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ЗНАХІДКИ АНТИЧНИХ МОНЕТ VI-I СТ. ДО Н. Е В БАСЕЙНІ
Р. ТЯСМИН
THE FIND OF ANCIENT COINS IN THE TIASMYN RIVER BASIN FROM
THE SIXTH TO THE FIRST CENTURY BC
Анотація.
Мета статті полягає у дослідженні та систематизації монетних
знахідок у басейні р. Тясмин й на прилеглих територіях та введення їх до
наукового обігу. Теоретико-методологічні основи дослідження складає
сукупність загально-наукових та нумізматичних методів, які, найперше,
визначаються наявною джерельною базою та її оцінкою щодо достовірності чи
недостовірності. Наукова новизна. Протягом останніх десятиріч значно
збільшилася кількість відомих знахідок монет давньогрецьких державних
утворень на поселеннях VI-I ст. до н. е. як у басейні р. Тясмин, так і загалом у
Дніпровському Правобережному Лісостепу, зокрема монет античних міст
Північного Причорномор’я: Ольвії, Пантікапею, Херсонесу, Керкинітіди, Тіри, а
також монет інших давньогрецьких держав. Проте, узагальнююче комплексне
дослідження знахідок монет VI – І ст. до н.е. в басейні р. Тясмин та на
прилеглих територіях відсутнє, що й обумовило звернення автора до цієї теми
та написання даної статті. Основні результати дослідження. Аналіз знахідок
167 античних монет VI – І ст. до н.е. на території басейну р. Тясмин дозволяє
виокремити 23 пункти зосередження таких знахідок, зокрема 19 населених
пунктів, поблизу яких знайдено більше однієї монети, і 4 населених пункти,
поблизу яких виявлено монетні скарби. Усе це дозволяє висловити припущення
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про участь цих монет у товарно-грошових відносинах місцевого населення із
греками, хоча, зрозуміло, ці відносини не були настільки розвинутими, як у
грецьких колоніях Північного Причорномор’я. Майже 75 % знахідок складають
монети Ольвії, зокрема 23 монети – кінця VI – початку IV ст. до. н.е., 5 монет –
близько 400-380 рр. до. н.е., 1 монета – 400-370 рр. до н.е., 1 монета – 380360 рр. до н.е., 11 монет – 360-350 рр. до н.е., 4 монет – 350-310 рр. до н.е., та
78 «борисфенів» (кінець IV – 20-ті роки IІІ ст. до. н.е.). Лише 2,99% усіх знахідок
складають монети Пантікапея – 5 монети кінця IV ст. до. н.е. Усе викладене
ставить під сумнів тезу деяких дослідників про те, що у IV ст. до н.е. Ольвія
втратила провідну роль у торгівлі з варварами, а її місце посів Боспор. Монетні
знахідки басейну р. Тясмин свідчать про зворотне.
Ключові слова: басейн р. Тясмин, монетна знахідка, скарб, давньогрецька
монета, Ольвія, Північне Причорномор’я, Дніпровський Правобережний
Лісостеп.
Abstract.
The purpose of the article is to investigate and systematize coin finds from the
sixth to the first century BC in the Tiasmyn river basin and surrounding areas and to
bring new finds into scientific circulation. Theoretical and methodological
background of the investigation consists of the complexity of general scientific and
numismatic methods which are, above all, determined by the existence of corpus of
sources and its assessment of credibility or unreliability. Scientific novelty. The
researchers of the history of the Dnieper Right Bank Forest-steppe of the first
millennia BC divide in a separate group southern, border steppe territory, and the
basin of the river Tiasmyn with adjacent territories within Kiev-Cherkassy region. The
geographical scope of this group includes river Tiasmyn system in the present
Cherkassy region and the territory where feeder from the headwaters of Tiasmyn are
close to the right bank tributaries of the Southern Bug system (Hirskyi Tikych and
Syniukha) and headwaters of Inhul and Inhulets in the northern part of the Kirovograd
region. For the recent decades there can be observed a significant increasing in the
number of the known coin finds of the state ancient Greek formations on the settlement
of the sixth to the first century BC, which were found in the Tiasmyn river basin as
well as overall in Dnieper-Right-Bank-Forest-steppe territory and including coins
from the antique city-states of the Northern Black Sea region, such as Olbia,
Panticapaeum, Chersonesus, Kerkinitis, Tyras and coins from other Ancient Greek
city- states. Although generalized complex investigation of the coin finds of the sixth to
the first century BC in the Tiasmyn river basin and surrounding areas are not present,
which caused appealing of the author to this topic and writing the article. Main
results of the research. The Population that had been living on the territory of the
Dnieper Right Bank Forest-steppe, including Tiasmyn river basin from sixth to the
6
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first century BC had economic relations with Greece antique world including Olbia.
This is evidenced by the significant amount of the numismatic sources in the
occupation earth of the settlements. In this case it is presented by the coins from the
ancient Greek state formations, which were lost by their owners.
The author had analysed 167 ancient coins, which were found in the Tiasmyn
basin and had compiled a corresponding Сatalogue. Information about the finds of
these coins located in diverse sources: museum collections, above mentioned
researcher studies, evidence of area studies specialists, and materials on the forums of
the treasure hunters. Analysing 167 coins finds from the sixth to the first century BC
on the Tiasmyn river basin area it is possible to highlight 23 points of such coin finds
concentration. There are 19 settlements where had been found more than 1 coin and
4 settlements were had been found monetary treasures nearby. All this gives grounds
for suggestion that these coins were involved in goods-money relations of the local
inhabitants with Greeks. It is conceivable that this level of relations was not developed
to the degree that Greek colonies of in the Northern Black Sea region had. These finds
indicate economic, including trade relations of the population from the Tiasmyn river
basin with the ancient world, which had developed monetary circulation. Nearly 75
per cent constitute coins from Olbia. Coins are divided by the types and coinage
periods for «Dolphins» (end of the sixth century beginning of the fourth century BC)
they are 23 coins, «Reduced Asses» (c. 400-380 BC) are represented by 5 coins,
«Chalk» (400-370 BC), «Dichalk» (380-360 BC), «Chalk» (360-350 BC) are
represented by 11 coins, «Obol» with Demeter and city emblem (350-330 BC) account
for 3 coins, 2 small coin with the head of Demeter (the end of the sixth century BC),
«Borysthenes» (end of the sixth century – 20s of the third century BC) number 78
coins. Coins from Chersonesus constitute 4,19 per cent (4 coins of the fourth century
BC, 2 coins of the beginning of the third century BC and 1 coin of the middle of the
first century BC). Panticapaeum coins accounted for 2.99 per cent, all these coins are
dated by the end of the sixth century BC. An insignificant number of Panticapaeum
coins which were found in the Tiasmyn river basin in comparison with Olbian coins,
call into thesis of some researchers that Olbia had lost its lead role in trade with
barbarians in sixth century BC and it was being replaced with Bosporus. Even the
coins from the Makedonia, that was located far from Dnieper-Right-Bank-Foreststeppe amount 3,59 per cent (all the coins of the sixth century BC). The electrum
staters from the Cyzicus city of Asia Minor constitute a rather significant per cent of
finds. They are estimated at 8.38 per cent and played a major role in Mediterranean
and Black Sea trade. If to talk about the coins minted in the second century BC, it is
known only find of coin by the ruler Bithynia Prusias I Cholus, that was found in the
Tiasmyn river basin, it is consistent with the coins minted circa 228-182 BC, so the
end of the third century- the beginning of the second century BC. However, the near
absence among finds coins dated second century BCE can demonstrate the leading
role of Olbia in trade with the barbarian population of the Dnieper Right-Bank
7
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Forest-Steppe, including, in particular, trade with the population from the Tiasmyn
river basin in the previous chronological period. In fact, Olbia got through the SkyroGalatic Invasion in the end of the third century BC, and the second century BC was
rather difficult period in political and economic life of this Greece colony in northernwest Black Sea region. Numismatical sources, specifically coin finds confirm thesis
that relationships of Olbia with Barbarian tribes of Northern Black Sea region
decreased to the minimum. Recovery of economic relations of ancient Greeks with
population of the Tiasmyn river basin happened after the entry of Olbia and other
Greek colonies of the Northern Black Sea region to Kingdom of Pontus of Mithridates
Eupator, that was confirmed by coin finds. The perspective of further research. The
problem has been raised by us is complex and multifaceted, it requires further
research, and above all, to reveal information about other finds of antique coins in
this and other regions of the Dnieper Right-Bank Forest-Steppe in the period from the
sixth to the first century BC.
Key words: Tiasmyn river basin, coin find, treasure, ancient Greek coin, Olbia,
Northern Black Sea region, Dnieper Right-Bank Forest-Steppe.
Постановка
проблеми.
Дослідники
історії
Дніпровського
Правобережного Лісостепу І тисячоріччя до н.е. виділяють у межах КиєвоЧеркаського регіону його південну, прикордонну до степу територію, зокрема
басейн р. Тясмин із прилеглими територіями, в окрему групу. Аналізуючи
археологічні пам’ятки басейну р. Тясмин, В. Ільїнська та О. Тереножкін
указують, що «до географічних рамок розглянутої групи входить система
р. Тясмин у нинішній Черкаській області, а також територія, де притоки верхів’їв
Тясмина близько стикаються із правобережними притоками системи Південного
Бугу (Гірський Тикич, Синюха) та верхів’ям Інгулу й Інгульця у Північній
частині Кіровоградської області»1. За розрахунками В. Полтавця, площа
тясминської групи складає близько 6 750 кв. км, і, на думку дослідника, «цілком
достатня для перебування населення, максимальна припустима чисельність
якого наприкінці VІI – на початку V ст. до н. е., за деякими методиками
розрахунків, мала становити близько 67,5 – 81 тис. осіб, що відповідає розмірам
спільноти, потрібної для утворення розвиненого вождівства (50 тис. осіб)»2.
Дослідники В. Ільїнська та О. Тереножкін виділяють 27 пам’яток
скіфської доби, об’єднаних у Тясминську групу, зазначаючи, що «на підставі
вивчення пам’ятників Придніпровського Лісостепу і особливо басейну р. Тясмин
на теперішній час склалося враження про безперервний культурний розвиток від
епохи пізньої бронзи до ранньослов’янського часу, охоплюючи період близько

1
2

Ильинская, Тереножкин 1983: 230.
Полтавець 2016: 7.
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півтори тисячі років»1. Стосовно періоду, монетні знахідки якого ми
досліджуємо, то вчені в ньому виділяють молодшу журовську групу
(середньоскіфську) – V ст. до н.е.; пізньоскіфські пам’ятники ІV – початку ІІІ ст.
до н.е.; зарубинецький час – кінець ІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.»2. Таким чином,
історія Дніпровського Правобережного Лісостепу, зокрема басейну р. Тясмин,
другої половини І-го тисячоліття до н.е. має два основні періоди –скіфська доба
та становлення зарубинецької культури. Серед цілого корпусу речових джерел,
знахідки яких дозволяють ученим дослідити історію того чи іншого регіону,
особливе місце посідають нумізматичні джерела, зокрема монетні знахідки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми давньої історії
населення басейну р. Тясмин має певне висвітлення у науковій літературі,
зокрема у працях О. Тереножкіна та В. Ільїнської3, Н. Бокій4, О. Орлика5,
С. Бессонової і В. Полтавця6 та ін. Проте, в їхніх працях, практично, відсутні
відомості про знахідки монет VI – І ст. до н.е. у даному регіоні. Ще за радянської
доби вченими було сформовано тезу про відсутність грошового обігу в
оточуючого давньогрецькі колонії варварського населення, і це безвідносно до
того, чи йшлося про населення скіфської доби, чи вже про представників
зарубинецької культури. Дослідниками стверджувалося, що мешканці
Середнього Подніпров’я здійснювали виключно товарообмінні операції з
грецькими колоніями в Північному Причорномор’ї7. Щоправда, менш
категоричним у даному питанні був видатний український археолог
М. Брайчевський8. Знахідки ж бронзових монет давньогрецьких державних
утворень на теренах Дніпровського Правобережного Лісостепу пояснювалися
ученими тим, що вони випадково і в незначних обсягах потрапляли до даного
регіону та могли використовуватися як сировина для виготовлення бронзових
предметів9. Цікаво, що дослідники, які заперечували наявність саме товарногрошових відносин у населення скіфської доби, покликалися на Геродота, де він
начебто указував на той факт, що місцеве скіфське населення не знає грошей і
послуговується лише товарообмінними операціями. У той же час Геродот,
описуючи території за р. Танаїд (Дон), де мешкали аргіппаї, вказував, що «скіфи,
які заходять до них, обмінюються товарами»10. Як бачимо, батько історії у
даному випадку писав лише про мінову торгівлю скіфів із мешканцями задоння,
а механічне перенесення його тези на власне скіфів та всі підконтрольні скіфам
землі, як мінімум, виглядає некоректним у науковому аспекті.
Ильинская, Тереножкин 1983: 229.
Там само: 229.
3
Тереножкин 1952.
4
Бокий 1967; Бокий 1977.
5
Орлик 2014.
6
Бессонова, Полтавець 2015.
7
Граков 1971; Анохін 1971: 424.
8
Брайчевський 1964.
9
Максимов 1982: 57.
10
Геродот 1993: 186.
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Уперше в історіографії знахідки античних монет VI – І ст. до н.е. на
території України досліджені відомим польським ученим М. Мельчариком1.
Протягом останніх років з’являються публікації, в яких йдеться про численні
знахідки монет2 на поселеннях скіфської доби Лісостепової зони, навіть знахідки
монетних скарбів3. Дослідниця історії економіки Степової Скіфії Н. Гаврилюк,
проаналізувавши нумізматичні знахідки на скіфських поселеннях, дійшла
висновку, що «у IV ст. до. н.е. значення грошей в торгівлі між греками і скіфами
порівнянно з попереднім періодом зростає»4. Ми цілком підтримуємо тезу
українських археологів С. Скорого та Р. Зимовця про те, що знахідки монет «на
поселеннях скіфської пори, в тому числі в культурному шарі, і в досить
представницькій кількості, недвозначно вказують на те, що ними користувалося
як грошовими засобами місцеве населення при розрахунку за товари або будьякі послуги з греками»5. З часу виходу статті С. Скорого та Р. Зимовця «До
проблеми товарно-грошових відносин у населення Східноєвропейського
Лісостепу в скіфську епоху», яка з’явилася у 2014 р., значно збільшилася
кількість відомих знахідок монет давньогрецьких державних утворень на
поселеннях VI–I ст. до н. е. як у басейні р. Тясмин, так і загалом у
Дніпровському Правобережному Лісостепу, зокрема монет античних міст
Північного Причорномор’я: Ольвії, Пантікапею, Херсонесу, Керкинітіди, Тіри, а
також монет інших давньогрецьких держав. Проте, узагальнююче комплексне
дослідження знахідок монет VI – І ст. до н.е. в басейні р. Тясмин і на прилеглих
територіях відсутнє, що й обумовило звернення автора до цієї теми і написання
даної статті.
Теоретико-методологічні основи дослідження складає сукупність
загальнонаукових (аналіз і синтез, індукція й дедукція, системний аналіз),
історичних (періодизації, історико-порівняльний, історико-системний) та
нумізматичних методів, які найперше визначаються наявною джерельною
базою6 та оцінкою щодо її достовірності чи недостовірності7. Використання під
час підготовки статті двох основних нумізматичних джерел: монет (зображень
монет) та монетних знахідок, – обумовлює застосування власне нумізматичних
методів, зокрема ідентифікації та типологізації монет, методу візуального
аналізу та порівняльного методу (дозволяє виявити відмінності деталей малюнку
різних різновидів монет у межах їх одного типу) а також використання оптичних
приладів та топографування місць знахідок.

1

Mielczarek 1989.
Скорый & Зимовец 2014. Шостопал 2016; Ляшко 2017-a; Ляшко 2017-b; Orlyk & Orlyk 2020; Орлик
2020-a; Орлик 2020-b; Орлик 2020-c; Орлик 2021.
3
Коцур 2017; Mielczarek & Orlyk 2019; Орлик, Коцур & Циганенко 2019; Шостопал 2007 та ін.
4
Гаврилюк 2013: 491.
5
Скорый & Зимовец 2014: 145.
6
Орлик & Орлик 2019: 5–26.
7
Мизгін 2015: 182.
2

10

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

Формулювання мети статті полягає у дослідженні та систематизації
знахідок монет VI-І ст. до н.е. в басейні р. Тясмин і на прилеглих територіях та
введення їх до наукового обігу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На території Дніпровського Правобережного Лісостепу, зокрема в басейні
р. Тясмин у VI-І ст. до н.е. проживало населення, яке мало економічні зв’язки із
грецьким античним світом, зокрема з Ольвією. Про це свідчить значна кількість
нумізматичних джерел у культурних шарах поселень, у даному випадку – монет
давньогрецьких державних утворень, загублених свого часу їхніми власниками.
Під час написання даної статті автором проаналізовано 149 античних монет,
знайдених у басейні р. Тясмин (див. Каталог). Відомості про знахідки цих монет
містяться у різнопланових джерелах: музейних колекціях, згаданих вище працях
дослідників, свідченнях краєзнавців та матеріалах форумів скарбошукачів.
Відомий британський учений Філіп Грірсон поділяє монетні знахідки на
археологічні та випадкові1, включаючи до останніх три групи: знахідки
одиничних монет, скупчення знахідок одиничних монет та скарби 2. Саме цей
підхід ми використовуємо для аналізу знахідок давньогрецьких монет у басейні
р. Тясмин.
До археологічних знахідок належать лише 2 монети: «дельфін» (№3)3 та
«Борисфен» (№115). Обидві монети знайдені на поселенні скіфської доби,
розташованому між населеними пунктами Жаботин, Михайлівка і Грушківка
Черкаської області. Монети зберігаються в Історичному музеї Кам’янського
державного історико-культурного заповідника.
Усі інші зафіксовані знахідки складають категорію випадкових знахідок,
переважна більшість яких стала відома завдяки розвиткові приладового
металопошуку.
Серед корпусу випадкових знахідок у басейні р. Тясмин одиничні
знахідки складають 26 монет (15,57%).
Скупчення знахідок одиничних монет у басейні р. Тясмин та прилеглих
територій зафіксовано поблизу таких населених пунктів: с. Мельники,
Медведівська сільська об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ),
Черкаський р-н, Черкаська обл. (3 ольвійські монети – «дельфіни»);
с. Розсошинці, Чигиринська міська ОТГ, Черкаський р-н, Черкаська обл.
(8 ольвійських монет – «дельфінів»); с. Жаботин, Михайлівська сільська ОТГ,
Черкаський р-н, Черкаська обл. (1 ольвійська монета – «дельфіни», 1 ольвійська
монета – «борисфен»); с. Лубенці, Миха́йлівська сільська ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. (2 мідних оболи Понтійської держави Мітрідата Євпатора);
1

Grierson 1975: 125.
Ibidem: 128-136.
3
Ляшко 2017-b: 299.

Ми вдячні директорові Кам’янського державного історико-культурного заповідника Ю.Ю. Ляшку за
надану інформацію.
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с. Суботів, Чигиринська міська ОТГ, Черкаський р-н, Черкаська обл.
(1 ольвійська монета – «дельфіни», 1 монета Херсонесу); с. Макіївка,
Ротмістрівська сільська ОТГ, Черкаський р-н, Черкаська обл. (1 ольвійська
монета – «редукований асс», 1 ольвійська монета – «борисфен», 1 монета
Пантикапею); с. Райгород, Михайлівська сільська ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. (1 ольвійська монета – «редукований асс», 2 ольвійські монети –
«борисфени», 1 монета Македонії), с. Вдовичине, Чигиринська міська ОТГ,
Черкаський р-н, Черкаська обл. (1 ольвійська монета – обол, 1 монета
Македонії); між селами Капітанівка, Новомиргородська міська громада,
Новоукраїнський р-н, Кіровоградська обл. та Пастирське, Тернівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н, Черкаська обл., на межі областей (1 ольвійська монета –
«редукований асс», 1 ольвійська монета – «борисфен»); с. Леськи, Черкаський
р-н, Черкаська обл. (2 монети Херсонесу); між селами Голиківка, Медведівська
сільська ОТГ, Черкаський р-н, Черкаська обл., і Поселянівка, Олександрівська
селищна громада, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл. (2 ольвійські
монети – »дельфіни»); між селами Калинівка та Веселий Кут, Дмитрівська
сільська громада, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл. (1 ольвійська
монета – »редукований асс», 1 монета Істрії); с. Цибулеве, Дмитрівська сільська
громада, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл. (2 ольвійські монети – «халк»
першої половини IV ст. до н.е. і «дихалк» кінця III ст. до н.е.); с. Михайлівка,
Олександрівська селищна громада, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.
(1 ольвійська монета – «дельфін», 1 ольвійська монета – «халк»); с. Іванівка,
Олександрівська селищна громада, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.
(1 ольвійська монета – «дельфіни», 1 монета Понтійської держави Мітрідата
Евпатора м.д. Тіра); с. Підлісне, Олександрівська селищна громада,
Кропивницький р-н, Кіровоградська обл. (1 ольвійська монета – «борисфен»,
1 монета Пантикапею, 1 монета Македонії); с. Оситняжка, Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл. (2 ольвійські монети – «борисфени», 1 монета Македонії),
с. Родниківка, Олександрівська селищна громада, Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл. (1 ольвійська монета – «дихалк», 1 монета м. Кизік –
статер), м. Кропивницький (1 монета Перської держави Ахеменідів, 1 монета
Македонії). Таким чином, нині автору відомо 19 населених пунктів, поблизу
яких знайдено більше однієї монети (всього 47 монет), у тому числі
14 населених пунктів, поблизу яких виявлено 35 монет різних номіналів,
періодів чи емітентів.
Щодо скарбів у басейні р. Тясмин, то науковій громадськості відомий
скарб електрових литих статерів малоазійського міста, так званих кізікінів
(13 одиниць, усі монети – VI ст. до н.е.), уведений до наукового обігу
черкаським краєзнавцем А. Шостопалом. Це розораний скарб, знайдений


Ми вдячну А. Шостопалу за надані нам світлини 4 статерів та дозвіл на їх публікацію.
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випадково на полі у 2004 р. поблизу села с. Медведівка Черкаської обл.1. Даний
скарб – перший з опублікованих дослідниками скарбів давньогрецьких монет.
Другий опублікований скарб2 – це монетний комплекс із близько 70 мідних
ольвійських монет – «борисфенів» (досліджено 52 монети), виявлених у квітні
2018 р. у межах лісового масиву на південно-східній околиці м. Городище
Черкаської обл. на площі близько 5м2. Третій із відомих нам комплексів
давньогрецьких монет, знайдених у басейні р. Тясмин, був виявлений наприкінці
2019 р. поблизу впадіння р. Бовтиш у р. Тясмин, (с. Івангород Кіровоградської
обл.)3. Це розораний скарб «борисфенів», у складі якого виявлено 16 монет.
Четвертий монетний комплекс знайдений у басейні р. Тясмин, інформацію про
який автору повідомив один із чигиринських краєзнавців, це 11 ольвійських
халків типу голова Тіхе у баштовій короні- схилений на одне коліно стрілець з
лука вліво. Дані монети були виявлені поблизу с. Гненне (Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н, Черкаська область).
Загалом увесь корпус знахідок монет VI-I ст. до н. е. у басейні р. Тясмин
відповідно до типу знахідки наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Розподіл знахідок давньогрецьких монет на території басейну р. Тясмин
відповідно до типу знахідки
Тип знахідки:
Археологічні
Випадкові:
Одиничні знахідки
Скупчення одиничних знахідок
Скарби:
Разом

Кількість монет
2

%
1,20

26
47
92
167

15,57
28,14
55,09
100

Таким чином, аналіз знахідок 167 античних монет VI-I ст. до н. е. на
території басейну р. Тясмин дозволяє виокремити 23 пункти зосередження таких
знахідок, зокрема 19 населених пунктів, поблизу яких знайдено більше однієї
монети, і 4 населених пункти, поблизу яких виявлено монетні скарби (Рис.2).
Виявлення на території басейну р. Тясмин 23 пункту зі скупченням
давньогрецьких монет, у тому числі 4 монетних скарбів, дозволяє висловити
припущення про участь цих монет у товарно-грошових відносинах місцевого
населення із греками, хоча зрозуміло, ці відносини не були настільки
розвинутими, як у грецьких колоніях Північного Причорномор’я. Проте
наявність знахідок даних монет на зазначених теренах пов’язується з

Шостопал 2007: 41.
Орлик, Коцур & Циганенко 2019.
3
Орлик 2020-b.
1
2
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«виконанням монетами основних функцій грошей у досліджувану епоху на
території Дніпровського Правобережного Лісостепу»1.
Усі знахідки свідчать про економічні, зокрема торгові, зв’язки населення
басейну р. Тясмин з античним світом, який мав розвинутий грошовий обіг.
Динаміку розвитку торгових зв’язків населення басейну р. Тясмин з античним
світом ілюструють дані таблиці 2, у якій наводиться розподіл знахідок
відповідно до їх емітентів.
Таблиця 2
Розподіл знахідок античних монет VI-I ст. до н. е. на території басейну р. Тясмин
відповідно до їх емітентів
Емітент
(місто/держава)

Античні монети
Кількість
%
125
74,86
7
4,19
5
2,99
1
0,60
14
8,38
1
0,60
1
0,60
6
3,59
1
0,60

Ольвія
Херсонес
Пантикапей
Керкінітида
Мізія, м. Кизік
Персія
Істрія
Македонія
Віфінія (Вітінія)
Понтійська держава
Мітрідата Евпатора
Разом

6

3,59

167

100

Висновки дослідження.
Як бачимо, майже 75 % знахідок складають монети Ольвії, які за типами
монет та періодами карбування поділяються на «дельфіни» (кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.) – 23 монети; «редуковані аси» (близько 400-380 рр. до. н.е.) –
5 монет; 1 халк (400-370 рр. до н.е.); 1 дихалк (380-360 рр. до н.е.); 11 халків
(360-350 рр. до н.е.); оболи з Деметрою та міською емблемою (350-330 рр.
до н.е.) – 3 монети; 2 дрібні монети з головою Деметри (кінець IV ст. до. н.е.);
«борисфени» (кінець IV – 20-ті роки IІІ ст. до. н.е.) – 78 монет і 1 монета кінця
IІІ ст. до. н.е. Монети Херсонеса складають 4,19 % (4 монети IV ст. до. н.е.,
2 початку IІІ ст. до. н.е. та 1 монета середини І ст. до н.е.). Монети Пантікапею,
які складають 2,99 %, датовані кінцем IV ст. до. н.е. Така незначна кількість
пантикапейських монет, знайдених у басейні р. Тясмин, порівняно зі знахідками
ольвійських монет, дозволяє поставити під сумнів тезу про те, що «Ольвія у
IV ст. до н.е. втратила провідну роль у торгівлі з варварами. Тепер вона
належала Боспору»2. Навіть монети IV ст. до. н.е. далекої від Дніпровського
1
2

Орлик 2020-b: 11.
Мурзін 1998: 86.
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Правобережного Лісостепу Македонії складають 3,59 %. Досить значний
відсоток складають знахідки електрових статерів малоазійського міста Кизіка
(Κύζικος) – 8,38 %, які відігравали важливу роль у середземноморській та
чорноморській торгівлі. Щодо монет, карбованих у ІІ ст. до. н.е., то відома лише
одна знахідка в басейні р. Тясмин – монети правителя Віфінії (Вітінії) Прусія І
Кульгавого, яка відповідає монетам, карбованим близько 228–182 рр. до н.е.,
тобто кінця ІІІ – початку ІІ ст. до н.е. Практично, повна відсутність серед
знахідок монет ІІ ст. до. н.е. може свідчити на користь провідної ролі Ольвії у
торгівлі з варварським населенням Дніпровського Правобережного Лісостепу,
зокрема з населенням басейну р. Тясмин у попередній хронологічний період.
Адже наприкінці ІІІ ст. до. н.е. Ольвія пережила скіро-галатську навалу, а ІІ ст.
до. н.е. було досить складним періодом у політичному та економічному житті
цієї грецької колонії у Північно-Західному Причорномор’ї. Нумізматичні
джерела, зокрема монетні знахідки, підтверджують тезу про те, що відносини
Ольвії «з варварськими племенами Північного Причорномор’я скоротилися до
мінімуму»1. Відновлення економічних зав’язків еллінів із населенням басейну
р. Тясмин відбулося вже після входження Ольвії та інших грецьких колоній
Північного Причорномор’я до складу Понтійської держави Мітрідата Євпатора,
що підтверджують і монетні знахідки.
Достатня кількість нумізматичних джерел у культурних шарах поселень, у
даному випадку монет давньогрецьких державних утворень, загублених свого
часу їхніми власниками, свідчать про економічні, зокрема торгові, зв’язки
населення басейну р. Тясмин з античним світом. Адже, як влучно зауважив
класик української нумізматики Микола Котляр, монетні знахідки є «реліктами
внутрішньої і зовнішньої торгівлі тих часів»2. І якщо одиничні знахідки можна
було б віднести до випадкових, отже, не притаманних торговельним
взаємовідносинам мешканців Дніпровського Правобережного Лісостепу в VIІІІ ст. до н. е., а також у I ст. до н. е., то тезаврація електрових та мідних монет як
засобу накопичення засвідчує розвинені у цьому регіоні товарно-грошові
відносини в досліджувану епоху. Таким чином, наявність виявлених скарбів та
численних знахідок окремих монет, особливо скупчення одиничних знахідок на
території басейну р. Тясмин, може вказувати на використання населенням цього
регіону в VI-ІІІ ст. до н. е. а також у I ст. до н. е. тогочасних монет за їх
основним призначенням – як засобу платежу чи накопичення, тобто на
виконання цими монетами основних функцій грошей в досліджувану епоху на
території Дніпровського Правобережного Лісостепу.
У ІІ ст. до н. е. економічні зв’язки ольвіополітів із варварським світом
були порушені, відповідно, монети, які зберігалися у місцевого населення,
втратили свій грошовий характер, тому цілком можливо, що в цей період вони
1
2

Крижицький 1998: 326.
Котляр 1971: 65.
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функціонували не за своїм основним призначенням – бути засобом платежу, а
могли використовуватися для виготовлення прикрас чи сировини.
Проаналізовані в даній статті знахідки античних монет VI-І ст. до н. е. на
території басейну р. Тясмин – лише незначна частина всього корпусу подібних
знахідок у даному регіоні, інформацію про які авторові вдалося виявити з
різнопланових джерел, у тому числі й під час моніторингу аукціону Violity.
Порушена нами проблема складна й багатогранна, вона потребує подальшого
дослідження, перш за все необхідно виявити відомості про інші знахідки
давньогрецьких монет в цьому та інших регіонах Дніпровського
Правобережного Лісостепу. Автор запрошує до співпраці інших дослідників
знахідок давньогрецьких монет на території Середньої Наддніпрянщини а також
і на теренах більш західних регіонів Центральної Європи.
КАТАЛОГ ЗНАХІДОК АНТИЧНИХ МОНЕТ VI-I СТ. ДО Н.Е.
БАСЕЙНУ р. ТЯСМИН
No.

Опис

Датування

Опубліковано

1

2

4

1

Ольвія, AE
«дельфін»

Шостопал 2015

Невідомо

2

Ольвія, AE
«дельфін»

3
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

Вага /
розмір
5

3

Ольвія, AE
«дельфін»

4

Ольвія, AE
«дельфін»

5

6

7

1

Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.6)
Ольвія, AE
«дельфін»
Ольвія, AE
«дельфін»
Монета надломлена

Шостопал 2015

Невідомо

Скорый &
Зимовец 2014

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

Місце
і час знахідки
6
м. Сміла,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Худяки,
Леськівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Жаботин, урочище
Тарасова Криничка,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2009 р.
с. Івківці,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Мельники,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2003 р.1
с. Мельники,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2003 р.
с. Мельники,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2004 р.

Автор вдячний директору НІКЗ «Чигирин» к.і.н. Василю Полтавцю за надану інформацію та
фотографію монети яка зберігається у фондах заповідника (інвентарний номер ЧНІКЗ КВ-10694/1Н4881).
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1

2

8

Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.1)

9

Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.2)

10

Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.3)

11

Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.4)

12

Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.5)

13

Ольвія, AE
«дельфін»

14

Ольвія, AE
«дельфін»

15

Ольвія, AE
«дельфін»

16

Ольвія, AE
«дельфін»

17

Ольвія, AE
«дельфін»

18

Ольвія, AE
«дельфін»

19

20

1

Ольвія, AE
«дельфін»

Ольвія, AE
«дельфін»

3
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е. [ 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский1988
, 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]
Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

4

5

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

Шостопал 2015

Невідомо

с. Суботів, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

Шостопал 2015

Невідомо

с. Іванівка, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

Шостопал 2015

Невідомо

Не
опубліковано

Невідомо

Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

Автор вдячний Анатолію Шостопалу за надані світлини монет.
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6
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.1
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Розсошинці,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2011 р.
с. Новоселиця,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.

