиеся в
Болгарии фальшивые русские кредитки изготовлены в Германии»5..
Редакція газети «Кіевская Почта» також повідомляє про цікавий випадок ввезення на
територію Російської імперії фальшивої іноземної валюти з метою обміну підробок на російські
рублі: «Фальшивомонетчики. Неделю тому назад в сыскное отделение было доставлено
несколько французских монет 1818 г. Монеты эти были обменены на русские и оказались
поддельными. Оказалось, что проделывали эту «меняльную» операцию среди богомольцев некие
Ф. Козинец и К. Кривердов, которые и арестованы. При обыске у них найдено 200 монет
(никелевых) с надписью на французском языке»6..
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Селянське Слово. № 14. 30 серпня. Київ, 1918. С. 1.
Полтавскія Ведомости. № 368. четверг, 9 апреля. Полтава, 1909. С. 2.
Галичанин. Ч. 259. вторник, 19 ноября (1 декабря). Львов, 1896. С. 2.
Приднепровскій Голос. № 736. пятница, 17 октября. Кременчук, 1914. С. 2.
Вечерняя Газета. № 1249. среда, 16 ноября. Киев, 1916. С. 3.
Кіевская Почта. № 647. пятница, 25 марта. Киев, 1911. С. 4.
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Наступним етапом після виготовлення підробок грошей був їх збут. У 1882 році у Львові
газета «Галицкая Русь» повідомляє про затримання у Станіславові (нині місто ІваноФранківськ – Авт.) осіб, що збували фальшиві гульдени, одночасно з яким у Трієсті (до
1920 року місто знаходилось у складі Австро-Угорщини – Авт.) та Саграді (імовірно, йдеться
про місто Барселона в Іспанії, яке асоціювалось для редакторів газет із Храмом Святого
Сімейства, каталонською мовою «Саграда Фамілія», що збудований за проектом Антоніо
Гауді, – Авт.) поліцією затримано їх спільників: «Поддельныи банкноты. На-днях явился в
бюре полиціи в Станиславове подофицер 58 пехотного полка и предявил одногульденовый
банкнот, носящій на себе выразительныи знамена фальсификаціи. Банкнот тот имел он
получити от одного из местных купцов. – В Тріесте арестовала полиція якого-то незнакомого,
пробовавшего розменяти поддельный 50-гульденовый банкнот. Одновременно был арестован
в Саграде его товарищь по промыслу. Того рода фальсификатов розменяли они уже 18 штук»1..
Крім того у газетах збереглись свідчення про розвинуту та широку мережу збуту підробок,
викриту поліцією в Катеринославі (нині місто Дніпро – Авт.): «Фальшивомонетчики. На днях
в газетах сообщалось об аресте в Екатеринославе целой шайки фальшивомонетчиков. В виду
того, что за последнее время в Киеве участились случаи появления фальшивых монет, явилось
предположение, что «екатеринославцы» имеют своих агентов, если не целое «отделение» в
Киеве. И на этом основании киевское сыскное отделение запросило екатеринославское об
имеющихся у него на этот счет материалах и просило прислать фотографические карточки
фальшивомонетчиков»2.. Показово, що під час слідства над фальшивомонетниками у Києві
почали використовуати їхні фотографії, про що свідчать наявні у Державному архіві Київської
області карні справи за 1911-1912 роки, де містяться фотографії учасників виготовлення
фальшивих грошей: Шая Хаїмова-Шмулєва Вайнермана3. та Павла Степановича Труша4..
Вдало збуті грошові підробки досить швидко виявлялись населенням та фінансовими
установами, про що останні інформували органи влади для попередження громадян про наявні
фальшиві гроші в обігу в тому чи іншому регіоні. В газетній періодиці можна зустріти як
короткі повідомлення про наявність підробок в обігу, так і досить розгорнуті описи їх
характерних рис для легкості виявлення. Так наприклад, львівський часопис «Батьківщина»
досить коротко повідомив про появу підробок монет, вказавши лише на невідповідність
матеріалу їх виготовлення, хоча їм притаманний і дзвін: «Фальшивый монеты
однореньсковый. Поліція в Станіславове сконфіскувала під-час днев торговых вже другу
монету однореньскову, дуже зручно підроблену. Монеты зробленый з масы жовтавои и
посребленый, а мают целком чистый звук»5.. Про появу в обігу фальшивих банкнот повідомляє
«Галичанин»: «Поддельныи 10-гульденовыи банкноты появляются чем раз частейше в
обращеніи. В виду сего обращаем вниманіе публики на те фальсификаты. Легко их познати
по том, що лица женских фигур на мадьярской стороне текста выделаны весьма толсто и
що очи у них косыи, а кроме того расположение волосья совсем иное, як на оригинальных
банкнотах. Числа, оттисненныи червоными черенками, лишены собственного цвета: они
немного ржавыи и бледший чем те, якіи находятся на державных нотах»6.. Окрім опису
невідповідності у виконанні портрету та окремих елементів малюнка банкнот, можна також
зустріти і повідомлення про серії підробних банкнот. «Валуйская Народная Земская Газета»
посилається на повідомлення у газеті «Свободная Мысль» про те, що: «Фальшивые деньги.
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Галицкая Русь. № 146. среда, 1 (13) іюля. Львов, 1892. С. 3.
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Газета «Своб. Мысль» указывает на признаки, по которым можно узнать фальшивые
российские деньги. 10 руб. «царских» фальшивы в случае, если на них стоят серии: ІІ-74 ІІ-75,
ІІ-37 Л-29, О-67, ІІ-72, Н-74, Л-26, Л-27, О-63, А-02, В-64, и М-74. Украинские фальшивые
25 карбованцев узнаются по серіи АО-188. Г.Ю.»1.. Досить цікава у повідомленні вказівка на
те, що фальшиві українські 25 карбованців можна відрізнити по серії АО-188. Варто зазначити,
що емісія банкноти номіналом 25 карбованців у 1918 році відбувалась в Одесі лише із серіями
АО-180 та АО-1882., де кількість грошових знаків останньої серії було виготовлено більше.
Тому ми не виключаємо, що вказівка на фальшивість українських грошей на підставі лише
серійного номера була навмисним введенням населення в оману та спробою виклику недовіри
до українських грошей.
У той же час газети інформують і про те, що нові російські банкноти дрібних номіналів
з однаковими серійними номерами, що з’явились в обігу через їх надмірний випуск владою, не
є підробками, а виготовляються за спрощеною технологією, – читаємо у газеті «Аккерманское
Слово»: «Кредитки с одинаковыми номерами. В обращении в последнее время появились
кредитные бумажки с одинаковыми номерами серий и билетов, причем номера этих серий
чрезвычайно короткие. Особенно это наблюдалось на номерах серий от 1 до 100. Как
оказывается, появление коротких №№ серий обясняется принятым обратным порядком
выпуска серий. Опасения, что билеты с одинаковыми номерами, подделаны – неосновательны,
так как ныне просто принят новый порядок выпуска билетов – лишь кредитные билеты
высокаго достоинства (10 р.б., 25 р. и т.д.) нумеруются каждый в отдельности, так
называемым, способом «графовения», каковым способом же и воспроизводится подпись
кассира. Что же касается билетов рублевого достоинства, то таковые, ввиду усиления
работы казначейства по выпуску билетов, решено номеровать печатным способом, в целях
экономии времени и труда. Поэтому и номера на билетах появляются одинаковыми. Об этом
в оффициальных изданиях министерства финансов уже было разяснение»3..
Послідовно до виявлення фальшивих банкнот у грошовому обігу владою ініційовано
протидію таким явищам та розслідування з метою виявлення зловмисників. Про особливості
проведення правоохоронними органами слідства повідомляє «Галичанин» у Львові:
«Арестованье поддельщиков банкнотов. Львовская полиція арестовала дня 7 н. ст. мая Сауля
Понизовского, жида, происходящего из Россіи, поселившегося в последних порах во Львове.
Арестованье последовало по телеграфичному требованію властей из Ряшева, где по поводу
подделки грошей, арестовано несколько лиц. Понизовскій имеет быти их сообщником. – Полиція
в Ведне арестована дня 8 н. ст. мая трех братей Зибель и жену одного литографа из Хорватіи
по поводу, що пускали в курс поддельныи 100-короновыи ноты»4.. Також редакція газети
закликає громадян повідомляти жандармерію про виявлення підробок грошей: «Подделанныи
10-гульденовыи банкноты курсують, як нам сообщают, довольно численно во Львове. А без
сомненія и на провинціи. Обращаем на то вниманіе всех, имеющих или получающих «десятки».
О появленіи такого фальсификата следует извещати сейчас полицію, жандармерію и другіи
ц. к. органы»5..
Для забезпечення довіри населення до грошових знаків державна влада у всі часи
піклувалася про захист грошей. Досліджуючи підробки монет доби Середньовіччя та раннього
Нового часу, ми дійшли висновку, що навіть найжорстокіші покарання не зупиняли
фальшивомонетників, а кількість фальшивих грошей зменшувалася з підвищенням ступенів їх
захисту6.. Про захист банкнот та заходи влади щодо убезпечення грошей від підробок
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повідомляють львівські газети: «Фабрика банкнотів. Сями днями, з нагоды спаления 8 міліонів
стягненых з обегу паперовых гульденів, оглядали члены угорской делєґаціи фабрику банкнотів
банку австро-угорского у Ведни. Вступ до сеи фабрики дозволяє ся дуже редко, и то не кому
будь. Послы оглянулы впред склады вже готовых банкнотів, котрый обіймають кілька
просторых саль. Відтак переглядали зладженый вже взоры новых банкнотів в коронах, яких
доси еще нема в обегу. Банкноты тый – на 1.000, 500, 100 и 50 корон. Найменшій гріш
паперовый буде 50-коронівка. Банкноты ты на 1.000 и 50 корон подабают дуже на
теперешный пятьдесятки. По обох сторонах паперу намальована женка сидячи, з венцем на
чоле. Банкноты на 500 и 100 корон подібный до теперешних десяток, але формат троха вузшій
а довшій. Краску задержано ту саму, бо показало ся, що теперешный десятки и пятьдесятки
найтруднейше підробити. Делеґатам показувано також спосіб, в якій друкують ся банкноты.
А друкують ся не кожда штука з окрема, але нараз кілька штук в однім аркуши на папери лише
до того выроблюванім. По вытненю кожду штуку зосібна обзирают докладно, а при
найменьшій недокладности відкладают на бік а потім нищат»1..
«Подделка 10 короновых банкнотов, о которой мы на днях упоминали, приняла такіи
размеры, що австро-угорскій банк, не смотря на громадныи расходы, видиться принужденным
заменити те банкноты новыми […]»2..
Для встановлення оригінальності монет та банкнот у Російській та Австро-Угорській
імперіях існувала професійна експертиза, визначення відповідності грошового знаку до
емітованих державою здійснювали фахівці, що також знайшло висвітлення в газетах, –
повідомляє «Кіевлянин»: «К обнаруженію фабрики фальшивых монет в Деміевке. При
обнаружении заведывающим сыскным отделением полиции фабрики фальшивых монет на
Демеевке были отобраны у Коноваленко разные принадлежности и инструменты
фальшивомонетчиков, которые 13 октября признаны экспертами вполне соответственными
для приготовления фальшивых монет. Показания Коноваленко, что он фабриковал только
несколько дней, не верно, так как еще 16 августа аналогичная монета 50-ти копеечнаго
достоинства была представлена сыскному отделению киевским купцом Яковом Ющинским.
Экспертами признано, что Коноваленко фабриковал монеты из сплава желтой меди, олова и
незначительной части серебра. Монеты его работы очень грубой выделки»3..
Успішні слідчі дії та пильність населення допомагали затримати фальшивомонетників,
на яких далі чекав суд та покарання за скоєний ними злочин. Періодична преса часто повідомляє
про суд над фальсифікаторами грошей та винесені судом рішення: присудження строків каторги
чи тюрми або виправдання. Так, газета «Аккерманское Слово» публікує дані про визначені
судом строки ув’язнення затриманої у Варшаві групи фальшивомонетників: «Дело
фальшивомонетчиков. Варшава 14. По делу фальшивомонетчиков суд приговорил к каторге
Дунаевскаго, Левальда, Литовкина, Колпашникова и Семерова к 10 г., 17 человек к 6 годам, 27
человек к 4 годам, одного к 2 г. 8 м., 4 приговорены к арестантским отделениям, 4 к
заключению в тюрьму на сроки до одного года. 13 оправданы»4.. Майже через рік газета «Кіев»
повідомляє нові дані щодо цієї ж справи: «Дело фальшивомонетчиков. Варшава, 25. По делу
фальшивомонетчиков судебная палата, после двухдневнаго совещания, вынесла приговор, коим
утверждень приговор окружнаго суда в отношении главных виновников процесса Дунаевскаго
и Эвальда, присужденных в каторгу на 10 лет. Семеров, вместо 10-летней каторги, приговорен
в каторгу на 8 лет, а Педасов и Киреев – к заключению в тюрьму на 3 месяца. Двое
оправданы»5..
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2.
3.
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Діло. Ч. 129. понеділок, 12 (24) червня. Львів, 1895. С. 3.
Галичанин. Ч. 148. 4 (17) іюля. Львов, 1903. С. 3.
Кіевлянин. № 284. воскресенье, 14-го октября. Киев, 1907. С. 4.
Кіев. № 494. среда, 27 мая. Киев, 1915. С. 2.
Аккерманское Слово. № 735. воскресенье, 15 июня. Аккерман, 1914. С. 2.
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Із двох повідомлень, опублікованих у різних містах з проміжком часу 11 місяців бачимо,
що редакторами газет допущено значні невідповідності щодо кількості учасників злочинного
угрупування, кількості виправданих осіб, у прізвищі одного із організаторів (Левальда замість
Евальда), а також у зменшенні строку ув’язнення злочинця Семерова до 8 років замість
попередньо повідомлених 10. Не можна виключати також те, що справу та рішення суду щодо
даної групи злочинців було переглянуто і використано додаткові матеріали слідства тощо. Це
свідчить про те, що значна кількість газетних даних потребують уточнення, отже, використання
більш вагомих історичних джерел, зокрема, матеріалів архівів.
Львівська газета «Дело» повідомляє також і про особливості правосуддя над
фальшивомонетниками у Сполучених Штатах Америки, акцентуючи увагу на судовий вирок
більш ніж тисячолітнього терміну ув’язнення: «1425 лет вязнице. Якійсь панок А. К. Вард,
фальшівник и обманец, здобувши собе в кількох роках хитро-мудро 300.000 долярів, не мав часу
их ужити, бо недавно тому прихопили его в месте Мемфіс и поставили перед суд. На его души
показалося 97 різнородных плям, се б-то гарных справок. Судженый за кожду з окрема він
дістав разом 1.425 лет вязнице. Ну, щось там ему вже з того дарувати мусять…»1..
Рідше можна зустріти свідчення про деякі факти з перебування фальшивомонетників у
тюрмі. В одеській газеті «Правда» знаходимо повідомлення про вбивство фальшивомонетником
свого спільника у тюремній камері у Симбірську (нині місто Ульяновськ, Російська Федерація
– Авт.): Журналісти «Голосу» пишут из Симбирска, что в следственной камере тюрьмы
симбирский мещанин Сергей Хазов, приговоренный окрудным судом за подделку монет к сылке
в каторжную работу, зарезал участника по преступлению симбирскаго же мещанина Федора
Голубова. По обяснению Хазова, преступление это совершено им по злобе на покойного за
оговор его, Хазова, в подделке и сбыте фальшивой монеты»2..
Роки Першої світової війни характеризуються наявністю у складі грошового обігу окрім,
власне, монет та банкнот, і грошових сурогатів. Відомо, що на території України як засіб
платежу та обігу використовувались цінні папери та відрізні купони на отримання прибутку по
них. Саме тому поява на грошовому ринку фальшивих цінних паперів, що курсували як
замінники грошей в умовах надзвичайних обставин, виявляється цілком логічною та
очікуваною. Київська газета «Русскій Голос» повідомляє про затримання у Вінниці осіб, що
збували підробки купонів російської облігації «Заем Свободы»: «Фальшивые купоны. Винница,
11. Вартой арестована шайка лиц, сбывающих фальшивые купоны займа свободы. У
арестованных отобрано фальшивых купонов на сумму 152,200 руб. Купоны привезены из
Одессы. (У.Т.А.)»3..
Газетні публікації містять свідчення про технічні методи, застосовувані
фальшивомонетниками для виготовлення підробок. На сторінках періодичних видань можна
зустріти опис обладнання, перелік інструментів, а також технічні характеристики самих виробів.
Такі дані надзвичайно корисні для виявлення дослідниками тогочасних підробок монет та
банкнот у колекціях музеїв та приватних зібраннях. Повідомлення про вилучене у злочинців
устаткування найчастіше всього досить короткі, наприклад, як інформує «Галичанин» у
1898 році: «Поддельщики монет. В Серете на Буковине была на днях арестована компанія
поддельщиков монет. В состав ея входили супруги Войтех и Амелія Бялко, супруги Іосиф и
Евгенія Ситко и Петр Мевтинскій. При ревизіи нашли у них несколькодесять штук поддельных
монет и снаряды к выделце таковых»4.. Рідше трапляються деталізовані свідчення про
обладнання та його опис, що дозволяє зробити висновки щодо обсягів незаконного виробництва
грошей, а також розширити уявлення про технології виготовлення підробок у той чи інший час.
1.
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4.