с. Бурякове,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.
Між селами Голиківка,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. і
Поселянівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
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Ольвія, AE
«дельфін»
(див. Рис. 1.7)

Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

Не
опубліковано

Невідомо

Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

Орлик 2014;
Скорый &
Зимовец 2014

Невідомо
35 мм.

Кінець VI – початок
IV ст. до. н.е.
[Карышковский
1988: 36]

Не
опубліковано

Невідомо

forum.violity

17,7 г.
36 мм.

22

23

24

25

26

Ольвія, AE
«дельфін»

Ольвія, AE
«дельфін»
Ольвія, AE
Av: Голова Горгони без
язика в анфас
Rv: Орел на дельфіні
вліво, літери  і В між
хвостами орла та
дельфіна
(див. Рис. 1.8)
Ольвія, AE
Av: Голова Горгони в
анфас
Rv: Орел на дельфіні
вліво
Ольвія, AE
Av: Голова Горгони в
анфас
Rv: Орел на дельфіні
вліво

Близько 400-380 рр.
до. н.е.
[Анохин 2011: #184]

Близько 400-380 рр.
до. н.е.
[Анохин 2011: #185187]

Не
опубліковано

Невідомо

Близько 400-380 рр.
до. н.е.
[Анохин 2011: #185187]

Ляшко 2017-a

15,2 г.
35 мм.

27

Ольвія, AE
Av: Голова Горгони в
анфас
Rv: Орел на дельфіні
вліво
(див. Рис. 1.9)

Близько 400-380
рр. до. н.е.
[Анохин 2011:
#185-187]

Не
опубліковано

Невідомо

28

Ольвія, AE
Av: Голова Горгони в
анфас
Rv: Орел на дельфіні
вліво

Близько 400-380
рр. до. н.е.
[Анохин 2011:
#185-187]

Не
опубліковано

Невідомо

29

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри
вправо.
Rv: Вгорі OΛBIO, нижче
колос і дельфін вправо,
внизу ФОВ
(див. Рис. 1.10)

Близько 400-370
рр. до. н.е.
[Нечитайло 2000:
#136]

forum.violity

18

1,62 г.
14 мм.

6
Між селами Голиківка,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. і
Поселянівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
с. Іванівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2012 р.
с. Михайлівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.,
2015
с. Макіївка,
Ротмістрівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.
До 2019 р.
с. Райгород,
Михайлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.
2017 р.
Між селами
Капітанівка,
Новомиргородська
міська громада,
Новоукраїнський р-н,
Кіровоградська обл. та
Пастирське, Терні́вська
сільська ОТГ,
Черкаський р-н,
Черкаська обл., на межі
областей,
2021 р.
Між селами Калинівка
та Веселий Кут
Дмитрівська сільська
громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
с. Цибулеве,
Дмитрівська сільська
громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
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30

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри
вправо.
Rv: Вгорі OΛBIO, нижче
орел дельфін вправо

380-360 рр. до. н.е.
[Анохин 2011]

Не
опубліковано

4,06 г.
18 мм.

6
с. Родниківка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2021 р.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.1

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

360-350 рр.
[Анохин 2011:
#226-231]

Не
опубліковано

Невідомо

с. Гненне, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно
Ольвія, AE
Av: Голова Тіхе у
баштовій короні
Rv: Стрілець з лука вліво,
схилений на одне коліно

Протягом 2011-2021 років, за інформацією одного із чигиринських краєзнавців, на одному місці було
знайдено більше 11 таких монет. Враховуючи, той факт, що усі монети одного типу і знайдені в одному
місці, на думку автора це розораний монетний комплекс.
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42

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри вліво.
Rv: Вгорі АПОΛ, орел на
дельфіні вліво, праворуч –
горит, OΛBIO – під
дельфіном
(див. Рис. 1.11)

43

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри вліво.
Rv: Вгорі Δ (можливо )
<...>, орел на дельфіні
вліво, праворуч – горит,
OΛBIO – під дельфіном
(див. Рис. 1.12)

44

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри вліво.
Rv: Вгорі Δ(можливо )
<...>, орел на дельфіні
вліво, праворуч – горит,
OΛBIO – під дельфіном
(див. Рис. 1.13)

45

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри
Rv: Орел на дельфіні

320-315 рр.
[Анохин 2011:
#288-289]

Не
опубліковано

Невідомо

46

Ольвія, AE
Av: Голова Деметри
Rv: Орел на дельфіні

320-315 рр.
[Анохин 2011:
#288-289]

Не
опубліковано

Невідомо

47

48

49

1

Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #4
(див. Рис. 1.14)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #9
(див. Рис. 1.15)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #14

3
350-330 рр. до. н.е.
[Карышковский
1988].
340-320 рр. до. н.е.
[Фролова &
Абрамзон 2005].
Близько 330 р. до.
н.е. [Анохин 2011]
350-330 рр. до. н.е.
[Карышковский19
88].
340-320 рр. до. н.е.
[Фролова &
Абрамзон 2005].
Близько 330 р. до.
н.е. [Анохин 2011]
350-330 рр. до. н.е.
[Карышковский19
88].
340-320 рр. до. н.е.
[Фролова &
Абрамзон 2005].
Близько 330 р. до.
н.е. [Анохин 2011]

4

328 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

326 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

319 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

5

6

Орлик 2020-c

9,51 г.
22,5 мм.

с. Розумівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

Орлик 2020-c

7,93 г.
22 мм.

Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. 2020 р.

Не
опубліковано

9,85 г.
24 мм.

с. Вдовичине,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. 2020 р.1

Не
опубліковано

10,83 г.
22 мм.

с. Макіївка,
Ротмістрівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2020 р.

auction.violity

9,41 г.
19×21
мм.

с. Ковалиха,
Ротмістрівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл. 2018 р.

7,53 г.
22 мм.

Між селами с.
Оситняжка та
Родниківка,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
вздовж р.Інгул.

Не
опубліковано

Автор вдячний Євгену Колісніченку за надану інформацію та світлину монети.
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с. Михайлівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
с. Цибулеве,
Дмитрівська сільська
громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.
1

50

51

52

53
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2
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #16
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #20
(див. Рис. 1.16)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #20
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #20
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент 20
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #21
(див. Рис. 1.17)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #21

3

4

5

6

306 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

10,00 г.
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

302 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

10,00 г.
23 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

302 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

9,11 г.
23 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

302 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

невідомо
24 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

302 р. до. н.е.
[Ніколаєв
2020:39].

Не
опубліковано

301 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

9,08
24 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

301 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

7,58
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

21

9,30 г.
невідомо

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #21
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #21
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #24
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #24
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент 27
(див. Рис. 1.18)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент 27
(див. Рис. 1.18)

3

4

5

6

301 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

7,30
21 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

301 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

7,19
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

290-271 рр. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

8,28
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

290-271 рр. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

7,44
20 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

290-271 рр. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

290-271 рр. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

Знайдено на березі
Кременчуцького
водосховища, за 3-4 км.
вниз від с. Велика
Андрусівка (р-н
Тясминського
городища),
Олександрійський р-н,
Кіровоградська обл.,
2020 р.1

8,47 г.
22 мм.

с. Оситняжка
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
Травень 2021

Автор вдячний директору Світловодського міського краєзнавчого музею Андрію Бутку за надану
інформацію та світлину монети.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #29
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #29
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #31
(див. Рис. 1.20)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #32
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент 33
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #35
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #36

3

4

5

6

270 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

7,07
23 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

270 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

268 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

268 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

9,00 г.
23 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

Невідомо

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

237 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

266 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

Ляшко 2017-a

9,36 г.
22 мм.

с. Райгород,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2017 р.

265 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #36
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #36
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #40
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #40
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #42
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #42
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #42

3

4

265 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

5

6

9,80 г.
Невідомо

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

265 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

9,16 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

262 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

10,18 г.
23 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

262 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

forum.violity

8,54 г.
21 мм.

с.Червона Слобода,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2021 р.

261 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

9,12 г.
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

261 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

7,58 г.
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

261 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #42
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент 46
(див. Рис. 1.21)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #50
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #51
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #53
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #59
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #59
(див. Рис. 1.22)

3

4

261 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

5

6

Невідомо

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

257 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

Невідомо

с. Підлісне,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2020 р.

254 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

8,22 г.
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

253 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

невідомо
21 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

251 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

8,41
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

10,03 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

Невідомо

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

246 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

246 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #61
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #66
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #66
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #67
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #67
(див. Рис. 1.23)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #69
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #69

3

4

5

6

244 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
20 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

241 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,97
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

241 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,49
20 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

240 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

Знайдено поблизу
с. Гутниця,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.

240 р. до. н.е. + 14
р [Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

10,5 г.,
22 мм

238 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
20 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

238 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,60
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #70
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #70
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #70
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #70
Монета має отвір.
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #74
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #74
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #76

3

4

5

6

237 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,00
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

237 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
21 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

237 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

237 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано

9,04 г.
22 мм.

с. Оситняжка
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
травень 2021

236 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

8,28
22 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

236 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
23 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

8,96 г.
22 мм.

Між селами
Капітанівка,
Новомиргородська
міська громада,
Новоукраїнський р-н,
Кіровоградська обл. та
Пастирське, Терні́вська
сільська ОТГ,
Черкаський р-н,
Черкаська обл., на межі
областей, 2021 р.

235 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Не
опубліковано
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9,46 г.
22 мм

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #79
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #82
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #82
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #84
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #84
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #85
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #88

3

4

5

6

232 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,89
20 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

228 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

5,39
21 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

228 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

227 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

5,84
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

227 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,62
18 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

227 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

225 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,92
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #88
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #88
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #88
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #90
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #91
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #91
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент #91 або 92

3

4

5

6

224 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
21 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

224 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

5,00
18 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

224 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

5,25
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

221 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

5,92
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

220 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

220 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Невідомо
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

220 р. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

6,85
19 мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

29

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.
1

112

113

114

115

116

117

2
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества) вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент МтІ
(див. Рис. 1.24)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества) вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент МА
(див. Рис. 1.25)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества) вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через дефект
карбування, зокрема
зміщений штемпель)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества) вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества) вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества) вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через дефект
карбування, зокрема
зміщений штемпель)

3

4

5

6

Близько
226 р. до н.е.
[Николаев 2015:
220].

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

4,49 г.
22×20
мм.

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

6,55
21,5×20 м
м.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

232-219 рр. до. н.е.
[Ніколаєв 2020:
39].

Орлик 2020-b

Орлик, Коцур
& Циганенко
2019

Не
опубліковано

Ляшко 2017-a

Не
опубліковано

30

Невідомо

м.Городище,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

Невідомо

с. Жаботин,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2021 р.

9,30 г.
22 мм.

с. Райгород,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2010 р.

8,20 г.
Невідомо

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)

3

4

Не
опубліковано

Не
опубліковано

Не
опубліковано

Не
опубліковано

Не
опубліковано

31

5

6

7,80 г.
Невідомо

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

10,31 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

7,28 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

7,61 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

8,41 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.
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Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Борисфена
(річкового божества)
вліво.
Rv: з права напис OΛBIO,
по центру поля монети
горит, зліва від нього
парадна сокира за нею
диферент (не можливо
визначити через
незадовільний стан
збереження монети)
Ольвія, AE
Av: Голова Геліоса в
анфас
Rv: OΛ. Дві з'єднані
протоми коней
Монета має отвір.
Херсонес, AE
Av: Голова Діви в
кекрифалі вправо.
Rv: Морда лева в фас,
внизу палиця вліво, нижче
XEP
Монета має отвір.
(див. Рис. 1.28)
Херсонес, AE
Av: Діва з факелом в
колісниці, запряженій
чотирма кіньми вправо.
Rv: Оголений воїн
схилений на праве коліно,
вліво, на голові шолом в
правиці тримає спис, у
лівій руці щит, XEP
(див. Рис. 1.27)
Херсонес, AE
Av: Діва з факелом в
колісниці, запряженій
двома кіньми вправо.
Rv: Лев зі списом в пащі
вліво, зверху ПА, в обрізі
ХЕР
(див. Рис. 1.26)
Av: Діва з факелом в
колісниці, запряженій
чотирма кіньми вправо,
справа вгорі НР.
Rv: Оголений воїн
схилений на праве коліно,
вліво, на голові шолом в
правиці тримає спис, у
лівій руці щит, XEP

3

4

Не
опубліковано

Не
опубліковано

210-200 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#449

385-380 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#631

350-330 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#658

forum.violity.co
m

forum.violity.co
m

auction.violity
romanumismatic
s.com

Близько 350 р. до
н.е.
Анохин 2011:
#659

Не
опубліковано

350-330 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#661

facebook.com
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6

8,43 г.
21 мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

7,83 г.
22×17
мм.

Знайдений поблизу
впадіння р. Бовтиш у
р. Тясмин, с. Івангород,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

23×19
мм.

с. Цибулеве,
Дмитрівська сільська
громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.

6,2
20 мм.

c.Ружичево,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2015 р.

4,76 г.
20 мм.

У лісі поблизу с. Зелена
Дiброва, Вільшанська
селищна громада,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2018 р.

3,42 г.
15 мм.

Поблизу хутора Лісове,
Михайлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2020

Невідомо

Знайдено в районі
с. Головківка,
Медведівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл..,
2021 р.
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130

131

132

133

134

135

136

137

2
Херсонес, AE
Av: Діва, яка вражає
списом у правиці лань
вліво, в лівій руці лук;
справа над карбування із
зображенням дельфіна,
нижче XEP
Rv: Бик на палиці вліво,
внизу ім’я –
<Δ>IAГ<ОРА>, лук і
сагайдак
Херсонес, AE
Av: Діва, яка вражає
списом у правиці лань
вліво, в лівій руці лук;
справа над карбування із
зображенням дельфіна,
нижче XEP
Rv: Бик на палиці вліво,
внизу ім’я –
<KΛEM>Y<TAΔA>
Херсонес, AE
Av: зображено портрет
чоловіка у лавровому
вінку вправо
Rv:
зображення жінки у
довгому вбранні, з луком
у правій руці, ліва рука
зігнута у лікті і піднята
вгору; напис «Х» (справа),
«TNP» (зліва).
Пантикапей, AE
Av: Голова бородатого
сатира вправо
Rv: Протомой Грифона,
нижче осетер, по бокам
ПАN
Пантикапей, AE
Av: Голова бородатого
сатира вправо
Rv: Протомой Грифона,
нижче осетер, по бокам
ПАN
Монета має отвір
Пантикапей, AE
Av: Голова бородатого
сатира вправо
Rv: Протомой Грифона,
нижче осетер, по бокам
ПАN
Монета має отвір
Пантикапей, AE
Av: Голова бородатого
сатира вправо
Rv: Протомой Грифона,
нижче осетер, по бокам
ПАN
Монета має отвір
Пантикапей, AE
Av: Голова бородатого
сатира вправо
Rv: Протомой Грифона,
нижче осетер, по бокам
ПАN

3

300-290 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#701

4

5

6

Шостопал 2007

18×21
мм.

с. Леськи Черкаський рн, Черкаська обл.,
узбережжя р. Дніпро,
дамба. 2006 р.

Не
опубліковано

Невідомо
18×21
мм.

Випадкова знахідка,
с.Леськи Черкаський рн, Черкаська обл.,
узбережжя р. Дніпро,
дамба. 2001 р.

Невідомо

Випадкова знахідка,
с. Суботів, Чигиринська
міська ОТГ, Черкаський
р-н, Черкаська обл.,
2003 р.

Невідомо

Територія колишнього
Чигиринського р-ну,
Черкаська обл.,
До 2015 р.

5,55 г.
21 мм.

Поблизу с. Підлісне
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2020 р.

5,33 г.
21 мм.

Поблизу с. Плішки,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2021 р.

Невідомо

с. Заломи, Дмитрівська
сільська громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.
2021

7,43 г.
Невідомо

с. Макіївка,
Ротмістрівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.
До 2019 р.

300-290 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#702

63-47 рр.
до н.е.
Туровский 2014

Шостопал 2007

320-310 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1023

Шостопал
2015, с.26

320-310 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1023

Не
опубліковано

320-310 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1023

Не
опубліковано

320-310 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1023

forum.violity

320-310 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1023

Не
опубліковано
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1

2

3

4

5

138

Керкінітида, AE
Av: Скіф з сокирою, що
сидить на скелі вліво.
Зліва - <KEPKI>
Rv: Кінь вліво, внизу –
KAΛΛIП<…>

300-290 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1023

Orlyk & Orlyk
2020

6,45 г.
20 мм.

6
с. В’язівок, Вільша́нська
селищна громада,
Черкаський р-н,
Черкаська обл., у
верхній частині річки
Вільшанка, восени
2019 р.

550-475 рр. до н.е.
Von Fritze 1912: 90

Шостопал 2007

Невідомо

с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.

550-475 рр. до н.е.
Von Fritze 1912:
116

Шостопал 2007

Невідомо

с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.

550-475 рр. до н.е.
Von Fritze 1912:
121.

Шостопал 2007

Невідомо

с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.

Шостопал 2007

Невідомо

с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

Шостопал 2007

Невідомо

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Мізія, м. Кизік, El
Av:: Кабан стоїть на тунці
(вліво)
Rv: quadratum incusum
(див. Рис. 1.29)
Мізія, м. Кизік, El
Av:: оголений безбородий
юнак у коринфському
шоломі, вліво, схилений
на праве коліно, на лівій
руці висить лук, правицею
перевіряє стрілу, ззаду
тунець вертикально до
низу.
Rv: quadratum incusum
(див. Рис. 1.30)
Мізія, м. Кизік, El
Av:: Ніка присівши
просувається ліворуч,
голова звернена праворуч,
розправлені крила, і в
правій руці тримає тунця
за хвіст, а правою
притримує поділ її хітону.
Rv: quadratum incusum
(див. Рис. 1.31)
Мізія, м. Кизік, El
Av:: Оголенй воїн з
бородою (вліво),
схилений на ліве коліно, в
правиці тримає півня, ліва
рука ззаду, знизу тунець
вліво.
Rv: quadratum incusum
(див. Рис. 1.32)
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum

34

с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.
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154

155

156

157
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1

2
Мізія, м. Кизік, El
Av::Невідомо
Rv: quadratum incusum
Мізія, м. Кизік, El
Av: немовлята Геракл та
Іфікл, котрі борються зі
зміями, внизу тунець
вліво.
Rv: quadratum incusum
(див. Рис. 1.33)
Перська держава
Ахеменідів, AV.
Av:
Rv: incuse punch
(див. Рис. 1.34)
Істрія, AR
Av. Голови Діоскурів
Rv. ISTRIH, орел вліво на
дельфіні
Македонія, AE
Av: Голова Аполона у
лавровому вінку вправо
Rv:Вершник вправо,
зверху напис ΦΙΛΙΠΠΙΥ
Македонія, AE
Av: Голова Аполона у
лавровому вінку вправо
Rv:Вершник вправо,
зверху напис ΦΙΛΙΠΠΙΥ
Македонія, AE
Av: Голова Аполона у
лавровому вінку вправо
Rv:Вершник вправо,
зверху напис ΦΙΛΙΠΠΙΥ
Македонія, AE
Av: Голова Аполона у
лавровому вінку вправо
Rv:Вершник вліво, зверху
напис ΦΙΛΙΠΠΙΥ
(див. Рис. 1.35)
Македонія, AE
Av: Македонський щит.
Rv: B-A ліворуч і
праворуч від
македонського шолома-,
монограма Π з точкою Y
внизу.
(див. Рис.1.36)
Македонія, AE
Av: Македонський щит.
Rv: B-A ліворуч і
праворуч від
македонського шолома-,
монограма Π з точкою Y
внизу.

3

4

5

Шостопал 2007

Невідомо

6
с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл.

Орлик 2021-b

15,91 г.
21×17
мм.

с. Родниківка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2020 р.

410 – 330 рр. до
н.е.
Von Fritze 1912:
Вd. VII. S.2.
Taf.1.2.

Балка на околиці
м. Єлисаветрада
(сучасний
Кропивницький),
знахідки до 1924 р.1
Між селами Калинівка
та Веселий Кут
Дмитрівська сільська
громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019.
с. Райгород,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.,
2017 р.
с. Вдовичине,
Чигиринська міська
ОТГ,
Черкаський р-н,
Черкаська обл. 2020 р.

Рубіж VI-V ст. до
н.е.

Сальников,
Mielczarek

8,32
17 мм.о

IV ст. до н.е.
SNG BM Black Sea
№237-238, 240249, 251-257

Не
опубліковано

Невідомо

359-323 рр. до н.е.

Ляшко 2017-a

6,45 г.
17 мм.

359-323 рр. до н.е.

Не
опубліковано

Невідомо

359-323 рр. до н.е.

facebook.com/

6,88 г.
17 мм

м. Кропивницький,
берег р. Інгул
2021

Не
опубліковано

7,06 г.
17,5 мм.

с. Тарасівка,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2016 р.

Не
опубліковано

4,69 г.
16 мм.

с. Оситняжка,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
травень 2020 р.

4,05 г.
16 мм.

с.Підлісне,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
січень 2021 р.

359-323 рр. до н.е.

325-310 рр. до н.е.

Не
опубліковано

325-310 рр. до н.е.

Автор вдячний директору Одеського археологічного музею д.і.н., професору Ігорю Бруяко та старшому
наукову співробітнику музею к.і.н. Дмитру Янову за надану інформацію і світлину монети, яка
зберігається у фондах музею (інвентарний номер 52194).
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1

161

162

163

164

165

166

167

1

2
Віфінія, Нікомедія AE .
Прусій I Кульгавий
Nikomedia
Av: Голова Аполлона у
вінку праворуч.
Rv: ΒΑΣΙΛΕΩΣ /
ΠΡoΥΣΙΟΥ, легенда вниз
праворуч та ліворуч від
лука та сагайдака
(див. Рис. 1.37)
Понтійська держава
Мітрідата Євпатора,
м. Аміс
Av: Драпірований бюст
Мітрадата в образі Персея
вправо.
Rv:. Ріг достатку між
двома шапками Діоскурів,
увінчаних зіркою, внизу
AMIΣOY.
Понтійська держава
Мітрідата Євпатора,
м. Таулара AE
Av: голова Зевса вправо.
Rv: Орел на блискавці,
зліва від орла диферент,
під блискавицею
TAYAPN
(див. Рис. 1.38)
Понтійська держава
Мітрідата Євпатора,
Av: голова Зевса вправо.
Rv: Орел на блискавці.
Понтійська держава
Мітрідата Євпатора,
м. Аміс AE
Av: Голова Ареса у
«крилатому» шоломі
вправо.
Rv: Меч у піхвах
AMI-ΣOΥ
Понтійська держава
Мітрідата Євпатора,
м. Пантикапей
Av: Тринога
Rv: Зірка, між променями
напис П-А-N-T-I-K-A-П
Понтійська держава
Мітрідата Євпатора,
Тіра, AE
Av: Голова Афіни в
коринфському шоломі
вправо.
Rv: ТΥР<А> Бик, що
буцається вліво

3

близько 228-182
рр. до н.е.

125-100 рр. до н.е.
SNG BM Black Sea
##1130-1133

4

5

forum.violity

4.17 г.
20 мм.

2,97 г.
15 мм.

20 г.
30 мм.

с. Лубенці,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.1

Не
опубліковано

Невідомо

с. Лубенці,
Миха́йлівська сільська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл.

Не
опубліковано

Невідомо

с. Медведівка,
Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2016 р.

forum.violity

1,40 г.
14 мм.

с. Рублівка,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., 2019 р.

5,30 г.
21×19
мм.

Поблизу с. Іванівна,
Олександрівська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.,
2019 р.

Орлик 2020-а

100-85 рр. до н.е.

100-85 рр. до н.е.
SNG BM Black Sea
##1147-1149

90-80 рр. до н.е.
Анохин 2011:
#1123

90-80 рр. до н.е.
Анохин 2011: #57

Не
опубліковано

Автор вдячний Євгену Колісніченку за надану інформацію та світлину монети.
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Поблизу с. Кудашево,
Чигиринська міська
ОТГ, Черкаський р-н,
Черкаська обл., на межі
з Кіровоградською
областю 2020 р.

с. Козирівка,
Новгородківська
селищна громада,
Кропивницький р-н,
Кіровоградська обл.

Не
опубліковано

100-85 рр. до н.е.
SNG BM Black Sea
##1288-1289

6
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Рис.1
Монети VI-І ст. до н.е., знайдені в басейні р. Тясмин і на прилеглих територіях



Без масштабу
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Рис. 2 Мапа знахідок
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КЛАСИФІКАЦІЯ МОНЕТ ОЛЬВІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ IV СТ. ДО Н.Е.
CLASSIFICATION OF THE OLBIAN COINS OF THE SECOND HALF
OF THE 4TH CENTURY BC.
Анотація.
Із початком ХХІ століття кількість доступного дослідникам
нумізматичного матеріалу суттєво зросла, тому особливо актуальним у
сучасній нумізматиці постало питання введення до наукового обігу нових
різновидів монет з урахуванням того факту, що археологічний контекст
більшості цих знахідок, практично, остаточно втрачений.
Дослідження античної нумізматики Ольвії стрімко набирає обертів у
сучасній Україні. На початку ХХ століття антична нумізматика вже мала
певний значний доробок, але накопичений матеріал вимагав термінової
каталогізації та систематизації. За останні 10 років з моменту публікації
найбільш вагомого та ґрунтовного серед зазначених каталогу античних монет
авторства Владлена Опанасовича Анохіна, а також результатів каталогізації
монет Ольвії іншими дослідниками – Валерієм Нечитайлом та Григорієм
Макандаровим, нумізматика збагатилася новими, раніше невідомими,
різновидами монет, що потребує їх окремої систематизації та інколи й
переосмислення.
Мета статті. Головна мета статті – введення у науковий обіг нових
різновидів монет Ольвії та складання найбільш повної класифікації ольвійських
монет IV століття до н.е. Методологія дослідження. У процесі наукового
опрацювання теми було використано загальнонаукові методи: аналітичний,
хронологічний, та топографічний, а також джерелознавчі методи: критичний,
метрологічний та іконографічний. Систематичний підхід до обробки сучасних
знахідок із приватних зібрань та доступ до колекцій закордонних музеїв став
45

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

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

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

Зображення
реверсу

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

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

3
Горит
Горит
Півмісяць
Горит
Горит
Півмісяць

Стилістична
група
4
ІІ
І
І
ІІ
ІІ
І

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

7.

APIΣ

Горит

ІІ

10,16 г

8.
9.

АРХЕ
BATΩ

Півмісяць
Горит

І
ІІ

9,9 г

10.
11.
12.
13.

BIΩN
BIΩ
BOΣПОРІ
ΔІОN

Горит
Півмісяць
Горит
Горит

I
І
І
ІІ

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

14.
15.

ΔІОN
ΔІО

ОЛІВІО
Півмісяць

II
I

10 г. / 24 мм

1
2

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

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

2
НРО

3

16.

4
І

5
10,65 г

17.
18.

ʘEY
КɅЕ

II
І

8,75 г. / 23 мм

19.

МН

Горит
Півмісяць та
зірка
Півмісяць?

20.

MOΣXI

Горит

II

21.

NAI

Горит

II

22.

ПА

Горит

ІІ

23.

ΣΩКР

Горит

ІІ

24.
25.
26.

ФАІΔІ
ФІɅІ
без диф.

Горит
Горит
Горит

ІІ
ІІ
ІІ

І
8,52 г

11,05 г

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

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

Діхалк
Горит

2

КɅЕ

3

ɅАР

Номінал
Халк
КɅЕ

Геміхалк
А

ɅАР

4
5
без диф.

6

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

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

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

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

Рис. 8. Ольвія, монети «обольної» серії – геміхалки
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ТЕЗАВРАЦІЯ СКАРБІВ «БОРИСФЕНІВ» НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЬВІЙСЬКОЇ
ХОРИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
THE BURYING OF TREASURES OF «BORYSTHENES» ON THE
TERRITORY OF THE OLBIAN CHORA: THE HISTORICAL CONTEXT
Анотація.
Мета статті – дослідження хронології та історичних обставин загибелі
Правобережної хори Ольвії в III ст. до н. е., що супроводжувалася масовою
тезаврацією скарбів «борисфенів». Методика дослідження – типові наукові
методи а також порівняльний палеографічний аналіз у поєднанні із власними
науковими розробками автора із синхронізації епонімного каталогу IPE I2 201
(календаря) та просопографії Ольвії. Наукова новизна. На ґрунті просопографії
та порівняльної палеографії вперше запропоновано уточнену (до декількох років)
дату видання декрету IPE I2 32 на честь Протогена. Уточнено дату загибелі
Правобережної
хори
Ольвії
внаслідок
навали
скіро-галатів,
яка
супроводжувалася тезаврацією скарбів «борисфенів». Підтверджена хронологія
карбування «борисфенів», пропонована нами у 2014–2020 рр. шляхом
дослідження їхніх диферентів на ґрунті синхронізації епонімного каталогу IPE
I2 201. Висновки. 1. Традиційна, така, що домінує в науці, дата загибелі
Правобережної хори Ольвії (середина – початок третьої чверті III ст. до н. е.)
встановлена В. В. Рубаном на ґрунті хронологічної схеми карбування
«борисфенів» П. Й. Каришковського 1968 р. Водночас, відсутні будь-які інші
хронологічні індикатори загибелі ольвійської хори в середині III ст. до н. е., крім
хронології карбування «борисфенів» за П. Й. Каришковським. 2. Провідні
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науковці пов’язують загибель Правобережної хори з навалою скіро-галатів, що
про їхню загрозу згадує декрет IPE I2 32 на честь Протогена. Ще в період
життя і діяльності В. В. Латишева було відомо, що цей декрет – це
абсолютний палеографічний аналог стінобудівного напису IPE I2 180
Клеомброта Пантаклова. Згідно із синхронізацією епонімного каталогу IPE
I2 201 Клеомброт Пантаклів виконав епонімію у 222 р. до н. е. Отже, датування
декрету на честь Протогена та стінобудівного напису Клеомброта
Пантаклова «тяжіє» до 222 р. до н. е. Обидві пам’ятки описують загрозу скірогалатської навали (напис IPE I2 180 Клеомброта Пантаклова – побічно), яка і
сталася згодом через кілька років. Пропонована нами дата припинення
карбування «борисфенів» (220–218 рр. до н. е. чи навіть 217–216 рр. до н. е.) на
декілька років передує скіро-галатській навалі, відповідно, у складі скарбів
«борисфенів» присутні монети й останніх груп. Наш головний висновок такий:
загибель Правобережної хори Ольвії та тезаврацію скарбів «борисфенів» (з
останніми групами включно) спричинила згадувана в декреті на честь
Протогена, така, що відбулася близько середини передостаннього
десятиліття III ст. до н. е. (а не середини III ст. до н. е.!) навала скірогалатів 3. Існування скарбів, сформованих із «борисфенів» переважно першої
групи, підтверджує наявність хронологічної перерви в карбуванні першої та
другої групи монет. 4. Наявність срібних статерів кінця IV ст. до н. е. у складі
скарбу «борисфенів – це не хронологічний індикатор, а лише свідоцтво їхнього
обігу аж до передостаннього десятиліття III ст. до н. е., як вважав
П. Й. Каришковський. 5. Присутність у деяких скарбах «борисфенів» монет
Пантикапею кінця IV – першої чверті III ст. до н. е. не становить
хронологічного індикатора, оскільки ці монети перебували в обігу не менш як
250 років, аж до часів Мітрідата VI Евпатора. 6. Знахідки скарбів
«борисфенів» на території або в окрузі населеного пункту не можуть бути
однозначним свідченням дати їхньої тезаврації датою загибелі цього пункту.
Зокрема, скарби «борисфенів», тезавровані поблизу переправ (Капулівка, Руська
коса), датуються періодом після 220–218 р. до н. е., а не 275 р. до н. е., як
вважають їхні публікатори. 7. Підвищене зношення монет ранніх груп у скарбах
порівняно з новим станом «борисфенів» останніх груп (див., наприклад, скарби з
Капулівки, Руської коси) свідчить про тривалість процесу емісії «борисфенів».
Ключові слова: Ольвія, хора, навала, скіри та галати, «борисфени»,
скарби, хронологія, інтерпретація.
Summary.
The problem of the chronology of the Olbian «Borysthenes» still remains
unsolved. To the greatest extent this applies to the date of the cessation of minting of
these coins. Analysis of recent research and publications. Thus, according to
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A. N. Zograf, the last four lightweight groups of «Borysthenes» were minted in the 230
and 220 BC P. O. Karyshkovsky first attributed the completion of the minting of these
coins to the 250 BC, later - until 240-230 BC. According to V. A. Anokhin, the minting
of «Borysthenes» was completed in 280 BC. E. Ya. Turovsky attributes this event to
270 BC. e., and V. F. Stolba - until 275 BC. Our prosopographic study of differents of
the «Borysthenes» of all groups (ie their interpretation by the names of real historical
figures on the basis of a synchronized eponymous catalog), confirmed the previously
proposed chronology and allowed to obtain a scheme that coincides with the scheme
of P. O. Karyshkovsky on the first groups, and according to A. N. Zograf - in the
chronology of the last four groups. According to our study, the minting of
«Borysthenes» took place from 331-330 BC for at least 110 years with significant
breaks; the completion of their issue dates back to 220-218 BC, or even to 217-216
BC. In general, the proposed model, both in terms of chronology and prosopography
of coin magistrates, is a result of our basic research platform - synchronized
eponymous catalog IPE I2 201 - and is a single interdependent system with lapidary
inscriptions, graffiti, legends of agoranoms weights and ceramic inscriptions, magic
lists, coin legends, etc.
At the same time, the treasures of the «Borysthenes» (which contain, in
particular, coins of the later groups) have been published to date, connected with the
collapse of the Olbia Chora, and their publishers date no later than 250-240 BC, or
even 280 – 275 BC. In other cases, the dating of the treasures is tied to supposedly
synchronous (300-275 BC) Pantikapaion coins, which are present together with
«Borysthenes». Thus, significant chronological discrepancies were found between the
dating of the «Borysthenes» treasures, which have been published in recent years, and
the chronological model of minting we have built, which is part of a single
chronological and prosopographic system of Olbia IV-I centuries BC. Accordingly,
our proposed chronological model requires additional historical justification. The
purpose of the paper is to study the chronology and historical circumstances of the
collapse of the Right Bank Chora of Olbia in the III century BC, accompanied by a
mass burying of the treasures of «Borysthenes». Research methodology – typical
scientific methods in combination with the author’s own scientific work by
synchronization of the eponyms catalogue IPE I2 201 (calendar) and Olbia’s
prosopography, also, comparative paleography. Scientific novelty. On the basis of
prosopography and comparative paleography, for the first time, a precision date of
issuance of the IPE I2 32 decree in honor of Protogenes, (up to several years), was
proposed. The date of the collapse of the Right Bank Chora of Olbia as a result of the
invasion of the Scyros & Galatians, which was accompanied by a burying of the
treasures of the «Borysthenes», has been clarified. The chronology of minting
«Borysthenes», proposed by us in 2014–2020 through the study of their differents on
the basis of synchronization of the eponymous catalog IPE I2 201, has been confirmed.
Conclusions. 1. The traditional date dominates in science, of the collapse of the Right
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Bank Chora of Olbia (middle – beginning of the third quarter of the III century BC)
established by V.V. Ruban on the basis of the chronological scheme of minting of
«Borysthenes» of P. O. Karishkovsky (1968 year). At the same time, there are no other
chronological indicators of the collapse of the Olbian Chora in the middle of the III
century BC, in addition to the chronology of minting «Borysthenes» by
P. O. Karyshkovsky. 2. Leading scholars have linked the demise of the Right Bank
Chora to the invasion of the Scyros & Galatians, which is mentioned in decree IPE I2
32 in honor of Protogenes. Even in the time of V.V. Latyshev it is known that this
decree is an absolute palaeographic analogue of the wall-building inscription IPE I2
180 of Cleombrot Pantaklus. According to the synchronization of the eponymous
catalog IPE I2 201 Cleombrot Pantaclus performed eponymy in 222 BC. Thus, the
dating of the decree in honor of Protogenes and the wall-building inscription of
Cleombrot Pantaclus near to 222 BC. Both monuments describe the threat of the
Scyros-Galatians invasion (inscription IPE I2 180 of Cleombrot Pantaklus –
indirectly), which occurred several years later. Our proposed date of cessation of the
minting of «Borysthenes» (220-218 BC or even 217-216 BC) for several years
precedes the Scyros-Galatian invasion, respectively, in the treasures of «Borysthenes»
there are coins and the last groups. Our main conclusion is that the collapse of the
Right Bank Chora of Olbia and the hoarding of the treasures of the «Borysthenes»
(with the latter groups inclusive) was caused by threat , mentioned in the decree in
honor of Protogenes, which realised took place around the middle of the penultimate
decade of the III century. BC (not the middle of the III century BC!) invasion of the
Scyros-Galatians 3. The existence of treasures formed from «Borysthenes» mainly of
the first group, confirms the existence of a chronological break in the minting of the
first and second groups. 4. The presence of silver stators of the late IV century. BC as
part of the treasure of «Borysthenes» is not a chronological indicator, but only
evidence of their circulation until the penultimate decade of the III century BC, (as
believe by P.O. Karishkovsky). 5. The presence of coins of Pantikapaion of the end of
IV - the first quarter of III century BC in some treasures of «Borysthenes» is not a
chronological indicator. These coins were in circulation for at least 250 years until
the time of Mithridates VI of Eupator. 6. Finds of «Borysthenes» treasures on the
territory or district of a settlement are not unambiguous evidence of the date of their
hoarding on the date of collapse of this settlement. In particular, the treasures of the
«Borysthenes», hoarded near the crossings (Kapulivka, Ruska Kosa) date near to 215
BC, (not 275 BC, according to their publishers). 7. Icreased wear of coins of early
groups in treasures in comparison with the new state of «Borysthenes» of the last
groups (see, for example, treasures from Kapulivka, Ruska Kosa), testifies to duration
of process of issue of «Borysthenes».
Key words: Olbia, chora, invasion, Scyros & Galatians, “Borysthenes”,
treasures, chronology, interpretation.
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Постановка проблеми. Попри традиційне уявлення щодо достатньо
високого рівня вивчення ольвійських «борисфенів» все ще залишається
нерозв’язаною найважливіша проблема їхньої хронології. Найбільшою мірою
вона стосується дати припинення карбування цих монет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, за О. М. Зографом1
чотири останні легковагові групи «борисфенів» карбувалися у 30–20 рр. ΙΙΙ ст. до
н. е. Час завершення карбування цих монет П. Й. Каришковський2 спочатку
відносив до 250-х рр. до н. е., згодом3 – до 240–230-х рр. до н. е. За
В. О. Анохіним4 карбування «борисфени» завершилося у 280 рр. до н. е. Дану
подію Є. Я Туровський5 відносить до 270 рр. до н. е., а В. Ф. Столба6 – до 275 р.
до н. е. Виконане нами у 2020 р. просопографічне дослідження диферентів на
«борисфенах» усіх груп, тобто їх інтерпретація за іменами реальних історичних
осіб на ґрунті синхронізованого епонімного каталогу7, підтвердило раніше
пропоновану хронологію8 та дозволило розробити схему, що збігається зі
схемою П. Й. Каришковського щодо перших груп, та за О. М. Зографом 9 – у
хронології останніх чотирьох груп. Згідно з нашим дослідженням, карбування
«борисфенів» відбувалося, починаючи з 331–330 р. до н. е., і тривало упродовж
не менше 110 років зі значними перервами; завершення емісії «борисфенів»
належить до 220 – 218 рр. до н. е10. чи навіть до 217–216 рр. до н. е11. Загалом,
пропонована модель як у частині хронології, так і за просопографією монетних
магістратів є наслідком нашої базової дослідницької платформи, а саме
синхронізованим епонімним каталогом IPE I2 201, та складає єдину
взаємозалежну систему із лапідарними написами, графіті, легендами
агораномних гир та керамічних клейм, магічними написами, монетними
легендами тощо12.
Окремі питання, розглянуті у статті, запропонували проф. В. М. Орлик та проф. В. Ф. Столба.
Інформаційну підтримку в роботі над статтею нам надали Е. Р. Джумажанов, Є. О. Колесніченко,
І. О. Кошєлєв, С. В. Лоскот, С. М. Шередека. Щиро вдячний шановним колегам за підтримку.
1
Зограф 1951: 131.
2
Карышковский 1968.
3
Карышковский 1988: 82.
4
Анохин 1984: 3–36; Анохин 2011: №№ 295–386.
5
Туровский 2015: 421–430.Горішня дата початку карбування «борисфенів», за Є. Я. Туровським, –
350 рр. до н. е. – унікальна та не підтверджується ні просопографічними, ні історичними обставинами.
Попри значний внесок шановного колеги в античну нумізматику Північного Причорномор’я ми
спростовуємо цю дату на користь 331–330 рр. до н. е. завдяки наявності високої кореляції між іменами
монетних магістратів та епонімів 350–319 рр. до н. е. а також спільних диферентів на золотих, срібних,
свинцевих («облогових») статерах та першій групі «борисфенів». (Див.: Ніколаєв 2021: 12–15; Ніколаєв
2020: 14–42 тощо).
6
Stolba 2019: 530–531.
7
Ніколаєв 2020: 14–42.
8
Дослідження 2014 р. було виконане нами в рамках збереженої частини епонімного каталогу IPE I2 201
та стосувалося двох перших та кількох останніх груп «борисфенів». (Див.: Николаев 2014: 218–220).
9
Зограф 1951: 131.
10
Ніколаєв 2020: 14–42.
11
Николаев 2014: 218–220.
12
Це означає, що будь-яка частина отриманих нами хронологічних параметрів не може бути прийнята як
така, що «збігається із загальноприйнятими», а інша – відкинутою, як така, що «не збігається з

63

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

Водночас, на сьогодні опубліковані скарби «борисфенів»1, що пов’язані із
загибеллю ольвійської хори та мають у своєму складі зокрема й монети останніх
груп, що їх видавці датують не пізніше 250–240 рр. до н. е., або навіть 280–
275 рр. до н. е.2. В інших випадках датування скарбів прив’язується до нібито
синхронних (300–275 рр. до н. е.) монет Пантикапею, які присутні разом із
«борисфенами»3. Отже, виявлено значні хронологічні неузгодження між
датуванням скарбів «борисфенів», що їх оприлюднено останніми роками, та
побудованою нами хронологічною моделлю карбування 4, яка виступає
складником єдиної хронологічної та просопографічної системи Ольвії IV–I ст.
до н. е. Відповідно, запропонована нами хронологічна модель потребує
додаткового історичного обґрунтування; ціллю статті стало дослідження
хронології та історичних обставин загибелі великої ольвійської хори у III ст. до
н. е., що супроводжувалося масовою тезаврацією скарбів «борисфенів».
Зауважимо, ми не мали наміру виконувати дослідження скарбів «борисфенів»,
що їх знайдено на значній відстані від меж великої ольвійської хори5, за браком
інформації щодо історичної долі таких регіонів. З іншого боку, збіг складу
скарбів «борисфенів» з різних регіонів може свідчити про спільність історичних
обставин та синхронності їхньої тезаврації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, вчені по-різному
оцінюють як причини колапсу хори Ольвії, так і її хронологію. Не переслідуючи
мету забезпечити відносну повноту оглядові, дослідимо деякі наукові праці з
цього питання. Так, Ю. Г. Виноградов із покликанням на статтю В. В. Рубана6
зазначає, що «… вивчення ольвійської хори … незаперечно довело: близько
середини III ст. до н. е. практично всі багаточисельні поселення колись великої
сільськогосподарської території полісу гинуть, при цьому знайдені в них шари
руйнувань і пожеж красномовно свідчать про насильницький характер їхнього
зникнення»7. Водночас, в іншому місці Ю. Г. Виноградов зазначає, що «…факт
навали галатів не поодинці, а в союзі зі скірами, може свідчити на користь того,
що їхній запланований (чи доконаний?) похід припадає на часи, коли могутність
їхнього царства хилилася до занепаду, тобто, незадовго до 213 р. до н. е.» Отже,
порівняння наведених вище тез Ю. Г. Виноградова вказує, що дослідник не
пов’язує загибель великої хори з подіями, що описуються в декреті на честь

загальноприйнятими»; датування можуть бути прийняті цілком або відкинуті цілком на підставі
мотивованого висновку.
1
Див. нижче.
2
У такому випадку йдеться, зокрема, про датування скарбу з Капулівки (Див.: Фатеев, Третьяков 2012:
183–191).
3
Фатєєв 2014: 365–368.
4
Ніколаєв 2020: 14–42.
5
Mielczarek, Orlyk 2019: 33–39; Орлик, Коцур, Цыганенко 2020: 37–48.
6
Рубан 1985: 26–46.
7
Виноградов 1989: 188, виноска 49.

64

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

Протогена (за Ю. Г. Виноградовим1 цей декрет був виданий у 20–10 рр. ΙΙΙ ст.
до н. е.).
Тезка Ю. Г. Виноградова, російський дослідник Ю. А. Виноградов2 у своїй
монографії 2006 р. вважає, що припинення життя на сільських поселеннях
Боспору, Ольвії, Херсонеса наприкінці першої третини III ст. до н. е. мало
насильницький характер. Ю. А. Виноградов3 піддає сумніву реальність походу
галатів. Декрет на честь Протогена, у якому змальовано події, що передують
скіро-галатській навалі, дослідник4, слідом за Ю. Г. Виноградовим, відносить до
220–210 рр. до н. е.
В. М. Отрешко5 систематизував свідчення, що стосуються, зокрема,
загибелі поселень Дністровського Правобережжя, Дністровського Лівобережжя
та Правобережної хори Ольвії близько середини III ст. до н. е. та дійшов
висновку про вирішальну роль у цьому скіро-галатських племен
протогенівського декрету.
Звертаючись до археологічної мапи античних поселень Нижнього
Побужжя6, виданої 1990 року, також знаходимо десятки згадок про припинення
існування поселень та «вілл» Правобережної хори близько середини III ст.
до н. е. Сумарно автори зазначають, що порівняно стабільний розвиток хори
кінця IV – першої половини III ст. до н. е. переривається галатською навалою
близько середини III ст. до н. е. Усі населені пункти хори на захід від Бузького
лиману, зокрема, на правому березі, припиняють своє існування 7.
У 1999 р. світ побачила фундаментальна праця колективу провідних
учених-археологів, яка, на їхню думку, мабуть, підводила підсумки
дослідженням Ольвії у XX столітті8. Дослідники наголошують на тому, що
«…загибель поселень ольвійської великої хори у другій половині III ст. до н. е.
Виноградов 1989: 188, виноска 49. У датуванні цього декрету 20–10 рр. III ст. до н. е. Ю. Г. Виноградов
використав нові нумізматичні матеріали П. Й. Каришковського, який відніс до передостаннього
десятиліття унікальну монету з абревіатурою ΠΡΩ(τογένης) ΗΡ(οσῶντος). (Див.: Карышковский 1984:
111–119). Це свідчить про те, що дослідник вважав синхронними події, що відображені в декреті, та
дату його прийняття. З іншого боку, сучасні дослідження О. Аврама переконливо доводять, що між
подіями, відтвореними в цьому декреті, й датою його прийняття могло пройти 10–20 років. (Див.:
Avram 2015: 27–76). Сучасне датування монет ΠΡΩ(τογένης) ΗΡ(οσῶντος) 240–230 рр. до н. е. добре
узгоджується із хронологічною моделлю життєдіяльності Протогена, що побудована нами (Див.:
Николаев 2014: 200). Покликання Ю. Г. Виноградова на палеографію декрету, яка нібито «…прекрасно
узгоджується з такою, що тут відстоюється, датою декрету…» не є некоректним з огляду на
дослідження Т. Н. Кніпович, П. Й. Каришковського, В. П. Яйленка (Див.: Книпович 1966: 142–149;
Каришковський 1968: 95–105 тощо). Тим не менш, навіть з огляду на наведені матеріали, датування
декрету на честь Протогена, що його запропонував Ю. Г. Виноградов, відповідає сучасним уявленням,
у тім числі й нашій хронологічній моделі.
2
Виноградов 2006.
3
Там само: 128.
4
Там само: 124. Утім учений, ймовірно, не досліджував хронологію подій декрету, оскільки помилково
зазначає, що Протоген працював на благо Вітчизни із середини III ст. до н. е.
5
Отрешко 1982: 34–46.
6
Крыжицкий, Буйских, Отрешко 1990: 44–75.
7
Там само: 76.
8
Крыжицкий, Русяева, Крапивина, Лейпунская, Скржинская, Анохин 1999.
1

65

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

сталася в наслідок дії не яких-небудь чинників внутрішнього розвитку, а із-за
різкого погіршення військово-політичної ситуації й, зокрема, галатської
навали»1. Звертаємо увагу на дату загибелі хори, що її наводять дослідники, –
друга половина, а не «традиційна» середина III ст. до н. е. В іншому місці,
відповідаючи на запитання, внаслідок чого загинули поселення великої хори,
науковці обґрунтовано виключають навалу сарматів та зазначають, що
«…головна воєнна загроза виходила, ймовірно, від галатів, згадуваних у декреті
на честь Протогена, хвиля яких рухалася із заходу»2. Вчені приймають за дату
видання протогенівського декрету останню чверть –рубіж III–II ст. до н. е.
З нашого короткого огляду випливає, принаймні, одне найважливіше
питання хронологічного змісту: звідки в науковому обігу з’явилася дата колапсу
поселень та сільськогосподарських «вілл» Правобережної хори Ольвії як
середина III ст. до н. е? З урахуванням факту масових покликань на В. В. Рубана
у дослідженні даного питання звернемося до праць цього видатного
українського вченого та, по суті, першовідкривача значної частини
археологічних об’єктів Правобережної хори. Так, на початковому етапі своїх
досліджень учений зазначив, що археологічний матеріал – єдине джерело
відтворення загальної історичної картини, насамперед це стосується
встановлення хронології пам’яток, яка становить вихідний пункт для подальших
досліджень3. Виконавши огляд джерел та поєднавши їх з новими матеріалами,
вчений наголосив на необхідності перегляду традиційної хронології сільських
поселень Нижнього Побужжя, яка раніше передбачала їхнє існування аж до
II ст. до н. е. Дослідження керамічних та нумізматичних матеріалів надало змогу
В. В. Рубану сформулювати гіпотезу про загибель деяких поселень
Правобережної хори у 331 р. до н. е. внаслідок походу Зопіріона, подальше
відродження й розвиток хори та остаточну її загибель близько середини III ст. до
н. е. Треба зазначити, що хронологія остаточної загибелі поселень та «вілл»
Правобережної хори Ольвії була визначена дослідником на підставі знахідок
«борисфенів», завершення карбування яких, з покликанням на схему
П. Й. Каришковського4, на той час належало до 250 рр. до н. е. Надалі
В. В. Рубан5, на підставі уточнення хронологічної схеми карбування
«борисфенів», разом із В. Н. Урсаловим знизив приблизно на десять років дату
загибелі сільськогосподарських «вілл», віднісши її до 250–240-х рр. до н.е. Ми
вивчили кілька статей В. В. Рубана 70–80-х рр. минулого століття як осібних,
так і в співавторстві. На жаль, ми не знайшли згадок щодо наявності інших
хронологічних індикаторів загибелі великої ольвійської хори у середині III ст. до
н. е. крім хронології карбування «борисфенів» за схемою П. Й. Каришковського.
Крыжицкий, Русяева, Крапивина, Лейпунская, Скржинская, Анохин 1999: 193.
Там само: 221.
3
Рубан 1978: 66.
4
Карышковский 1968.
5
Рубан, Урсалов 1978: 82–88.
1
2
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Як бачимо, використання хронологічної моделі карбування «борисфенів»,
що існувала той час, з метою уточнення дати загибелі хори утворює замкнуте
коло: пізні групи «борисфенів» за моделлю П. Й. Каришковського 1968 р.
датуються 250 рр. до н. е. Відповідно, ця хронологія використовується як
хронологічний індикатор загибелі хори. У свою чергу, П. Й. Каришковський,
захищаючи власну хронологічну схему карбування та зважаючи на критику
В. О. Анохіна покликається на датування В. Н. Урсаловим періоду загибелі
хори1.
Отже, наше подальше завдання – пошук об’єктивного хронологічного
індикатора загибелі Правобережної хори Ольвії.
З урахуванням
загальноприйнятної гіпотези про загибель хори внаслідок навали галатів
звернемося до видатної історичної пам’ятки – декрету IPE I2 32 на честь
Протогена, де йдеться про загрозу цієї навали. Втім, зазначимо, що
загальноприйнятна дата видання декрету (остання чверть – рубіж III–II ст. до
н. е.) хронологічно різниться – від чверті до піввіку – з традиційною датою
загибелі Правобережної хори – середина II ст. до н. е. Як зазначав
В. М. Отрешко2, палеографічні, археологічні та історичні підстави датування
декрету на честь Протогена, практично, не узгоджуються. Насамперед ця
обставина підтверджує, що дослідження цього документа повинне відбуватися
двома паралельними напрямками – встановлення хронології подій декрету та
уточнення дати його видання. Саме такий підхід до вивчення декрету
застосовується нами вже багато років3. Отже, для досягнення цілі даної
публікації виникає необхідність проаналізувати як хронологічну інформацію з
декрету на честь Протогена, так і дату його видання.
З урахуванням таких, що періодично надходять, нових матеріалів4 цей
декрет постійно займає достойне місце в наших дослідженнях. На сьогодні вже
побудовано кілька варіантів, що розрізняються ступенем деталізації (за умови
збігу хронологічних параметрів) просопографічних (хронологічних) моделей
подій декрету, які враховують хронологію діяльності аж семи історичних осіб,
згадуваних у ньому5.
Як зазначено вище, у дослідженнях декрету на честь Протогена ми
розрізняємо два взаємопов’язані завдання: встановлення хронології подій,
відтворених у декреті, та дата фіксації декрету6. Хронологія подій, яка наведена
на лицьовій стороні декрету (А), зокрема, евергесія батька Протогена, епоніма
294 р. до н. е. на ім’я Геросон, придбання дешевого вина (архонт Демокон),
«перший» голод, прихід саїв (жрець-епонім Геродор), діяльність відкупників
Карышковский 1988: 82.
Отрешко 2009: 128.
3
Николаев 2008: 101.
4
Маємо на увазі магічні написи, монетні легенди, керамічні клейма тощо.
5
Николаев 2008; Ніколаєв 2012: 26–41; Николаев 2011: 342–348; Николаев 2014.
6
Николаев Н. И. Просопография Ольвии Понтийской … С. 184
1
2
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(Конон та Форміон), «другий» голод, ситонія та ситометрія (жрець-епонім
Плейстарх), амбасада до царя саїв Сайтафарна (Аристократ) віднесена до другої
чверті – початку третьої чверті III ст. до н. е. Ці події стосуються молодих років
та середнього віку Протогена1; опис заслуг Протогена в декреті починається
приблизно з 263 рр. до н. е2. Останнім часом отримані підтвердження хронології
подій, що відтворені на стороні А3.
Між тим треба ще раз вказати на деякі обмеження в нашому дослідженні,
на яких ми неодноразово наголошували:
пропонована хронологічна модель стосується лише подій, що відтворені в
першій частині декрету (сторона А). Інформація зі зворотного боку (сторона Б),
у якій розповідається переважно про події, що передували скіро-галатській
навалі, не містить імен історичних осіб, окрім Протогена. Саме тому неможливо
побудувати хронологічну модель для сторони Б декрету4. Ми вважали, що ці
події належали до завершального періоду життя Протогена (розрахунково
близько/або після 243–233-ті рр. до н. е. чи то близько/або після 240–230 рр. до
н. е.)5;
у рамках просопографії завдання зі встановлення дати декрету не може
бути строго вирішеним, оскільки тривалість життя Протогена нам невідома 6.
Теоретично7 рік видання декрету лежить у нижній частині діапазону активної
діяльності Протогена (розрахунково близько/або після 243–233-ті рр. до н. е. чи
то близько /або після 240–230 рр. до н. е.)8;
наше дослідження не стосувалося зовнішньополітичних аспектів декрету,
зокрема походження та пересування племен9.
Водночас новітні дослідження видатного французького епіграфіста
румунського походження О. Аврама10, що стосуються інтерпретації декрету
Николаев Н. И. Просопография Ольвии Понтийской … С. 193.
Николаев Н. И. Политическая и культовая элита … С. 116.
3
З магічних написів Ольвії отримані додаткові відомості щодо дійових осіб декрету, зокрема
громадянина Аристократа. Повне ім’я Аристократа – Ἀριστοκράτης Δαμάσου. Його батько – епонім
293 р. до н. е. Δάμασος Ἀριστοκράτους. (Див.: Николаев 2020: 223). Також у стадії дослідження
перебуває магічний напис, де згадується, зокрема, жерець-епонім на ім’я Πλείσταρχος. Що більше,
підтверджена діяльність жерців-епонімів Геродора, Плейстарха та відкупника Форміона, також як
монетних магістратів. Що стосується Протогена, підтверджена гіпотеза П. Й. Каришковського, на яку,
до речі, посилається Ю. Г. Виноградов, про виконання Протогеном посади монетного магістрата.
Однак сучасне датування цих монет відноситься до 240–230 рр. до н. е. (Див.: Анохин 2011: №№ 426,
427; Фролова, Абрамзон 2005: №№ 1427–1429; Ніколаєв 2020: 14–42). Також обґрунтована діяльність
Протогена в 250–230 рр. до н. е. як пересічного агоранома, так і голови колегії агораномів. (Див.:
Ніколаєв 2017: 12–30). Нами також надані переконливі критичні зауваження щодо датування цього
декрету 180–170 рр. до н. е. російським епіграфістом В. П. Яйленком (Див.: Николаев 2018: 155–159).
4
Николаев 2014: 193.
5
Там само: С. 193, 199.
6
Там само … С. 199.
7
Ніколаєв М. І. Хронологія декрету на честь Протогена на грунті синхронізації епонімного календаря
Ольвії… С. 38.
8
Николаев Н. И. Просопография Ольвии Понтийской … С. 193, 199.
9
Там само … С. 184.
10
Avram A. Les premiers peoples Germanikes sur le Bas Danube. Autour du decret SEG 52, 724. Studi ellinicti.
Pisa-Roma. 2015. Р. 27– 76.
1
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Істрії SEG 52, 724 на честь Меніска Феодорова (зі згадкою про скирів)
обґрунтовано визначають дату видання декрету на честь Протогена не раніше
230 р. до н. е., що, як видно, збігається з нашою хронологічною моделлю. Що
більше, О. Аврам, посилаючись на нашу працю1, зазначив, що запропонований
(через генеалогічні розрахунки) для Геросона, батька Протогена, період активної
діяльності приблизно 298–268 рр. до н. е. з виконанням епонімії у 294 р. до н. е.
дає змогу припустити, що Протоген народився орієнтовно 294 р. до н. е. або
незабаром після цього. Відповідно, близько 230 р. до н. е. Протоген мав би вік
60 років та 70 років – близько 220 р. до н. е., що видається цілком реальним2.
Окрім того, дослідник обґрунтовано зазначає, що декрет на честь Протогена міг
бути виданим й через деякий час після подій, тобто тоді, коли громадянами було
прийняте рішення вшанувати свого благодійника. Після обговорення цієї дати з
О. Аврамом3 у 2014 р. нами була прийнята дата видання протогенівського
декрету – орієнтовно 230 р. до н. е4.
Отже, констатуючи вичерпання можливостей для просопографічного
напряму визначення дати видання декрету IPE I2 32, ми, майже через сім років,
повертаємося до його розгляду та пропонуємо новий, удосконалений підхід до
уточнення датування цієї пам’ятки. Він полягає в поєднанні просопографічного
алгоритму з порівняльним палеографічним алгоритмом. Пояснимо, про що
йдеться. Насамперед звернемося до спостереження, що його зробив ще
1887 року В. В. Латишев5 щодо разючого збігу палеографії декрету IPE I2 32 на
честь Протогена та стінобудівного напису IPE I2 180 Клеомброта Пантаклова,
(до речі, згідно з синхронізованим епонімним каталогом – епоніма Ольвії 222 р.
до н. е.)6. Дослідник навіть не виключає виконання обох документів одним
різьбярем. Ця обставина може бути інтерпретована як ознака синхронності (в
межах кількох років) виготовлення згадуваних лапідарних пам’яток 7, тобто,
дата фіксації декрету IPE I2 32 на честь Протогена «тяжіє» до 222 р. до н. е.
Понижуючи на кілька років (в межах похибки8) пропоновану нами у 2014 р.
орієнтовну дату видання цього декрету, в підсумку отримуємо повну
Ніколаєв М. І. Хронологія декрету на честь Протогена на грунті синхронізації епонімного календаря
Ольвії… С. 26–41.
2
Avram 2015: 55. Див. також нашу монографію Николаев 2014: 197.
3
Avram 2015: 55, прим. 74.
4
Николаев 2014: 199.
5
Латышев 1887: 84.
6
У монографії 2008 р. нами було виявлено хронологічні неузгодження в роду Пантаклів-Клеомбротів у
другій половині ІІІ ст. до н. е. та висловлена необхідність уточнення родовідної гілки (див.: Николаев
2008: 142, прим. 7). Уже в 2011 р. ми знайшли та виправили помилку в родовідній гілці ПантаклівКлеомбротів та привели її у відповідність до основного закону генеалогії: Κλεόμβροτος Παντακλέους з
п’ятого рядка другого стовпця каталогу, одночасно й персонаж стінобудівного напису IPE I2 180. Що
більше, ми висловили побажання врахувати це виправлення в подальших дослідженнях (див.: Ніколаєв
2011: 211–215). На жаль, це виправлення було нами, фактично, проігнороване.
7
Раніше ми вважали стінобудівний напис Клеомброта Пантаклова своєрідним продовженням декрету на
честь Протогена. Див.: Николаев 2014: 197.
8
Николаев 2014: 193.
1
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хронологічну узгодженість. Йдеться про те, що лицьова сторона декрету згадує
про життєдіяльність Протогена, починаючи з його молодих років (орієнтовно з
263 р. до н. е.)1, та досягнення ним середнього віку (з другої чверті III ст. до н. е.
до 240-х рр. до н. е. включно). На другій стороні (Б) декрету IPE I2 32 наведена
інформація про зрілі роки Протогена, про загрозу скіро-галатської навали й
ремонти міських стін та веж, що їх одноосібно фінансував Протоген («…ніхто не
пропонував своїх послуг…», крім Протогена). Загроза зі сторони, зокрема, скірів
та галатів, мабуть, існувала не один рік. Зокрема, чергове загострення ситуації
змусило ольвіополітів ініціювати випуск декрету на честь Протогена, ймовірно,
як стимул для інших благодійників щодо укріплення міських стін та веж. І такий
евергет знайшовся: у майже синхронному до декрету на честь Протогена
стінобудівельному написові IPE I2 180 Клеомброта Пантаклова йдеться про
будівництво пілона та прясла стіни. Як відомо, ремонти фортець виконувалися,
як правило, перед загрозою навали ворогів2. Очевидно, що видання декрету на
честь Протогена та стінобудівельного напису Клеомброта Пантаклова
передують скіро-галатській навалі та хронологічно близькі епонімії Клеоброта
Пантаклова 222 р. до н е. Не можна не помітити, що навала галатів та скірів, що,
ймовірно, сталася через декілька років, практично, збігається з пропонованою
нами датою припинення карбування «борисфенів» останніх груп (220–218 рр. до
н. е. чи навіть 217–216 рр. до н. е.). Таке хронологічне узгодження є підставою
для висування історичної (хронологічної) гіпотези: традиційне датування
колапсу великої ольвійської хори близько середини III ст. до н е., що його
запропонував В. В. Рубан, базується на єдиному хронологічному індикаторі –
такої, що існувала на той час, моделі карбування «борисфенів
П. Й. Каришковського. З іншого боку, видання декрету IPE I2 32 на честь
Протогена, згідно з датуванням його абсолютного палеографічного аналогу –
стіно будівного напису IPE I2 180 епоніма 222 р. до н. е. Клеомброта
Пантаклова, – «тяжіє» до 222 р. до н. е. Прогнозована в цьому декреті навала
галатів та скірів відбулася, ймовірно, через декілька років після фіксації в
мармурі даних документів. Навала супроводжувалася загибеллю великої хори
Ольвії та тезаврацією скарбів «борисфенів», у тому числі й пізніх груп.
Хронологічно навала «тяжіє» до середини передостаннього десятиліття III ст.
до н. е. (або ще на кілька років пізніше), тобто сталася через деякий час після
припинення карбування «борисфенів», отже, відповідно до нашої хронологічної
моделі.