Діло. Ч. 254. понеділок, 11 (23) падолиста. Львів, 1896. С. 3.
Правда. № 32. 8 (20) февраля. Одесса, 1878. С. 5.
Русскій Голос. № 109. 13 октября. Киев, 1918. С. 5.
Галичанин. Ч. 67. 24 марта (5 апреля). Львов, 1898. С. 3.
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«Поддельщики банкнотов. Д. 4 н. ст. января началось в Лондоне карное
розбирательство против Іосифа Петера из Угорщины и Стефана Альбрехта, инженера из
Парижа, обвиненных в намереніи подделки австрійских 50-и 100 короновых банкнотов. На
след преступленія попала полиція вследствіе того, що оба обжалованныи, обитающіи при
улице Бломсбери 34, в споре бросились на себе и Петер ударил Альбрехта фляшкою в голову,
Альбрехт же облил его якою то жидкостью и повредил ему око. Петер начал удирати, а
Альбрех кликал за ним, называя его поддельщиком монет. На крик в жилище вошли три
детективы, в присутствіи которых Альбрехт повторил свои обвиненія по адресу Петера.
После проведенного обыска нашли шесть фотографических плит 50-и 100-короновых
банкнотов, шесть пачок с различного рода типографскою краскою, металевую прасу, четыре
вальцы, гидрометр, щетку, негативныи плиты, химическое чернило и спиртную лампу. В
портфеле нашли четыре негативы 100-короновых банкнотов и один 50 коронового. На столе
лежано письменное донесеніе Альбрехта в прокуратуру, которое он подписал в присутствіи
детективов. Ольбрехт и Петер арестованы. Во время разбирательства полиційный
инспектор, Симондс, потвердил пред судом все упомянутыи подробности, после чего
разбирательство было отсрочено. Полиційный судья Руцен высказал мненіе, що преступленіе
то повлечет за собою, по всей вероятности, требованіе выдачи обвиненных Австріи»1..
Публікації щодо виявлення та затримання осіб, причетних до фальсифікації грошей,
дозволяють визначити коло найрізноманітніших професій та соціальних класів населення,
представники яких ступили на злочинний шлях. Походили зловмисники як із селян «[…]из
селян Мих. Сттременя и Луки Милера, выкрыла на днях жандармерія в Лановцах[…]»2., так і
міщан. Найчастіше це були особи, які відповідно до своєї професійної діяльності мають
відношення до обробки металів або друкарської справи. Львівська газета «Дело» повідомляє
«[…]зловила краківска поліція в особе Іосифа Туховича, слюсаря из Подґуржи[…]»3., натомість
«Галичанин» пише про групу осіб «[…]одни мадьяры жидовского происхожденія, именно же:
живописец Самуил Вельбер, типограф Эмануль Клайн[…]»4.. Трапляються також повідомлення
про причетність до фальсифікації грошей та їх збуту дещо неочікуваних представників
духовенства, правоохоронних органів та залізничників.
««Пчела Армении» передает следующия подробности о фабрикации фальшивых денег
в Соропсимском монастыре: «В первых числах ноября прошлаго года в тифлиское полицейское
правление была представлена двадцати пятирублевая бумажка, которую бывший служитель
вышеупомянутаго монастыря хотел сбыть в городе» […]»5..
«Сыщик-фальшивомонетчик. В военно окружном суде разсмотрено дело багатаго
землевладельца Кизлера, состоявшаго агентом сыскной полиции по выслеживанию
фабрикантов-сбыточников фальшивых разменных марок. Операции Кизлера вызвали
подозрение. Обыском и дознанием установлено, что вместо слежки, Кизлер, заведя сношения
с фабрикантами марок и имея большия запасы, сам занимался их распространением. Он
приговорен к восьмилетней каторге[…]»6..
«[…]Выяснилось, что мелкую фальшивую монету, сбывавшуюся кондукторами публике,
выделывал слесарь городского трамвая»7..
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Соціальний портрет фальшивомонетників у газетній періодиці доповнюється також
опублікованими даними щодо вікових категорій злочинців, починаючи з 13(!) років:
«Малолетній поддельщик. В Ведне апоявились в последних днях в обращеніи поддельныи однои пятигульденовыи банкноты. Поиски полиціи за поддельщиком венчались успехом. Именно
удалось открыти, що поддельщиком был 13-летній Іоган Крен. Рано начал!...»1.. Більшість
газетних повідомлень фіксує фальшивомонетників молодого віку: «Шайку поддельщиков
монет выследила на днях жандармерия в Банилове молдавском, сторожинецкого повета, на
Буковине. Принадлежали к оной Василь Пасечук, 32-летний, занятый в паровом тартаце, 28
летний заробник Иван Гаврилюк и жена последнего Елена. Во время ревизии, проведенной в их
обиталище, выкрыто целый верстат, розличныи орудия собственного изделия, оттиски и
фальсификаты. Названныи поддельщики выделевали 20-гелеровки и короновки из цины, а
выделанные ними монеты, не смотря на примитивныи орудия, которыи употреблялись ними
при фабрикации, были поразительно похожи на настоящие. Поддельщиков отставлено в
сторожинецкий поветовый суд»2..
Під час вивчення газетних матеріалів з метою пошуку свідчень про підробки монет та
банкнот у досліджуваний період ми відстежили деякі дані щодо методичної складової пошуку
та потрапляння подібних свідчень на шпальти газет. Найчастіше повідомлення про появу
фальшивих грошей трапляються на третій сторінці видання, публікації повідомлень про
фальшиві гроші нам не зустрічались на перших сторінках у найважливіших новинах. Подібні
повідомлення, зазвичай, описані редакторами газет у рубриках загальних новин, або, у деяких
виданнях, у спеціальній рубриці кримінальних подій. Газети Галичини кінця ХІХ – початку
ХХ століття часто звинувачують єврейське населення у всіх негативних явищах, що трапились
у регіоні, в тому числі щодо фактів виявлення підробок грошей.
Враховуючи той факт, що на сьогодні нами не було виявлено відповідностей серед
опублікованих у газетах свідчень з матеріалами архівів та наявних підробок монет у приватних
та музейних колекціях, можна припустити, що певна частина повідомлень у періодичній пресі
(особливо мало деталізованих і написаних узагальнено), могли насправді не відбуватись, а
публікувались з метою наповнення видань цікавими для населення фактами.
Досліджуючи опубліковані в періодичній пресі свідчення про підробку грошей, ми
звернули увагу і на деякі особливості використовуваної лексики.
У російських газетах характерним та найчастіше використовуваним щодо групи
злавмисників стало слово «шайка» для визначення організованої групи фальшивомонетників,
слово «фабрик» для позначення підпільних майстернень, а також слово «снаряд» для
позначення використаного обладнання. Самих фальшивомонетників російська преса називала:
«фабрикант», «поддельщик», австрійська – «фальшовник» та «обманец». Сам процес
фальсифікації у газетах Галичини визначається щодо грошей як «выделаныи»,
«сфабрикованныи», в Російській імперії – «приготовленные», «фабрикации» та ін.
Матеріали газетної періодики дозволяють також встановити основні регіони, де факти
виявлення підробок грошей в обігу були найчастішими, в Австро-Угорській імперії – це міста
Львів, Станіславів та Відень, у Російській імперії – Київ та Катеринослав. За повідомленнями
газет у Києві прослідковується діяльність двох потужних центрів фальсифікації монет – у
приміських селищах Деміївці та Дарниці (нині – мікрорайони міста Києва – Авт.), затримання
яких супроводжувалось гучними справами.
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Галичанин. Ч. 38. пятница, 19 лютого (3 марта). Львов, 1893. С. 3.
Галичанин. Ч. 84. среда, 16 (29) апреля, Львов, 1903. С. 3.
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Матеріали щодо одних і тих самих фактів виявлення підробок грошей можна зустріти у
різних газетах, в різних містах та поданих у різний час, ґкі дещо відрізняються деталями.
Причиною цих невідповідностей може бути викривлення даних або ж подання їх в уточненому
вигляді, що вимагає додаткового дослідження з використанням інших, достовірніших, джерел,
зокрема фондів державних архівів.
Наведені в газетах описи обладнання та технічних прийомів фальсифікації монет та
банкнот, описи виявленими правоохоронними органами підробок суттєво розширюють наше
уявлення про застосовувані фальшивомонетниками технології та допоможуть фахівцям у
виявленні приватних підробок грошей у музейних колекціях.
Вважаємо, що збережені у колекціях музеїв старі газети також можуть бути ефективно
використані у побудові експозицій та тимчасових виставок, доповнюючи їх. Окремі номери
газет, що містять свідчення про підробку грошей, можуть якісно доповнити тематичні виставки,
присвячені історії фальсифікації грошей в регіоні.
Отже, збережені у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського газетні
видання містять не лише корисні дані щодо вивчення топографії знахідок монет та
особливостей грошового обігу регіону, а також і найрізноманітніші свідчення про
фальсифікацію монет, пов’язані із цим
побічні процеси, охоплюючи широку
Ілюстрації
географію, розширюють наше уявлення про
глибину та багатогранність проблеми
фальшування грошей і можуть слугувати
корисним джерелом для наукового
дослідження теми.
Переспективою подальших наукових
пошуків ми бачимо виявлення та введення
до наукового обігу свідчень про
фальшивомонетників у збережних газетних
фондах сусідніх держав, що можуть містити
відсутні серед відчизняного газетного
фонду видання, а також уточнення вже
досліджених газетних згадок матеріалами
фондів архівів. Так само актуальним бачимо
створення єдиного опублікованого збірника
документів, що виокремить серед усіх
збережених
матеріалів
газет
лише
свідчення, що стосуються історії грошового
обігу та фінансової історії, допоміжних
історични дисциплін, що стане неодмінно
Рис. 1.
корисним для вітчизняних та зарубіжних
Колаж із заголовків назв українських дорадянських
газет.
дослідників.
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СЕРАЯ ШАПШАЛ (1873-1961) КОМАНДОР ОРДЕНУ ВІДРОДЖЕННЯ ПОЛЬЩІ
SERAJA SZAPSZAŁ (1873-1961) THE COMMANDOR OF THE ORDER OF POLONIA
RESTITUTA
SERAJA SZAPSZAŁ (1873–1961) KOMANDOR ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Анотація
Його Преосвященство Шапшал Хаджи Серая Хан, як його було офіційно титуловано у Другій Речі
Посполитій, був відомий також як Серая Шапшала, був караїмом. Його визнавали росіяни, перси,
литовці і поляки. Це було результатом його довгого життя і обставин, в яких йому довелося жити в ХІХ
і ХХ століттях. Він – барвиста і незабутня фігура, священик і чудовий вчений.
Серая Шапшал народився 8 травня 1873 року під Бахчисараєм в Ойсуункой в Криму. Крім своїх
духовних функцій (хакана (кагана) Євпаторії: 1915-1919), Тракаю: 1928-1940 – 1945) караїмської
громади, був також визнаним туркологом. Мав вчене звання доктора філологічних наук. Він також був
експертом у східних культурах, які цінувалися в Європі. Йому вдалось пережити дві світові війни і
розпад імперій, в яких він жив: Російська імперія і Османська імперія. Він помер 18 листопада 1961
року у Вільнюсі, Литовській РСР, в тодішньому комуністичному СРСР.
В статті вперше вводяться в науковий обіг матеріали по справі Сяерая Шапшала із фондів Архіву
Актів Нових у Варшаві.
Визначним для Серая Шапшала став 1928 рік. Саме тоді він «приїхав до Польщі за запрошенням»,
переїхавши до Вільнюса. Через пів року він був обраний каганом спільноти караїмів у Центральній та
Східній Європі. Його вибір підтримали польська влада та Владислав Рацкевич – Вільнюський воєвода,
великий друг караїмів. 10 травня 1928 року Серая Шапшал прилюдно присягнув на вірність і лояльність
до Республіки Польща. 23 вересня 1928 року відбулася офіційна серія «Серая Шапшала» для Хачани.
Він також отримав польське громадянство 6 серпня 1928 року.
Каган Серая Шапшал також зібрав багату колекцію пам’ятників караїмської писемності та
предметів побуту, твори прикладного мистецтва, зброї та документів. Він ініціював створення музею
караоке в Тракай.
Орден Відродження Польщі, який також називається орденом Полонії Реститута, з девізу його
уставу належав до однієї з найгарніших нагород Польщі в період 1918-1939 років. Нагорода була
заснована 4 лютого 1921 року за тією самою постановою Сейму, що і вищий орден Республіки Польща –
орден Білого орла.
Орденом також могли бути нагороджені громадян іноземних держав. Загалом, відзнаки ордену
Відродження Польщі отримали громадяни 52 країн світу. Серед багатьох видатних діячів світу,
нагороджених Командорським хрестом з зіркою ордена Відродження Польщі, був Його Преосвященство,
Шапшал Хаджи Серая Хан – видатного і незабутнього кримського караїма.
Abstrakt Polski
Jego Exellencja Szapszał Hadży Seraja Han jak oficjalnie w II Rzeczypospolitej tytułowano Seraja
Szapszała był karaimem. Przyznawali się do jego Rosjanie, Persowie, Litwini i Polacy. Wynikało to z jego
długiego życia oraz okoliczności w jakich dane mu było żyć w XIX i XX wieku. To barwna i zapomniana
postać duchownego i znakomitego uczonego.
Seraja Szapszał urodził się 8 maja 1873 pod Bakczysarajem w Ojsunkoju (w języku krymskotatarskim –
Oysunköy) na Krymie. Oprócz sprawowania funkcji duchownego (hachana Eupatorii: 1915 – 1919), Trok:
1928 – 1940 – 1945) społeczności karaimskiej był uznanym turkologiem. Miał tytuł naukowy doktora nauk
filologicznych. Był też cenionym w Europie znawcą kultur Wschodu. Dane mu było przeżyć dwie wojny
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światowe oraz upadek imperiów, w których żył: Cesarstwa Rosyjskiego i Imperium Osmańskiego. Zmarł 18
listopada 1961 r. w Wilnie, Litewskiej SRR, w ówczesnym komunistycznym ZSRR.
Rok 1928, to rok znamienny dla Seraja Szapszała. Wtedy to „ przybył na zaproszenie z Polski” do Wilna.
Pół roku wcześniej został wybrany na hachana wspólnoty karaimskiej Europy Środkowo – Wschodniej. Jego
wybór popierany był przez władze polskie i Władysława Raczkiewicza – wojewodę wileńskiego, wielkiego
przyjaciela Karaimów.
Do Wilna przybył 9 maja 1928 r., a dzień później złożył publicznie przysięgę lojalności i wierności
Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalny ingres Seraja Szapszała na hachana odbył się 23 września 1928r. Otrzymał
też polskie obywatelstwo 6 sierpnia 1928 r.
Hachan Seraj Szapszał zgromadził bogatą kolekcję zabytków piśmiennictwa karaimskiego oraz
przedmiotów codziennego użytku, dzieł sztuki użytkowej, broni, dokumentów. Zainicjował założenie w Trokach
Muzeum Karaimskiego.
Order Odrodzenia Polski zwany też Orderem Polonia Restituta – od jego dewizy orderowej należał do
jednych z najpiękniejszych wyróżnień Polski okresu lat 1918-1939. Ustanowiony został 4 lutego 1921 r. na
mocy tej samej uchwały sejmu co najwyższy order Rzeczypospolitej – Order Orła Białego.
Orderem można było nagradzać także obywateli państw obcych. W sumie dekoracje Orderem Odrodzenia
Polski objęły obywateli 52 państw całego świata. Wśród wielu wybitnych postaci świata, odznaczonych
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski znajdował się „Jego Exellencja Szapszał Hadży
Seraja Han” – jak brzmiał oficjalny w Rzeczypospolitej tytuł tego wybitnego i zapomnianego dziś krymskiego
Karaima.
Summary
His Excellency Hajji Seraya Khan Shapshal, as he was officially titled in the Second Polish Republic,
was also known as Seraya Shapshal. He was a Karaim. He was recognized by the Russians, the Persians, the
Lithuanians and the Poles. This was the result of his long life and the circumstances in which he had to live in
the 19th and 20th centuries. He is a bright and unforgettable personality, a priest and a wonderful scientist.
Seraya Shapshal was born on May 8, 1873, near Bahçesaray in Oysuunkoi in Crimea. In addition to his
spiritual functions (chagan of Yevpatoria: 1915-1919), and Trakai: 1928-1940 – 1945) of the Karaim community,
he was also recognized as a turkologist. He had a Doctor’s degree in philology. He was also an expert in Oriental
cultures that were valued in Europe. He was able to survive two world wars and the collapse of the empires in
which he lived: the Russian Empire and the Ottoman Empire. He died on November 18, 1961 in Vilnius, the
Lithuanian SSR, in the then communist USSR.
The article presents the materials about Seraya Shapshal from the Central Archives from Historical
Records in Warsaw. The materials are introduced into the scientific circulation for the first time.
In 1901-1908, he lived in Tabriz (Persia), where he studied eastern languages: Azerbaijani and Farsi, and
lectured on Russian. In Persia, he took the responsibility to teach and educate Prince Muhammad Ali, the
successor to the Iranian throne. He was the later Shah. For his activity Seraya Shapshal received the title of
Khan and the teacher of the ruler (adib-nas Sultan), and in 1907, Seraya Shapshal was an advisor to Mohammed
Ali and the minister, and received the Persian citizenship. Suspected of espionage over Russia he was expelled
from Persia in 1908.
Seraya Shapshal returned to Crimea in May 1915, where he stayed until 1919. There he took over the
responsibilities of the Russian Karaim Khachan (Kagan). After the February Revolution of 1917, he organized
the National Assembly of Karaims in Yevpatoria, becoming its first chairman. In Yevpatoria he founded the
Karaims Library (Karaj Bitikligi) in 1916, as well as the National Museum of Karaims and the periodical “The
Journal of the Tauride Odesa Karaim Spiritual Law”.
In 1920 he lived in Constantinople (from 1930 – Istanbul), where also numerous political fugitives from
the Soviet Crimea lived, where the Crimean Tatars were persecuted and repressed. In Turkey, Seraya Shapshal
got a job in a Turkish-Persian bank created by Georgians.
1928 was very significant for Seraya Shapshal. It was then that he “came to Poland by invitation”, moving
to Vilnius. After half a year, he was chosen as a Kagan of the Karaim community in Central and Eastern Europe.
His choice was supported by the Polish authorities and Vladislav Ratskevich – Vilnius Voivod, a great friend
of the Karaims. On May 10, 1928, Seraya Shapshal publicly swore allegiance and loyalty to the Republic of
Poland. On September 23, 1928, the official series “Seraya Shapshal” for Khachany took place. He also received
Polish citizenship on August 6, 1928.
Kagan Seraya Shapshal also gathered a rich collection of records of Karaim writing and household items,
works of applied arts, weapons and documents. He initiated the creation of a karaoke museum in Trakai.
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From the motto of its statute, the Order of Polonia Restituta was one of the most beautiful awards of
Poland during the period of 1918-1939. The award was founded on February 4, 1921, under the same decree
of the Sejm, and the highest Order of the Republic of Poland - the Order of the White Eagle.
The mark of the Order was a cross covered with white enamel, with a Polish eagle in a crown placed on
a red enameled shield with dimensions varying depending on the degree. The 1st and 2nd grades were marked
with a star order – eight with the monogram “RP” in the middle and the motto of the order around “POLONIA
RESTITUTA”. Such a motto was on the cross around the eagle. The date 1918 was on the reverse of the cross.
The Order could also be awarded to citizens of foreign states. In general, citizens of 52 countries of the
world received the Order of Polonia Restituta. Among the many prominent figures of the world who were
awarded the Commander’s Cross with the star of the Order of Polonia Restituta was His Excellency Hajji
Seraya Khan Shapshal – an outstanding and unforgettable Crimean Karaim.
Ключові слова: Сарая Шапшал, караїм, фалеристика, Друга Річ Посполита, Орден Відродження
Польщі.
Słowa kluczowe: Seraja Shapshal, Karaim, falerystyka, Druga Rzeczpospolita, Order Odrodzenia Polski.
Key words: Seraja Szapszał, Karaim, faleristics, Second Polish Republic, The Order of Polonia Restituta.

Jego Exellencja Szapszał Hadży Seraja Han1. jak oficjalnie w II Rzeczypospolitej tytułowano
Seraja Szapszała był karaimem (Rys. 1). Przyznawali się do jego Rosjanie, Persowie, Litwini i Polacy.
Wynikało to z jego długiego życia oraz okoliczności w jakich dane mu było żyć w XIX i XX wieku.
To barwna i zapomniana postać duchownego i znakomitego uczonego.
Urodził się poddanym Cesarstwa Rosyjskiego za czasów panowania cara Aleksandra III jako
Сергей Маркович (Мордехаевич) Шапшал, czyli Siergiej Markowicz (Mordechajewicz – syn
Mordechaja) Szapszał. Wśród karaimów nosił imię i nazwisko jako Seraja Ben Mordechai Szapszał,
W czasach gdy mieszkał w Republice Litwy nazywany był Seraja Šapšalas.
Seraja Szapszał urodził się 8 maja 1873 pod Bakczysarajem2. w Ojsunkoju (w języku
krymskotatarskim – Oysunköy) na Krymie. Oprócz sprawowania funkcji duchownego (hachana
Eupatorii: 1915 – 1919), Trok: 1928 – 1940 – 1945) społeczności karaimskiej był uznanym
turkologiem. Miał tytuł naukowy doktora nauk filologicznych. Był też cenionym w Europie znawcą
kultur Wschodu. Dane mu było przeżyć dwie wojny światowe oraz upadek imperiów, w których żył:
Cesarstwa Rosyjskiego i Imperium Osmańskiego. Zmarł 18 listopada 1961 r. w Wilnie, Litewskiej
SRR, w ówczesnym komunistycznym ZSRR.
Saraj Szapszał pochodził ze skupiska osiadłych na Krymie karaimów carskiej Rosji. Wedle
przekazywanych przez niego informacji w dzieciństwie i wczesnych latach młodzieńczych posługiwał
się wyłącznie językiem karaimskim. Pochodził z rodziny hodowcy koni i sadownika. Był synem
Akbike-Toty Kazas i Marka, ogrodnika, właściciela ziemskiego, skarbnika (gabbaja) gminy
karaimskiej w Bachczysaraju.
Ojciec wysłał go w 1884 r. do Petersburga, gdzie rozpoczął naukę początkowo w szkole
rzemieślniczej, co pozwoliło mu szybko nauczyć się biegle języka rosyjskiego. Następnie uczył się w
gimnazjum Gurewicza, które ukończył w 1894 r. Kolejnym etapem edukacji były studia języków
wschodnich na Uniwersytecie w Petersburgu, który ukończył w 1899 r. z dyplomem I stopnia.
Poświęcił się karierze naukowej i pozostał na uniwersytecie jako pracownik naukowy3.. Podjął służbę
wojskową w Symferopolu w bachczysarajskim 212. zapasowym baonie armii rosyjskiej. W latach
1901–1908 przebywał w Tebryzie (Persja), gdzie poznawał języki wschodnie: azerbejdżański i perski.
Wykładał też język rosyjski i przedmioty ogólne. W Persji podjął się nauczania i wychowania, księcia
Muhammada Alego, następcy tamtejszego tronu – późniejszego szacha. Pracował jako guwerner
1.
2.