1
2

Николаев 2008: 116.
Виноградов 1989: 159–160; Лейпунська 1990: 117–122.
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У другій частині статті
надано коротку інтерпретацію деяких характерних
та
нехарак1
терних
за
вмістом
скарбів «борисфенів» з
огляду
на
запропоновану нами модель
їхнього
карбування2.
Отже, на сьогодні на хорі
Рис. 1.
Абсолютний палеографічний аналог декрету на честь Ольвії відомі знахідки
Протогена – стінобудівний напис IPE I2 180 Клеомброта «борисфенів» як окремо,
Пантаклова, епоніма Ольвії 222 р. до н. е. Напис передує
розгрому великої хори Ольвії галатами і скірами орієнтовно в так і в складі скарбів.
середині передостаннього десятиліття III ст. та, відповідно, Очевидно,
поодинокі
масовою тезаврацією скарбів «борисфенів» усіх груп. знахідки «борисфенів», у
Переклад напису: «Клеомброт Пантаклів подбав про
тому числі й за межами
будівництво пілона та прясла стіни».
хори3,
можуть
бути
датованими з застосуванням хронологічної таблиці, що ми її обґрунтували у 2020 р 4. У свою чергу,
скарби «борисфенів», знайдені в межах великої ольвійської хори, залежно від
свого складу мають деякі особливості в датуванні. Безумовно, скарб,
сформований з «борисфенів» усіх груп, датується згідно з хронологією
найпізнішої групи.
Скарб, сформований із монет лише першої групи (з додаванням одного–
двох випусків монет другої групи), проаналізуємо на основі публікації
В. Б. Піворовича5 (скарб знайдений у 2008 р. в районі Аджигольської балки
Очаківського району Миколаївської області). Скарб містив понад сто
«борисфенів» першої та другої групи. «Борисфени» другої групи представлені
тільки першими двома випусками (диференти №№ 15, 16)6. Наявність у скарбі
монет лише першої групи та перших двох випусків (або трьох[?]) другої групи
свідчить про послідовний процес карбування зі щорічною зміною магістрата.
Склад скарбу не може бути пояснений у рамках гіпотези В. О. Анохіна про
однорічний випуск за участю шести магістратів7. Відповідно, цей скарб був

Коцур 2017: 15–32.
Ніколаєв 2020: 14–42.
3
Наприклад, див.: Колибенко 2011: 4–22.
4
Ніколаєв 2020: 39.
5
Піворович 2009: 100.
6
Б. В. Піворович (Піворович 2009: 100) надає світлину ще одного диференту, який достатньо близький
до диференту (№ 17), але й має значні відмінності (омікрон замість дельти в горішній частині). Не
маючи «на руках» такого «борисфена», ми утримаємося від будь-яких висновків.
7
Анохин 1984: 3–36.
1
2
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прихований приблизно у 304–303 рр. до н. е., коли емісія другої групи
продовжувалася.
Також нами отримана інформація про знахідку в районі Широкої балки
орієнтовно у 2014–2016 рр. до н. е. аналогічного за складом скарбу
«борисфенів». У скарбі містилося понад 300 «борисфенів» першої та частково
другої групи. Орієнтовно п’ятдесят «борисфенів» були перекарбовані з оболів з
Деметрою. Монет з диферентом
та наступних не виявлено, тобто скарб
тезаврований орієнтовно 307–306 р. до н. е. Деякі монети першої групи мали
сліди обігу. Порівнювання цих скарбів з іншими, які не мали у своєму складі
«борисфенів» першої групи, дає змогу визначити, що перерва між емісіями
першої та другої груп дійсно існувала1. На жаль, історичні обставини, що
спонукали до тезаврації розглянутих скарбів, нам невідомі. Як попередню
гіпотезу можливо запропонувати ймовірне зниження вартості монет подальших
груп щодо монет першої групи з відповідними наслідками для їхнього обігу.
Скарби, сформовані з монет від другої групи до майже заключної (без
наявності/з наявністю додаткових клейм), трапляються найчастіше (див.,
наприклад, публікацію В. М. Орлика2) у тому разі, коли вони були знайдені за
межами ольвійської хори3. Історичні причини масової тезаврації скарбів
«борисфенів» на території, яка не входила в ольвійську округу, нам не відомі. І
хоча ми не маємо підстав ототожнювати історичні обставини тезаврації скарбів в
межах хори Ольвії та за ними, хронологічна інтерпретація таких скарбів майже
не розрізняється. Так, у складі скарбу «борисфенів» із Білозерського поселення4
трапляються монети третьої, четвертої, п’ятої та восьмої груп (№№ 24, 36, 70, 93
за П. Й. Каришковським5). Думка В. П. Билкової6 про те, що цей скарб фіксує
припинення життя на поселенні у першій третині III ст. до н. е., що ніби то
збігається з датуванням керамічного комплексу з поселення, не виглядає
коректною, оскільки сама дослідниця наводить відомості про знахідки монет
другої половини III ст. до н. е. та навіть першої половини II ст. до н. е. з
покликанням на працю В. Рубана та В. Урсалова7 (маються на увазі знахідки
«борисфена із клеймом у вигляді дельфіна та восьмипроменевої зірки, що
традиційно датується другою половиною III ст. до н. е., та двох монет із
легендою ΒΣΕ рубежу III–II ст. до н. е. Отже, згідно з нашою хронологією скарб
з Білозерського поселення складається з «борисфенів» 290–218 рр. до н. е.
На особливу увагу заслуговують скарби, сформовані з монет від другої
групи до майже заключної з додаванням мідних монет Пантикапею періоду
Ця гіпотеза П. Й. Каришковського (Карышковский 1988: 82) знайшла підтвердження в наших
дослідженнях, зокрема, високою кореляцією з епонімним каталогом.
2
Орлик 2018: 13–14.
3
Mielczarek, Orlyk 2019: 33–39; Орлик, Коцур, Цыганенко 2020: 37–48.
4
Былкова 1996: 18–19.
5
Карышковский 1988.
6
Ibidem: 19.
7
Рубан, Урсалов 1978: 46.
1
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кризи. Втім, насамперед необхідно навести інформацію Д. Б. Шелова 1:
«…дослідження декількох скарбів монет Боспорського царства дає змогу
вважати, що деяка частина монет IV–III ст. до н. е., попри численні
перекарбування, знаходилася в обігу майже 250 років. Це, своєю чергою, ставить
запитання про те, у якій мірі поодинокі знахідки цих монет можуть слугувати
хронологічними індикаторами для археологічних комплексів, у яких вони
трапляються». Майже сорок років, що минули з часів публікації цієї статті,
надали величезну кількість переконливих доказів тому, що монети Пантикапею,
зокремакінця IV–першої чверті III ст. до н. е., були в обігу аж до часів
мітрідатових війн2.
Необхідно прокоментувати з сучасних позицій склад скарбу «борисфенів»
із Кам’янки-Дніпровської3. Судячи з представлених світлин, переважна
більшість монет належить останнім та передостаннім групам (диференти
№№ 93, 80, 84, 86, 69, 66, 58, 57, 50) та одна монета з диферентом № 24.
Також присутні дві монети Пантикапею з головою безбородого сатира та лева
з осетром на реверсі. Ці монети мають накарбування у вигляді
дванадцятикінцевої зірки та горита з луком. Згідно з пропонованою
хронологічною схемою вважаємо, що цей скарб був тезаврований у другій
половині передостаннього десятиліття II ст. до н. е. Відповідно, інтерпретація
скарбів, які вміщують одночасно «борисфени» та монети Пантикепею кінця IV–
першої чверті III ст. до н. е., має враховувати період обігу останніх.
Поодинокий скарб, сформований із монет від другої групи до майже
кінцевої з додаванням срібних статерів кінця IV ст. до н. е.4. Згідно з
матеріалами П. Й. Каришковського5 статери знаходилися в обігу довгий час, аж
до 220 р. до н. е. Також поодинокий скарб сформовано із «борисфенів» з
накарбуванням та монет Геракл-зброя й Деметра–зброя6. Раніше нами було
показано, що монети Геракл–зброя та Деметра–зброя карбувалися у проміжках
між карбуванням «борисфенів»7.
На звершення для виконання порівняльного дослідження ступеня
зношення ранніх та пізніх груп «борисфенів» скористаємося публікаціями
деяких скарбів, у яких або безпосередньо приділено увагу цьому питанню 8, або
світлини «борисфенів» оприлюднені на високому поліграфічному рівні, що дає
змогу визначити зношені та/або нові примірники монет9. Водночас необхідно
Шелов 1982: 45–50.
Кількість таких скарбів вимірюється сотнями. Читач без утруднень знайде відповідні покликання.
3
Волчкова 1956: 55–56.
4
Анохин 1984: 3–36;
5
Карышковский 1988: 88. виноска 22.
6
Каришковський 1959: 138–142; Карышковский 1984: 111–119.
7
Ніколаєв 2020: 14–42.
8
Смирнов, Олейниченко: 2011: 451–456.
9
Фатеев, Третьяков 2012: 183–191. Також якісні світлини «борисфенів» виклав в Інтернеті «пошуковик»,
який знайшов скарб з 965 «борисфенів» поблизу м. Херсон. Див.: https://reibert.info/threads/skarbiznajdeni-forumchanami-i-rozpovidi-pro-nix.100942/page-25 та інші світлини цього скарбу.
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окреслити деякі методичні обмеження щодо проведення такого дослідження.
Оскільки цілком очевидно, що процес зношення монети визначається не тільки
часом її обігу, а й багатьма іншими чинниками, які мають імовірнісний
характер, порівняльне дослідження зношення потребує репрезентативної
вибірки, у всякому разі, не менше сотень примірників.
Отже, звернемося до публікації скарбу із 275 «борисфенів», знайденого у
2010 р. між Волоською косою та північною окраїною с. Парутине1 місцевими
мешканцями. Цей скарб був врятований для подальшого наукового дослідження
миколаївським колекціонером Сергієм Шередекою, який повністю викупив його
та офіційно звернувся до лабораторії археології та етнології Навчальнонаукового Інституту історії та права Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського з пропозицією консервувати, реставрувати,
забезпечити експонування та публікацію цього скарбу. Видавці скарбу
зазначають, що «…ранні групи монет більш зношені, а пізні практично не були в
обігу»2. Власник монет Сергій Шередека вважає, що прив’язка цього скарбу до
садиби кінця I –початку III ст. до н. е. умовна, оскільки поряд із місцем
тезаврації, ймовірно, знаходилася переправа; скарб, можливо, був тезаврований
іногороднім торговцем, а не місцевим мешканцем. Колекціонер надав нам якісні
світлини монет пізніх груп зі скарбу, що підтверджують їхній гарний стан.
Згідно з нашою хронологічною моделлю цей скарб сформовано з «борисфенів»,
які були випущені в обіг в період з 304 р. до н. е. до, орієнтовно, 218 р. до н. е.
Відповідно, таким достатньо великим часовим діапазоном і пояснюється
зношеність монет перших груп.
Також відома публікація скарбу з Капулівки 3, яка характеризується
високоякісними світлинами «борисфенів». Розгляд цих світлин уможливлює
висновок, що майже всі «борисфени» (рис. 1) другої, третьої та четвертої групи
(№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)
мають значні сліди зношення поверхні. Ситуація з наявністю зношення
поступово поліпшується на «борисфенах» четвертої, п’ятої, шостої (рис. 2, 3),
сьомої, восьмої та дев’ятої груп (рис 4.). Датування цього скарбу необхідно
прив’язувати до переправи, що існувала поруч, а не до загальноприйнятої дати
загибелі поселення Капулівка.
Утім, найбільш переконливі порівняльні дослідження ступеня зношення
ранніх та пізніх груп «борисфенів» дають матеріали скарбу, знайденого біля
Херсону у 2014 (або 2015 р.). Скарб складався з 965 »борисфенів», що його
порівняно якісні світлини виставлені пошуковиком на каналі Youtube4. Отже,
світлини 24 примірників «борисфенів» другої групи з диферентом ΙΚ (№20)5 а
Смирнов, Олейниченко 2011: 451–456.
Ibidem: 454.
3
Фатеев, Третьяков 2012: 183–191.
4
https://reibert.info/threads/skarbi-znajdeni-forumchanami-i-rozpovidi-pro-nix.100942/page-25
5
Ibidem.
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також двадцяти «борисфенів» другої групи з диферентом ΦΙ (№ 21)1 –
найстаріші монети скарбу, що датуються згідно з нашою моделлю орієнтовно
302–301 рр. до н. е., практично, в повному складі мають значне зношення
поверхні2. Порівняно значне зношення поверхні мають і монети четвертої групи
з диферентом ΔΙ (№№ 36, 42), відповідно, близько 277–265 рр. до н. е. та 273–
261 рр. до н. е. Найбільш вражаюче порівняння в одній світлині ступеня
зношення монет з диферентом ΑΡ, які згідно з нашою моделлю належать
представникам роду Нікератів на ім’я
?
, відповідно, дідові
(диферент № 34; близько 279 –267 рр. до н. е.) та онуку (диферент № 92;
орієнтовно 220 р. до н. е.), тобто хронологічно різняться майже на 60 років.
Достатньо переконлива світлина, на якій представлені тридцять три монети з
диферентом ΕΠΙ (№ 93) 220–218 рр. до н. е., переважна більшість яких,
практично, не була в обігу. Також рекомендуємо читачеві виконати порівняння
світлин, на яких зображені монети другої групи з диферентами ΙΚ та ΦΙ, з
монетами десятої групи з диферентом ΕΠΙ, які, за нашою моделлю, хронологічно
різняться майже на вісімдесят років.
Висновки.
1.
Традиційна, така, що домінує в науці, дата загибелі Правобережної хори
Ольвії (середина – початок третьої чверті III ст. до н. е.) встановлена
В. В. Рубаном на ґрунті хронологічної схеми карбування «борисфенів»,
запропонованої в 1968 р. П. Й. Каришковським. Немає будь-яких інших
хронологічних індикаторів загибелі ольвійської хори в середині III ст. до
н. е., крім хронології карбування «борисфенів» за П. Й. Каришковським.
2.
Провідні науковці пов’язують загибель Правобережної хори з навалою
скіро-галатів, що про їхню загрозу згадує декрет IPE I2 32 на честь
Протогена. Ще у період життя і діяльності В. В. Латишева відомо, що цей
декрет становить абсолютний палеографічний аналог стінобудівного
напису IPE I2 180 Клеомброта Пантаклова. Згідно із синхронізацією
епонімного каталога IPE I2 201 Клеомброт Пантаклів виконав епонімію у
222 р. до н. е. Отже, датування декрету на честь Протогена та
стінобудівного напису Клеомброта Пантаклова «тяжіє» до 222 р. до н. е.
Обидві пам’ятки описують загрозу скіро-галатської навали (напис IPE
I2 180 Клеомброта Пантаклова – побічно), яка і сталася згодом, буквально
через кілька років. Пропонована нами дата припинення карбування
«борисфенів» (220–218 рр. до н. е. чи навіть 217–216 рр. до н. е.) на
декілька років передує скіро-галатській навалі. Відповідно, наш головний
висновок такий: загибель Правобережної хори Ольвії та тезаврацію
скарбів «борисфенів» (з останніми групами включно) спричинила
згадувана в декреті на честь Протогена навала скіро-галатів, що
відбулася близько середини передостаннього десятиліття III ст. до н. е.

1
2

Ibidem.
Нам удалося дослідити три монети другої групи з цього скарбу.
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3.

4.

5.

6.

7.

Існування скарбів, сформованих із «борисфенів» переважно першої групи,
підтверджує наявність хронологічної перерви в карбуванні першої та
другої груп.
Наявність підвищеного зношення монет ранніх груп у скарбах порівняно з
новим станом «борисфенів» останніх груп (див., наприклад, скарби з
Капулівки, Руської коси) засвідчує тривалість процесу емісії
«борисфенів».
Присутність у деяких скарбах «борисфенів» монет Пантикапею кінця IV –
першої чверті III ст. до н. е. не є хронологічним індикатором, оскільки ці
монети перебували в обігу не менш як 250 років, аж до часів Мітрідата VI
Евпатора.
Знахідки скарбів «борисфенів» на території або в окрузі населеного
пункту не можуть бути однозначним свідченням дати їхньої тезаврації як
дати загибелі даного пункту. Зокрема, скарби «борисфенів», тезавровані
поблизу переправ Капулівка та Руська коса, датуються після 220–218 р. до
н. е., а не 275 р. до н. е., як вважають їхні публікатори.
Наявність срібних статерів кінця IV ст. до н. е. у складі скарбу
«борисфенів» не є хронологічним індикатором, а лише свідоцтвом їхнього
обігу аж до передостаннього десятиліття III ст. до н. е., як вважав
П. Й. Каришковський.
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ОБРАЗ ВЕРШНИЦІ НА МОНЕТАХ СХІДНИХ КЕЛЬТІВ
ТА КУЛЬТ КЕЛЬТСЬКОЇ БОГИНІ ВІЙНИ
HORSE-RIDER IMAGE ON THE COINS OF THE EASTERN CELTS
AND THE CULT OF CELTIC WAR GODDESS
Анотація.
У статті розглядається іконографія кельтських монет Південно-Східної
Європи. Основна увага приділена монетам, знайденим у Закарпатській області
України. Мета статті полягає у розкритті символізму кельтських монет,
зокрема образу вершника/вершниці на реверсі цих монет. Дослідницька
методологія базується на використанні структуралістського підходу. Наукова
новизна полягає у простеженні зв’язку іконографії монет з релігійними
уявленнями та культовими практиками давніх кельтів. Кельтські монети
Закарпаття переважно становлять імітації емісій Філіпа ІІ та Авдолеона.
Образ вершника/вершниці присутній майже на всіх кельтських монетах
Закарпаття та прилеглих регіонів. Хоча у більшості випадків людська фігура на
коні зображена досить схематично, на окремих екземплярах неважко
помітити жіночий образ. Всупереч стереотипам масової культури, немає
підстав вважати, що у кельтському суспільстві була поширена практика, коли
жінка очолювала плем’я або брала участь у війні як лідер або воїн. Водночас,
жінки відігравали велику роль в ідеологічній та релігійній сферах війни. Є
підстави вважати, що зображена на кельтських монетах фігура людини верхи
на коні сприймалася як образ божества війни, плодючості та конярства. З
високою мірою ймовірності можна вважати, що цим божеством була Епона
або подібна до неї богиня. Кельтські монети широко використовувалися як у
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торгівлі, так і в ритуальних практиках. Зокрема, у писемних джерелах
згадується кельтський звичай присвячення монет богині полювання. Знахідки
монет зі слідами пошкодження долотом, схожими на ті, що виявляють у
галльських та галло-римських святилищах, також слід розглядати у даному
контексті.
Ключові слова: латенська культура, Закарпаття, Галіш-Ловачка,
вершник/вершниця, Епона, кельтська релігія.
Summary.
The article deals with the iconography of the Celtic coins which come from the
South-Eastern Europe. Main attention is paid to the coins found in the TransCarpathian region of Ukraine. The aim of this article is to shed light on symbolism of
the Celtic coins, in particular on a horse-rider figure on the reverse of these coins.
Research methodology is based on the structuralist approach. The scientific novelty.
The author shows how the imagery of the coins was connected to the Celtic religious
beliefs and cults. The Celtic issues from the Trans-Carpathian region were derived
chiefly from the coins of Philip II and Audoleon. A horse-rider image is present on
almost all of the Celtic coins from the Trans-Carpathian area and nearby regions.
While on most of coins the rider’s figure is highly schematized, some of them contain a
detailed image of a female figure. There is no reason to suggest that the Celtic women
used to lead their communities or were widely involved in the warfare as military
leaders or individual fighters. At the same time, their significance in the religious and
ideological spheres of warfare was great. One can assume that the horse-rider
depicted on the Celtic coins was considered rather as an image of deity associated
with war, fertility and horse-breeding. It is highly probable that this deity in fact was
Epona or other related goddess. The coins were widely used in both trade and ritual
practices. In particular, the Classical sources mention the Celtic ritual of devotion of
coins to the goddess of hunting. The findings of coins with chop-marks, similar to
those found in the Gallic and Gallo-Roman sanctuaries, should be mentioned in this
context as well.
Key words: La Tène culture, Trans-Carpathian region, Galish-Lovachka,
horse-rider, Epona, Celtic religion
The problem statement. The Iron Age Celtic coins rarely occur on the territory
of present day Ukraine. Except some occasional findings from the lands eastward of
the Carpathian mountains, most of them come from the Trans-Carpathian area. This is
the only region of Ukraine where the Celtic La Tène culture was widespread from the
3rd to the early 1st centuries BC. The biggest La Tène settlement in the TransCarpathian region laid on the Galish and Lovachka hills near Mukacheve. It had been
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unsystematically excavated by amateur archaeologists from 1844 to 1930. Among
other objects, they revealed a burial, made in a pit rounded by stones with the
inventory of more than 30 Celtic derivations of Hellenistic coins. Unfortunately, in the
early twentieth century the occupation layer of Galish-Lovachka was mostly destroyed
by agricultural works. More than a hundred silver derivations of Philip II coins were
found in a hoard from the La Tène settlement at Gut (Garazdivka), Berehivskyi
district. There are also separate findings of the Celtic coins coming from different
locations of the Trans-Carpathian region1.
In the early 21st century Eva Kolniková made an important contribution in
research of the Celtic coins from the Trans-Carpathian region. She attributed the coins
from Galish-Lovachka (eighteen tetradrachmas, one didrachm and three drachmas) to
nine types: Kopf ohne Kinn/Rad, W-Reiter, Vogel auf Zweig, Vogel auf Helm,
Schnurrbart/Rosette, Audoleontyp, Audoleonmonogramm 1, Reiter mit kurzen Armen,
Armloser Reiter, Schild + Kranz, Schild + Schwert. At the same time, the coins from
Gut hoard were attributed to the Huşi-Vovrieşti and Südostdakien types2. Kolniková
made two important conclusions about the coins from Galish-Lovachka. Firstly,
considering the finding of a coin mold, she points out that at least some coins were
produced locally. Secondly, the coins from Galish-Lovachka differ significantly from
the Celto-Dacian issues of Zemplin and Mala Kopania.
The aim of this article is to shed light on symbolism of the Celtic coins from
the Trans-Carpathian area. Using a structuralist approach, I’d like to show how the
imagery of the coins was connected to the Celtic religious beliefs and cults.
The main material. Vast majority of the Celtic coins from Balkans and Eastern
Europe, including those ones which originate from the Trans-Carpathian Ukraine,
contain an image of horse-rider depicted on reverse side. It is generally accepted that
the Celtic coins of the South-Eastern Europe were derived from Phillip II of Macedon
and Audoleon the king of Paeonia tetradrachms. On the reverse side of both coins the
figure of horseman is depicted. The Celtic imitations of Philip II and Audoleon coins
from Hungarian plain and Transylvania usually contain image of a rider sitting straight
on horse or a rider with outstretched arm (or with branch in arm). Most of the images
are highly schematized, however sometimes it is clearly visible that the image of rider
actually represents a female figure (figs. 1, 2). In some cases the rider’s figure has long
flowing hair (as it is visible on coins from Galish-Lovachka3) which is typical for the
female images in the Iron Age Celtic art. It seems very likely that a female figure is
depicted on the early Eastern Celtic coins of the so called Puppenreiter/Triskele type
(fig. 3). It was the most common on the lands of present day Hungary. In the Trans-

1

Bidzilia 1971, p. 47, 85-87.
Kolniková 2002, p. 109.
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Ibid. Abb. 1.7, 2.3
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Carpathian region one coin of such type originates from Uzhhorod1 while another one
(also attributed as Audoleonmonogramm 1) comes from Galish-Lovachka2.
Subsequently, in the 1st century BC various types of coins depicting female
horse-rider, either armed or not, circulated in the Western part of the Celtic world, i. e.
in the North-Western Gaul3. The popularity of the female horse-rider image on coins
raises the question about social practices or religious beliefs which caused the
emergence of such phenomena. To answer this question one should analyze a social
position of woman in the Iron Age Celtic society, especially her connection with
warfare and horseback riding.
One of the stereotypes connected to the Iron Age Celts in modern mass culture
depicts the warlike Celtic women entering a battlefield along with their men or even
leading them. The heroic legends of the Irish Ulster cycle mention various female
warrior characters, such as Scáthach who taught martial arts Cú Chulainn and his
brother-in-arms Ferdiad, Aife – another female fighter from whom Cú Chulainn
gained his deadly spear Gáe Bulg, and, finally, a queen Medb of Connacht who was
famous for being a rival of the Ulads according to the Táin Bó Cúailnge. The question
to which extent such legendary evidences may reflect the real role of woman in the
Early Medieval Irish warfare remains disputable. Thus, one must note that the late
VII c. Cáin Adomnáin forbids the Irish women to participate in battle and war.
Historical accounts considering the Iron Age Celtic women taking part in either
military campaigns or political life are rather scarce. Cornelius Tacitus stresses that it
was a common practice among the Britons to go to war under a female commander
[solitum quidem Britannis feminarum ductu belllare] (Ann. XIV. 35). At least two
ancient British female political and military leaders are well-known: Cartimandua the
queen of Brigantes who entered into treaty-relationship with Rome, and Boadicea or
Boudicca the queen of Iceni who raised a large-scale rebellion against Roman rule.
According to the Roman authors, such as Tacitus or Cassius Dio, Boudicca herself
played a role of military commander and personally led attacks on the Roman ranks
standing on her own chariot.
In Britain the existence of some women who probably played a role of military
leaders in their communities is attested by archaeology. At least two female ditchedenclosure chariot burials dating back to c. 300 BC come from the Parisii area in East
Yorkshire4. The one from Wetwang is especcially notable for it was situated on top of
the hill and included residues of the pig – a dish which typically accompanied the
Celtic warrior burials. The only ‘female’ artifact in the Wetwang burial was a bronze
mirror.
On the other hand, there are very few accounts referring to women of the
Continental Celts who acted either as fighters or as military leaders. The anonymous
Torbágyi 2012, p. 552.
Kolniková 2002, Abb. 2.8.
3
Green 1998, p. 182-186, fig. 88.
4
Thurston 2010, p. 218
1
2
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Greek author of Tractatus De Mulieribus Claris In Bello mentions Onomaris, a noble
Galatian woman who took on the leadership when her fellow countrymen suffered
from starvation. While not a single man agreed to fund the emigration from badlands,
Onomaris led her people to cross Ister and conquer the country where she ruled as a
queen thereafter (Anon. Tract. d. Mul. XIV). Unfortunately, any historical
circumstances of the Onomaris’ leadership are known and the question whether she
was a historical or legendary character remains open.
Other sources describe barbarian women, both Celtic and Germanic, as those
who rather encourage their husbands in battle and prevent them from desertion. The
woman’s role as a keeper of her husband’s weapons and his partner in peace and war
is described by Tacitus, who emphasizes Germanic warrior’s tradition to bring sword,
spear, shield and horse to his bride as a wedding gift (Tac. Germ. 18). However, it
seems that on the battlefield women could take weapons in their own hands only in
extreme cases. For example, the late Roman author Paulus Orosius describes how
women of Cimbri and Teutones, after their husbands were defeated, ‘turned the sword,
which they had taken up against the enemy, against themselves and against their own
children’ (Paul. Oros. Hist. ad. pagan. V. 16. 17)
Archaeological evidence prove that the Celtic female fighters may seem to
belong more to myths recalling fierce Amazon warriors than to reality1. Some female
individuals indeed enjoyed an unprecedentedly high social position in the society of
the Hallstatt and Early La Tène periods2. However, the rich female graves of that
periods are not necessary to be interpreted as the burials of female political or military
leaders as far as in Iron Age and Early Medieval masculinist warrior societies, noble
women played an important role in the alcohol distribution3.
Elements of military equipment rarely occur in the La Tène burials which could
be classified as female ones. Arnold pays attention to several graves which contained
spearheads besides the sets of female personal ornaments. Two of them were
discovered at the Hallstatt site Stuttgart-Bad Consttat; another one comes from
Giessübel-Talhau. Middle La Tène rich female grave from Sinsheim-Dürhem is of
particular interest because it contained the relic Urnfield bronze spearhead.
Considering this fact, Arnold comes to conclusion that weapons in female burials
played a symbolic role or indicated the social rank of dead 4. In fact, only a few of the
La Tène burials from both Gaul and Central Europe were once reported as the female
graves containing some elements of military equipment. As far as information about
those graves usually comes from the old or outdated sources it cannot be regarded as
reliable in most cases. There are also some La Tène cremation graves containing
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spindleworls or typical female ornaments along with the sets of military equipment
that are usually interpreted as double burials1.
Probably the most notable example of the La Tène woman grave which
contained a piece of weapon is the rich LT B2 burial 67 from Mlčechvosty near
Prague (Czech Repubic). The burial of mature woman was furnished with the bronze
neck-ring, two anklets, three arm-rings (one of which was made from sapropelite),
three bronze Duchcov fibulae and bronze finger-ring. But the most intriguing item of
the burial inventory is the La Tène sword in scabbards which was put along the body’s
right side2. This is rather typical detail of the Central European rich male warrior
burial. However, the above-mentioned grave includes neither shield nor any other
detail of the military equipment. So the emergence of the sword among the usual
feminine grave goods may reflect rather a high social position of the buried woman
than her previous military experience.
Raimund Karl explains the ‘male inventory in female burial’ phenomenon in
terms of the gender role changing. In insular Celtic tradition the head of the household
was normally understood to be a male person who amongst other duties required
participating in military actions. Therefore his social status was identified with
weapons. In special circumstances (e. g. head of the household’s absence or his death
without leaving adult heirs) woman could undertake this social role. In this case she
have to be seen as of ‘male gender, but female sex – but equally identifiable by
weapons’3. Similarly, Tomasz Bochnak points out that the findings of pieces or even
sets of weapons in the female burials of the Latènized Przeworsk culture should not
necessary reflect the presence of warrior woman group among the Iron Age Germans4.
While the archaeological evidence of female fighters in the Celtic world is
rather scarce, the role which women played in ideological sphere of warfare seems to
be significant. In particular, Plutarch informs that the Celts appreciated the
competency of their women to make decisions concerning war and peace:
Before the Celts crossed over the Alps and settled in that part of Italy which is
now their home, dire and persistent factional discord broke out among them which
went on and on to the point of civil war. The women, however, put themselves
between the armed forces, and, taking up the controversies, arbitrated and decided
them with such irreproachable fairness that a wondrous friendship of all towards all
was brought about between both States and families. As the result of this they
continued to consult with the women in regard to war and peace, and to decide through
them any disputed matters in their relations with their allies. At all events, in their
treaty with Hannibal they wrote the provision that, if the Celts complained against the
Carthaginians, the governors and generals of the Carthaginians in Spain should be the
Rustoiu 2012, p. 164; Jovanović 2011, p. 61.
Levínský 2009, p. 313-318.
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judges; and if the Carthaginians complained against the Celts, the judges should be the
Celtic women (Plut. Mul. virt. VI).
Anonimous Paradoxographus Vaticanus Rhodii adds that the Celts used to ask
their women for an advice whether to start a war. But in the case of defeat they could
cut off the women’s heads and throw them out from their lands (Paradoxogr. Vatic.
Rohdii. XLV-XLVI). If such a cruel practice could really had taken its place, it may
explain a strange behaviour of Galatian warriors just before the battle with Antigones
Gonates: ‘as they were preparing for battle, sacrificed victims to take presages for the
event; and as, from the entrails, great slaughter and destruction of them all was
portended, they were moved, not to fear, but to fury, and thinking that the anger of the
gods might be appeased by the slaughter of their kindred, butchered their wives and
children, commencing hostilities with the murder of their own people’ (Just. XXVI. 2.
4). It may be suggested that the Celts’ anger against their own wives was caused by the
unlucky prophecy given by the women. But sometimes barbarian women themselves
took part in the sacrifices of war prisoners, as it is mentioned, for example, by Strabo
(VII.2.3).
The female character which foretells the future of certain warrior or even a
warband appears in both continental and insular Celtic traditions not infrequently. For
example, Boudicca before the battle with Romans ‘employed a species of divination,
letting a hare escape from the fold of her dress; and since it ran on what they
considered the auspicious side, the whole multitude shouted with pleasure’ (Cass.
Dio.LXII. 6. 1). The information about the prophecies given by females who
personally were not involved in the battle occurs more often. Scriptores Historiae
Augustae, describing the bad omens before Alexaner Severus’ death, mention a
‘female Druid’ [mulier Druias] who cried in Gallic language: ‘Go, but do not hope for
victory, and put no trust in your soldiers’ [Vadas nec victoriam speres nec te militi tuo
credas] (SHA. Severus Alexander. LX.3.6).
It is widely accepted that in the Celtic, Germanic and other traditional societies
there was a common belief that at least some females are able to know the fate and to
see the future. Such ‘sanctification’ of women as well as their natural connection to the
concepts of fertility, birth and death sometimes caused the ritual victimizing of
females captured during the war. Classical sources are full of weird stories about the
Celtic human sacrifices. Some of them may be interpreted in the context of Greek and
Roman propaganda against the ‘savage barbarians’1. However, in general they should
be taken into account because of the reliable archaeological evidences concerning
human sacrifices in some Celtic sanctuaries. For example, in the sanctuary of
Ribemont-sur-Ancre numerous fragmented human skeletons, both male and female,