3.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. D.1464. L. 30, 97;
Gąsiorowski St. Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873–1927, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki
w oczach badaczy, E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 59–67.
Kizilov M. Из материалов k библиографии проф. C. M. Шапшалa, http:/turkolog.narod/info/crm-33.htm [dostęp: 30.07.2018].
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następcy tronu Mohammeda Alego; otrzymał wówczas tytuł chana i wychowawcy panującego (adybus sułtan), a w r. 1907 został prawdopodobnie doradcą Mohammeda Alego i ministrem jego dworu
oraz uzyskał perskie obywatelstwo. Podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji, został w 1908 r.
wydalony został z Persji. Według niektórych badaczy opuścił ją sam w obawie o swe bezpieczeństwo.
Po powrocie do Rosji pracował na Uniwersytecie Petersburskim jako lektor języka tureckiego.
Jednocześnie podjął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako specjalista od spraw tureckich,
ze świetną znajomością tego języka oraz tłumacz języków wschodnich, w tym azerbejdżańskiego.
Został wybrany członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Archeologicznego oraz Stowarzyszenia
Orientalistów Rosyjskich (jako jego wiceprezes)1..
W tym samym 1910 r. karaimi z Trok wybrali go hachanem karaimów całego świata. Godności
tej jednak nie przyjął. Nie pozwoliła mu na to praca w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych
oraz praca w Sztabie Generalnym Marynarki Rosyjskie, gdzie zajmował się tłumaczeniem tureckich
dokumentów przejętych przez Rosjan na storpedowanym na Morzu Czarnym koło Odessy krążowniku
„Nümune-i Hamiyet”.
Powrócił ponownie w maju 1915 r. na Krym (w Eupatorii), gdzie przebywał do 1919 r. Objął
tam obowiązki hachana Karaimów rosyjskich. Po rewolucji lutowej 1917 r. zorganizował w Eupatorii
Karaimskie Zgromadzenie Narodowe zostając jego pierwszym przewodniczącym. W Eupatorii założył
Bibliotekę Karaimską (Karaj Bitikligi) w 1916 r., a także Karaimskie Muzeum Narodowe oraz
czasopismo «Известия Таврического и Одесского Караимского Духовного Правления» oraz
seminarium duchowne dla karaimów. W 1917 r. udał się do Piotrogrodu chcąc przekonać władze do
sprawy karaimskiej. W czasie wojny domowej opuścił Krym w styczniu 1920 r. w wyniku ofensywy
wojsk „czerwonych” wraz z wycofującymi się wojskami armii gen. Antona Denikina. W swoim
życiorysie pisanym 24 kwietnia 1954 r. na potrzeby Litewskiej Akademii Nauk w ZSRR pisał, że „
prześladowany przez denikinowców za swoje otwarte poparcie sowieckiej władzy był zmuszony
zagrożony aresztowaniem do wyjazdu na Kaukaz, a stamtąd do Turcji”2.. Nie miało to racji bytu.
W 1920 r. zamieszkał w Konstantynopolu, (od 1930 – Istanbul) gdzie znaleźli się liczni
uciekinierzy z Krymu. Tam podjął pracę w założonym przez Gruzinów Turecko–Perskim banku
zlokalizowanym przy Hamidiye Turbessi, Eski Zabtiye Caddesi 28. Był tłumaczem Zajął się też pracą
naukowa zgodnie ze swoimi zainteresowaniami studiami nad językiem tureckim. Nadal pogłębiał
swoją niemałą wiedzę na temat Wschodu.
Rok 1928, to rok znamienny dla Seraja Szapszała. Wtedy to „ przybył na zaproszenie z Polski”
do Wilna. Pół roku wcześniej został wybrany na hachana wspólnoty karaimskiej Europy Środkowo –
Wschodniej. Jego wybór popierany był przez władze polskie i Władysława Raczkiewicza – wojewodę
wileńskiego, wielkiego przyjaciela Karaimów.
W tym roku po przybyciu do grodu nad Wilią wybrano go hachanem trockim. Oznaczało to
zwierzchnictwo religijne nad wszystkimi polskimi karaimami. Do Wilna przybył 9 maja 1928 r., a
dzień później złożył publicznie przysięgę lojalności i wierności Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalny
ingres Seraja Szapszała na hachana odbył się 23 września 1928r. Otrzymał też polskie obywatelstwo
6 sierpnia 1928 r. W 1930 r. Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie nadał mu tytuł doktora
filozofii w zakresie języków wschodnich. Dużo podróżował (1935) do Turcji , Rumunii i Bułgarii
odwiedzając wspólnoty karaimskie. W sierpniu 1937 r. odbył kolejna podróż do wspólnot w Paryżu i
Berlinie. Na przełomie 1937/1938 r. ciężko zachorował. Mimo choroby pojechał do Syrii, odwiedzając
także Stambuł, Bejrut i Damaszek. Na stałe już związał się z miastem Wilnem do końca życia3..

1.
2.
3.

Kizilov M. Из материалов k библиографии проф. C. M. Шапшалa, http:/turkolog.narod/info/crm-33.htm [dostęp: 30.07.2018].
Kizilov M. Из материалов k библиографии проф. C. M. Шапшалa, http:/turkolog.narod/info/crm-33.htm [dostęp: 30.07.2018].
Dane szczegółowe życiorysu za: M. Kizilov, Ḥakham(Ḥakhan) Seraja Szapszał (1873–1961)and His Role in Shaping of the Turkic Identity of the
Polish-Lithuanian Karaite Community: https://www.degruyter.com/downloadpdf/.../9783110425260-007.xml [dostęp: 12.08.2018]
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W Szkole Nauk Politycznych w Wilnie od 1930 r. prowadził wykłady języka tureckiego. Został
autorem słownika oraz skryptów dla słuchaczy. Udzielał się też w licznych stowarzyszeniach
naukowych. Należał do Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego w którym został w 1935 r,
wiceprezesem. Uznany jako naukowiec z dorobkiem twórczym współpracował z Komisją
Orientalistyczną Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Towarzystwem Przyjaciół Nauk
w Wilnie1..
Funkcję hachana Seraj Szapszał pełnił do 1940 r.
Nic nie wiemy o jego działalności podczas okupacji (październik 1939 – czerwiec 1940) kiedy
Wileńszczyzna należała do Republiki Litewskiej. W 1940 r. zrezygnował z godności hachana
karaimów. W okresie okupacji niemieckiej w latach 1940–1941 pozostał na Ziemi Wileńskiej. Podczas
okupacji nawiązał kontakty z rosyjską diasporą w III Rzeszy. Zwrócił się do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych kierowanego przez Joachima von Ribbentropa o uznanie karaimów jako grupy
etnicznej pochodzenia tureckiego. Doprowadziło to do przyjęcia przez władze III Rzeszy delegacji
karaimskiej w osobach: Melik Kalmanowicz, Majer Bałaban i Ignacy (Ichak) Schiper przez Adolfa
Hitlera. Przebywał w Trokach gdzie objął 1 lutego 1941 r. kierownictwo Muzeum Karaimskiego. Po
wkroczeniu Niemców zaczął de facto ponownie pełnić obowiązki zwierzchnika duchowego
Karaimów.
Po 1945 r. przymusowo pozostał w Wilnie. Mimo, że starał się o pozwolenie na wyjazd do Polski
(posiadał polskie obywatelstwo), nie otrzymał zgody. Od 1947 r. zatrudniony był na stanowisku
profesora w Instytucie Historycznym Akademii Nauk Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Zmarł w Wilnie, pochowany został na tamtejszym cmentarzu karaimskim.
Zdaniem niektórych badaczy miał być twórcą doktryny tzw. „dejudaizacji” karaimskiej religii
i historii2.. W latach 20. XX w. propagował teorię o ałtajsko-tureckim pochodzeniu Karaimów i
korzeniach ich kultury. Faktem jest, że uchroniło to Karaimów przed holokaustem podczas II wojny
światowej.
Hachan Seraj Szapszał zgromadził bogatą kolekcję zabytków piśmiennictwa karaimskiego oraz
przedmiotów codziennego użytku, dzieł sztuki użytkowej, broni, dokumentów. Zainicjował założenie
w Trokach Muzeum Karaimskiego. Budowę siedziby muzeum rozpoczęto w 1938 r. sumptem władz
polskich. Obecnie część kolekcji hachana Szapszała wchodzi w skład karaimskiej ekspozycji
etnograficznej muzeum historii miasta Troki, a część znajduje się w wileńskim Muzeum Narodowym.
Hachan Seraj Szapszał został 24 kwietnia 1936 r. przez prezydenta Polski prof. Ignacego
Mościckiego odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą3.. To drugie co ważności order cywilny
Rzeczypospolitej otrzymał: „za zasługi na polu organizacji wyznania karaimskiego w Polsce”.
Otrzymał go razem z muftim dr. Jakóbem Szynkiewiczem z Wilna.
Order Odrodzenia Polski zwany też Orderem Polonia Restituta – od jego dewizy orderowej
należał do jednych z najpiękniejszych wyróżnień Polski okresu lat 1918-1939. Ustanowiony został 4
lutego 1921 r. na mocy tej samej uchwały sejmu co najwyższy order Rzeczypospolitej – Order Orła
Białego4..
Jego geneza sięgała początków 1920 r. Wtedy była pilna potrzeba utworzenia orderów cywilnych
mimo toczących się działań wojennych na wschodzie. Proponowano utworzenie Orderu Zasługi z
dewizą łacińską „Bene Merenti”. Inny projekt zakładał utworzenie na wzór z XVIII w. Orderu Virtuti
Civili. Ostatecznie wybrano wersję rządową („Bene Merenti”) zmieniając nazwę na Order Odrodzenia
Polski, a dewizę orderu na „Polonia Restituta” – Polska Odrodzona5..
1.

2.
3.
4.
5.

Jadczak R. Z prac I wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 156, 162. Seraj Szapszał był autorem
pierwszej w Polsce gramatyki języka tureckiego.
Kizilov M. Modernizacja i dejudaizacja karaimskiej gminy w międzywojennej Polsce, „Kwartalnik Historii Żydów” 2(2009), s. 162-174.
„Monitor Polski” z 1936 r. Nr 97, poz. 179;
Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921 – 1924, Prezydium Rady Ministrów RP (wyd.), Warszawa 1926, S. 5 -7.
Filipow K. Od Orderu Świętego Stanisława do Orderu Odrodzenia Polski, „Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU”, Kraków 2016, t. X,
s. 67 – 70.
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Zgodnie z ustawą pierwotnie order dzielił się na cztery klasy. W roku następnym (1922)
ustawowo dołożono jedną klasę tworząc ostateczną wersję orderu, która istnieje do dnia dzisiejszego.
Są to: Krzyż Wielki na Wstędze z gwiazdą (I klasa); Krzyż Komandorski z Gwiazdą (II kl.); Krzyż
Komandorski (III kl.); Krzyż Oficerski (IV kl.) i Krzyż Kawalerski (V kl.).
Oznakę orderu stanowił krzyż pokryty białą emalią, z orłem polskim w koronie umieszczonym
na czerwonej emaliowanej tarczy o zróżnicowanych z zależności od klasy wymiarach. Do I i II klasy
przysługiwała gwiazda orderowa – ośmiopromienna z monogramem „RP” po środku i dewizą orderu
dookoła: „POLONIA RESTITUTA”. Taka też dewiza widniała na krzyżu wokół orła. Na stronie
odwrotnej krzyży umieszczono w centrum datę: 1918.
Autorem projektu orderu był znakomity malarz i grafik Mieczysław Kotarbiński (1890-1943),
a jego wykonaniem zajęła pracownia grawerska Wiktora Gontarczyka1..
Ustawa powołująca nowy order szczegółowo precyzowała rodzaje zasług za które nadawano
order. Należały do nich m. in.: „wybitna twórczość na polu nauki, sztuki i kultury”, oraz wszelka
działalność na korzyść państwa i społeczeństwa w dziedzinie życia gospodarczego, politycznego czy
społecznego. Mimo cywilnego charakteru orderu można go było nadawać za czyny wybitnego męstwa
i odwagi. Orderem można było nagradzać także obywateli państw obcych.
Kapituła powołana w sierpniu 1921 r. była ośmioosobowa. Funkcję Kanclerza sprawował przez
wiele lat znany historyk Jan Karol Kochanowski, a przed wybuchem wojny gen. Kazimierz
Sosnkowski. W Kapitule zasiadało też trzech generałów Wojska Polskiego: Aleksander Osiński,
Lucjan Żeligowski i Leon Berbecki. Wielkim Mistrzem Orderu z urzędu był zawsze prezydent
Rzeczypospolitej2..
Nadawanie orderów w latach 1921-1939 były oszczędne i limitowane. W sumie do 1939 r.
udekorowano we wszystkich klasach 6 908 obywateli polskich. Zaś obywateli państw obcych
odznaczono 7 265 (do 1937 r. ze względu na brak archiwaliów). Co więcej cudzoziemcom nadano
709 Krzyży Wielkich wobec 80 nadań Polakom! Wpływ na to miało w pierwszym rzędzie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stało ono na stanowisku, że świeżo niepodległa Polska nie może
czekać na kurtuazyjne kroki państw zaprzyjaźnionych, które przyczyniły się do jej suwerenności.
Pierwsza powinna podziękować w pierwszym rzędzie tym obywatelom państw obcych, którzy
wspomogli Polskę w drodze do odzyskania niepodległości. Jak pisano: „Odznaczając naczelników
państw i naczelników rządów, niektórych ministrów odznacza się Naród i Państwo […] Jedynym
sposobem odwdzięczenia się, a po części i zachęcenia do dalszej pomocy, jakim Polska rozporządza –
są ordery”.
Przyjęte przez MSZ zasady nagradzania i pozyskiwania przyjaciół najlepiej ilustruje liczba
nadań Orderu Odrodzenia Polski cudzoziemcom. Do końca 1937 r. przyznano: Francuzom: 2 100
orderów; Rumunom: 980; Jugosłowianom: 750; Amerykanom: 540; Włochom: 510; Belgom: 345;
Czechom i Słowakom (Czechosłowacja): 235; Węgrom: 205; Szwedom: 180; Estończykom: 150
orderów i wielu przedstawicielom innych państw3.. W sumie dekoracje Orderem Odrodzenia Polski
objęły obywateli 52 państw całego świata. Wysokie miejsce zajmowali obywatele Królestwa Rumunii
z 980 Orderami Polonia Restituta. Wyżej od nich plasowali się jedynie Francuzi, którzy otrzymali
około 30% nadań orderu. Wytłumaczenie tego stanu rzeczy jest dosyć proste. Francja, Rumunia i
Jugosławia uchodziła za strategicznych partnerów politycznych i wojskowych II Rzeczypospolitej.
Pozostawało to w zgodzie z główną linią polskiej polityki zagranicznej. Ta polityka międzynarodowa
Polski opierała się na zawartych lub planowanych sojuszach militarnych tzw. „Małej Ententy”, która
miała chronić tak interesy Polski jak i Królestwa Rumunii. To pokazywało priorytety polskiej polityki
zagranicznej lat 1921 – 1939.
1.
2.
3.

Jadczak R. Z prac I wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6, s. 49, 67.
Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921 – 1924, Prezydium Rady Ministrów RP (wyd.), Warszawa 1926, s. 5 -7.
Dunin–Wilczyński Z., Chojnacki A. Order Odrodzenia Polski, Gdańsk 2014, S. 82.
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Wśród wielu wybitnych postaci świata, odznaczonych Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski znajdował się „Jego Exellencja Szapszał Hadży Seraja Han” – jak brzmiał
oficjalny w Rzeczypospolitej tytuł tego wybitnego i zapomnianego dziś krymskiego Karaima.
Order Odrodzenia Polski – Polonia Restituta nie był jedynym orderem, który podczas życia
otrzymał Seraja Szapszał. Będąc poddanym cara w Imperium Romanowów, rezydentem w Persji,
mieszkając w Turcji i będąc obywatelem Polski był wielokrotnie odznaczany za wszelakie zasługi.
Czy to na polu nauki, oświaty i niwie religijnej. Hachan nagrodzony był:
1. Persja:
Order Lwa i Słońca – 2 klasy (1901);
Order Lwa i Słońca – 1 klasy (1905);
Gwiazda Emira Tumanu;
Wysoki Order Persji „Timsal” – 1 klasy;
2. Cesarstwo Rosyjskie:
Order Świętego Stanisława – 2 klasy (1905);
Order Świętej Anny – 2 klasy (1908);
Order Świętego Włodzimierza – 4 klasy;
3. Serbia:
Order Świętego Sawy – 2 klasy (1916)1..
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Ilustracje

Rys. 1. Hadży Seraja Chan Szapszał
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ОГЛЯД
ІІІ Міжнародних наукових читань «Трэція навуковыя чытанні памяці прафесара
Валянціна Рябцэвіча (1934-2008)»
21-22 травня 2018 року на базі Білоруського Державного Університету було проведено
ІІІ Міжнародні наукові читання пам’яті видатного білоруського історика та нумізмата –
професора Валентина Рябцевича (1934-2008).
Організаторами конференції виступили кафедра історії Білоруського Державного
Університету, Національний музей історії Республіки Білорусь та Інститут історії НАН Білорусі.
Участь у конференції взяли 65 науковців, краєзнавців, аспірантів, музейних працівників,
архівістів та колекціонерів з 9 країн: Білорусі, України, Росії, Литви, Польщі, Чехії, Швеції,
Молдови та далекого Киргизстану.
Наукове зібрання відбувалося у стінах кафедри історії рідного для професора Валентина
Наумовича університету, а також у приміщенні створеного зусиллями видатного вченого
музею – Навчальної лабораторії з нумізматичною експозицією та потужною бібліотекою.
Учасників читань вітальним словам привітали проректор з наукової роботи та
міжнародної співпраці, доктор історичних наук Ходін Сергій, а також декан історичного
факультету, доктор історичних наук Кохановський Олександр. Теплими спогадами про
Вчителя та про його багаторічний досвід нумізматичних пошуків поділилися завідувач
навчальної лабораторії Віталій Сидорович і доцент кафедри археології та спеціальних
історичних дисциплін Ірина Колобова.
Пленарне засідання розпочалось із доповіді доктора гібілітованого, завідувача
нумізматичного кабінету Музею ім. Емеріка Гуттен-Чапського Ярослава Бодзека на тему:
«Огляд знахідок Римської монети на території Польщі та пов’язаних із нею територій».
Тематику античної нумізматики на пленарному засіданні продовжив науковий ад’юнкт
Інституту археології при Варшавському університеті Кирило Мизгін. Високою зацікавленістю
та активною дискусією супроводжувалась доповідь завідувача нумізматичного відділу
Державного Ермітажу Віталія Калініна про долю відомого скарбу золотих та срібних монет,
знайдених у 1898 році на території Києво-Печерської Лаври.
Далі роботу конференції продовжилася у п’яти секціях: «Нумізматика Античності та
раннього Середньовіччя», «Сфрагістика, Геральдика та Фалеристика», «Фальшивомонетництво», «Грошовий обіг у XIV - XVI ст.» і «Грошовий обіг у XVII - XX ст.».
Відповідальну та почесну роль керівника секції «Фальшивомонетництво» організаторами
цьогорічних читань було доручено кандидату історичних наук, провідному науковому
співробітнику Національного музею історії України Андрію Бойку-Гагаріну.
Варто відмітити доповіді учасників, пов’язані з історією грошового обігу України. Це
огляд нових знахідок срібляників від Микити Мойсеєнка та його ж доповідь про склад і
структуру металу монетновагових зливків гривень Київської Русі. Доповідь про знахідки
римських денаріїв на території “варварських” спільнот Східної Європи Лісостепової зони
України та монетний двір Костянтина Коріатовича у Смотричі на Поділлі від
Олега Погорільця та Олександра Наддвірняка. Міжнародний аспект фінансової
політики Центральної Ради Української Народної Республіки було представлено
Олександром Осиповим.
Завершення читань відбулось у Національному музеї історії Республіки Білорусь, де
співробітниками відділу нумізматики було відкрито виставку «Злодійські гроші», побудовану
на матеріалах зібрання музею, архівів КДБ БРСР, а також приватних зібрань колекціонерів
«Білоруського нумізматичного товариства», яка хронологічно охопила період від доби
Античності до сьогодення.
Тези доповідей конференції опубліковано ще до початку окремим збірником.
Роман Крицук
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Фото 1. Доповідь Володимира Шапошника про нові відкриття у нумізматиці Золотої Орди

Фото 2. Доповідь Олександра Камишева про фальшиві монети в Чагатайському Улусі,
керує секцією Андрій Бойко-Гагарін
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Фото 3. Відкриття виставки «Злодійські гроші» у Національному музеї історії Республіки Білорусь,
вітальне слово Андрія Бойко-Гагаріна та Романа Крицука
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ОГЛЯД
V Міжнародної наукової конференції
«Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки»
21-22 червня 2018 року на базі Державного історико-культурного заповідника
«Меджибіж» було проведено V Міжнародну наукову нумізматичну конференцію «Актуальні
проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки».
Організаторами конференції виступили Інститут історії України НАН України, Інститут
археології НАН України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Центральноукраїнський національний технічний
університет, Національна спілка краєзнавців України, Національний музей історії України, ДІКЗ
«Меджибіж» та Університет у Білостоку.
Участь у конференції взяли 64 науковці, краєзнавці, аспіранти, експерти-мистецтвознавці
та колекціонери із 7 країн: України, Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Білорусі та Росії,
в тому числі 10 докторів габілітованих та 12 кандидатів наук (докторів філософії).
Цьогорічне наукове зібрання відбулося у стінах давньої фортеці у місті Меджибожі, де
зустрілися професори та викладачі ВНЗ з Кропивницького, Переяслава-Хмельницького,
Білостоку, Вроцлава, Харкова, Києва, Глухова, наукові співробітники музеїв Києва, Мінська,
Світловодська та Одеси, вчені дослідницьких інститутів Братислави, Кишинева, а також фахівці
з бібліотечної справи та мистецтвознавчої експертизи. Варто підкреслити, що цього року
учасники конференції представляли не лише широку географію, а й різноманітний професійних
склад.
Наукове зібрання вітальним словом відкрили директор ДІКЗ «Меджибіж»
Олег Погорілець, доктор історичних наук, професор, академік, ректор ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктор Коцур,
доктор історичних наук, професор Центральноукраїнського національного технічного
університету Василь Орлик.
Хвилиною мовчання всіма учасниками конференції було вшановано пам’ять про
видатного українського археолога, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента
НАН України, заступника директора Інституту археології НАН України – Гліба Івакіна.
Пленарне засідання розпочалося з доповіді доктора габілітованого, професора
Університету в Білостоку Кшиштофа Філіпова на тему: «Ігнацій Цейзик – епізод
фальшивомонетництва у Меджибожі на Поділлі», яку можна відзначити як найбільш близьку
до тематики зібрання та місця проведення конференції – давнього Меджибожа. На пленарному
засіданні також були виголошені доповіді Віктора Коцура на тему: «Португал Богемії з колекції
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» та Василя Орлика –
«Скарб ольвійських «борисфенів» із с. Яселка Очаківського району Миколаївської області».
Велику цікавість науковців викликала доповідь доктора габілітованого, старшого наукового
співробітника Інституту культурного спадку Академії наук Молдови Лілії Дергачевої, яка
присвячувалася питанню датування ранніх монетних емісій молдавського володаря Петра І
Мушата, що відкрило низку раніше невідомих сторінок в нумізматиці Молдавського князівства.
Актуальність заявленої теми та глибокий аналіз матеріалу, здійснений автором на основі
багаторічного та поглибленого вивчення значного за кількістю скарбу цих монет, спричинилися
до тривалої змістовної дискусії.
До завершення пленарного засідання організаторами та учасниками конференції
було презентовано нові нумізматичні видання. Доктором історичних наук, професором
Василем Орликом та доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Коцуром,
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доктором габілітованим, професором Кшиштофом Філіповим та кандидатом історичних наук
Андрієм Бойком-Гагаріним було презентоване нове вітчизняне професійне фахове видання –
перший номер журналу «Український Нумізматичний Щорічник». Учасники конференції
дізналися про виникнення ідеї започаткувати журнал, мету його видання та цілі редакційної
колегії. До авторства було запрошено всіх, хто займається дослідженнями у сфері нумізматики
на високому професійному рівні. Крім того, нові досягнення були представлені: президентом
Словацького нумізматичного товариства Збишеком Шустеком, а саме новий випуск
популярного нумізматичного журналу «Numizmatika»; Максимом Загребою, головним
редактором журналу «Нумізматика і Фалеристика», представлено новий випуск журналу та
нові нумізматичні каталоги; науковими співробітниками Одеського археологічного музею
Іриною Корпусовою та Тетяною Кокоржицькою презентовано новий випуск наукового
видання музею – «Записки нумізматики і торевтики».
Доктором габілітованим, професором Кшиштофом Філіповим було вручено медалі
директору ДІКЗ «Меджибіж» Олегу Погорільцю та доктору історичних наук, професору
Василю Орлику за вагомий внесок у розвиток нумізматики та історичної науки.
Далі робота конференції продовжилася у трьох секціях: «Нумізматика доби Античності
та Середньовіччя», «Нумізматика Нового та Новітнього часу», «Спеціальні історичні
дисципліни».
Відмінністю цьогорічного наукового зібрання стало висвітлення його учасниками
надзвичайно широкого спектру актуальних для сучасної нумізматики тем як у географічному,
так і хронологічному вимірах. У доповідях були представлені такі надзвичайно важливі для
сучасної України тематики, як: нумізматика античного Північного Причорномор’я;
нумізматичні колекції державних музеїв – їх найбільш цінні експонати, склад та історія
походження; приватна підробка грошей в Україні від доби Античності до Першої світової війни;
монети часів Київської Русі, Волинського та Подільського князівств, монети Садгори, грошові
реформи в Російській імперії, листування відомих нумізматів, бофони та нагороди УПА,
сучасна українська нумізматика, а також питання мистецтвознавчої експертизи нумізматичних
колекцій в Україні.
Активними дискусіями супроводжувались доповіді Ростислава Саввова про фальшиву
печатку князя Корибута, Світлани Орлик про джерела дослідження історії грошового обігу в
Галичині та Закарпатті під час російської окупації вказаного регіону в роки Першої світової
війни, Роксани Ваврчак про топографію знахідок монет середньовічної Богемії на території
сучасної Польщі. Сенсаційні матеріали про нові знахідки з майстерні нелегального
виготовлення денаріїв Римської імперії було представлено Олександром Надвірняком та
Олегом Погорільцем.
Значна кількість учасників цьогорічного наукового зібрання була представлена
науковцями Національного музею історії України в Києві, делегацію з 9 науковців очолив
кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник сектору нумізматики
Андрій Бойко-Гагарін. Фахівцями провідного історичного музею країни були презентовані
актуальні питання з історії формування нумізматичних колекцій, побутування грошоволічильних найменувань, нові надходження до колекції музею, а також унікальні матеріали з
нумізматичного та сфрагістичного зібрань музею.
Конференція завершилася підведенням підсумків цьогорічного наукового зібрання,
проведення наступної конференції заплановано на 2020 рік.
Тези доповідей конференції опубліковано ще до початку окремим збірником, найкращі
розширені матеріали рекомендовано для публікації у другому номері журналу «Український
Нумізматичний Щорічник».
Олег Погорілець
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Фото 1. Вітальне слово директора ДІКЗ “Меджибіж” Олега Погорільця на пленарному засіданні.
На фото зліва: Василь Орлик, Віктор Коцур, Олег Погорілець, Кшиштоф Філіпов;