1

See: Kistler 2007.
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were revealed along with a large quantity of weapons1. Similar rituals, thus much less
massive, were conducted by the Galatians in Phrigian Gordion2.
Cassius Dio, who described ritual killings of Roman colonists which were made
by Boudicca-led Iceni in honor of Andraste/Andate the war goddess, stresses the
sacrifice of women:
They hung up naked the noblest and most distinguished women and then cut off
their breasts and sewed them to their mouths, in order to make the victims appear to be
eating them; afterwards they impaled the women on sharp skewers run lengthwise
through the entire body. All this they did to the accompaniment of sacrifices, banquets,
and wanton behaviour, not only in all their other sacred places, but particularly in the
grove of Andate. This was their name for Victory, and they regarded her with most
exceptional reverence (LXII. 7. 2–3)
It is highly probable that the continental Celts practiced such rituals as well.
According to Pausanius, during the Celtic attack on Delphi in 278 BC, Brennus sent a
warband to devastate Aitolia. When the Celtic warriors led by Combutis and
Orestorios conquered the town of Kallion they slaughtered every captured man and
child but the women were treated with an exceptional cruelty: ‘Women and adult
maidens, if they had any spirit at all in them, anticipated their end when the city was
captured. Those who survived suffered under imperious violence every form of
outrage at the hands of men equally void of pity or of love. Every woman who
chanced to find a Gallic sword committed suicide. The others were soon to die of
hunger and want of sleep, the incontinent barbarians outraging them by turns, and
sating their lust even on the dying and the dead’ (Paus. X.22.2). Julius Caesar, in his
turn, informs that at the very beginning of the Vercingetorix’s rebellion the Gauls with
their leaders Konkonnetodumn and Cotuatus (or Gutuater) savagely butchered Roman
merchants in Kenabum (BG. VII. 3). The above mentioned name Gutuater is believed
to be the Gallic priestly title which was misunderstood as a personal name3.
In continental Europe numerous Celtic deities of war and fertility are attested in
narrative and epigraphic sources. Among them the cult of Epona was, probably, one of
the most important. The theonym Epona (from Proto-Indo-Eurpean *ék̂u̯os ‘horse’) is
known chiefly from the Roman period dedications. The earliest accounts date back to
the mid-1st century AD, however it is generally accepted that Epona was a preconquest Celtic deity which was subsequently adopted in the Roman Empire. Among
the Balkan Celts, the cult of Epona (or other deity associated with horses) was deeply
rooted. For example, the 3rd century relief from Western Bulgaria depicts a man in a
fight with a snake, an inscription ΣΚΟΡΔΟ (= genitive: ‘belonging to Scordus’) – a
tribal eponym and ancestor-deity of Scordisci, and an image of horse, which Nikola
Theodossiev interprets as a hippomorfic personification of Epona, the Celtic horse1

See: Amandy et al. 2000.
See: Dandoy et al. 2002.
3
Evans 1967, p. 96.
2
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goddess1. This interpretation seems plausible, as far as there was no Celtic male god
closely associated with horses.
The cult of Epona was popular throughout an Empire until the late Antiquity.
Outside Gaul dedications and images of Epona are well attested in Italy and Balkan
provinces, i. e. in Pannonia and Moesia. In the context of our research, it is important
to mention an inscription from Aquincum “Iulia Utta E[p]/ponis f(ilia) Flor/ina
nati(one) Anarti(a)” (CIL III, 10552). Woman who used theonym ‘Epona’ as a part of
her personal name originated from the Anart(i)oi tribe – a Celtic or Celto-Dacian
community which populated the Upper Tisza area at the turn of eras.
Written accounts give reason to suggest that Epona was a protector of horses,
mules and donkeys, a goddess of horse-breading, whose altars were usually placed in
stables (Apuleius III.27; Juvenal VIII.146). Miranda Green points out that ‘Epona was
depicted as an essentially peaceful divinity, whose iconography associates her above
all with fertility and protection rather than aggression and combat’2. The goddess was
usually depicted as either a horsewoman seated side-saddle upon a mare or sitting on a
throne flanked by two (or more) horses3. At the same time, one might pay attention to
the fact that the cult of Epona was very popular among the Roman military, especially
among the auxiliary cavalrymen, Imperial Horse Guard, as well as among those who
served in the legions quartered in Danubian provinces.
Considering all the facts about the Celtic horse-goddess and its popularity in
Balkan region, one may conclude that the coins of the Celtic communities of the
South-Eastern Europe depicted Epona or other related deity. This is not surprising, as
far as the Celts borrowed their coinage from Hellenistic world, where the image of
Nike was often placed on coins.
There is no doubt that the reasons why the Celts adopted Hellenistic monetary
system were rather economic than religious. The coins were widely used in both local
and interregional trade4. At the same time, the coins were probably used for a cult
purposes as well, in particular as votive offerings. Arrianus mentions how the Celts
used coins in their rituals devoted to a hunting-goddess:
Some of the Celts have a custom of annually sacrificing to Diana; while others
institute a treasury for the goddess into which they pay two oboli for every hare that is
caught – a drachma for a fox … and four drachmae for a roe-deer, in consideration of
his size, and greater value as game. When the year comes round on the return of the
nativity of Diana, the treasury is opened, and a victim purchased out the money
collected, either a sheep, or kid, or heifer, according to the amount of sum
(Cynegeticus XIII).
One should point attention to the fact that a lot of the Celtic coins have
damages, caused by heavy impression of a chisel-like object. In Gaul the majority of
1

Theodossiev, 2005, p. 90.
Green 1998, p. 183.
3
Jovičić, Bogdanović 2017, p. 38.
4
Militký 2013, s. 35.
2
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coins with chop-marks are associated with the sanctuaries. As David Wigg-Wolf
stresses, this confirms that the defacing of coins was indeed part of a ritual practice
associated with the temple, and not a purely secular phenomenon – for example to test
for plated coins1. The findings of coins with similar chop marks are not infrequent in
Hungarian plain and Transylvania2. This ritual practice was probably widespread in
the Trans-Carpathian region as well. In 2016 the author of this paper, being in
Uzhhorod, bought a Celtic coin with a chop-mark from a local antiques seller (fig. 4).
It is most likely that the coin was found by metal detectorists somewhere in the nearby
area.
Conclusions. In general, the coinage of the La Tène group of the TransCarpathian region wasn’t significantly different from other Celtic communities of the
Hungarian plain and Transylvania. Most of the coin finds originate from GalishLovachka settlement which was a major political and manufacturing center of the local
community. The Celtic issues from the Trans-Carpathian region were derived chiefly
from the coins of Philip II and Audoleon. A horse-rider image is present on almost all
of the Celtic coins from the Trans-Carpathian area and nearby regions. While on most
of coins the rider’s figure is highly schematized, some of them contain a detailed
image of a female figure. There is no reason to suggest that the Celtic women used to
lead their communities or were widely involved in the warfare as either military
leaders or individual fighters. At the same time, their significance in the religious and
ideological spheres of warfare was great. One can assume that the horse-rider depicted
on the Celtic coins was in fact an image of deity associated with war, fertility and
horse-breeding. It is highly probable that this deity was Epona or other related
goddess. The coins were widely used in both trade and ritual practices. In particular,
the Classical sources mention the Celtic ritual of devotion of coins to the goddess of
hunting. The findings of coins with chop-marks, similar to those found in the Gallic
and Gallo-Roman sanctuaries, should be mentioned in this context as well.
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Illustrations

Figure 1.
Imitation of Philip II of Macedon. Tetradrachm
(24mm, 19.32 g, 12h). Zweigarm type.
Carpathian region. Head of Zeus right / Rider on
horseback left, holding branch. Source:
https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=3
56351

Figure 2.
Eastern Celtic Paeonia issue. Source:
https://balkancelts.wordpress.com/2013/12/10/catu
bodua-queen-of-death/

Figure 3.
Puppenreiter coin from Middle Danube region.
Tetradrachm (13.74 g, 7h). Audoleon monogram
type. Source:
https://cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=83793