Фото 2. Вітальне слово ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»
Віктора Коцура;
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Фото 3. Виставка результатів нових археологічних пошуків на Поділлі,
присвячена знахідкам монет Риму та їх фальсифікатів;

Фото 4. Олександр Наддвірняк та Збишек Шустек оглядають монети.
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Фото 5. Спільне фото учасників конференції.
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Огляд
Щорічної науково-практичної конференції
Національного музею історії України
6 та 7 грудня 2018 року у Національному музеї історії України (НМІУ) відбулась Щорічна
науково-практична конференція музею, що вже втретє зібрала у стінах закладу провідних
істориків, археологів, музеєзнавців, експертів культурних цінностей, мистецтвознавців,
викладачів та реставраторів нашої Країни. До участі у цьогорічній зустрічі було заявлено
155 учасників, з яких 120 прийняли участь із доповідями. Серед учасників конференції участь
прийняли 8 докторів (докторів габілітованих) та 39 кандидатів наук (докторів філософії):
історичних, філологічних, геолого-мінералогічних, хімічних, богословських наук та
мистецтвознавства.
Пленарне засідання розпочалось із вітальних слів заступника генерального директора
НМІУ – Богдана Патриляка, прозвучали доповіді докторів наук Дмитра Степовика,
Володимира Індутного, Ольги Школьної, Сидора Кіраля, Ірини Шандри та Миколи
Тарасенка.
Далі роботу учасників було поділено та такі секції: «Історія формування музейних
колекції. Музейні колекції як історичне джерело. Наукова атрибуція фондових колекції»,
«Археологія та давня історія України», «Історія України. Спеціальні історичні дисципліни»
та «Експертиза культурних цінностей» у приміщенні головної будівлі НМІУ. Наступного дня
у філіях НМІУ – Музей Української Революція 1917-1921 років відбулась секція «100-річчя
Української Революції 1917-1921 років» та у Музеї історичних коштовностей України відбулась
секція «Історія ювелірного мистецтва».
Варто відзначити, що переважна більшість доповідей цьогорічних учасників були
сфокусовані над актуальними та проблемними питаннями власне історії України.
Співробітниками НМІУ були представлені результати досліджень, що проводились протягом
всього календарного року, що відзначались глибиною, залученням різноманітних джерел та
раніше неопублікованих даних, продемонстровано вагомий внесок у розвиток вітчизняної
історії.
Домінантною стала тема Української Революції 1917-1921 років, щодо чого наша Держава
цьогоріч відзначає століття з початку подій.
Щодо нумізматики на цьогорічній конференції варто відзначити такі доповіді: Світлани
Біляєвої спільно з Оленою Фіалко, присвяченої новим знахідкам монет на території
Тягинської фортеці за матеріалами цьогорічних археологічних розкопок Інституту археології
НАН України, а також завідувача сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики і боністики
НМІУ, Зінаїди Зразюк, присвяченої унікальній колекції золотих медалей із збірки польського
короля Станіслава Августа Понятовського «Польські Королі», що є єдиною збереженою
колекцією цих медалей. До програми конференції була заявлена доповідь на нумізматичну
тематику Аллою Бартош «Атрибуція давньої грецької золотої монети з Лаврської церковної
суми», але, на жаль, доповідачка не змогла бути присутньою на конференції.
Доповідачі із інших секцій, представляючи результати власних досліджень з різних
галузей історичної науки, часто так чи інакше торкались нумізматики, фалеристики чи
пов’язаних із розвитком цих дисциплін видатних особистостей. Так, кандидат історичних наук
Ярослав Затилюк доповів про академіка Миколу Федотовича Біляшівського – засновника
НМІУ та видатного вченого, в працях якого не останню роль відіграла і нумізматика, зокрема
монетні знахідки Київщини. Оленою Шевченко у дослідженні історії передачі колекції зброї
до НМІУ із Львівського історичного музею опубліковано акт передачі, за яким окрім зброї до
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НМІУ передавались також монети Речі Посполитої, а серед досліджених
Оленою Попельницькою жіночих прикрас XVI – XVII століття був представлений перстень,
верхня частина якого була виконана із трояка Великого князівства Литовського, карбованого у
1563-1564 роках. Продовженням теми традиційних жіночих прикрас – дукачів, виставлених на
новій виставці в НМІУ «Сонце на намисті. Дукачі», де увазі відвідувачів музею представлені
різноманітні прикраси, виконані із застосуванням обігових монет, стала доповідь
Ольги Фрасинюк. Завідувачем Музею історії Кам’янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнка, Іриною Паур у доповіді про формування фондів та побудову
експозиції керованого музею, показано також і наявність ювілейних монет Національного Банку
України у вітринах університетського музею. Висвітлюючи виставкові проекти НМІУ за минулі
роки, Марією Срібною було показано світлини із виставки «Українська Антарктида», де було
використано обігову монету Великобританії в 1 фунт стерлінгів, що демонстрував подарунок,
а насправді продаж за вказану символічну суму, британської антарктичної станції «Фарадей»
молодій незалежній Україні у 1996 році, що нині несе назву «Академік Вернадський».
Значну частину доповідей, що стосувались вивченню спеціальних історичних дисциплін
було присвячено фалеристиці. Так провідним науковим співробітником НМІУ –
Андрієм Бойко-Гагаріним, що також виконував модерацію декількох секцій, було
представлено дослідження фалеристичних пам’яток, що пов’язані із містом Перемишль, що
викликало високий інтерес у слухачів. Доцентом Київського національного університету ім.
Тараса Шевченка – Андрієм Руккасом висвітлено історію створення Хреста Симона Петлюри.
Фахівцями із Львівського історичного музею також було висвітлено фалеристичну спадщину –
вчений секретар музею Ірина Полянська, розповідаючи про формування колекції орденів у
музеї, наголосила на володіння музеєм найбільшої в Україні зібрання вищих державних орденів
власне дорадянського періоду, а її колегою Наталією Курнявкою у дослідженні матеріалів
музею щодо діяльності товариства «Просвіта» доповнено також і ювілейними патріотичними
значками, що були широко поширені в Галичині в першій половині ХХ століття. Провідним
науковим співробітником НМІУ, Богданом Скопненком було представлено результати роботи
над тематикою персональних ідентифікаційних жетонів збройних сил Німеччини під час Другої
Світової війни. Варто відзначити, що доповідь Богдана Олександровича є якісним
продовженням попередніх результатів дослідження, представлених на цьогорічній
нумізматичній конференції «Актуальні проблеми нумізматики та спеціальних галузей
історичної науки», що відбулась у Меджибожі. До речі, у оформленні лицьової сторінки
програми цьогорічної науково-практичної конференції НМІУ було використано відому
українську відзнаку – «Хрест за Зимовий похід і бої».
Не оминули увагою учасники цьогорічної конференції і тематику сфрагістики та
боністики. Високий інтерес слухачів викликала доповідь Валентини Лазебник, завідувача
відділу «Історія України у XIV – початку ХХ ст.», присвяченої цінним паперам французьких
та бельгійських інвестицій в економіку України у період з 1870 по 1917 роки. Авторкою також
було представлено слухачам свою монографію «Сталь у Степу», що комплексно та якісно
висвітлює історію розбудови індустріального виробництва в Україні за часів Російської імперії,
що, як влучно зазначила Валентина Іванівна під час доповіді: «…є недовершеною
індустріалізацією, що повністю руйнує міф про винятковість «сталінської» індустріалізації,
яка не створила на Україні виробничий потенціал, а лише завершила його, користуючись
надбаннями втрачених іноземцями інвестицій». До сфрагістичних досліджень належить
спільна доповідь Наталії Кошової та Світлани Сєрих, присвячена історії печатки 4-ого
технічного куреня Сірожупанників Дієвої Армії УНР. До речі, на минулорічній конференції
Наталією Миколаївною також було представлено подібне дослідження, присвячене печатці
Другої Волинської дивізії Армії УНР, що є надзвичайно актуальним у фокусі всенародного
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вшанування столітнього ювілею Української Революції 1917-1921 років. За результатами
цьогорічної конференції новими свідченнями доповнилась і сфрагістика. Досліджуючи
історичні рукописні документи, співробітниками НМІУ були здійснені наступні досягнення:
Анатолію Баранніку вдалось уточнити ідентифікацію воскової печатки Станіслава Августа
Понятовського з «Реноваційного привілею вільного міста Канева Речі Посполитої 1792 року»,
а Вадимом Арістовим введено до наукового обігу свинцеву печатку типу «БогородицяЗнамення» із збереженої у колекції музею новгородської берестяної грамоти XV століття.
Отже, всі учасники цьогорічної наукової конференції Національного музею історії України
представили вагомі наукові досягнення, продемонстрували значний інтелектуальний потенціал,
провели активну дискусію, що виразиться у суттєвому внеску у розвиток історичної науки в
нашій Державі. За результатами конференції заплановано окремий номер електронного видання
«Наукового вісника Національного музею історії України», що буде доступний на офіційній
Інтернет-сторінці музею. Проведення наступної конференції заплановано на ці ж самі дні 2019
року.
Андрій Бойко-Гагарін

Рис. 1. Вітальне слово заступника генерального директора НМІУ – Богдана Патриляка.
Фото – Вікторія Сідорова, матеріали сторінки НМІУ у соціальній мережі «Facebook».
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Рис. 2. Доповідь Зінаїди Зразюк, модератор секції – Андрій Бойко-Гагарін. Фото – Вікторія Сідорова,
матеріали сторінки НМІУ у соціальній мережі «Facebook».
Рис. 3. Ювілейні монети Національного Банку України в експозиції Музею історії Кам’янець-Подільського
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національного університету ім. Івана Огієнка та подяка колективу університету в честь 100-ліття навчального
закладу. Фото – Ірина Паур.

Рис. 4. Патріотичні знаки до ювілеїв товариства «Просвіта». Фото – Наталія Курнявка.

Рис. 5. Дукач, виконаний з талера Речі Посполитої часів Сигізмунда ІІІ Ваза, 1630-ті роки. Срібло, позолота.
Виставка НМІУ «Сонце на намисті. Дукачі». Колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного
заповідника.
Фото – Андрій Бойко-Гагарін.
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РЕЦЕНЗІЯ
на нумізматичне видання на тему:
«Фальшивомонетничество в Центральной и Восточной Европе в эпоху Средневековья
и раннего Нового времени»1.
Рецензент: Олексій Бакалець – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії,
правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка, здобувач Інституту історії НАН України, член НСКУ.
У другій половині 2017 р. вийшла у світ монографія провідного наукового співробітника
сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики і сфрагістики Національного музею історії
України, кандидата історичних наук Бойка-Гагаріна А.С. «Фальшивомонетництво у
Центральній та Східній Європі в добу Середньовіччя та раннього Нового часу».
Рецензована книга – перша у вітчизняній історіографії фундаментальна праця знаного
фахівця в галузі європейської та української нумізматики з проблем фальшування монет. Вихід
монографії А. Бойка-Гагаріна став справжньою науковою подією – наразі це єдина в незалежній
Україні нумізматична праця з таким великим обсягом залучених писемних та монетних джерел,
присвяченим приватним підробкам монет країн Центральної та Східної Європи в добу
середньовіччя та раннього нового часу.
Робота розкриває історію фальшивомонетної справи від початків карбування монет в
Європі до початку ХVІІІ ст., вона є своєрідним каталогом і методичним посібником водночас
для визначення реальних і фальшивих монет. У праці А.С. Бойка-Гагаріна узагальнено його
власні результати багаторічних нумізматичних досліджень з проблем фальшування різних
монетних номіналів, серед яких 4 опубліковані у закордонних та 39 – у вітчизняних виданнях
(з яких 4 у співавторстві). Наукове дослідження виконане автором у навчально-науковому
Центрі дослідження проблем нумізматики та історії грошового обігу при ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» (науковий
редактор – доктор історичних наук, професор Центральноукраїнського НТУ В.М. Орлик).
За своєю структурою монографія не викликає зауважень. Вона складається зі списку
скорочень, вступу, 23 глав, результатів досліджень (українською та англійською мовами), опису
до ілюстрацій (668 позицій), переліку джерел (17 позицій), списку використаної літератури (393
позицій), що представлена українською, польською, російською, німецькою, англійською,
турецькою, угорською, датською, чеською, словацькою, сербською, молдавською,
нідерландською, литовською, іспанською та білоруською мовами, електронних ресурсів
(8 позицій). Суттєве значення мають два функціональних додатки у вигляді таблиць (1 таблиця
«Склад сплаву поверхні фальшивих монет за даними РФА»; 2 таблиця «Топографія знахідок
фальшивих монет»).
У рецензованій праці (глави 2–19) автор дослідив основні типи фальшивих монет часів
Київської і Галицької Русі, Великого князівства Литовського, Польського королівства, Речі
Посполитої, Чехії, Угорщини, Прибалтійських володінь Швеції, Молдавії, Трансільванії,
Голландської республіки, Московського царства, Золотої Орди, Кримського ханства, Османської
імперії, Тевтонського ордену у Пруссії та Лівонії, Шотландії, Венеціанської республіки, Іспанії
та інших країн Європи, монети яких перебували у грошовому обігу Європи та України зокрема.
Глави 1, 20–23 присвячені характеристиці технологій виробництва фальшивих і підробних
монет на різних етапах розвитку монетної справи, – від Високого середньовіччя до ранньої
Нової доби, співвідношенню фальшивомонетництва і закону.
1.

Фальшивомонетництво у Центральній та Східній Європі в добу Середньовіччя та раннього Нового часу. – Авт.
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У главі 22 «Топографія знахідок фальшивих монет» автор монографії на основі зібраних
даних відзначив райони найбільшої концентрації знахідок фальшивих монет, визначив
специфіку типів тих монет, які зустрічаються в різних регіонах України (668 позицій), наголосив
на домінуванні фальшаків серед випадкових знахідок, а не у складі монетних скарбів. БойкоГагарін робить важливий висновок про те, що найбільшу кількість фальшивих монет
зафіксовано у Володимир-Волинському та Луцькому районах, через які у різний час проходили
найважливіші торгові шляхи із Волині на Поділля, Галичину, Наддніпрянщину, Молдавію,
Польщу, Литву, Московію, в Золоту Орду.
На різноманітних фактах дослідник доводить думку про те, що виробництво фальшивих
монет в усі часи було надзвичайно прибутковою, хоча й небезпечною, справою. Автори
підробок були переважно анонімними, а їх соціальне походження найрізноманітнішим. Окрім
традиційних для нумізматики термінів: «фальшива монета», «фальшак», «фальсифікат»,
«монетна підробка» А. Бойко-Гагарін пропонує власні терміни: «фальсифікат минулого»,
«підробка минулої епохи», «Нумізматика – (від латинської «nomisma» – монета) наука, яка
вивчає монети, скарби, колекції, товарно-грошові відносини і техніку виготовлення монет, а
також кустарні підробки монет того часу».
Провівши аналіз різних поглядів зарубіжних та вітчизняних учених-нумізматів
(М. Котляра, О. Огуя, Р. Шуста та інших) стосовно питання класифікації фальшивих монет,
А. Бойко-Гагарін сміливо пропонує нову, більш повну, на нашу думку, класифікацію фальшивих
монет минулого: монети приватних емітентів, які мали право монетної регалії (імітації);
підробки, таємно виготовлені на монетному дворі чи за допомогою вкрадених з монетного
двору інструментів; приватні «кустарні» підробки; нанесення фальшивих надкарбувань;
нанесення оригінальних надкарбувань на фальшиві монети; фальшиві перекарбування.
Автор, що цілком логічно, при написанні тексту монографії ставить перед собою ряд
завдань, передусім, з’ясувати питання ступеня розробки теми дослідження. Результати,
отримані автором, відкривають нові, раніше не досить системно досліджені, сторінки історії
грошового обігу українських регіонів, участі у ньому фальшивих монет, а також деякі спірні
актуальні питання європейської та вітчизняної нумізматики доби середньовіччя та ранньої нової
доби.
До позитивних рис рецензованого видання належить розлога джерельна база, високий
ступінь аналітичності та глибина узагальнень, використання сучасних технічних і методичних
підходів для ідентифікації об`єктів та методичного інструментарію дослідження.
До недоліків видання А. Бойка-Гагаріна слід віднести відсутність у додатках словника
нумізматичних термінів, насамперед монетних номіналів, які найчастіше у досліджуваний
період піддавалися фальшуванню.
Попри незначні недоліки хочемо відзначити високий науковий рівень викладу матеріалу,
якісну поліграфію, ілюстративний матеріал праці. Монографія А. Бойка-Гагаріна добре
прислужиться історикам, економістам, музеєзнавцям, нумізматам, колекціонерам, усім, хто
цікавиться зарубіжною та вітчизняною історією і культурою.
Олексій Бакалець