Figure 4.
Eastern Celtic coin from unknown location of the
Trans-Carpathian region. Tetradrachm (13 g).
Private collection.
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COINAGE OF THE INDO-GREEKS CHALLENGES OF THE ANCIENTS
AND THE SOLUTIONS IN THE MODERN WORLD
ІНДО-ГРЕЦЬКІ МОНЕТИ: ВИКЛИКИ ДРЕВНІХ ТА РІШЕННЯ
В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Abstract.
When Alexander had to leave his conquest of India midway, some of his
generals stayed back to rule the conquered north-west India the part which was known
as Bactria. These Kings and generals held sway and minted their coins with pure
Hellenistic motifs, scripts/legends, and styles. By the middle of the 2nd century BCE,
by the inclusion of the Indian script Kharoshthi, Indian elements started appearing
and became mainstream. Not only the legend but the weight standard was changed
and the Indian standard was adopted. This was the most important change. Problems:
The vast sum of Indo-Greek coinage has been unearthed so far but had remained
under-studied for more than one reason. As it remains, the problem areas have
remained unaddressed and unanswered. This has mainly happened due to the study of
coinage in isolation far away from the find spots and devoid of stratigraphy and
ignoring local knowledge of the subject. This situation has been aggravated by
political turmoil and insulating archaeological finds and records by limiting the
access combined with poor local scholarly work or absence of scientific approach due
to poor economic conditions and access to modern methods and technology to
approach, enhance, and understand the historically very important Indo-Greek
coinage. Unfortunately, Indo-Greek coinage study is clubbed with Hellenistic outlook
and mostly aggravated by vogue historicity. Scope of Study: This paper highlights
challenges in studying Indo-Greek coinage and other factors that have not been
addressed and difficulties in the way of scholarly pursuit. A modern tech-driven
approach is recommended for addressing the challenges. Scientific Evaluation: A
more technology-driven approach to study the Indo- Greek coinage will unravel the
mysteries and remove the historical blind spots. Exclusively treating the subject of
Indo-Greek coinage and thus providing recognition it deserves as unique, de93
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bracketed from Hellenistic coinage. Conclusions: The modern technology-driven data
management scientifically adopted archaeological exploration and excavation paired
with the latest Information Technology tools including the use of social media
platforms can be networked effectively to build up a fresh modern repository of
findings that will help historians, archaeologists, scholars, students, and
numismatists/collectors.
Key words: Indo-Greeks, scientific research problematics, Bactria, Indian
numismatics.
Анотація.
Коли Олександрові довелося полишити ідею завоювання Індії на півдорозі,
деякі з його полководців повернулися, щоб керувати завойованою північнозахідною частиною Індії, яка була відома як Бактрія. Ці правителі-полководці
отримали владу і карбували свої монети із суто елліністичними мотивами,
сценаріями/легендами та стилями. До середини ІІ століття до нашої ери
завдяки активізації індійської писемності Харошті індійські елементи почали
з’являтися на монетах і стали масовими. Було змінено не тільки легенду, але і
ваговий стандарт на індійський. І це була найважливіша зміна.
Проблематика: вагомий масив індо-грецьких монет вже був виявлений до
нашого часу, але тема залишалася недослідженою з кількох причин. Як правило,
проблемні зони залишаються без розгляду та без відповіді. Головним чином це
сталося унаслідок вивчення такого типу монет ізольовано, далеко від ареалу
знахідок, позбавлених стратиграфії, та ігнорування накопичених знань з даної
теми. Ця ситуація погіршилася через політичні потрясіння, ізольовані
археологічні знахідки та записи з обмеженим доступом у поєднанні з
відсутністю наукового підходу через несриятливі економічні умови, відсутність
доступу до сучасних методів та технологій, дуже важливих для вивчення індогрецького монетного карбування. На жаль, дослідження індо-грецької монети
залишається на периферії вивчення більш популярного та модного
елліністичного світогляду.
Мета дослідження: У цій статті висвітлюються проблеми у вивченні
монет індо-грецького карбування та інші чинники, які не були розглянуті, та
труднощі на шляху наукових пошуків. Для вирішення проблем рекомендується
більш сучасний технологічний підхід.
Наукова новизна: Більш технологічний підхід до вивчення індо-грецької
монети покликаний розкрити таємниці та усунути білі плями в їх історії. Тему
карбування індо-грецької монети слід розглядати відокремлено від елліністичної
монети, зважаючи на її унікальність.
Висновки: Сучасні археологічні розвідки та розкопки, орієнтовані на
сучасні технології, у поєднанні з найновішими інструментами інформаційних
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технологій, включаючи використання соціальних мереж, можна ефективно
об’єднати в єдиний репозитарій, щоб створити нову сучасну базу даних
знахідок монет індо-греків, що стане в нагоді історикам, археологам,
науковцям, студентам та колекціонерам.
Ключові слова: Індо-Греки, проблематика наукового дослідження,
Бактрія, індійська нумізматика.
Two famous Indo-Greek kings, Pantaleon and Agathokles pioneered bilingual
coins in the region with Brāhmī (hereon Brahmi) script alongside the Greek script on
the obverse of their coins. This fact helped decipher the long-forgotten Brahmi script.
Apollodotus I/Antimachus II/Eukratides were among the first to mint bilingual coins
with Kharoṣṭhī (hereon Kharoshthi) legend. This arrangement remained in practice till
the disappearance of the Indo-Greeks. In ~250 years of Greco-Bactrian coinage, close
to 35 out of 45 rulers minted bi-lingual coins. The coinage of the Indo-Greeks helped
in building their history. However, very scant archaeological remains and limited
study otherwise proved it difficult not only to establish genealogy and timelines of the
Indo-Greeks but also important areas related to numismatics which can throw light on
commerce, economics remained unexplored and understudied. Though coinage helped
in building their history a little, the challenges related to numismatics and archaeology
are still to be addressed. Reigns of many rulers in a short period, metrology,
monograms, and field marks, different weight standards and script, near absence of
archaeological exploration, and hoard study are some of the issues which need
attention.
One of the oldest Buddhist stupa at Sanchi, in the State of Madhya Pradesh in
Indias, depicts the life and times of 3rd Century BCE India. People from different
ethnicity of foreign origin are seen around a stupa on the mural of a gate.
Pieces of evidence of interactions with people from a faraway land are found in
abundance from the time of the Indus Saraswati Civilization. The interactions were
cultural, commercial, or a try to conquest. It was a long-cherished dream of Alexander
of Macedonia to conquer India. He had to leave India with the desire unfulfilled. But
his generals were asked to stay back (or had chosen to stay back) to hold the
conquered territory we know as Bactria. Few tried to expand.
From the southern bank of the Caspian Sea to the west of the Indus, these
Bactrian generals held sway. Time passed. The rulers changed, intermingled with the
people, adopted Indian scripts and languages, and are now known as Indo- Greeks.
Heliodorus, the Greek Ambassador sent by Antialkidas (late 2 nd Century BCE)
to the court of Indian Shunga dynasty king Bhagbhadra is a well-known fact. Garuda
Column erected by Heliodorus in the heart of India at Besnagar, Vidisha in the state
of Madhya Pradesh (MP) stands today as a testimony to the deep and warm
relations the people of India had with Greco-Bactrian rulers of the ancient time.
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The coinage of the Indo-Greeks was very simple as far as striking was
concerned. The obverse depicted the bust of the ruler and mostly, very short legend
around the bust. The reverse had deities, animals, and other motifs with Prākṛta
(Prakrit) legend inscribed around in Kharoshthi. Monograms/field letters were
positioned in the reverse, mostly below or beside the motifs.
Challenges and Problem Areas
Besides who, where, and when; what challenges are faced by the numismatists
and problem areas which, if addressed methodically can unlock mysteries and history
of the Indo-Greeks.
As observed recently: “Tens of thousands of these coins exist today, dispersed
in collections, both public and private, across the globe, not just in Europe, the UK,
and the US, but, rather importantly, in Afghanistan, Pakistan and India as well. With
standard reference works out of print and only existing in French and English, it is
difficult for scholars and those working in cultural institutions holding these coins to
engage with the material at several different levels, including not just basic cataloging
but advanced research too. Lacking, in many cases, basic and accurate typological
information describing where, when, and who produced the coins, the potential of
these collections to serve as historical resources remains currently locked.”1
Switching from Brahmi to Kharoshthi
Only two Indo-Greek rulers have minted coins with Brahmi, the rest of the
rulers used Kharoshthi. What made most of the rulers adopt Kharoshthi when their
immediate two predecessors adopted Brahmi on their bi-lingual coinage; viz.,
Agathocles and Pantaleon. It would be really interesting to find out the reason behind
this switch. Brahmi was a pan-Indian script. Kharoshthi was only limited to the northwestern part of ancient India. There have to be some compelling reasons.
Copper Coins: Variations in Weight and Metrology
Here, for a numismatist, arises the first challenge to establish a proper
relationship of denominations vis-à-vis their weight and metal. E.g., How many units
of copper of what weight was equivalent to a drachm (attic and Indian standard)?
No gold coins have been reported issued by the Indo-Greeks. There were silver
Drachms, tetradrachms, and decadrachms (issued occasionally) minted in very large
numbers. And, there were copper units of different weights. Some copper units were as
heavy as ~43 grams (16 Units?). Names like Obol, Hemi- obol, Chalkons, and DiChalkon are used for different copper coins by some numismatists, cataloguers, and
dealers but the denominational relations among them and with the silver drachm needs
deep study.
We find copper coins of different weights as 16 Units. This is ambiguous and
needs to be researched well. It is for sure that these coins of different weights were
known with different names. But no reliable record/absence of record makes it very
difficult to establish a logical connection of different weight copper coins. Fortunately,
this is not a problem when it comes to drachm and its multiples. However, was there a
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standard for metal purity while minting a particular denomination is not clear. It is
also not clear whether the metal purity standards were the same throughout the rules of
the Indo-Greeks. Neither the metrology.
Changing Attic weight standard to Indian standard
It was Apollodotus I (174-165 BCE) who, it is believed,
pioneered/introduced/adopted Indian standard over attic standard.
What made the change in the standard?
Other than casual references about the changes in weight standard from Attic to
Indian, we, in reality, do not know what circumstances were prevailing that forced the
change in the weight standard – a very important component of coinage and
economics.
This riddle needs to be solved – why the Indo-Greeks changed weight standards
from Attic to Indian. What were the circumstances that lead to the reduction of weight
and adoption of the Indian weight standard?
Taking into consideration historical fact, the possible reasons for changing the
weight standard could be:
Economic Conditions must have changed drastically in that particular time
frame.
Exchange Rate issues might have influenced the change in weight standards.
Purity disparity could be another reason
No options were left because of the turmoil in the western and southern part of
the kingdom and no option was left but to adopt the Indian weight standard to remain
relevant.
It is difficult to find purity related research on Indo-Greek coins. It is high time
such studies are carried out and findings are presented for wider dissemination. The
relationship with weight standards and purity standards of Indo-Greek coins need to be
understood in totality. This study may reveal the economics of their time.
Uncertainty about Mints
Find spots cannot decisively ascertain mint town. Especially, when the find
spots are devoid of historical and archaeological references, it becomes difficult to
firmly establish any hypothesis. In the troubled regions of Central Asia and especially
Afghanistan and along its borders with the neighbors it is difficult to carry out any
meaningful onsite research. On an almost daily basis, historical and archaeological
evidence is unknowingly damaged and destroyed.
The near absence of the structures belonging to cities, monuments, and
meaningful complete inscriptions on rock or manuscripts makes it difficult to ascertain
critical facts. The remaining ones are either partially destroyed or majorly damaged
and not useful for establishing or corroborating numismatic pieces of evidence.
Ambiguity about Monograms, Field Letters, and Mint Marks (?)
There are approximately 150-200 monograms/field letters found on the coins of
Indo-Greeks and their successors (with Greek, Brahmi, and Kharoshthi letters). Some
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are complex monograms while some are compound Brahmi and Kharoshthi letters. A
detailed study of these symbols is always missing. It would be naïve to think that these
symbols are just mint marks – as it is difficult to imagine so many mint towns in a
short time and relatively small geography.
Ancestry and Relationships Among the Rulers
In the case of Western Kshatraps, who were at some point in time were the
contemporaries of the Indo-Greeks, introduced coins with the pedigree with the name
and title of the ruler along with the name and title of his father. It became easier to
establish the ancestry in this case.
For Indo-Greeks, it is difficult to establish whether some of the rulers were
contemporaries or predecessor/successor. In some cases, in a short bracket of a period,
we see many rulers. There must have been dynasties; ancestral and other
relations among the rulers. All the ambiguities in this regard need to be
addressed. E.g., Apollodotus I, Antimachus II, and Eukratides. Or Agathocles and
Pantaleon. There are many examples.
Theo as God (Indian for Deva/Deo = Deity) ΘΕΌ and Theopator
ΘΕΟΠΆΤΩΡ
(Deva-Putra = Son of God)
Initially, Bactrian rulers used the title ΘΕΌ, e.g., Antimachus. The Indian word
for the same is Deo, phonetically similar, almost. The Indo-Greek coins have been so
far studied with the western lens. While the Indic part is either ignored or not taken
into account in its real sense makes the research efforts incomplete. The reverse side of
the Indo-Greek coins has typical Indian motifs, legends, language, and translation of
Greek legend on the obverse. A holistic view of keeping the „Indian-ness‟ and
„Greek” facts is paramount while studying these coins. The closeness of the IndoEuropean languages brings out phonetic similarities and are found in the legends of the
coins cannot be ignored.
Access to Archaeological Records/Stratigraphy/Hoard Studies
Many Central Asian countries gave limited access to their archaeological
records. Few European nations were given limited access. The region was a war zone
and witnessing political upheavals. It was difficult to think of doing on-site research or
visiting those archives/museums for deep research till the recent past.
In these digital ages, these museums and archives are still out of bound as they
have not yet kept up with the changing times. Very few museums have made their
collection available online.
Archaeological pieces of evidence are destroyed knowingly and unknowingly
by certain elements. Coins are melted down and hoards are sold out without records
and proper study2. A foolproof stratigraphically survey will remain a pipe dream for
researchers.
Where are the Countries of the Graeco-Bactrian Region in the Discourse
It is a fact that the numismatics research happening is devoid of any significant
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involvement of the countries from the ancient Greaco-Bactrians/Indo- Greek region.
The records and artifacts have been either destroyed, stolen, or have been misplaced in
countries like Afghanistan. Afghanistan, Uzbekistan, and Tajikistan were part of the
Greco-Bactrian region in their ancient past. Besides India, they are important
stakeholders in any Indo-Greek studies. But, we do not see their participation.
Archaeological context to hoards found in these countries must be preserved and
studied well by involving them and by increasing their participation in discourses.
Absence of Network of Scholars, Absence of Affordable Publications
As of today, the major affordable source to study Indo-Greek coins is the
internet. The websites of auctioneers dealing in Oriental coins are the major source of
coinage, images, and historical descriptions. The scholarly work is scanty and
available publications are either unaffordable for scholars and students or out of print.
Most of the websites include Greek legend in the lot description while Kharoshthi (or
its transliteration) is left out. Mitchiner‟s catalogs are very helpful in this regard. But,
they are not affordable for student scholars and young collectors. Moreover, they are
out of print and the books have become rare themselves!
While we find an enormous amount of discussion and publications of Roman/
Greek, Byzantine, Islamic, and US coins on internet boards and social media, the IndoGreek coins are very rarely discussed.
Mr. Simon Glenn has vividly described this issue in his paper “GraecoBactrian and Indo-Greek Coins - A Bibliography of the Numismatics of the Hellenistic
Far East”. Here also, the issue is “Hellenistic Far East” which shifts the focus from
“Indo-Greek”. Though the problem is very well highlighted
All in all, the crux of the problem is tying Graeco-Bactrian (GB) and IndoGreek (IG) coins with Hellenistic coinage. Given the humungous size of the
Hellenistic coinage, the GB/IG are not given enough attention and these coinage have
been neglected thus far.
SOLUTIONS – THE WAY FORWARD
De-coupling of BG/IG Archaeology and History from Hellenistic Study
The first task at hand is to give special attention to GB/IG coinage and decoupling from the Hellenistic purview. The IG coinage has its own set of problems,
own distinctive history tied with local environs and politics.
Special Attention and Scholarship/Museum Fellowship for BG/IG Coinage
Except for the significant work done by Osmund Bopearachchi, it is very
difficult to find dedicated work on BG/IG coinage. To get a meaningful insight, other
than his work museum catalogs prepared in the last century no meaningful scholarly
work is available worth quoting except papers highlighting sundry problems regarding
identifying, deciphering, and forgery-related matters. A couple of dedicated
scholarships and fellowships for deep study only for BG/IG coinage will go a long
way in building up meaningful research in the field
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Archaeological Context and Hoard Study
Completely missing is the archaeological stratigraphy details of hoards found.
No worthwhile study is possible if this context is missing. A re-look and review with
archaeologists and scholars dedicating enough time and energy to build-up meaningful
corpus and making it available to scholars at archaeological institutes and museums in
an online format as well will go a long way to remove the adage of total neglect on the
subject.
Use of Data Science and Analytics
Providing APIs for analytics of the scholarly work and websites will make the
study of the BG/IG coinage more research-oriented to data-driven numismatists.
Using the emerging technology for dissemination of the findings on:
Social Media – Twitter, Instagram, and Pinterest
The most powerful tool for knowledge sharing in the modern age is social
media. A few years ago there were moderated forums that provided a platform to
discuss issues of numismatics. Social media has added to the possibilities of wider and
free sharing of knowledge.
Nowadays, more user-friendly platforms like Instagram, Pinterest, and microblogging sites like Twitter are providing the much-needed environment to promote
numismatics and archaeology.
Given the reach of these social media platforms; museums, institutions, and
government bodies can make maximum use of them to promote numismatics and
archaeology. These platforms should be moderated by subject experts and allow the
collectors, scholars, and students to freely interact and express their insights into the
subject.
Fellowships and Scholarships
Fellowships and Scholarships need to be provided to further the study as IndoGreek coinage is a field that connects the ancient West and the East. There is much to
learn from this historically important epoch. IT shows how the co- existence of two
different civilizations with different philosophies enriched history of the Central Asia
and brought them closer.
Symposiums, Workshops, and Seminars
Ironically, there is negligible or non-existent Greek scholarly work available on
Indo-Greek coinage. In all future endeavors to study Greco-Bactrian/Indo- Greek
coinage, this fact should not be ignored. Proper platforms should be promoted in India
and Greece involving nationals/institutes and scholars from the countries mentioned
above to give it a needed representation. Uzbekistan, Tajikistan, and Afghanistan‟s
archaeological records need to be compiled, translated, and uploaded on websites and
discussed on social media for a deep understanding of Bactrian archaeology and
numismatics. History, Archaeology, Numismatics of this region along with India and
Greece with Central Asia need to be studied in totality to fill the gap and address the
unanswered questions.
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In all future studies these countries need to be involved, scholars are to be
trained, and archaeological records are to be updated and uploaded with simultaneous
fresh studies. This will be an ongoing project. Numismatics and Archaeology going
forward hand in hand.
Once these countries are free of turmoil, seminars and workshops should be
conducted in their regions clubbed with visits to archaeological sites. A proper funding
mechanism is a need of the hour for this enterprise.
And, to bring these elements together, there is no better tool than social media
to start with.
Once a critical and significant amount of insight and data is generated, the
whole Indo-Greek coinage can be given a fresh look by bringing in the spotlight all the
above-mentioned problem areas. And the research is to be continued.
This may eventually throw light on the economics of the Indo-Greeks!
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Pic. 6. The Greco-Bactrian Kingdom. Antimachos I Theos.
Circa 180-170 BC. AR Tetradrachm (Image: CNG Coins)
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THE ANTIKYTHERA WRECK: A NUMISMATIC APPROACH
АВАРІЯ НА АНТИКІТЕРІ: НУМІЗМАТИЧНИЙ ПІДХІД
Abstract.
The paper examines the coins found inside the Antikythera wreck. The wreck of
Antikythera was discovered by chance by some sponge fishermen in October 1900, in
the northern part of the island of Antikythera. The archaeological excavation of the
wreck has allowed the recovery of many finds in marble and bronze, with acquisitions
of human skeletons related to the crew of the sunken ship, in addition to the famous
“Antikythera mechanism”.
Various proposals have been made for the chronology of the shipwreck, as well
as the port of departure of the ship, which have been based on literary sources or on
the chronology of ceramic finds.
As far as coins are concerned, it should be remembered that thirty-six silver
coins and some forty bronze coins were recovered in 1976, all corroded and covered
by encrustations. The separate study of the two classes of materials, those Aegean and
those Sicilian allows to deepen the history of the ship shipwrecked to Antikythera.
The treasury of silver coinage is composed of thirty-six silver cistophoric
tetradrachms, 32 of which are attributable to the mint of Pergamon and 4 to that of
Ephesus. From the chronological point of view, the coins minted in Pergamon have
been attributed by scholars to the years from 104/98 B.C. to 76/67 B.C., the date that
marks the end of the coinage until 59 B.C. The coins of Ephesus are easier to date
because they report the year of issue, even if, in the specimens found, the only legible
refers to the year 53, corresponding to our 77/76 B.C., if it is assumed as the
beginning of the era of Ephesus its elevation to the capital of the province of Asia in
129 B.C., or 82/81 B.C., if we consider 134/133 B.C., the year of the creation of the
Provincia Asiana.
As for the three legible bronzes, we note that there are a specimen of Cnidus
and two of Ephesus. The coin of the city of Caria was dated by scholars in the second
half of the third century B.C. The two bronzes of Ephesus are dated almost
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unanimously around the middle of the first century B.C., although this fundamental
data was never considered for the dating of the shipwreck.
The remaining three legible bronzes from Asian mints, two from the Katane
mint and one from the Panormos mint, belong to a completely different geographical
context, such as Sicily, with its own circulation of coins. The two coins of Katane show
a typology with a right-facing head of Dionysus with ivy crown, while on the reverse
we find the figures of the Pii Fratres of Katane, Amphinomos and Anapias, with their
parents on their shoulders.
The specimen of Panormos has on the front the graduated head of Zeus turned
to the left, and on the verse the standing figure of a warrior with whole panoply, in the
act of offering a libation, with on the left the monogram of the name of the mint.
As regards the series of Katane, usually dated to the second century B.C., it
should be noted, as, moreover, had already noticed Michael Crawford, that there is an
extraordinary similarity between the reverse of these bronzes and that of the issuance
of silver denarii in the name of Sextus Pompey, that have on the front the head of the
general, facing right, and towards the two brothers from Katane on the sides of a
figure of Neptune with an aplustre in his right hand, and the foot resting on the bow of
the ship, dated around 40 B.C., during the course of the Bellum siculum. We wonder
how it is possible to justify the presence in a wreck of the half of the first century
B.C. of two specimens of a very rare series of one hundred and fifty years before, but
well known to the engravers of the coins of Sextus Pompey. The only possible answer
is that Katane coins have been minted more recently than scholars have established.
For the coin series of Panormos, then, it must be kept in mind that there are
three different variants of the same type of reverse, for which it is not possible to
indicate a relative chronology. In one coin issue, the legend of the ethnic is written in
Greek characters all around the warrior; in another coin we have a monogram that
can be easily dissolved as an abbreviation of the name of the city of Panormos; in the
third, in addition to the same monogram, we find the legend CATO, written in Latin
characters. In our opinion, this legend must necessarily refer to the presence in Sicily
of Marcus Porcius Cato of Utica, with the charge of propraetor in the year 49
B.C. Drawing the necessary consequences from the in-depth analysis, the data of the
Sicilian coins seem to attest to their production towards the middle of the first century
B.C., in line with what is obtained from the ceramic material found inside the
shipwrecked ship, and from the dating of the coins of Ephesus.
The study of numismatic materials and a proposal of more precise dating
allows to offer a new chronological data for the sinking of the ship. The presence of
rare bronze coins of Sicilian mints suggests that the ship came from a port on the
island, most likely from that of Katane.
Keywords: Numismatics; Iconography; Antikythera wreck; Greek Archaeology;
Roman History; Greek History.
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Анотація.
У роботі досліджуються монети, знайдені на залишках аварії на
Антикітері. Затонулий корабель випадково виявили рибалки у жовтні 1900 року
в північній частині острова Антикітера. Археологічні розкопки затонулого
судна дозволили відновити багато знахідок з мармуру та бронзи, а також
відомі «антикітерські механізми», де були виявлені людські скелети, пов’язані з
екіпажем затонулого корабля.
Мали місце різні пропозиції щодо хронології аварії, а також порту
відправлення корабля, які базувалися на літературних джерелах або на
хронології виявленої кераміки.
Щодо монет, то слід пригадати, що у 1976 р. було виявлено 36 срібних та
близько сорока бронзових монет, усі вони кородовані та покриті стійким
нальотом. Окреме вивчення двох класів матеріалів – егейського та
сицилійського – дозволяє поглибити історію аварії корабля на Антикітері.
Скарб срібних монет складається з тридцяти шести цистофорних
тетрадрахм, 32 з яких відносяться до монетного двору Пергамону, а 4 – до
Ефесу. Із хронологічної точки зору, монети, викарбувані в Пергамоні, були
віднесені вченими до періоду з 104–98 років до н.е. до 76–67 років до н. е., дата
закінчення карбування монети – до 59 р. до н.е. Ефеські монети легше
датувати, оскільки на них зазначений рік випуску, навіть якщо у знайдених
зразках єдиний розбірливо зафіксований 53 рік, що відповідає нашому 77–76 рр.
до н.е.. Якщо вважати цей рік початком епохи Ефесу, її піднесення до столиці
провінції Азія у 129 р. до н. е., або 82–81 р. до н. е., якщо розглядати 134–133 р.
до н. е., тобто рік створення провінції Азіана.
Стосовно трьох ідентифікованих бронзових монет зазначимо, що вони
представляють зразки карбування Кніду (одна монета) та Ефесу (дві монети).
Монета міста Карія була датована вченими другою половиною третього
століття до н.е. Дві бронзові монети Ефесу датуються приблизно серединою
першого століття до нашої ери, хоча ці фундаментальні дані ніколи не
враховувалися для датування корабельної аварії.
Серед інших трьох ідентифікованих бронзових монет з азіатських
монетних дворів дві монети з монетного двору Катане та одна з монетного
двору Панормоса належать до зовсім іншого географічного контексту, такого
як Сицилія із власним грошовим обігом. Дві монети Катане за типологією з
правою головою Діоніса з короною, тоді як на звороті ми знаходимо фігури Пія
Фратреса з Катане, Амфіномоса та Анапія, з батьками на плечах.
Монета Панормоса має на передній частині градуйовану голову Зевса,
повернену ліворуч, а на реверсі – стоячу постать воїна у повному військовому
обладунку, зліва монограма монетного двору.
Що стосується серії монет Катане, яка, зазвичай, датується другим
століттям до нашої ери, то історію про неї слід доповнити спостереженням
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Майкла Кроуфорда про те, що існує надзвичайна подібність між реверсом цих
бронзових монет та випуском срібних динаріїв на честь Секста Помпея, що має
на аверсі обернену праворуч голову генерала, а в бік – двох братів з Катане по
сторонах від фігури Нептуна з аплюстром у правій руці, а ногою він спирається
на ніс корабля, датований приблизно 40 роком до нашої ери, періодом Bellum
siculum. Вражає те, що на місці аварії присутні два екземпляри дуже рідкісної
серії монет половини першого століття до н.е. за сто п’ятдесят років до цього,
але добре відомих монет як монет граверам Секста Помпея. Єдина можлива
відповідь: монети Катане були викарбувані раніше, ніж установили вчені.
Тому для серії монет Panormos слід мати на увазі, що існують три різні
варіанти одного типу реверсу, для яких неможливо вказати відносну
хронологію. В одному випуску монет легенда етнічної мови написана грецькими
ієрогліфами навколо воїна; в іншій монеті ми маємо монограму, яку можна
легко прочитати як абревіатуру назви міста Панормос; у третьому, крім тієї
ж монограми, ми знаходимо легенду CATO, написану латинськими буквами. На
нашу думку, ця легенда неодмінно має посилатися на присутність у Сицилії
Марка Порція Катона з Утіки, звинувачений пропретором у 49 році до н.е.
Детальний аналіз даних сицилійських монет свідчить про їх виробництво до
середини першого століття до нашої ери, що підтверджується керамічним
матеріалом, знайденим всередині корабля, що зазнав аварії, а також
датуванням монет Ефесу.
Вивчення нумізматичних матеріалів та пропозиція більш точного
датування дозволяють запропонувати нові хронологічні дані про затоплення
корабля. Наявність рідкісних бронзових монет сицилійських монетних дворів
говорить про те, що корабель прибув з порту на острів, швидше за все, з порту
Катане.
Ключові слова: нумізматика; іконопис; руїни Антикітера; археологія
Греції; історія Риму; історія Греції.
Sommario
Lo studio esamina le monete trovate all’interno del relitto di Anticitera, che fu
scoperto per caso da alcuni pescatori di spugne nell’ottobre 1900, nella parte
settentrionale dell’isola di Anticitera. Lo scavo archeologico del relitto ha permesso il
recupero di molti reperti in marmo e bronzo, con acquisizioni di scheletri umani
relativi all’equipaggio della nave affondata, oltre al famoso “meccanismo di
Anticitera”.
Sono state avanzate diverse proposte per la cronologia del naufragio, nonché
per il porto di partenza della nave, che si basano su fonti letterarie o sulla cronologia
dei reperti ceramici.
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Per quanto riguarda le monete, va ricordato che trentasei monete d’argento e
una quarantina di monete in bronzo sono state recuperate nel 1976, tutte corrose e
ricoperte da incrostazioni. Lo studio separato delle due classi di materiali, quelle egee
e quelle siciliane, permette oggi di approfondire la storia della nave naufragata ad
Anticitera.
Il tesoro di monete d’argento è composto da trentasei tetradrammi cistoforici,
trentadue dei quali sono attribuibili alla zecca di Pergamo e quattro a quella di Efeso.
Dal punto di vista cronologico, le monete coniate a Pergamo sono state attribuite dagli
studiosi agli anni dal 104/98 a.C. al 76/67 a.C., data che segna la fine della
monetazione fino al 59 a.C. Le monete di Efeso sono più facili da datare, perché
riportano l’anno di emissione, anche se, negli esemplari rinvenuti, l’unico leggibile si
riferisce all’anno 53 dell’Era locale, corrispondente al nostro 77/76 a.C., se si assume
come inizio dell’era di Efeso la sua elevazione a capitale della provincia di Asia nel
129 a.C., o al nostro 82/81 a.C., se si considera il 134/133 a.C., anno della creazione
della Provincia Asiana.
Per quanto riguarda i tre bronzi leggibili di zecca anatolica, notiamo che ci sono
un esemplare di Cnido e due di Efeso. La moneta della città della Caria è stata datata
dagli studiosi nella seconda metà del III secolo a.C. I due bronzi di Efeso sono datati
quasi all’unanimità intorno alla metà del I secolo a.C., anche se questo dato
fondamentale non è mai stato preso in considerazione per la datazione del naufragio.
I restanti tre bronzi leggibili, due della zecca di Katane e uno della zecca di
Panormos, appartengono a un contesto geografico completamente diverso, come la
Sicilia, con una propria circolazione di monete. I due esemplari di Katane mostrano
una tipologia con la testa rivolta a destra di Dioniso con corona di edera, mentre sul
rovescio troviamo le figure dei Pii Fratres di Katane, Amphinomos e Anapias, con i
genitori sulle spalle.
L’esemplare di Panormos ha sul recto la testa laureata di Zeus volta a sinistra, e
sul verso la figura in piedi di un guerriero con panoplia intera, nell’atto di offrire una
libagione, con a sinistra il monogramma del nome della zecca.
Per quanto riguarda la serie di Katane, solitamente datata al II secolo a.C.,
dovrebbe essere notato, come del resto aveva già segnalato Michael Crawford, che vi è
una straordinaria somiglianza tra il rovescio di questi bronzi e quello dell’emissione di
denari d’argento a nome di Sesto Pompeo, che hanno sul diritto la testa del generale,
volta a destra, e sul rovescio i due fratelli da Katane ai lati di una figura di Nettuno con
un aplustre nella mano destra, e il piede che si posa sulla prua di una nave da guerra,
moneta che è genericamente datata intorno al 40 a.C., durante il corso del Bellum
siculum. Ci domandiamo come sia possibile giustificare la presenza in un relitto della
metà del primo secolo a.C. di due esemplari di una rarissima serie di centocinquanta
anni prima, ma ben nota agli incisori delle monete di Sesto Pompeo. L’unica risposta
possibile è che le monete di Katane sono state coniate più recentemente di quanto gli
studiosi abbiano stabilito.
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Per la serie di monete di Panormos, poi, va tenuto presente che esistono tre
diverse varianti dello stesso tipo di rovescio, per le quali non è possibile indicare una
cronologia relativa. In una moneta, la leggenda dell’etnico è scritta in caratteri greci
tutt’intorno al guerriero; in un’altra moneta abbiamo un monogramma che può essere
facilmente sciolto come abbreviazione del nome della città di Panormos; nel terzo,
oltre allo stesso monogramma, troviamo la leggenda CATO, scritta in caratteri latini.
A nostro avviso, questa leggenda deve necessariamente riferirsi alla presenza in Sicilia
di Marco Porcio Catone di Utica, con l’incarico di propretore nell’anno 49 a.C.
Traendo le conseguenze necessarie dall’analisi, i dati delle monete siciliane
sembrano attestare la loro produzione verso la metà del I secolo a.C., in linea con
quanto si ricava dal materiale ceramico rinvenuto all’interno della nave naufragata, e
dalla datazione delle monete di Efeso.
Lo studio dei materiali numismatici e una proposta di datazione più precisa
permette di offrire nuovi dati cronologici per l’affondamento della nave. La presenza
di rare monete in bronzo di zecche siciliane suggerisce che la nave provenisse da un
porto dell’isola, probabilmente da quello di Katane.
The wreck of Antikythera was discovered by chance by some sponge fishermen
in October 1900, in the northern part of the island of Antikythera, inside the Gulf of
Kaminakia, near the islets called Thermones, north of Cape Kolimba, at a depth of
about 50 meters and a distance from the coast of 25 meters1. The first searches, with
permission granted by the Ministry of Culture and the Greek Navy, were conducted by
the same discoverers, who managed to recover many fragments of bronze and marble
statues and other finds2, including the “Antikythera mechanism”, now in the National
Archaeological Museum of Athens3. This research was suspended in 1901, due to the
death of several divers due to embolism from decompression.
In 1953 and 1976, the explorer Jacques Cousteau devoted himself to some
research on the site of the shipwreck, recovering some artifacts, including coins and a
silver coin hoard, which we will discuss below.
Real systematic research resumed between 2012 and 2013, when marine
archaeologist Brendan P. Foley was authorized by the Greek government to investigate
the seabed of Antikythera. Since 2014, the new campaigns, as part of an international
expedition equipped with modern equipment, are allowing to expand the number of
finds in marble and bronze4, with acquisitions of human skeletons related to the crew
of the sunken ship5, as well as new boat elements. Among the new findings, a type of
weapon known from sources, but never found until now, deserves a mention. It is the
so-called dolphin, a mass of lead with an iron point, used to be dropped on the enemy
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ship from the top of the flagpole, in order to hit and cross the bridge and the enemy
hull because of its own weight and the tip, to produce a leak that could cause it to sink.
The new research has also made it possible to understand the actual size of the
sunken ship, which, with its about fifty meters in length, is one of the largest known
wrecks in the ancient world. The topic of our study does not concern the
archaeological finds discovered in the wreck and the “Antikythera mechanism” but
intends to deepen the investigations on the coins found inside the ship, trying to shed
new light on the port of departure of the ship.
The chronology of the shipwreck
Various proposals have been made for the chronology of the shipwreck, as well
as the port of departure of the ship1. A theory is based solely on a passage by Lucian of
Samosata2, in which it is attested that the original of a painting, of which a perfect
copy was in Athens at that time, had been sent in Italy by Lucius Cornelius Sulla Felix
with other sixty-eight works of art, on a cargo ship (a holkàs, as quoted from the
source), which had subsequently sunk near Cape Malea in the Peloponnese 3.
Objectively, it is difficult to prove that the ship of Silla, sunk in 86 B.C., is the same
found on the seabed near Antikythera, also because Cape Malea is very far from the
island located in the stretch of sea between Crete and the Peloponnese.
Another method of providing a chronology was to use the dates of the
amphorae found in the wreck. Most of the precious ceramics found belong to the socalled eastern sigillata A (ESA), a variant of Hellenistic ceramics, very common
between II and I century B.C.4, but there are also examples of Hellenistic grey
ceramics5. It is, in all probability, also because of the signs of the use of such crockery,
of pottery belonging to the crew of the ship, even if they are present expensive
ceramics, that have made to think, in our opinion wrongly, to material destined to the
commerce.
In the ship have been found also many lagynoi, amphorae for individual
consumption of wine, whose diffusion is attested in the eastern Mediterranean during
the Hellenistic period6. Because of their great number, it was thought that they too
were part of the load more for the contained wine than for the container7.
As for the transport amphorae, it should be noted that, among the twenty-one
artifacts found, there are specimens produced in Rhodes, Kos and Ephesus, as well as
ceramics of the type Lamboglia 28. Because of the indeterminacy of the chronology of
these ceramic materials, it is well understood that the only fact that seems to be
1
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deduced from the material found, is that the shipwreck occurred in the first century
B.C. Moreover, given the not very high numbers of pottery found, especially
compared to the mass of statues and other objects of great value present in the wreck,
it may be necessary to consider the possibility that the ship did not carry out
commercial activities, and that, therefore, this part of the cargo can be considered to
belong to the galley, to the provisions for the crew of the ship, possibly acquired along
the route undertaken1.
To conclude the argument, it is also necessary to give an account of the analysis
of carbon-14 dating of the elm planking of the vessel, conducted in 1964, which
indicated a date ranging between the middle of the third and the first quarter of the
second century B.C. As you can guess, apart from the lack of precision typical of the
method used, we must also consider the long use of ships in ancient times, especially
those of value. In any case, the dating given by the analysis refers to the moment of the
cutting of the tree, from which subsequently the wood would have been obtained for
the construction of the ship.
The coins in the shipwreck
As often happens, the safest contribution to the archaeological dating of sites
and wrecks is provided by the coins found. The necessary condition is, however, that
they be studied by a numismatist, which can provide not only the terminus post quem
of the monetary issue, determined, of course, by the date of minting of the series under
consideration, but also the terminus ante quem, provided by the knowledge of the
circulation of those specimens, that allows to know the historical moment in which
they have been demonetized. In the present case, it must first be stated that thirty-six
silver coins and some forty bronze coins were recovered in 1976, all corroded and
covered by encrustations2. The cleaning and restoration of these materials took place at
the National Archaeological Museum of Athens, where they are currently kept.
The study of these coins should be subdivided, in our opinion, in two different
parts: one that concerns the specimens of microasian mint, both in silver and in bronze,
and the other concerning the Sicilian bronzes, falling within two different areas of
circulation, not comparable with each other. The separate study of the two classes of
materials, those Aegean and those Sicilian, as we will see, allows to deepen the history
of the ship shipwrecked to Antikythera. We insist on this aspect: the coins of Sicily
that were found in Antikythera are very rare, and have had an extremely limited
circulation range, excluding one significant exception, which we will discuss below.
Given this premise, we must draw the scientific conclusion that it makes no sense to
analyse together Sicilian issues and Aegean coins: the bronzes of Sicily have never
circulated regularly in Asia Minor, and are almost impossible to find even beyond the
Strait of Scylla, remaining closed in the island.
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In line with this assumption, we are primarily concerned with the micro-Asian
currencies, which have been studied with great accuracy by our Greek colleagues: a
hoard of Cistophoric Coinage and three bronze coins. The treasury is composed of
thirty-six silver cistophoric tetradrachms, 32 of which are attributable to the mint of
Pergamon and 4 to that of Ephesus1. The typology is typical of the cistophorus2: on the
front, the Cista Mystica from which emerge some snakes, with around a garland of ivy
with fruit; at the back, two coiled snakes around a gorytos, an eastern quiver for bow
and arrows, with around monograms and abbreviations of names of magistrates.
Pergamon and Ephesus emissions differ, typologically, by the symbol placed on the
right. Among the coins found inside the wreck, in those of Pergamon we see a sacred
object variously interpreted by numismatics, on which a serpent is wrapped, which, in
our opinion, should represent the sceptre of the king; on the specimens of Ephesus,
instead, you recognize a torch.
From the chronological point of view, the coins minted in Pergamon have been
attributed by scholars to the years from 104/98 B.C. to 76/67 B.C., the date that marks
the end of the coinage until 59 B.C.3. The coins of Ephesus are easier to date because
they report the year of issue, even if, in the specimens found, the only legible refers to
the year 53, corresponding to our 77/76 B.C., if it is assumed as the beginning of the
era of Ephesus its elevation to the capital of the province of Asia in 129 B.C., or 82/81
B.C., if we consider 134/133 B.C., the year of the creation of the Provincia Asiana4.
As always happens in every hoard, fruit of long-term accumulation and hoarding, the
presence of specimens coined thirty years before the most recent ones is, from the
numismatic point of view, to be considered habitual.
As for the three legible bronzes, we note that there are a specimen of Cnidus
and two of Ephesus. The coin of the city of Caria was dated by scholars in the second
half of the third century B.C. and has a typology with on the obverse a head of
Aphrodite turned to the right, while on the reverse you recognize a ship bow facing
right, with legend and name of illegible magistrate5. Knowing the monetary circulation
of Asia Minor, it is not surprising the discovery of a coin minted by more than a
century and a half, in a context of accumulation of specimens that always remained in
use, practically until their consumption.
The two bronzes of Ephesus have on the front the bust of Artemis turned to
right, with on the shoulder bow and quiver; to the verse we see the forepart of a stag
kneeling, with torch to the left, legend and name of magistrate 6. On the two coins from
the wreck, you can read the names of two magistrates: Menophilos e Demetrios. The
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series is dated almost unanimously around the middle of the first century B.C.,
although this fundamental data was never considered for the dating of the shipwreck.
The remaining three legible bronzes, two from the Katane mint and one from
the Panormos mint, belong to a completely different geographical context, such as
Sicily, with its own circulation of coins. The two coins of Katane show a typology
1
with a right-facing head of Dionysus with ivy crown, and legend
, while on
the reverse we find the figures of the Pii Fratres of Katane, Amphinomos and
2
Anapias, with their parents on their shoulders, and above the legend
.
The specimen of Panormos has on the front the graduated head of Zeus turned
to the left, and on the verse the standing figure of a warrior with whole panoply, in the
act of offering a libation, with on the left the monogram of the name of the mint3.
Concerning the studies on the two bronze coin series, should be noted that the
chronologies proposed by the existing bibliography are vague and questionable, not
relying on any evidence, but simply on the sensitivity of the numismatics who have
studied them, and sometimes only on “iconographic fashions”, also important, but
often fallacious4.
More specifically, as regards the series of Katane (fig. 1), usually dated to the
second century B.C., it should be noted, as, moreover, had already noticed Michael
Crawford5, that there is an extraordinary similarity between the reverse of these
bronzes and that of the issuance of silver denarii in the name of Sextus Pompey, that
have on the front the head of the general, facing right, and towards the two brothers
from Catania on the sides of a figure of Neptune with an aplustre in his right hand, and
the foot resting on the bow of the ship, dated around 40 B.C., during the course of the
Bellum siculum6 (fig 2). The type of Neptune, shown as the winner of a naval battle
thanks to the presence of the aplustre torn by an enemy ship, used as a trophy, recalls
the statue of Poseidon Porthmios, that was in Porticello di Villa San Giovanni, in
whose waters a naval battle took place, won by the son of Pompey Magnus 7. We
wonder how it is possible to justify the presence in a wreck of the half of the first
century B.C. of two specimens of a very rare series of one hundred and fifty years
before, but well known to the engravers of the coins of Sextus Pompey. The only
possible answer is that Katane coins have been minted more recently than scholars
have established.
For the coin series of Panormos, then, it must be kept in mind that there are
three different variants of the same type of reverse, for which it is not possible, at the
1
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moment, to indicate a relative chronology. In one coin issue, the legend of the ethnic is
written in Greek characters all around the warrior1 (fig. 3); in another coin we have a
monogram that can be easily dissolved as an abbreviation of the name of the city of
Panormos2 (fig. 4); in the third, in addition to the same monogram, we find the legend
CATO, written in Latin characters3 (fig. 5). In our opinion, this legend must
necessarily refer to the presence in Sicily of Marcus Porcius Cato of Utica, with the
charge of propraetor in the year 49 B.C. Caesar testifies that, at the beginning of the
Bellum Civile, Cato, to whom Sicily had been assigned, had begun to repair the ships
of the Sicilian war fleet, as well as to request new vessels from the island
communities, but then he leaved the island for the arrival of an army sent by Caesar4.
The presence of a precise terminus ad quem for the coinage of the series of Panormos
with CATO legend, of course, provides a date for the series that presents the only
monogram citizen, which is found in the wreck of Antikythera, with all known
specimens falling within the same weight range.
Drawing the necessary consequences from the in-depth analysis, the data of the
Sicilian coins seem to attest to their production towards the middle of the first century
B.C., in line with what is obtained from the ceramic material found inside the
shipwrecked ship, and from the dating of the coins of Ephesus.
If read under the lens of the numismatic study, the data from the coins of the
shipwreck seem to attest to two different areas of circulation, to which the various
coins refer. It should be noted, in fact, that there was not, in that historical period, a
Mediterranean circulation of bronze coins. From the data in our possession, except for
very limited exceptions, the range of circulation of the bronze nominal is always very
limited. Except for some very rare examples, among which the discovery at Delos of a
single coin of the series of Katane with Dionysus and the Pii fratres5, the bronze coins
of Asia Minor are not found in Sicily, and Sicilian coins are not found in Anatolia6.
The first coherent area of circulation is Anatolia. The treasure of Cistophoric
coins and bronze specimens must necessarily be related to the destination or one of the
ports touched by the boat, where were loaded all the artistic treasures destined to
Rome. The presence of four silver coins of the mint of Ephesus, not so common as
those of Pergamon, as well as two bronzes of the same mint, seems to indicate in the
capital of the Province of Asia an important stage in the maritime route of the ship.
We must note a second area of circulation, separated from the first, which is
focused on the ports of Panormos and Katane. In order to understand the importance
of the Sicilian bronze finds, it is necessary to say again how these coins are very rare
1
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outside Sicily, also in the near Calabria. It is a local numerary, intended for circulation
in Sicily, whose presence on board the boat cannot be explained in any other way,
except postulating the provenance of the ship from Sicily.
At the end of the examination, it seems to us that it is necessary to try to look at
the wreck, considering the acquired data not contestable. The first consideration
concerns the provenance of the large transport vessel, whose sailors possessed rare
Sicilian emissions, which would seem to indicate a Sicilian vessel used for the
transport, perhaps public, of war preys from the East, probably in the age of Caesar. It
should not be forgotten, in this regard, that the inscriptions present on the “Antikythera
mechanism” found on the wreck are written with letters characteristic of the alphabet
of Corinth, typical of Syracuse.
The “mechanism” opens a whole series of doubts on the material transported
from the ship, that it is considered like part of a cargo of goods to sell. In our opinion,
as we have pointed out above, the low number of amphorae present seems to refer
more to a galley, than to merchandise to sell or exchange. The variety of types can be
explained by the well-known practice of buying fresh food and drinks in the various
ports where you landed. In this perspective, even the various lagoons found should
have been purchased by the crew during the journey from Sicily to Ephesus.
Regarding the route followed from the ship, the presence of a bronze specimen of
Katane in the monetary discoveries in the archaeological excavations of Delos shows,
in our opinion, the importance of the island sacred to Apollo and Artemis. Delos is a
port used in the routes between Italy and the East. It is also useful to repeat how
Kythera and Antikythera were in ancient times two fundamental harbours along the
same route, since they were to be the only landmarks in the stretch of sea between
Crete and the Peloponnese, one of the most dangerous of the entire itinerary.
Only further studies and research will clarify which objects were the property of
the owner or captain of the sunken ship in Antikythera, and which, instead, represented
the cargo that had embarked in the East, in respect of which, I believe it is still
necessary to investigate whether these are intact works of art to be brought to Rome or
whether, together with them, parts of ruined statues had been loaded, to be used as
metal to be melted. Then there remains the most intriguing question to ask researchers:
what was the function of the “mechanism”? Is it a system for determining the day and
year, starting from the position of the main visible planets, or was it built for an
unknown purpose?
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ДО ПИТАННЯ БАЗОВОЇ ПЕРІОДІЗАЦІЇ НАСЛІДУВАНЬ РИМСЬКИХ
ІМПЕРСЬКИХ ДЕНАРІЇВ В АРЕАЛІ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ:
КОНЦЕПЦІЯ ДВОХ «ХВИЛЬ»
ON THE QUESTION OF THE BASIC PERIODIZATION OF IMITATIONS
OF THE ROMAN IMPERIAL DENARII IN THE CHERNYAKHIV CULTURE
AREA: THE CONCEPT OF TWO «WAVES»
Анотація.
Статтю присвячено вдосконаленню існуючої типологізації та
періодизації наслідувань римських імперських денаріїв, які виготовлялися в
ареалі черняхівської культури протягом ІІ – IV століть.
Задля вирішення цього завдання авторами запропоновано та використано
комплексну аналітичну схему, що складається із системи класифікаційних
параметрів типологізації наслідувань римських монет в ареалі черняхівської
культури. Використання зазначеної схеми дозволило сформувати «профілі» та
обґрунтувати наявність у загальній сукупності наслідувань римських денаріїв
двох великих, хронологічно відокремлених та таких, що не перетинають одна
одну, груп («хвиль») наслідувань.
Подальший аналіз дозволив більш детально описати та співставити
зазначені дві «хвилі» наслідувань. Установлено, що перша «хвиля» стосується
періоду поступового потрапляння римської срібної монети до ареалу
черняхівської культури (II – початок III століття), що дозволяє суттєво
уточнити поширену в літературі точку зору, згідно з якою всі наслідування
відносяться до 2-ої половини ІІІ століття або навіть пізнішої пори. Друга ж
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«хвиля», дійсно, стосується другої половини ІІІ – початку IV століття, як і було
вже встановлено в літературі.
Таким чином, за результатами дослідження обґрунтовано комплексний
підхід щодо класифікації наслідувань в ареалі черняхівської культури,
вдосконалено типологізацію таких наслідувань та суттєво уточнено
хронологічні рамки їх виготовлення.
Ключові слова: наслідування римських імперських денаріїв, ареал
черняхівської культури, типологізація, періодизація, дві «хвилі» наслідувань.
Abstract.
Imitations of Roman coins, the findings of which are very numerous and diverse
in Ukraine, have already attracted the attention of researchers. The material
accumulated over the last two decades, when taking into account its scale and
diversity, allows us to state that imitations of Roman coins in the area of Chernyakhiv
culture, is an unique and large-scale phenomenon, visible on the imaginary «map» of
ancient numismatics. In this context, the growing number of new findings of imitations
actualizes the task of more detailed and meaningful categorization of the accumulated
material, in order to create a certain integral «canvas» of such a phenomenon as the
imitations of Roman coins from the area of Chernyakhiv culture.
The article is devoted to the improvement of the existing typology and
periodization of imitations of Roman imperial denarii, which were made in the area of
Chernyakhiv culture during the II - IV centuries. To solve this problem, the authors
proposed and used an analytical scheme, consisting of a set of classification
parameters for the typology of imitations of Roman coins in the area of Chernyakhiv
culture. The use of this scheme allowed to form «profiles» and to substantiate the
presence in the general set of imitations of two large, non-intersecting groups
(«waves») of imitations.
Further analysis allowed to describe and compare these two «waves» of
imitation in more detail. It was found that the first «wave» refers to the period of
gradual entry of the Roman silver coins into the area of Chernyakhiv culture (II - early
III century), which significantly clarifies the common view, according to which all
imitations belong to the second half of the III century or even later. The second
«wave» of imitations really refers to the second half of the III - early IV century, as it
was established in the literature.
Thus, the results of the study substantiated a comprehensive approach to the
classification of imitations of Roman coins in the area of Chernyakhiv culture and
significantly clarified the chronological framework of their production. In the future,
the concept of two «waves» and the analytical scheme proposed by the authors may
contribute to a more accurate classification and periodization of the whole array of
imitations of Roman coins, which were made in the area of Chernyakhiv culture.
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Key words: imitations of Roman imperial denarii, area of Chernyakhiv culture,
typology, periodization, two «waves» of imitations.
Постановка проблеми. Наслідування римських монет, знахідки яких на
території України надзвичайно численні та різноманітні, вже досить давно
привернули увагу дослідників. Накопичений за останні два десятиріччя матеріал
за своїми масштабами та розмаїттям дозволяє стверджувати, що наслідування
римських монет в ареалі черняхівської культури, безсумнівно, становлять
унікальне та досить масштабне явище, виразно помітне на умовній «мапі»
античної нумізматики, яке на період свого розквіту, фактично, не має аналогів.
За цих умов зростаюча кількість нових знахідок наслідувань (як денаріїв,
так і монет інших номіналів) актуалізує завдання щодо розробки базової
аналітико-класифікаційної схеми опису та категоризації накопиченого матеріалу
з метою подальшого створення на основі цієї схеми певного цілісного «полотна»
такого явища, як наслідування римських монет в ареалі черняхівської культури.
У свою чергу, вирішення такого завдання, окрім внутрішнього впорядкування
виявлених наслідувань, сприятиме більш ефективному використанню
нумізматичного матеріалу для з’ясування інших питань історії черняхівської
культури. Крім того, це сприятиме розв’язанню більш конкретної проблеми, –
змістовної типологізації та датування наслідувань римських імперських денаріїв
в ареалі черняхівської культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кількість досліджень
феномену наслідувань римських монет та його можливих імплікацій щодо
уточнення історії черняхівської культури зростає пропорційно до кількості
знахідок таких наслідувань. Зокрема, вже проведено значну роботу по
каталогізації знахідок наслідувань1. Дослідження значної кількості питань щодо
феномену наслідувань в ареалі черняхівської культури в досить широкому
історико-археологічному контексті належать К. Мизгіну2 та А. Бурше3. Також
заслуговують на увагу змістовні та вдалі спроби виокремлення в загальному
масиві наслідувань специфічних груп для більш точного опису та датування
відповідного типу наслідувань4. Однак, у цілому досить помітне фокусування
досліджень або на певних специфічних групах наслідувань, або на окремих
аспектах їх виготовлення та обігу, які з тих чи інших причин привернули увагу
дослідників. Наприклад, дослідження феномену литих денаріїв І–ІІІ століть5,
питання технології виготовлення наслідувань6 та ін.

1

Anokhin 2015
Myzgin 2009
3
Burshe, Myzgin 2017
4
Anokhin 2018
5
Nadvirniak, Pohorilets 2019
6
Burshe, Myzgin 2017
2
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Наразі бракує комплексних узагальнюючих досліджень, спрямованих на
систематизацію накопиченого матеріалу, зокрема щодо наслідувань римських
імперських денаріїв І–ІІІ століть. Така систематизація потребуватиме й
вирішення методологічних питань, у тому числі й питання розробки та
використання єдиної методологічної схеми з наскрізною системою базових
параметрів. Це дозволило б сформувати єдиний аналітичний простір
дослідження феномену наслідувань римських монет в ареалі черняхівської
культури, виявлення їх різних груп та різновидів а також співвідношення між
ними. Зауважимо, що таких значущих ознак може бути досить багато, якщо
взяти до уваги розмаїття варіантів наслідувань в ареалі черняхівської культури.
Теоретико-методологічні основи дослідження. Основний метод –
порівняльний аналіз та узагальнення його результатів на основі запропонованої
авторами системи наскрізних класифікаційних параметрів/ознак для
типологізації наслідувань римських монет в ареалі черняхівської культури.
Формулювання цілей статті полягає: 1) у розробці комплексного
підходу щодо класифікації наслідувань як цілісної системи диференціюючих
параметрів/ознак, певної наскрізної «системи координат», яка відображала б
значущі для класифікації масиву знахідок параметри та дозволяла б на основі
формування відповідних «профілів» виокремлювати специфічні групи
наслідувань та встановлювати зв’язки між цими групами; 2) в обґрунтуванні з
використанням зазначеного підходу наявності двох великих та хронологічно
ізольованих одна від одної груп наслідувань римських імперських денаріїв та,
відповідно, уточненні хронологічних рамок виготовлення наслідувань римських
монет в ареалі черняхівської культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. За базову аналітичну схему
для формування «профілів» наслідувань з метою класифікації та виокремлення
груп/підгруп/різновидів пропонується використовувати такий перелік
класифікаційних параметрів1 (Табл. 1).
Таблиця 1
Класифікаційні параметри для типологізації наслідувань римських монет
в ареалі черняхівської культури
\

1.

1

ПАРАМЕТР

ОПИС, ЗМІСТ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРАМЕТРА

Технологія
виготовлення
наслідування

Йдеться про базову технологію, варіантів якої для наслідувань досить
небагато – карбування, плакування (посріблення або позолота), литво.
Аналітичний потенціал параметра «технологія виготовлення» полягає в тому,
що саме технологія виявилася однією з найбільш сталих первинних ознак, на
основі якої виокремлюються найбільш великі сукупності наслідувань, які
надалі також можуть бути диференційовані на підгрупи за іншими
параметрами/ознаками.

Необхідною вимогою до класифікаційних параметрів має бути їх невипадковий та повторюваний
відносно всієї сукупності характер, лише в цьому випадку вони можуть бути основою виокремлення
тих чи інших груп/підгруп/різновидів.
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Продовження Табл. 1

Матеріал,
відповідність
матеріалу
прототипові

Визначається матеріал, з якого виготовлено наслідування, та його
відповідність матеріалові прототипу.
Аналітичний потенціал даного параметра, особливо щодо відповідності
матеріалу наслідування матеріалові прототипу, полягає у визначенні
функціонального призначення наслідування – чи це введення у грошовий обіг
наявного дорогоцінного металу (карбовані наслідування з якісного срібла чи
золота), чи це підробка (плаковані бронзові наслідування), чи просто
монетовидна прикраса (приклад – литі у сріблі копії римських бронзових
фолісів ІV століття).

Стилістика

Досить складний для формалізації параметр, який, однак, має велике значення
для виокремлення тих чи інших груп наслідувань. Мають значення
впізнаваність прототипу, наявність тих чи інших стилістичних повторюваних
деталей зображення та ін.
Аналітичний потенціал – виокремлення на основі стилістичної єдності певних
груп наслідувань, що становить вагомий аргумент для віднесення відповідних
груп до єдиного географічного та хронологічного простору. Зокрема,
усталеність певного стилю наслідувань може свідчити про більш високий
ступінь організації їх виробництва.

4.

Географічна
локалізація
знахідок

Визначення місць знахідок наслідувань.
Аналітичний потенціал параметра: зважаючи на те, що наслідування були
засобом локального грошового обігу та накопичення, місця із найбільшою
концентрацією знахідок з великою ймовірністю одночасно можна визначити й
місцями їх виготовлення. У поєднанні зі штемпельним аналізом (виявлення
одноштемпельних наслідувань) дане припущення може сприяти визначенню
ареалу обігу наслідувань, виготовлених однією «майстернею».

5.

Основні
(домінуючі)
прототипи

Визначення основних прототипів для виготовлення наслідувань.
Аналітичний потенціал цього параметра полягає у визначенні, насамперед,
найбільш поширених монет в ареалі, де було виготовлено наслідування, а
також (але з певними та досить суттєвими застереженнями) у датуванні
самого наслідування.

6.

Ознаки
альтернативного
(немонетного)
використання

Наявність отворів, вушок (або їх слідів) та ін., які свідчать про «немонетне»
використання наслідувань – у першу чергу як амулетів та прикрас.
Аналітичний потенціал цього параметра полягає у: 1) визначенні масштабів
нецільового (немонетного) використання власне монет та наслідувань;
2) виокремленні специфічних монетовидних предметів (прикрас, амулетів),
виготовлених за мотивами тих чи інших монет, але які з самого початку
виготовлялись не як монети, а як прикраси.

7.

Ступінь обігового
зношення (як
маркер часу в
обігові)

Йдеться про типові ознаки перебування монети в обігу, типове зношення
рельєфу, яке виникає у процесі обігу.
Аналітичний потенціал ознаки – в першу чергу датування монети, а також
установлення її співвідношення до інших монет із наближеним ступенем
зношення. Особливо цінною ця ознака стає при аналізові комплексних
знахідок.

8.

Штемпельні
зв’язки та
перетини з іншими
монетами

Наявність штемпельних перетинів різних монет – чи не найсильніша ознака
їхньої спорідненості та приналежності до однієї групи (щонайменше, – з
урахуванням місця та часу виготовлення).
Принципово важливе те, що в певних «замкнутих» умовах (наприклад, у
роботі однієї монетної майстерні) штемпельні перетини різних монет
виникають, фактично, як обов’язкові1.

2.

3.

1

Цей феномен дуже добре прослідковується на прикладі малотиражних провінційних монет. Також він
яскраво проявився у зазначених наслідуваннях – всередині кожної з двох «хвиль» штемпельні зв’язки
дуже поширені та численні.
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Змістовне наповнення наведених у таблиці параметрів/ознак дозволить
визначити «профілі» тих чи інших наслідувань та на основі співставлення
зазначених «профілів» забезпечить можливість виокремлювати сталі групи чи
різновиди наслідувань. При цьому важливо брати до уваги весь комплекс
параметрів в його цілісності (наприклад, наявність у кількох наслідувань ознак
немонетного використання не може бути достатньою підставою для віднесення
їх до однієї хронологічної групи, вданому разі необхідне співпадіння і за іншими
параметрами).
Зазначимо, що дане дослідження сфокусоване на аналізові на основі
запропонованої класифікаційної схеми саме наслідувань римських імперських
денаріїв; наслідування інших номіналів (ауреусамів, сіліквів, фолісів тощо) не
обрано предметом цього дослідження, хоча запропонована схема цілком може
бути прийнятною для застосування і в інших варіантах.
Основна гіпотеза дослідження зводиться до того, що у масиві наслідувань
римських імперських денаріїв в ареалі 1 черняхівської культури існують дві
самостійні та хронологічно ізольовані одна від одної великі групи наслідувань,
які відповідають двом «хвилям»2 виготовлення таких наслідувань.
За ключові (первинні) ознаки виокремлення наслідувань першої та другої
«хвилі» було обрано технологію виготовлення та матеріал як найбільш сталі,
повторювані параметри, що характеризують кожну з «хвиль».
Перша «хвиля» наслідувань. З точки зору технології та матеріалу
наслідування першої «хвилі» – це карбовані з досить високоякісного срібла
монети, для карбування яких використовувалися самостійно виготовлені (а не
скопійовані) штемпелі. При цьому стилістична «розбіжність» денаріїв першої
«хвилі» була надзвичайною, – від, фактично, не впізнаваних, украй схематичних
штемпелів, де вже важко встановити прототип (Мал. 1, №№ 1, 2), до, фактично,
повних копій своїх прототипів, де лише певні стилістичні відхилення (помітні
лише фахівцям) та несуттєві помилки в легендах свідчать, що перед нами
наслідування, а не римський оригінал (Мал. 1, №№ 3, 4).

1

2

Автори свідомо уникають словосполучення «черняхівські наслідування» стосовно всього комплексу
наслідувань римських імперських денаріїв та використовують словосполучення «ареал черняхівської
культури». Це обумовлено необхідністю зробити акцент саме на географічній локалізації місця
виготовлення та обігу зазначених наслідувань. Адже, як буде показано далі, наслідування першої
«хвилі» виготовлялись дещо раніше від загальновизнаної нижньої хронологічної межі черняхівської
культури (перша половина ІІІ століття) та, ймовірно, відносяться до періоду її становлення. Проте
виготовлялися вони на тій самій території.
Вибір досить метафоричного терміну «хвиля» не випадковий, адже використання більш звичних
термінів «етап» або «фаза» передбачає наявність певної спадкоємності між етапами або фазами певного
цілісного процесу; в даному випадку між «хвилями» спадкоємність, фактично, відсутня (це буде
показано нижче). На думку авторів, термін «хвиля», при всій своїй метафоричності, більш точно
відображає сутність процесів, що відбулися в царині наслідування римських монет в ареалі
черняхівської культури протягом приблизно другої половини ІІ – середини IV століть.
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Рис. 1. Наслідування імперських денаріїв, перша «хвиля».

Така неусталеність стилю свідчить і про неусталеність та певну
ситуативність самого процесу виготовлення цих наслідувань. Адже, дійсно, в
наслідуваннях першої «хвилі» немає жодних стилістичних стандартів, що
свідчить про слабку організацію, децентралізацію та кустарний характер
виробництва. У той же час, базовою та, фактично, незмінною ознакою
наслідувань першої «хвилі» виступає той факт, що всі вони, майже без
винятків, – срібні1, причому виготовлені зі срібла досить високої проби 2. При
цьому фактична відсутність на наслідуваннях першої хвилі отворів, вушок
свідчить, що вони виконували саме функцію грошей, отже, якесь альтернативне,
«немонетне» їх використання не передбачалося. Відповідно, виготовлення таких
наслідувань забезпечувало вирішення цілком прагматичного завдання щодо
монетизації (введення в обіг) наявного срібла. Причому, на відміну від
наслідувань другої «хвилі», виконувалось це завдання, так би мовити, чесно,
адже кожна така монета була дійсно срібною.
Окремо слід відзначити наявність великої кількості наслідувань першої
«хвилі» з ознаками довгого перебування в обігу, що також досить переконливо
свідчить про відносно ранній період їхнього виготовлення (Мал. 2). Необхідно
акцентувати, що мова йде не просто про монети, які збереглися в поганому стані,
що може бути результатом, наприклад, корозії, а саме про екземпляри із
класичним обіговим зношенням. На малюнку 2, №№ 1 та 2, наведено саме такі
Відомі поодинокі знахідки литих копій наслідувань першої «хвилі», але їх доцільно розглядати як
частину іншого феномену, пов’язаного з виготовленням так званих «лімесних» денаріїв; просто у
випадку із появою «лімесних» наслідувань першої «хвилі» як моделі для копіювання було обрано
наслідування. Але це вже вторинний процес, який прямо не стосується виготовлення самого
наслідування, що стало моделлю для своєї «лімесної» копії.
2
Burshe, Myzgin 2017: 41
1
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екземпляри – відкарбовані з якісного срібла та, фактично, без жодних слідів
корозії, але з ознаками значного обігового зношення.

Рис. 2. Наслідування імперських денаріїв першої «хвилі» з ознаками довгого перебування
в обігу у співставленні з денаріями Марка Антонія
з надкарбуваннями Веспасіана

Звісно, виникає питання, – як оцінити період обігу денарія, зважаючи на
ступінь його зношення? На нашу думку, досить показовим матеріалом для
співставлення може бути аналіз денаріїв І ст. до н.е., які за часів Веспасіана
отримали надкарбування IMP VES з метою підтвердження їхньої валідності як
платіжного засобу. Ці денарії дають цілу галерею зразків того, як виглядають
римські денарії, які перебували в обігу 100 і більше років. На малюнку 2, №№ 3
та 4, за референтний зразок наведено 2 денарії Марка Антонія з
надкарбуваннями Веспасіана, які наносилися у 74 –79 рр1. Тобто, це зручний та
вельми наглядний зразок того, як приблизно виглядає римський денарій, що
пробув в обігу близько 100 років. Співставлення з наведеними прикладами
наслідувань першої «хвилі» (Мал. 2) свідчить, що вони мають приблизно той же
ступінь обігового зношення, що й наведені за зразки денарії з надкарбуванням
Веспасіана. Окремо слід зазначити, що таких зношених наслідувань у першій
«хвилі» досить багато, що свідчить про те, що значна їх частина перебувала в
обігові, щонайменше, кілька десятиріч і що вони, ймовірно, є приблизними
«однолітками» основної маси римських денаріїв І–ІІ століть, що знаходять в

Зображення денаріїв Марка Антонія із надкарбуваннями Веспасіана взято з архіву сайту
www.cngcoins.com, а саме:
1) https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=381313
2) https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=378775
1
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Україні, та для більшості з яких характерний дуже високий ступінь обігового
зношення.
Таким чином, наслідування першої «хвилі», скоріше за все, виготовлялись
одночасно з початковим етапом надходження римської монети (денаріїв) на
територію сучасної України (тобто, до подій ІІІ століття), коли дефіцит срібної
монети був цілком ймовірним, і становили процес монетизації срібла, коли
дорогоцінний метал запускався в обіг шляхом карбування наслідувань, більшою
або меншою мірою схожих на прототипи.
Друга «хвиля» наслідувань.
З технологічної точки зору даний тип наслідувань – це плаковані сріблом
бронзові підробки, що принципово відрізняє наслідування другої «хвилі» від
наслідувань першої «хвилі». Звертає на себе увагу досить рівний, дуже
наближений до оригіналу стиль виконання (Мал. 3). Немає жодних проблем із
впізнаваністю прототипу, навіть легенди у більшості випадків виконано без
помилок. Звісно, мають місце штемпелі, далекі від прототипів (наприклад,
реверс №1 на Мал. 3), але і їм дуже далеко до окремих, майже фантазійних,
образів першої «хвилі» наслідувань (Мал. 1, №№ 1, 2).

Рис. 3. Типові наслідування імперських денаріїв, друга «хвиля».

У цілому не вдалося виявити серед наслідувань другої «хвилі»
екземплярів із типовими ознаками довгого перебування в обігу. Характерна ж
для цих наслідувань розмитість рельєфу – наслідок використаної технології
виготовлення. Фактично, детальний опис другої «хвилі» наслідувань денаріїв
уже зроблено1, проте в іншому дослідницькому контексті та з використанням
іншої термінології, а також визначено період їх виготовлення: кінець ІІІ –
початок IV століття.
Узагальнимо й порівняємо «профілі» першої та другої «хвиль»
наслідувань римських імперських денаріїв у зведеній таблиці (Табл. 2).

1

Anokhin 2018
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Таблиця 2.
Порівняння першої та другої «хвиль» наслідувань денаріїв
за ключовими параметрами/ознаками
НАСЛІДУВАННЯ ПЕРШОЇ
ПАРАМЕТР
«ХВИЛІ»
Карбування
1. Технологія
самостійно
виготовленими
виготовлення
штемпелями
наслідування
Якісне срібло, що відповідає 2. Матеріал,
матеріалові
прототипу
(в
відповідність
окремих
випадках
навіть
матеріалу
перевершує його за якістю)
прототипові
Надзвичайне розмаїття, від,
фактично,
фантазійних
невпізнаваних
образів,
до, 3. Стилістика
практично,
повної
відповідності прототипу
Ареал
черняхівської культури

4. Географічна
локалізація
знахідок

У
«впізнаваній»
частині
наслідувань
як
прототипи
домінують імператори періоду
Траяна – Коммода, з дуже 5. Основні
несуттєвими
винятками.
(домінуючі)
Зафіксована значна кількість
прототипи
наслідувань
«раннім»
імператорам – Траяну, Адріану
та навіть Веспасіану.
Фактично, відсутні. Отвори
зустрічаються не частіше ніж у 6. Ознаки
римських монетах регулярного
альтернативног
випуску; тобто, дані монети
о (немонетного)
виготовлялися для грошового
використання
обігу
Наявна
велика
кількість 7. Ступінь
екземплярів з ознаками дуже
обігового
довгого перебування в обігові
зношення (час
(кілька десятиріч або навіть
перебування в
більше).
обігові)
Численні штемпельні зв’язки та 8. Штемпельні
перетини всередині наслідувань
зв’язки та
першої «хвилі» при одночасній
перетини з
відсутності таких зв’язків із
іншими
наслідуваннями другої «хвилі»
монетами

1

Anokhin 2018: 36
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НАСЛІДУВАННЯ ДРУГОЇ «ХВИЛІ»
Плакування
Плакована бронза, не відповідає
матеріалові прототипу
Відсутність значного розмаїття,
високий
ступінь
стилістичної
відповідності
прототипові;
фактично, повна впізнаваність
прототипу, щонайменше, на рівні
імені імператора
Ареал
черняхівської культури
Безумовно домінують прототипи,
пов’язані з імператорами династії
Антонинів, – Коммод, Марк
Аврелій,
Антонін
Пій.
Наслідування імператорам більш
ранього
періоду,
фактично,
відсутні1.

Фактично, відсутні, ці наслідування
виготовлялися для грошового обігу
Екземпляри з ознаками довгого
перебування в обігу та відповідним
типовим
обіговим
зношенням
рельєфу не зустрічаються; погана
збереженість багатьох пояснюється
саме
технологією
їхнього
виготовлення
Численні штемпельні зв’язки та
перетини всередині наслідувань
другої «хвилі» при одночасній
відсутності таких зв’язків із
наслідуваннями першої «хвилі»
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Як бачимо, перша та друга «хвилі» наслідувань імперських денаріїв,
фактично, не перетинаються за багатьма ознаками, окрім географічної
локалізації знахідок та домінуючих базових прототипів (денарії Траяна –
Коммода; хоча для другої «хвилі» цей діапазон, фактично, зводиться до
Антоніна Пія – Коммода). Виходячи з цього, можна зробити попередній
висновок, що в певному сенсі процес виготовлення наслідувань імперських
денаріїв на території України був дискретним, і перша «хвиля» не переходила у
другу «хвилю». Перша «хвиля» мала надзвичайну кількість штемпельних
перетинів всередині себе, аналогічно, – друга «хвиля» відзначається наявністю
великої кількості взаємопов’язаних штемпелями екземплярів. Тобто, всередині
кожної із «хвиль» штемпельні зв’язки були надзвичайно розвинутими та
сильними, але при цьому між собою ці дві «хвилі» не перетинаються і
становлять дві окремі групи. Таким чином, це дві самостійні «хвилі» наслідувань
римських імперських денаріїв в ареалі черняхівської культури, які не
перетинаються за багатьма ключовими параметрами та не мають штемпельних
зв’язків.
Зважаючи на те, що зазначені дві «хвилі» мають єдиний географічний
ареал, але не співпадають за багатьма базовими параметрами та не
перетинаються між собою, виглядає цілком слушною гіпотеза, що виготовлення
цих двох сукупностей («хвиль») наслідувань рознесено хронологічно.
Час виготовлення наслідувань другої «хвилі» можна вважати
встановленим, – це кінець ІІІ – початок IV ст1. Фактично, в контексті
запропонованої концепції двох «хвиль» у зазначеному дослідженні йдеться про
наслідування другої «хвилі», а обґрунтоване автором датування не викликає
жодних заперечень, більше того, – певним чином дає відправну точку для
датування наслідувань «першої» хвилі.
Але коли ж карбувались наслідування першої «хвилі»? Надзвичайне
розмаїття прототипів, стилів виконання свідчать про кустарність та
децентралізованість виробництва цих монет; високоякісне срібло – про те, що
мета їх виготовлення полягала в поповненні обігу додатковою (але срібною!)
монетою. Наявність значної кількості дуже зношених екземплярів свідчить про
те, що в обігу деякі з цих наслідувань перебували досить довго, щонайменше
десятки років. Таким чином, з урахуванням проведеного вище аналізу,
гіпотезою, яка найбільш несуперечливо поєднує в собі виявлені параметри
наслідувань першої «хвилі», буде припущення, що вони відносяться до першого
періоду поступового потрапляння римської монети на територію, де
формувалася черняхівська культура, ймовірно, протягом ІІ ст., починаючи від
римського підкорення Дакії та приблизно до періоду правління династії Северів.
Зазначене датування першої «хвилі» наслідувань суперечить поширеній в
літературі точці зору, згідно з якою всі наслідування римських імперських
1
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денаріїв з ареалу черняхівської культури відносять до періоду середини ІІІ ст. і
пізнішого. Це також суперечить тезі, згідно з якою карбування власної срібної
монети не мало сенсу, оскільки її і так було дуже багато, і срібні наслідування (в
нашій термінології – це наслідування першої «хвилі») були імпортом1. Але ці
тези базуються на припущенні, що обіг римської монети в ареалі черняхівської
культури розпочався, власне, зі значними надходженнями римського срібла в
період Скіфських війн. Дійсно, найбільш масштабне «вливання» римського
срібла відноситься саме до цього періоду, відповідно, цей факт не викликає
заперечень. І дійсно, після такого «вливання» карбувати власну монету вже не
було жодного сенсу.
Але виникає питання: а що було до так званих «Скіфських війн», особливо
на територіях, безпосередньо наближених до кордонів Римської Імперії? Невже
жодного грошового обігу не було? Навряд чи. Цілком ймовірно, що як раз у цей
період (ІІ – початок ІІІ ст.) потрапляння римської монети на територію
становлення черняхівської культури було вельми обмеженим, відповідно,
карбування власних срібних наслідувань цілком мало сенс.
За робочу гіпотезу можемо взяти припущення, що наслідування першої
«хвилі» створювалися на прикордонних з Римською Імперією територіях,
ймовірно, у дакійському етнічному субстраті, який згодом став частиною
поліетнічної черняхівської культури, приблизно у другій половині ІІ – самому
початку ІІІ століть. На користь такої гіпотези свідчить, по-перше, той факт, що
дакійці вже мали певний досвід виготовлення наслідувань (тобто, це не було для
них чимось новим), і по-друге – близькість до кордону з Імперією стимулювала
торгівлю, а прикордонна торгівля завжди стимулювала і виготовлення
наслідувань, що імітують домінуючі на той чи інший час монетні типи. Крім
того, ця гіпотеза добре пояснює наявність великої кількості наслідувань із
ознаками довгого перебування в обігу, значну кількість наслідувань денаріїв
Траяна та Адріана (при, фактично, повній їх відсутності серед наслідувань
другої «хвилі») та відсутність спадкоємності між наслідуваннями першої та
другої «хвилі».
Пізніше, вже у ІІІ столітті, наслідування першої «хвилі» приєднались до
римських монет, що потрапили до ареалу черняхівської культури протягом 230 –
270-х років та «розчинились» у них, ставши частиною єдиного великого масиву
римської монети в ареалі черняхівської культури. Але перед цим наслідування
першої «хвилі» встигли побути щонайменше кілька десятиліть в обігу, чим і
пояснюється велика кількість зношених екземплярів. І саме поява значної
кількості римського срібла в період «Скіфських війн» стала тією подією, яка
зупинила виготовлення срібних наслідувань першої «хвилі», бо це, по-перше,
дійсно, втратило сенс, і, по-друге, – племена, що виготовляли ці наслідування,
остаточно приєднались до поліетнічного конгломерату черняхівської культури.
1
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Зазначена гіпотеза дозволяє географічно та хронологічно локазізувати
наслідування першої «хвилі», і при цьому жодним чином не протирічить ані
факту потрапляння великої кількості срібної римської монети внаслідок подій
ІІІ століття, ані тезі щодо того, що в тих умовах виготовлення власної
повноцінної срібної монети не мало сенсу.
Що ж до другої «хвилі» наслідувань денаріїв, то вона становить частину
більш пізнього, широкого та комплексного, явища системного виготовлення
різних наслідувань, яке було реалізовано вже на зовсім іншій технологічній та,
ймовірно, організаційній основі, і яке відноситься вже до другої половини ІІІ –
першої половини IV століття. Але принципово важливе те, що, фактично, друга
«хвиля» наслідувань імперських денаріїв жодним чином не була продовженням
першої «хвилі». Це два самостійні явища, хронологічно рознесені, ймовірно,
приблизно на століття.
Висновки дослідження.
1.
Результати аналізу на основі запропонованої авторами єдиної наскрізної
системи параметрів дозволили виокремити в загальному масиві
наслідувань імперських денаріїв дві самостійні групи («хвилі»), які,
маючи спільну географічну локалізацію знахідок, за іншими, визначеними
в дослідженні, ключовими ознаками не перетинаються та, скоріше за все,
рознесені в часі, за нашими оцінками – приблизно на 100 – 150 років.
2.
Перша «хвиля» наслідувань римських імперських денаріїв – це
наслідування, відкарбовані з високоякісного срібла, для яких характерне
значне стилістичне розмаїття, фактична відсутність ознак «немонетного»
використання, а також наявність значної кількості екземплярів із ознаками
довгого перебування в обігу (щонайменше – кілька десятиріч або навіть і
більше). Хронологічно перша «хвиля», скоріше за все, відноситься до
початкового періоду поступового потрапляння римського срібла в ареал
становлення черняхівської культури та датується переважно ІІ століттям
(нижньою хронологічною межею виготовлення того чи іншого
конкретного наслідування при цьому виступає дата виготовлення
прототипу). Географічно наслідування першої хвилі походять, очевидно,
із прикордонних з Римом територій, тобто зі Східної та Південно-Східної
частин ареалу формування черняхівської культури (власне, саме там і
локалізована найбільша частина знахідок наслідувань першої «хвилі»).
Ймовірною хронологічною межею завершення першої «хвилі» може бути
період Скіфських війн, коли римське срібло почало надходити на
територію черняхівської культури у великій кількості, а карбування
наслідувань із якісного срібла втратило сенс. Але все, що було
відкарбовано в межах першої «хвилі», залишилося в обігу поряд із новими
надходженнями римського срібла.
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Друга «хвиля» наслідувань римських імперських денаріїв – це плаковані
підробки, які, однак, у стилістичному аспекті (якщо брати в цілому по
масиву) значно ближчі до своїх прототипів ніж наслідування першої
«хвилі». Мета виготовлення – введення до грошового обігу, але в цьому
випадку, – вже підробок, в повному сенсі цього слова. Датується друга
«хвиля» другою половиною ІІІ – першою половиною IV століття. Це
самостійне явище, яке не має прямого зв’язку та перетинів із
наслідуваннями першої «хвилі».
У перспективі зазначена концепція двох «хвиль» та запропонована авторами
аналітична схема можуть сприяти більш точній класифікації та періодизації
всього масиву наслідувань римських монет, які виготовлялись на території
України.
3.
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ГРОШОВИЙ ОБІГ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ НА ФІНАЛЬНОМУ ЕТАПІ
ІСТОРІЇ МІСТА
MONEY CIRCULATION OF OLBIA PONTIUS AT THE FINAL STAGE
OF CITY’S HISTORY
Анотація.
Мета статті – пояснити надзвичайно високий для провінційного міста
відсоток римських денаріїв серед монетних знахідок античної Ольвії.
Методологія дослідження – принцип науковості, історизму, об’єктивності,
узагальнення, історико-генетичний та історико-типологічний. Наукова
новизна. Деякі дослідники Ольвії пов'язували заключний етап її історії з
присутністю варварів, носіїв черняхівської культури (друга третина III –
початок V ст., домінуюче населення – готи). Інші дослідники вважали, що
матеріальна культура міста до кінця його існування зберігає античний
характер. Сучасний аналіз знахідок із пізньоримських шарів Ольвії та її
оточення демонструє беззаперечні черняхівські аналогії і свідчить про
включення міста до політичної та економічної системи варварів. Правдивість
такого твердження може бути перевірена через порівняння нумізматичних
матеріалів черняхівської культури та Ольвії римської доби. В ареалі цієї
культури в межах колишнього СРСР зафіксовано знахідки понад 26 тисяч
римських монет. Сучасні цій культурі монети (III–IV ст.) складають меншість,
а 78,7% представлені більш ранніми срібними денаріями І–II ст. Ці денарії
варвари отримували від Риму як воєнні контрибуції та субсидії або як оплату
найманих військових загонів. Частина їх потрапляла в обіг для внутрішніх
розрахунків. Проведені П. О. Каришковським статистичні підрахунки монет
I–IV ст. з Ольвії виявили деяку місцеву особливість. На відміну від інших
античних міст Північного та Західного Причорномор’я серед знайдених в Ольвії
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римських і провінційних монет більшість становлять денарії І–II ст. – 53,5%
знахідок. Однак у місті Істрія (Західне Причорномор’я) вони становлять лише
17,3%. Відмінність ольвійської колекції можна пояснити через історію міста.
Після готського завоювання (між кінцем 50-х і початком 70-х рр. III ст.) Ольвія
відроджується як невелике укріплене місто, торговий і ремісничий центр,
населений варварами-готами. Розподіл монетних знахідок із другої половини ІІІ
й до початку V ст. відповідає тій ситуації, що склалася у черняхівській
культурі. Сучасні подіям випуски монет надходили до населення міста у
невеликій кількості. Проте варвари володіли великою масою старих денаріїв
I–II ст. Частина з них потрапляє до культурного шару Ольвії, що створює
хибну картину грошового обігу міста ранньоримського часу. Відсоток таких
денаріїв в Ольвії без участі пізнішого «черняхівського» додатка мав би бути
близьким до відсотка денаріїв в Істрії (17,3%). Висновки. Особливість
грошового обігу Ольвії римського часу полягає у відносно великій кількості
знахідок денаріїв I–II ст. Це можна пояснити тим, що у третій чверті III ст.
місто було включене до політичної та економічної системи черняхівської
культури, де основною грошовою одиницею були саме срібні денарії І–ІІ ст., які
на той час уже вийшли з обігу на території Імперії. Ольвійську колекцію
римських монет варто розділити на античний та черняхівський (або
пізньоантичний) періоди, причому останній, крім монет другої половини
III–IV ст., містить більшість денаріїв І–ІІ ст.
Ключові слова: Північне Причорномор’я, Ольвія, римський період,
черняхівська культура, готи, денарій, монетна знахідка, грошовий обіг.
Summary.
The aim of the study is to explain the unusually high for provincial city
percentage of Roman denarii among the coins of ancient Olbia. Research
methodology – principles of science, historicism, objectivity, generalization,
historical-genetic and historical-typological. Scientific novelty. Some researchers of
Olbia connected the final stage of its history with presence of barbarians, carriers of
the Chernyakhiv culture (the second third of 3rd – the beginning of 5th c., the
dominant population – the Goths). Other researchers believed that the material
culture of the city retains its ancient character to the end. Modern analysis of finds
from the late Roman layers of Olbia and its surroundings demonstrates undeniable
Chernyakhiv analogies and shows the inclusion of the city in political and economic
system of barbarians. The truth of this statement can be verified by comparing the
numismatic materials of Chernyakhiv culture and Olbia of Roman times. In the area of
this culture within the borders of former USSR, finds of more than 26 thousand Roman
coins have been recorded. Coins modern to this culture (3rd – 4th c.) are a minority,
and 78,7% are represented by earlier silver denarii of the 1st – 2nd c. The barbarians
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received these denarii from Rome as military contributions and subsidies or wage to
military units. Some coins were put into circulation for internal payments.
P. Karyshkovsky made statistical calculations of coins of the 1st – 4th c. from Olbia
and found some local peculiarity. Unlike other ancient cities of Northern and Western
Black Sea coast, among the Roman and provincial coins found in Olbia, the majority
are denarii of the 1st – 2nd c.: 53,5% of finds. However, in Histria city (Western Black
Sea Coast) denarii make only 17,3%. The peculiarity of Olbia collection can be
explained by the history of this city. After the Gothic conquest (between the late 250s
and early 270s), Olbia was reborn as small fortified town, a trade and craft center
inhabited by Goth barbarians. The distribution of coin finds from the second half of
3rd to the beginning of 5th c. corresponds to the situation in Chernyakhiv culture.
Issues of coins of that time came to its population in small quantities. However, the
barbarians owned a large mass of old denarii of 1st – 2nd c. Some of them fall into the
cultural layer of Olbia, which creates a false picture of money circulation of the city in
early Roman times. The percentage of such denarii in Olbia without the participation
of the later “Chernyakhiv” addition should be close to the percentage of denarii in
Histria (17,3%). Conclusions. A feature of the money circulation of Olbia in Roman
times is relatively large number of finds of denarii of the 1st – 2nd c. This can be
explained by the fact that in the third quarter of 3rd c. the city was included into
political and economic system of Chernyakhiv culture, where the main currency was
the silver denarii of the 1st – 2nd c., which by that time were out of circulation in the
Empire. The Olbia collection of Roman coins should be divided into the “Ancient” and
“Chernyakhiv” (or “Late Antique”) periods, and the latter, in addition to coins of the
second half of 3rd – 4th c., contains most of the denarii of the 1st – 2nd c.
Keywords: Northern Black Sea Coast, Olbia, Roman period, Chernyakhiv
culture, Goths, denarius, coin find, money circulation.
Серед низки публікацій стосовно грошового обігу Ольвії римської доби
незмінною увагою дослідників користується доробок П. О. Каришковського. До
кола його наукових інтересів входили не лише місцеві емісії, але й римські та
провінційні монети, знайдені у місті1. «Історія ольвійського грошового обігу має
немало оригінальних особливостей» – писав учений2. Одна з таких
особливостей – незвичайно високий відсоток срібних денаріїв серед монетних
знахідок римського періоду. На нашу думку, це можна пояснити подіями
останнього відрізку історії давнього міста, коли воно опинилося в руках
варварського населення черняхівської культури. Але припущення про
можливість етнічних змін у складі мешканців Ольвії у III–IV ст. н.е. не відразу
було сприйняте всіма археологами.
1
2

Карышковский 1965; Карышковский 1968; Карышковский 1988: 116-130; Карышковский 2003: 259-266.
Карышковский 1988: 134.