30. 03. 2018 р.
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Рис. 1. Лицьова сторінка монографії Андрія Бойка-Гагаріна
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РЕЦЕНЗІЯ
на книгу на тему:
«Coins of Kievan Rus», («Монети Київської Русі»)
Рецензент: Андрій Бойко-Гагарін – кандидат історичних наук, провідний науковий
співробітник сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики та боністики Національного
музею історії України, м. Київ.
Представлена на рецензування спільна робота дослідників Дениса Камишана та Андрія
Мєдніка на тему «Coins of Kievan Rus», виконаного російською та англійською мовами, обсягом
202 сторінки тексту з ілюстраціями. Робота складається зі вступу, подання методики оцінки
монет Давньої Русі (Київської Русі), детального огляду технології виготовлення монет та
штемпелів для їх карбування, описів раніше не введених до наукового обігу скарбових знахідок
срібляників, рекомендацій щодо експертизи автентичності монет Київської Русі, альбомукаталогу монет з детальним описом та результатами даних вимірювання структури складу
сплаву металу монет, топографії знахідок монет зазначеного емітента на території України, а
також рекомендацій авторів щодо чищення та реставрації срібляників.
Зміст рецензованої роботи чітко відповідає зазначеній назві, її структура загалом логічна.
Досить позитивний момент – дублювання тексту викладеного матеріалу англійською мовою,
що значно розширює аудиторію читачів цієї роботи, можна сказати, до загальносвітового
масштабу. Але одразу варто акцентувати увагу на тому, що робота значно виграла б у разі
представлення в ній історіографії дослідження монет Київської Русі, поданої після вступу до
роботи.
Також монографія потребує наявності висновків, списку використаних джерел та
літератури. Вважаємо, що дана праця значно виграла б у разі наявності в ній списку термінів
та скорочень, застосованих у тексті, що дозволило б читачеві краще орієнтуватися в роботі.
Так, наприклад, посилання на зібрання Національного музею історії України можна було б
подати в каталозі скороченням «НМІУ», а вживане авторами скорочення «Г.Э.» для посилання
на колекцію Державного Ермітажу у Санкт-Петербурзі варто вказувати більш поширеним в
нумізматичній науці скороченням «ОН ГЭ», утвореного від російського «Отдел нумизматики
Государственного Эрмитажа».
На превеликий жаль, історично склалось так, що кращі колекції та окремі зразки
срібляників та златників київських князів нині знаходяться в музеях на території Російської
Федерації, що обумовлено державною політикою щодо культурних та історичних цінностей в
Російській імперії та Радянському Союзі і передачею відповідних монет до Москви та СанктПетербурга (за Радянської доби – Ленінграда). Відповідно, основні нумізматичні дослідження
цієї тематики були здійснені та опубліковані не в Україні. Ця обставина визначає друк
рецензованої праці в нашій Державі як безумовний позитивний чинник та суттєвий крок у
розвитку вітчизняної нумізматики та історичної науки назагал. Висока актуальність публікації
праці Дениса Камишана та Андрія Мєдніка саме в Україні обумовлена й історичними
фальсифікаціями з боку науковців Російської Федерації у визначенні київських князів як
«російських», а монет, карбованих за час їх правління, – «найдавнішими монетами Росії», що
не відповідає історичній дійсності.
Безумовна перевага роботи - подані авторами суттєві доповнення щодо топографії
знахідок монет Київської Русі. Але складена топографічна карта охоплює головним чином лише
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основний ареал обігу срібляників, а їх знахідки по-за межами сучасної території України
згадуються мінімально. Тому в дослідженні варто додатково обґрунтувати обмеження лише
територією України, або вказати на це у вступній частині до роботи.
Також позитивним в представленій роботі бачиться нами дублювання інформації щодо
місця знахідки описуваних монет у каталозі, що значно полегшує сприйняття роботи читачем.
Зауважимо також, що серед зазначених авторами місць знахідки допущені певні неточності.
Зокрема, дослідниками вказано, що монету під № 3 в каталозі знайдено неподалік «села
Видубичі» в околицях Києва. Нині історична місцевість Видубичі знаходиться в межах міста
Києва. Тому виникає питання щодо уточнення правильності назви місця або часу знахідки,
адже, можливо, мова йде про виявлення монети у дореволюційні часи, що в такому випадку
необхідно обов’язково вказати в роботі.
Щодо скарбових знахідок, вперше опублікованих у представленому виданні та
досліджених авторами, варто вказати на необхідність дублювання в описі скарбів порядкових
номерів монет із запропонованого в ньому каталозі, що значно полегшило б сприйняття викладу
опису давнього депозиту. Або логічніше було б внести зміни у структуру роботи, подавши описи
скарбів після каталогу та у хронологічному порядку, залежно від часу винайдення.
Також авторам видання варто посилити увагу на ретельну перевірку автентичності
опрацьованих монет, адже на сьогодні на антикварному ринку України сучасних підробок
срібляників та златників присутня досить велика кількість. При цьому встановити справжність
(тобто, виготовлення на монетному дворі у Києві в час побутування) опублікованих у роботі
Дениса Камишана та Андрія Мєдніка монет неможливо, аналізуючи лише фотографії в
наданому рукописі, без дослідження самих монет. Питання автентичності всіх монет (окрім
зразків із колекції музеїв), особливо там, де автори опираються на інформацію, отриману від
приватних осіб, ми залишаємо на відповідальності авторів.
Позитивний відбір до публікації монет переважно бездоганного стану збереження, адже
археологічні знахідки свідчать про значну кількість відомих фрагментів монет Київської Русі.
Авторами в роботі відібрані та проаналізовані лише якісні зразки, що, з одного боку, дозволяє
більш чітко та обґрунтовано подати типологію монет, а з іншого, – не враховує повну кількість
всіх відомих монет Київської Русі. У противному разі це надало б змогу дослідникам більш
чітко конкретизувати та окреслити роль даних монет в історії грошового обігу. Також,
враховуючи особливості виготовлення монет Київської Русі, а саме: низький рельєф зображень
та літер легенди, складний склад та часто слабкий стан збереження, навіть цілі, не
фрагментовані монети часто виявляються складними для візуального сприйняття під час друку.
А це обумовлює необхідність та виправданість подання в роботі додатково і абрисів монет, що
значно полегшить їх аналіз дослідниками.
Певні недоліки допущені при застосуванні авторами шкали визначення рідкісності
залежно від кількості збережених до нашого часу екземплярів монет. Застосовувана авторами
шакала передбачає врахування в розрахунках кількості збережених до нашого часу як цілих
зразків, так і фрагментів монет. Тому в зазначеній роботі варто вказати, що рідкісність
обраховано для збережених цілих монет або ж усіх відомих монет разом із фрагментами.
Лише з позитивної сторони ми можемо охарактеризувати використання авторами як
джерел дослідження монет із колекцій музеїв, зокрема й Національного музею історії України,
який на сьогодні має найбільшу колекцію в Україні монет Київської Русі. Варто звернути
додаткову увагу на те, що при поданні авторами посилань на колекцію НМІУ допущені певні
неточності. Зокрема, щодо монет № 109 та № 113 в каталозі, – описані авторами скляні негативи
у нумізматичному зібранні нашого музею відсутні і завжди зберігались у фондах Інституту
Археології НАН України.
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Позитивний елемент роботи – огляд основних технічних процесів виготовлення
зазначених монет. Це дозволить дослідникам, а особливо експертам-мистецтвознавцям,
оволодіти необхідними знаннями щодо визначення відповідності технології карбування
срібляників з метою встановлення їх автентичності та розпізнання антикварних підробок. До
речі, також досить логічним було б включити до зазначеної роботи ще й додаток з описом
відомих антикварних підробок монет Київської Русі із власною експертною оцінкою.
Викладений авторами аналіз основних процесів виготовлення срібляників у добу Київської Русі
послідовний та аргументований, хоча з деякими його аспектами ми не можемо повністю
погодитись. Автори рукопису прагнуть довести, що штемпелі для виготовлення монет Київської
Русі виготовлялись повністю за допомогою пуансонів, що, на наш погляд, не відповідає
дійсності повною мірою. Ми вважаємо, що для нанесення зображень на штемпелі срібляників
майстрами монетного двору у Києві застосовувалась комбінована техніка, з використанням при
цьому як пуансонів для окремих елементів малюнка (що досить вдало помічено авторами,
якісно доповнюючи цим висновком праці попередників), так і гравірування штихелями (рис
портрета, літер та зображення тризуба тощо). Пошук достовірних висновків у цьому аспекті
ускладнюється також відсутністю збережених до нашого часу штемпелів монет Київської Русі.
Також варто вказати те, що частково для виробництва срібляників застосовувалась техніка лиття
для виготовлення заготовок.
Окрім того авторами здійснено застосування методу ренгено-флуорисцентного аналізу
(РФА) – вимірювання складу сплаву металу монет, що забезпечує суттєвий подальший розвиток
дослідженням металографії цих монет, а це надзвичайно актуально для сучасної нумізматики.
Не можна не погодитись із тим, що складена авторами база даних елементного складу сплаву
монет є, безумовно, корисною для досліджень метрології срібляників, технології їх
виготовлення та може застосовуватися для проведення експертизи стосовно автентичності
монет Київської Русі. Проте необхідно звернути увагу й на певні допущені при застосуванні
цього методу методологічні недоліки. Практика застосування РФА-аналізу в нумізматичних
дослідженнях показує наявність певної похибки вимірювань, спричиненої низькою глибиною
проникнення променів, складною структурою складу сплаву цих монет, а також фактом
невідповідності складів сплаву у різних точках поля монет. Також дослідники часто
припускаються похибки в інтерпретації даних вимірювань, застосовуючи цей метод, адже,
виходячи із основ методу РФА, деякі відображені в результаті хімічні елементи можуть
насправді бути відсутніми у складі монетного ядра. Так, наприклад, сучасні вітчизняні РФАаналізатори визначають алюміній у складі сплаву (срібляники № 9, 16, 80, 81, 204, 210 та ін.),
що є похибкою вимірювання, а зазначений елемент має схожі спектри зі сріблом, що обумовлює
необхідність перегляду його відсоткового складу у сплаві.
Унікальні для праць, присвячених монетам Київської Русі, надані авторами практичні
рекомендації щодо чищення та реставрації срібляників. Враховуючи високу історичну цінність
описаних у праці авторів давніх монет та їх високу ступінь рідкості, викладений розділ роботи
особливо актуальний та корисний для музейних працівників, реставраторів та експертів, що
додатково якісно виділяє дослідження Дениса Камишана та Андрія Мєдніка з праць
попередників.
Дещо спірне та неоднозначне питання оцінки описаних у роботі монет. З одного боку,
викладені авторами цінові орієнтири – результат багаторічних спостережень, відповідно,
корисні для визначення вартості монет та їх страхової оцінки. Але така практика має певні
особливості відповідно до сучасного українського Законодавства. Відомо, що згідно із Законами
України «Про охорону культурної спадщини» та «Про переміщення культурних цінностей через
державний кордон України» описані в даній роботі монети становлять історичну цінність
найвищого порядку і не можуть бути вивезеними за межі нашої Держави. Саме тому більшість
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іноземних нумізматичних аукціонів з високою обережністю ставляться до оцінки та продажу
монет Київської Русі, розуміючи, що відповідно до основного ареалу їх знахідок (сучасні
Київська та Чернігівська області України), а також сучасних вітчизняних Законів, продажі цих
монет найчастіше супроводжуються їх нелегальним вивезенням за межі України. Тому ми
вважаємо, що в представленій роботі варто додати відповідні примітки.
Також, на наше переконання, виглядають сумнівними деякі досить сміливі припущення
авторів щодо інтерпретації окремих елементів зображення на монетах Київської Русі. Щодо
срібляника за № 50 у запропонованому авторами каталозі варто наголосити на тому, що крапки
та лінії, інтерпретовані авторами як зображення фалоса, абсолютно не характерне для
зазначених монет. У свою чергу ми вважаємо, що нанесені на поле монет крапки – це спроба
передати прикрашення одягу князя перлинами та дорогоцінним камінням. Щодо срібляника за
№ 41 ми маємо сумніви в тому, що гравер штемпеля намагався передати перстень на руці Ісуса
Христа, адже зображення прикрас не характерне для зображень Святих. Вважаємо, що це
питання потребує додаткового, більш поглибленого дослідження.
Мусимо також рекомендувати дослідникам додатково звернутись до фахівців з лінгвістики
для наближення тексту роботи до наукового стилю.
Вказані в рецензії зауваження та побажання не зменшують високої актуальності та
цінності представленої Денисом Камишаном та Андрієм Мєдніком праці. Ми лише з позитивної
точки зору можемо охарактеризувати появу такого видання в Україні.
26 березня 2018 року
Андрій Бойко-Гагарін

Рис. 1. Лицьова сторінка праці Дениса Камишана та Андрія Мєдніка.

178

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 2

In memoriam.
Гліб Юрійович Івакін
(30.І.1947 – 22.V.2018)
22 травня 2018 року відійшов у вічність
Івакін Гліб Юрійович – видатний український
вчений, фахівець з історії й археології Київської
Русі та пізньосередньовічної України, заступник
директора Інституту археології НАН України,
завідувач відділу археології Києва, голова ВГО
«Спілка археологів України», член-кореспондент
НАН України, доктор історичних наук, професор,
лауреат Державної премії України у галузі науки
і техніки, вчений секретар Національного
комітету
України
Всесвітньої
спілки
візантиністів, член Міжнародної унії археологівславістів, член Національного комітету ICOMOS
України, Українського історичного товариства,
Наукового товариства імені Тараса Шевченка,
Україно-румунської наукової комісії в галузі
археології, історії та етнографії, член редколегії
Українського
нумізматичного
щорічника,
активний учасник та співорганізатор міжнародної
нумізматичної конференції «Актуальні проблеми
нумізматики у системі спеціальних галузей
історичної науки».
Гліб Юрійович Івакін народився 30 січня 1947 року у м. Києві в родині українського
письменника і літературознавця Юрія Олексійовича Івакіна. У 1965–1970 роках навчався на
історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З
1974 року й до кінця життя працював у Інституті археології НАН України, займаючись
розкопками пам’яток кам’яної архітектури давнього Києва, археологічних об’єктів Києва та
Середньої Наддніпрянщини.
У 1992–2003 роках – викладач магістерської програми «Археологія», кафедри історії
факультету гуманітарних наук, кафедри культурології та археології Національного університету
«Києво-Могилянська академія», доцент, професор. Автор курсів «Історія України другої
половини ХІІІ–ХVI ст.», «Княжий період історії Києва».
З 1997 року й до кінця життя – начальник Архітектурно-археологічної експедиції
Інституту археології НАН України. На чолі експедиції брав участь у розкопках археологічних
пам’яток Києва Х–ХVIII ст. на Подолі, Печерську, у Старому Києві, Гончарах і Кожум’яках та
інших історичних місцях, керував архітектурно-археологічними дослідженнями при
відновленні Михайлівського Золотоверхого собору, Успенського собору Києво-Печерської
лаври, церкви Успіння Пресвятої Богородиці Пирогощі. За свою наукову діяльність
неодноразово нагороджений державними відзнаками та преміями:
1. медаль «1500 років Києву» (1982);
2. Державна премія УРСР в галузі науки і техніки (1983);
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3. Державна премія України в галузі науки і техніки (2002);
4. орден «За заслуги» ІІІ-го ступеня (2017).
Гліб Юрійович є автором понад 200 друкованих праць, присвячених проблемам археології,
нумізматики, архітектури, давньої та середньовічної історії України. У 1985 році захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Київ у другій половині ХІІІ – першій половині ХVI ст.», у
1997 році – докторську дисертацію «Історичний розвиток Києва ХІІІ – середини ХVI ст.».
Високу оцінку колег-археологів, істориків, нумізматів та істориків архітектури отримали
монографії, автором та співавтором яких є Г.Ю. Івакін:
1. Новое в археологии Киева. К.: Наукова думка, 1981. 457 с.
2. Киев в ХІІІ–ХV веках. К.: Наукова думка, 1982. 101 с.
3. Історичний розвиток Києва ХІІІ – середини ХVI ст. (історико-топографічні нариси). К.:
Наукова думка, 1996. 272 с.
4. Давня історія України в 3 т. Т. 3: Слов’яно-руська доба. К.: Наукова думка, 2000. 695 с.
Вічна пам’ять!
Олександр Колибенко
Кандидат історичних наук.
Заступник генерального директора
НІЕЗ «Переяслав». м. Переяслав-Хмельницький, Україна.
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In memoriam
Ольга Миколаївна Бєлая
(22.10.1963 – 15.11.2018)
15 листопада 2018 року печальна звістка
засмутила професійні кола архівістів та
нумізматів – тривала тяжка хвороба відняла у
нас нашу дорогу колегу – Ольгу Миколаївну
Бєлую.
Ольга Миколаївна Бєлая народилася
22 жовтня 1963 року у місті Києві.
Початкову освіту отримала у ЗОШ № 29
м. Києва.
У 1985 році закінчила історичний
факультет
Київського
державного
педагогічного інституту ім. М. Горького, де
отримала кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства. Того ж 1985 року розпочала
професійну діяльність у меморіальному комплексі «Український державний музей історії
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» на посаді молодшого наукового співробітника.
З 1988 року подальше професійне зростання Ольги Миколаївни відбувалося у
Державному архіві Київської області й розпочалося з роботи на посаді архівіста І категорії
відділу забезпечення схоронності, державного обліку та науково-довідкового апарату
документів архіву, який талановитий фахівець очолить уже в 1990 році. Рік розпаду СРСР
відзначився у професійній кар’єрі переходом до відділу обліку та науково-довідкового апарату
Державного архіву Київської області, яким Ольга Миколаївна керувала з 2002 року.
У 2009 році за вагомі досягнення у справі збереження архівної спадщини О.М. Бєлая була
нагороджена «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня.
Протягом усього професійного життя Ольга Миколаївна невпинно працювала над
пошуком та популяризацією невідомих сторінок з історії Києва, тих таємниць, що зберігали в
собі фонди архіву. На високу оцінку заслуговують її праці з історії архітектури, методики
збереження пам’яток та документів архіву, про їх опрацювання та облік. Не останню роль у
наукових студіях О. Бєлої займала нумізматика та історія грошового обігу. Підготувавши
дослідження на тему: «Джерела з історії грошового обігу Київщини XVII століття», Ольга
Миколаївна у 1994 році успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
історичних наук. Ця нумізматична праця широко та аргументовано висвітлює основні етапи
історії обігу монет різних історичних періодів на Київщині, що стало можливим після
кропіткого опрацювання дослідником численних матеріалів з архівів, дорадянських газет,
більша частина яких до наукового обігу була введена вперше.
Добрі справи не минають в нікуди, наукова спільнота Києва і всі, кому пощастило
співпрацювати з Ольгою Миколаївною, пам’ятатиме такі рідкісні її риси, як постійна
безвідмовність допомагати у наукових пошуках; її наполегливість у роботі; активне сприяння
вивченню, популяризації та збереженню архівних документів, надання вільного доступу до
них.
Вічна пам’ять Вам, незабутня наша колего!
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Бойко-Гагарін Андрій
PS. Висловлюємо щиру подяку колегам Ольги Миколаївни – співробітникам Державного
архіву Київської області, які не лишились осторонь у підготовці цього некрологу.
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