138

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

Ще в середині XX ст. авторитетний дослідник цього давнього міста
Л. М. Славін пов'язував знахідки черняхівської кераміки в Ольвійській Цитаделі
з присутністю «населення, що переселилося в Причорномор'я з більш північних
районів нашої країни»1. Пізніше були опубліковані знахідки фібул і гребенів
явно черняхівських типів з міста та некрополя 2. Багаторічний керівник
Ольвійської експедиції С. Д. Крижицький пов'язував з цією культурою
заключний етап життя на городищі, виділений у Цитаделі (у Верхньому місті) та
в Нижньому місті3. Позиція дослідника співпадала з висновками автора цієї
статті4. Однак деякі дослідники вважали, що характер матеріальної культури
Ольвії до кінця залишається античним і розглядали сіроглиняну кераміку
черняхівського типу як продукт місцевого розвитку, що виник під впливом
римських провінцій5.
Противагою зазначеній вище думці стала публікація зразків кераміки та
інших знахідок з Ольвії, які мають беззаперечні аналогії в різних регіонах
черняхівської культури і демонструють включення міста до політичної та
економічної системи варварів6. Це підтверджують результати вивчення
матеріалів кількох городищ-фортець, що були побудовані у ранньоримський
період і входили до системи оборони Ольвії7. Їхні верхні шари, датовані другою
половиною IV – початком V ст., були залишені виключно носіями черняхівської
культури. Матеріали з розкопок Ольвії минулих років засвідчують подібну
ситуацію: черняхівське населення з’являється в місті не раніше другої третини
III ст. і значно збільшується протягом останньої чверті IV – на початку V ст.8. До
такого ж висновку прийшли й сучасні українські та польські дослідники Ольвії.
При розкопках Цитаделі на ділянках Р-25 та Р-23 були виявлені нові
черняхівські матеріали, впевнено продатовані другою половиною IV – першою
чвертю V ст.9.
Для повного відображення останнього етапу існування Ольвії треба мати
уявлення про стан грошового обігу міста римської доби. Але спочатку необхідно
звернутися до комплексу монетних знахідок, пов’язаних із черняхівською
культурою у всьому її ареалі.
Вплив античного світу на варварські племена Південно-Східної Європи
дійшов свого максимуму за часів існування черняхівської культури 10, яка у
другій третині III – на початку V ст. н.е. була поширена на сучасних землях
Славин 1952: 4.
Огляд цих матеріалів див.: Магомедов 2007.
3
Крыжицкий 1985: 167–168.
4
Магомедов 1985.
5
Ветштейн 1955; Гудкова, Крапивина 1988; Гудкова, Крапивина 1990; Крапивина 1993, 155–156.
6
Магомедов 2007.
7
Schultze, Magomedov, Bujskich 2006; Шультце, Магомедов, Буйських 2009.
8
Магомедов 2020.
9
Буйських, Шейко, Діденко, Козленко 2019; Буйських, Твардецкий, Новиченкова 2020.
10
У румунській та сучасній молдовській літературі вона має назву «культура Синтана де Муреш», в
інших країнах – зазвичай «культура Черняхів–Синтана».
1
2
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України, Молдови, Румунії, заходячи на північному сході на терени Курської та
Бєлгородської областей Росії. Нині більшість дослідників пов'язують населення
цієї археологічної культури насамперед зі східногерманським народом готів, не
заперечуючи причетність до неї й інших етносів1. Письмові джерела згадують
про збройні протистояння та мирні контакти цього народу з Римською імперією
в означений період.
Свідченням налагоджених відносин населення черняхівської культури з
античним світом є не лише речі провінційно-римського походження, але й
численні знахідки римських монет. Велику роботу з їх обліку та систематизації
було проведено у радянський період2. Пізніше, з поширенням електронних
пошукових пристроїв, кількість знахідок неймовірно зросла. За підрахунками
К. В. Мизгіна станом на 2010 р. в ареалі черняхівської культури, лише в межах
колишнього СРСР, було зафіксовано знахідки понад 26 тисяч римських монет у
вигляді 3 тисяч одиничних знахідок та у складі 183 скарбів3.
Переважна більшість цих монет, а саме 78,7%, датуються І–II ст., а III і
IV століття представляють, відповідно, 9,4% та близько 10% знахідок4. При
цьому монети імператорів перших двох століть (тобто часу, що передує
утворенню черняхівської культури), представлені срібними денаріями. Емісії
імператорів III–IV ст., за винятком рідкісних знахідок золотих і срібних монет, –
це, звичайно ж, білонові денарії та антонініани або бронзові монети меншої
вартості.
Раніше існувала думка, що денарії І–II ст. н.е. надходили до населення
місцевих культур невдовзі після їх карбування у Римі, але нині доведено, що
майже всі ці монети потрапили на черняхівську територію не раніше часу
виникнення цієї археологічної культури. Як правило, одиничні знахідки та
скарби ранньоримських денаріїв знаходять на території черняхівських пам’яток.
Деякі скарби було вкладено у посудини другої половини III–IV ст. або ж вони
містили монети чи інші речі (фібули, пряжки, намиста) всього періоду існування
черняхівської культури, аж до першої третини V ст. Ці монети потрапляли в
Барбарикум зі значним запізненням, що було цілком закономірно.
Причина переважання у варварських землях таких денаріїв полягає у
високому вмісті в них дорогоцінного металу порівняно з їх пізнішими
випусками. Протягом перших двох століть імператорського періоду римської
історії відбувається поступове зниження реальної вартості денарія шляхом
заміни певної частини срібла на мідь. У 194-195 рр. Септимій Север довів уміст
срібла до 57%. У 215 р. при Каракаллі розпочинається випуск нової монети –
Магомедов 2001.
Брайчевський 1959; Кропоткин 1961; Кропоткин 1966; Кропоткин 2000; Нудельман 1976.
3
Ураховано лише легальні знахідки; кількість монет, виявлених при незаконному використанні
металодетекторів, не піддається обліку. На думку того ж автора, загальне число знахідок мало би
перевищувати кількість відомих монет, як мінімум, у три рази (Мызгин 2013: 218).
4
Мызгин 2013: 226, діаграма 1.
1
2
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антонініана, в якому частка срібла спочатку становить 50%, а далі поступово
знижується. Згодом чільна роль срібла в римській грошовій системі впала, і його
замінило золото.
Для багатьох сусідів Римської імперії монетний метал був основним, якщо
не єдиним, джерелом надходження срібла. У варварських племен за часів
панування мінової торгівлі на внутрішньому ринку денарії цінувалися не за їх
номінальною вартістю, а як дорогоцінний метал, придатний для виготовлення
ювелірних виробів. Цьому стандарту відповідали денарії, карбовані до реформи
215 р. Тому великі виплати вождям (воєнні контрибуції та субсидії, викуп за
полонених, оплата найманих військових загонів тощо) римська адміністрація
здійснювала денаріями старих випусків, з повноцінного срібла, які навряд чи
могли надходити з іншого джерела, крім держави, адже на римській території на
час існування черняхівської культури вони вже вийшли з обігу.
Щоправда, останнім часом викладена вище версія походження
«черняхівських денаріїв» зазнала серйозної критики. К. В. Мизгін вважає, що
вони надходили не прямо «з території Імперії, а були принесені переселенцями з
Центральної Європи – носіями вельбарської та пшеворської культур», тобто,
германцями, засновниками черняхівської спільноти; а ті отримували денарії від
римлян після Маркоманських війн (167–180 рр.) і до укріплення кордонів у
198 р.1. Але для нашої теми проблема походження денаріїв не принципова. В
усякому випадку великі суми зберігалися в казні племінної та общинної
старшини або просто заможних людей, а за критичних обставин монети
ховалися у вигляді скарбів. Певна частина денаріїв потрапляла в обіг для
внутрішньої торгівлі та інших розрахунків у місцевому середовищі. На це
вказують часті знахідки на поселеннях окремих монет, явно загублених
мешканцями.
Надходження III ст., які складають 9,4% знахідок, карбовані, здебільшого,
у період Готських війн 238–270 рр., часто у пограбованих варварами містах
Малої Азії та Балканських провінцій, і становлять частину військової здобичі.
Після того протягом певного часу римська монета до східної Європи, практично,
не надходила, але з часів Діоклетіана (284–305) її приплив знову зростає й
досягає максимуму при Костантині Великому (307–337), триває під час правлінь
його наступників і зменшується протягом гунського періоду (після 375). Частина
монет імператорів IV ст. могла потрапляти на черняхівські землі з готськими
воїнами-найманцями, які приносили додому невеликі суми після служби в
римських провінціях2. Торгівля була джерелом помітних монетних надходжень
лише у південно-західних черняхівських областях поблизу Дунайського лімесу,
де тогочасні римські гроші з дешевих сплавів мали купівельну спроможність.

1
2

Мизгин 2013: 221-223; Мызгин, Дымовский 2014.
Магомедов 2006; Мизгин 2013: 227-229.
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Нумізматичні матеріали Ольвії Понтійської I–IV ст. н.е. добре вивчені
завдяки працям П. О. Каришковського. Проведені вченим статистичні
підрахунки виявили деяку місцеву особливість, згадану на початку цієї статті.
Серед знайдених в Ольвії римських і провінційних монет, на відміну від інших
античних міст Півнчного і Західного Причорномор’я, більшість становлять
денарії – 53,5% з 86 знахідок (80% з-поміж власне римських монет). Однак в
Істрії (Західне Причорномор’я) денарії становлять лише 17,3%. Це дало автору
розрахунків підставу для висновку, що при Флавіях і Антонінах (69–192) Ольвія
відігравала значно важливішу роль у понтійській торгівлі ніж Істрія1. Монетних
знахідок наступних століть в Ольвії значно менше.
Близько 235 р. в Ольвії припиняється карбування власних монет. Проте
тут трапляються нечисленні монети імператорів періоду Готських війн (238–
270), аж до Клавдія Готського (268–270 – 1 екз.). Монети Авреліана та Проба
(270–282) відсутні, що дослідники пов’язували з глибоким занепадом або
повним запустінням міста2. Протягом наступного, майже сторічного періоду –
від Діоклетіана до Валента II (284–378), датується лише 14 монет3.
Іншу картину ми спостерігаємо в Істрії. У 248 р. готи зруйнували місто,
після чого на весь період війни надходження монет майже цілком припиняється і
поновлюється з її закінченням у 270 р. Зафіксовані монети Клавдія Готського
(268–270 – 7 екз.), Авреліана та Проба (270–282 – 37 екз.). Для періоду від
Діоклетіана до Валента II (284–378) враховано 150 монет4. Отже, хронологічний
розподіл знахідок точно відбиває історію міста.
Особливості ольвійської колекції ілюструють складнішу історію. В
римський період міста, до 235 р., монетний обіг має структуру, подібну до інших
античних міст Причорномор’я. До средини ІІІ ст. в Ольвії ще перебувало грекоримське, в тому числі військове, населення. Про це свідчать жертовник з
посвятою легіонера 248 р. та плитка зі згадкою І Кілікійської когорти, датована
близько 250 р.5 До тих же років належить склеп № 13 із трьома похованнями,
знайдений Б. В. Фармаковським у 1907 р. серед руїн міста поблизу Північних
воріт. Поховання здійснені в античній традиції, при одному з них було знайдено
10 монет: драхма м. Кесарії Каппадокійської з портретом Гети (найстарша
монета, 211 р.); денарії Каракалли, Елагобала, Александра Севера; антонініани
Гордіана ІІІ, Філіппа Араба, Отацилії Северини, Траяна Деція, Валеріана I
(наймолодша монета, 253 р.)6.
Карышковский 1988: 118.
Карышковский 1965: 75; Карышковский 1968: 178; Крыжицкий, Русяева, Крапивина и др. 1999: 325;
Зубар 2001.
3
Карышковский 1988, с. 129–130. Зменшення кількості знахідок монет у пізньоантичному
(черняхівському) шарі порівняно з ранішими відзначено і в останні роки при розкопках Цитаделі
(Буйських, Твардецький, Новиченкова 2020: 128).
4
Карышковский 1988: 129–130.
5
Крыжицкий, Русяева, Крапивина и др. 1999: 309, 320.
6
Отчет… 1910: 23-27; Кропоткин 1961: 69, № 71.
1
2
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На час появи в Ольвії черняхівського, в основі – готського, населення
вказують знахідки фібул з високим приймачем типу Альмгрен VII, які в
черняхівській культурі датуються близько 230–270 рр.1 Тобто, ця подія могла
статися між кінцем 50-х і початком 70-х рр. III ст. Мабуть, саме цим
пояснюється шар руйнувань в Ольвії, який В. В. Крапівіна пов’язувала з
походом 269–270 рр., що ним завершилися Готські війни2.
Після готського завоювання, тобто в пізньоантичний період, Ольвія
втратила ознаки греко-римського міста і стала частиною світу варварів3.
Розподіл монетних знахідок, датованих від другої половини ІІІ й до початку
V ст., відповідає тій ситуації, що склалася в черняхівській культурі. Сучасні
подіям випуски монет пізньоримського часу надходили до її населення у
невеликій кількості. Проте у володінні міста перебувала велика маса старих
денаріїв І–ІІ ст. Частина з них потрапляє до культурного шару Ольвії 4, що, на
нашу думку, створює для нумізматів та істориків хибну картину грошового обігу
міста ранньоримського часу. Відсоток таких денаріїв в Ольвії (нагадаємо: 53,5%
від римських і провінційних монет) (рис. 1)5 без участі пізнішого
«черняхівського» додатку мав би бути близьким до відсотка денаріїв в Істрії
(17,3%).
Руїни Ольвії (мабуть, за винятком порту) на перших порах мало
приваблювали черняхівське населення, хоча поблизу, не пізніше кінця III –
початку IV ст., виникає могильник Каборга IV6. Але в останній чверті IV – на
початку V ст. відбувається значний приплив жителів у південну частину
городища (Цитадель). Культурний шар цього часу містить багато типово
черняхівської кераміки і значну кількість імпорту (амфори, червонолаковий
посуд), що становить ознаку певного економічного розквіту. Хронологічно це
збігається з початком гунського періоду після 375 р. На короткий час Ольвія
відроджується як невелике укріплене місто, торговий і ремісничий центр,
населений варварами-готами. Досить активна будівельна діяльність цього часу
зафіксована в Цитаделі і в Нижньому місті. Знайдені сліди ремісничого
виробництва – металургійні та ковальські майстерні, гончарний горн 7. Водночас

Гороховский 1988: 42.
Крапивина 1993: 154.
3
Магомедов 2007; 2020.
4
Можливо, до черняхівського періоду доречно віднести знахідку ХІХ ст. з Ольвії – скарб, що містив
«декілька глечиків, наповнених срібними монетами імператорського часу» (Кропоткин 1961: 68, №
707). До вищенаведеної статистики ця знахідка, звичайно, не потрапила.
5
Римські денарії з Ольвії, ділянка Р-25 на території Цитаделі (розкопки В. В. Крапівіної та А. В.
1
2

Буйських 1999-2014 рр.). Наукові фонди Інституту археології НАН України.
6
7

Магомедов 1979.
Крыжицкий, Русяева, Крапивина и др. 1999: 333–335.
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відбувається відновлення старої оборонної системи з п’яти городищ-фортець на
кордонах колишньої Ольвійської держави1.

Рис. 1.
1 – Веспасіан, 70 р., (RIC II.12 29); 2 – Траян, 103-111 рр., (RIC III 115); 3 – Антонін Пій,
140-143 рр., (RIC III 102с); 4 – Антонін Пій, між 147 та 156 рр., (RIC III 163 (або 204, 221, 231,
239, 244а); 5 – Марк Аврелій, 167-168 рр., (RIC III 178); 6 – Марк Аврелій: Фаустіна Молодша,
161-176 рр., (RIC III 696); 7 – Марк Аврелій: Луцілла, 164-180 рр., (RIC III 769); 8 – Коммод,
181 або 181-182 рр., (RIC III 14 або 28); 9 – Коммод, 183-184 рр., (RIC III 83); 10 – Коммод,
190 р., (RIC III 222a); 11 – Септимій Север, 200 р., (RIC IV 150); 12 – Септимій Север: Юлія
Домна, 196-211 рр., (RIC III 556)

1

Schultze, Magomedov, Bujskich 2006; Шультце, Магомедов, Буйських 2009.
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Така щільна концентрація укріплених пунктів з великою ймовірністю
вказує на існування тут ядра одного з ранньодержавних утворень гунського
періоду. Ймовірно, можна говорити про королівство Гезімунда – союзника
гуннів, яке виникло після розпаду готської «держави Германаріха»1. В такому
випадку вигідне розташування Ольвії дозволяє припускати розміщення в ній
військово-адміністративного центру королівської влади.
Висновки. Особливісь грошового обігу Ольвії римського часу полягає у
відносно великій кількості знахідок денаріїв I–II ст. н.е. Це можна пояснити тим,
що у третій чверті III ст. місто було включене до політичної та економічної
системи черняхівської культури, де основною грошовою одиницею були саме
срібні денарії І–ІІ ст., які на той час уже вийшли з обігу на території Імперії.
Ольвійську колекцію римських монет варто розділити на античний і
черняхівський (або пізньоантичний) періоди, причому останній, крім монет
другої половини III – кінця IV ст., містить більшість денаріїв І–ІІ ст.
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СКАРБ АНТОНІНІАНІВ З ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ
HOARD OF ANTONINIANI FROM THE SOUTHERN POBUZHIA
Анотація.
Восени 2009 року в межах об`єкту пізньоримського часу Перегінка
(Балакирі) 2 було виявлено і зібрано 33 цілих і 3 фрагментованих антонініани.
За наявною інформацією більшість монет було сконцентровано на
обмеженій ділянці зі сторонами приблизно 15 на 10 м, і лише окремі з них були
рознесені технікою по лінії оранки на відстань до 30 метрів. Схема рознесення
монет та загальний стан збереження дозволяє припустити, що зібрані
антонініани могли становити частину депозиту, що залягав на глибині 25 –
40 см і був винесений на денну поверхню внаслідок застосування більш
потужного навісного технологічного устаткування, яке використовується в
останні роки при обробіткові сільськогосподарських угідь.
Протягом наступних років було виявлено ще п`ять цілих і три
фрагментованих антонініани. Загальна кількість виявлених монет складає
44 екземпляри.
Хронологічно комплекс визначається в таких часових параметрах: нижня
дата – 238-й рік – емісії Гордіана ІІІ: «IOVI CONCERVATORI» та
«PROVIDENTIA AVG»; верхня дата – 251-253 рр. – емісії Требоніана Гала
«PIETAS AVGG» та його сина-співправителя Волузіана «PAX AVGG».
Хронологічні рамки емісій комплексу становлять відносно нетривалий період –
близько 15 років.
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Комплекс став першим фіксованим та атрибутованим депозитом
антонініанів у Лісостеповій зоні Південно-Східної Європи. Він надзвичайно
важливий для розуміння процесів формування та становлення черняхівської
культури а також для подальшого аналізу та розробки проблематики
соціально-економічних взаємовідносин Римської імперії та «варварських»
спільнот на північний схід від лінії Дунайського лімесу.
Разом з тим, обмеженість джерельної бази позбавляє сенсу робити будьякі висновки щодо етнічної приналежності або соціального статусу власника
депозиту, як і стосовно можливих шляхів надходження на територію
Українського Лісостепу антонініанів з комплексу Перегінка (Балакирі) 2. Адже
картину, наближену до реальної, можна отримати за умови виявлення
закритого комплексу (або його дообстеження) при проведенні повноцінних
археологічних досліджень даного об`єкта.
Звичайно, можна задекларувати робочі гіпотези: антонініани потрапили
сюди як здобич, захоплена «варварами» під час бойових дій 247-251 рр.; або ж як
частина обіцяних Требоніаном Галом відкупних платежів «варварській»
племінній чи дружинній верхівці. Можна припустити, що антонініани належали
комусь із військовослужбовців дислокованих у Мезії легіонів, які збунтувалися і
приєдналися під час «Скіфських» воєн до коаліції «варварських» племен. Можна
апелювати до свідчень Зосима (Zos., I, 28) про успішний похід 253 року
очолюваних Еміліаном римських підрозділів, під час якого не лише було
розгромлено загони «варварів» на чолі з Книвою, але й проведений успішний рейд
у їх землі. Можна розглядати припущення, що даний комплекс міг бути
частиною грошового утримання військовослужбовця або ж ветерана
регулярних чи федератських підрозділів… Але стосовно кожної з вищеозначених
гіпотез можна буде віднайти і висловити рівнокількісну аргументацію «за» і
«проти». Як і стосовно типології – віднесення депозиту до однономінальних або
змішаних скарбів, оскільки на об’єкті зустрічаються не лише денарії, але й
сестерції та провінційні емісії.
Слід також звернути увагу ще на один принциповий момент. Об’єкт
Перегінкa (Балакирі) 2, територіально приналежний до зони верхів'їв
Південного Бугу, знаходиться в регіоні, що характеризується не лише великою
щільністю і надзвичайною насиченістю пам'ятками, які зараховують до
черняхівської культури, а й розглядається як один із основних районів її
становлення. Саме тут зосереджені об'єкти, представлені артефактами, що
засвідчують їх приналежність до раннього етапу черняхівської культури:
Ружичанка, Чернелів-Руський, Бережанка, Лепесівка, Лука-Врублівецька,
Чаньків І та ін.
Якщо врахувати хронологію раннього етапу черняхівської культури –
т.зв. «ружичанської фази» (за Є. Гороховським) – 230-270 рр.; першої фази (за
І .Бажан і А. Гей), які в цілому синхронізуються з фазою С 1 центраєвропейської
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хронологічної системи – 220-260 рр. – тоді комплекс антонініанів з Перегінки
(Балакирі) 2 може стати одним із її хронологічних реперів (як прикладом), і
антонініани Валеріана і Траяна Деція (для Геренії Етрусцілли) в одному з
поховань черняхівського некрополя Талалаєвки (Христинівський район
Черкаської області).
Ключові слова: антонініани, Перегінка (Балакирі) 2, пізньоримський
період, черняхівська культура.
Abstract.
In autumn 2009, 33 whole and 3 fragmented аntoniniani were discovered and
collected within the object of the Late Roman Age - Pereginka (Balakiri)2.
According to available information, mostly the coins were concentrated in a
limited area with sides of about 15 by 10 meters, and only a few ones were spread by
plowing equipment at a distance of up to 30 meters. The distribution of coins and the
general state of preservation suggests the collected аntoniniani may have been a part
of the deposit, which lay at a depth of 25-40 cm, and was made on the day surface due
to the use of more powerful attachments that is used in recent years in the cultivation
of agricultural land.
In the following years, another five whole and three fragmented аntoniniani
were found. The total number of discovered coins is 44 copies.
Chronologically, the complex is determined by the lower date – 238 A.D. – the
issues of Gordian III: «IOVI CONCERVATORI» and «PROVIDENTIA AVG»; and the
upper – 251-253 A.D. – the issues of Trebonianus Gallus «PIETAS AVGG» and
Voluzian «PAX AVGG». The chronological framework of the complex's emissions is a
relatively short period – about 15 years.
The complex became the first fixed and attributed deposit of аntoniniani in the
forest-steppe zone of South-Eastern Europe and it is extremely important for
understanding the processes of formation of Chernyakhiv culture, as well as, further
analysis and development of socio-economic relations of the Roman Empire and
«Barbarian» communities in the east of the Danube Limes line.
At the same time, the limited source base makes no sense to draw any
conclusions about the ethnicity or social status of the deposit holder, as well as about
possible ways of entering аntoniniani from the complex Perehinka (Balakiri) 2 on the
territory of the Ukrainian Forest-Steppe. To receive conditions close to reality it is
possible under the condition of detectiono of the closed complex (or its additional
inspection) at carrying out full-fledged archeological researches of the given object.
Undoubtedly, one can declare working hypotheses: the аntoniniani came here
as prey captured by the «barbarians» during the fighting of 247-251 A.D.; or as a part
of the ransom payments promised by Trebonianus Gallus to the «barbaric» tribal or
military elite. It can be assumed that the аntoniniani belonged to one of the soldiers of
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the legions stationed in Moesia, who rebelled and joined the coalition of «barbarian»
tribes during the «Scythian» wars, we can appeal to the testimony of Zosimus (Zos., I,
28) about a successful campaign of the Roman units in 253 A.D. those were led by
Aemilian, during which not only the detachments of «barbarians» led by Kniva were
defeated, but also a successful raid was carried out in their land. It is possible to
consider assumptions that the complex could be a part of monetary maintenance of the
serviceman or the veteran of regular or federal divisions… But – concerning each of
the above-stated hypotheses it will be possible to find and express equal
argumentation «for» and «against». As with the typology, the deposit is classified as a
single-nominal or mixed treasure, as not only denarii but also sesterces and provincial
issues are found on the site.
We should also pay attention to another key point. The оbject Perehinka
(Balakiri) 2, territorially belonging to the upper reaches of the Southern Bug, is
located in a region characterized not only by high density and extreme saturation of
monuments those belong to the Chernyakhiv culture, but also as one of the main areas
its formation. It is here the objects represented by artifacts attesting to their belonging
to the early stage of the Chernyakhiv culture are concentrated: Ruzhychanka,
Cherneliv-Rusky, Berezhanka, Lepesivka, Luka-Vrublivetska, Chankiv I, and others.
If we take into account the chronology of the early stage of Chernyakhiv
culture- the so-called «ruzhychanka phase» (according to E. Gorokhovsky) – 230-270
A.D.; the «first phase» (according to I. Bazhan and A. Gay), which are generally
synchronized with phase C1 of the Central-European chronological system – 220-260
A.D. – then the complex of аntoniniani from Pereginka (Balakiri)2 can be one of its
chronological benchmarks, as an example, and аntoniniani Valerian and Trajan
Decius (for Gerenia Etruscilla) in one of the burials of the Chernyakhiv necropolis of
Talalayevka (Khrystynivskyi district, Cherkasy region).
Key words: antoniniani, Pereginka (Balakiri) 2, Late Roman Period,
Chernyakhiv cultures.
Восени 2009 року на пологому східному схилі безіменного струмка
басейну р. Вовк (правої притоки р. Південний Буг), приблизно за півкілометра
від північної околиці осідка Балакирі, територіально підпорядкованого селу
Перегінка Скаржинецької сільської ради1 Ярмолинецького району Хмельницької
області, було виявлено і зібрано 33 цілих і 3 фрагментованих антонініани.
Збір виявлених монет відбувся після глибокої оранки і культивування
грунту поля, що знаходиться в багаторічному сільськогосподарському обігові. За
наявною інформацією, більшість монет було сконцентровано на обмеженій
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. №727-р «Про
визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької
області» - віднесена до Розсошанської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької
області.
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ділянці зі сторонами приблизно 15 на 10 м, і лише окремі з них були рознесені
технікою по лінії оранки на відстань до 30 метрів. Схема рознесення монет та
загальний стан їх збереження дозволяє припустити, що зібрані антонініани
могли становити частину депозиту, який залягав на глибині 25-40 см і був
винесений на денну поверхню внаслідок застосування більш потужного
навісного технологічного устаткування, яке використовується в останні роки при
обробіткові сільськогосподарських угідь.
Протягом наступних років там же було виявлено ще п`ять цілих і три
фрагментованих антонініани1.
Таким чином, загальна кількість виявлених монет складає 44 екземпляри,
які розподіляються за емітентами таким чином: Гордіан III (238-244) – 13 прим.;
Філіпп І Араб (244-249) – 16 (у .т.ч. по одному для Отацилії Севери і Філіппа ІІ);
Траян Децій (249-251) – 13 (зокрема 3 – для Геренії Етрусцили); Требоніан Гал
(251-253) – 1; Волузіан (251-253) – 1 (див. Додатки 1 та 2).
Примітний у цілому для знахідок антонініанів у Південно-Східній Європі
факт наявності в депозиті монет з консекраційної серії «DIVI», карбованої при
Траянові Децієві2 і приуроченої пам'яті покійних імператорів Веспасіана (6979) – »DIVO VESPASIANO» (№ 38)3 і Коммода (177(180)-192) – «DIVO
COMMODO» (№ 39).
Хронологічно комплекс визначається нижньою датою – 238-м роком –
емісіями Гордіана ІІІ: «IOVI CONCERVATORI» (№ 1) і «PROVIDENTIA AVG»
(№ 2); і верхньою – 251-253 рр. – емісіями Требоніана Гала «PIETAS AVGG»
(№ 43) та його сина-співправителя Волузіана «PAX AVGG» (№ 44). Таким
чином, хронологічні рамки емісій комплексу становлять відносно нетривалий
період – близько 15 років.
Переважна більшість монет депозиту – 37 (83,99 %) належить до випусків
Римського монетного двору. П'ять (11,35%) – три антонініани Гордіана ІІІ: два –
«ORIENS AVG» (№ 11, № 12) і один – «PAX AVGVSTI» (№ 13), два антонініани
Філіппа І: «PM TR P IIII COS II PP» (№ 24, № 25) – карбовані монетним двором
Антіохії. За місцем випуску вище згаданих консекраційних антонініанів «DIVO
VESPASIANO» і «DIVO COMMODO» думки дослідників різняться: мова йде
про карбування в Римі або Медіоланумі4.
Загальна вага комплексу (з урахуванням фрагментованих примірників)
становить 126,57 г. Середня вага цілих монет становить 3,092 г, при цьому
мінімальна вага становить 2,24 г (№ 24), максимальна – 4,54 (№ 8)5.
Первинне введення матеріалів комплексу в науковий обіг відображено в кількох публікаціях: Pohorelec,
Nadvirnjak2010:21-22; Надвірняк, Погорілець, Надвірняк 2013а: 12; Їх же 2013б: 217; Їх же 2014: 143144; Nadvirniak, Pogorilets, Nadvirniak 2016: 199-220; Надвірняк, Погорілець 2021: (готується до друку).
2
Абрамзон 1995: 452.
3
Тут і далі - номери монет відповідають нумерації в Каталогові в додаткові 2.
4
Mattingly, Sydenham, Sutherland1949:113.
5
Повна викладка вагових характеристик – у додаткові 3.
1
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З даного комплексу 32 монети можна віднести до групи добре збережених
(А 2), у 7 монет – стан можна визначити як задовільний (А 3). На 16 монетах
(№№ 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 28, 27, 29, 31, 34, 40, 43) присутні мідні оксиди.
Дві монети (№ 38 і № 42), стан яких оцінюється як незадовільний (А4), мають
значні сліди ураження покриття окисленням міді. Можна припустити, що оксиди
на монетах могли утворитися або відкластися внаслідок тривалого сусідства з
мідними виробами. Разом з тим, візуальна оцінка стану збереження переважної
кількості монет виключає можливість їх тривалого перебування в обігові.
Даний комплекс став, фактично, першим фіксованим та атрибутованим
депозитом антонініанів у Лісостеповій зоні Південно-Східної Європи. На
відміну від скарбів римських імперських денаріїв І-ІІІ століть, численно
виявлених на цій території, депозити антонініанів, або хоча б навіть скарби з їх
наявністю, поки що можна віднести до категорії рідкісних знахідок. Свого часу
В. Кропоткіним було висловлено думку, що «...Монеты Максимина, Гордиана ІІІ
и Филиппа Араба и последующих императоров эпохи тридцати тиранов, однако,
не характерны для римских кладов Восточной Европы»1. Варто зазначити, що й
окремі знахідки антонініанів у зоні Українського Лісостепу у вітчизняній
історіографії донедавна також обліковувалися нечисленними згадками 2, хоча за
останнє десятиріччя їх кількість відчутно зростає3. До того ж, за час після
виявлення депозиту на об’єкті Перегінка (Балакирі) 2 з`являється ще кілька
повідомлень про подібні знахідки.
У серпні 2015 р. на околицях м. Гайсин (Вінницька область), неподалік
водойми, скарбошукачами було виявлено 32 монети, а саме: 8 денаріїв:
Каракалли – 1; Елагабала – 2; Олександра Севера – 2; Максиміна І Фракійця – 1;
Гордіана ІІІ – 2; 24 антонініани: Гордіана ІІІ – 12; Філіппа І Араба – 8 (зокрема,
для Філіппа ІІ – 1, для Отацилії Севери – 1); Требоніана Гала – 1; Волузіана – 3.
Депозит було описано, атрибутовано та уведено до наукового обігу4.
У 2021 р. до наукового обігу введено інформацію про знахідку змішаного
скарбу антонініанів і денаріїв, що був виявлений у вересні 2017 р. на березі
р. Смотрич поблизу с. Остапківці5 Хмельницької області. Із близько 300
зібраних монет вдалося описати 168. З них антонініани: Каракалли – 2;
Елагабала – 1, Гордіана ІІІ – 106; Філіппа І – 21 (зокрема, для Філіппа ІІ – 2; для
Отацилії Севери – 2), Філіппа ІІ – 2; Траяна Деція – 4 (зокрема, для Геренія
Етруска – 1, для Гостіліана – 1); Требоніана Гала – 2; Волузіана – 4; Валеріана І –
Кропоткин1958: 281; Кропоткин 1967: 41.
Брайчевський 1959: 230-231; Карышковский 1985: 181 - №7; Кропоткин 1961: 50, № 263; 55, № 364; 59,
№466; 64, №586; 66, № 635; 66, №639; 67, № 677;69, №715;76, №905;76, № 918;77, №920;77, № 934;89,
№1199;95, №1345;96, №1365; Його ж 2000: 27, №1795;36, №1967; 39, №2026; 55, №2331; 61,№1145;
Куземський 1980: 138; Мороз, Мороз 2015: 150-151; Мызгин 2008: 57; Його ж 2010: 50-63; Сіцінський
2000: 53-54; Шостопал 2007: 43, №19;44, №35;45, № 54; 89, №69;90,№70.
3
Myzgin 2017: 148-149.
4
Кодацкий, Мызгин 2017: 72-83.
5
Колишнього Городоцького, нині – Хмельницького району
1
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3 (зокрема, для Егнатії Марініани – 1), Галлієна – 2 (зокрема, для Салоніни – 1).
Попередньо скарб датовано денарієм Септимія Севера – 209 р., та антонініаном
Галлієна – 257-258 рр1.
Щонайменше тричі – у вересні 2016 р., жовтні 2017 р. та листопаді
2019 р. – на українських аукціонах з`являлась інформація про продаж лотів з
наявністю антонініанів. У першому випадку це був лот із 16 монет, а сме:
2 денаріїв: Септимія Севера – 1 та Гордіана ІІІ – 1; 14 антонініанів: Гордіана ІІІ –
10 та Філіппа І – 4. Стан монет А1 та А2, місце та умови їх виявлення не
з’ясовані (в межах України). У другому випадку – конгломерат з оплавлених 3
денаріїв і 3 антонініанів (атрибуція монет ускладнена), був виявлений в межах
Козятинського району Вінницької області. У третьому – це були 18 антонініанів
Гордіана ІІІ, переважна більшість – у стані збереженості А1 або А2. За словами
особи, яка виставила монети на продаж, це була частина скарбу, який був
виявлений скарбошукачами на кордоні Вінницької та Хмельницької областей і,
щонайменше, міг нараховувати понад 50 монет. Матеріали по атрибуції та
введенню до наукового обігу згаданих комплексів готуються до друку.
Певною мірою заплутана ситуація залишається з Київським
(Оболонським) скарбом 1876 р., який належить до категорії сумнівних. В одній
із своїх робіт В. Кропоткін стверджує, що даний скарб складався з антонініанів
ІІІ ст. н.е. та бронзових провінційних монет IV ст. н.е. (від Максиміна ІІ до
Прокопія)2, хоча в іншій його праці мова йде про «бронзові монети»3. Про «мідні
монети» в цьому скарбі говорить і М. Брайчевський4.
Найбільш численний, т.зв. «Безіменний» скарб, що надійшов у 1950 р. до
відділу нумізматики Ермітажу і складався з 5571 монети (від Пертінакса до
Траяна Деція), за В. Кропоткіним5, та 5441 монети – за В. Яніним6. Однак, з
огляду на те, що місце знахідки невідоме, як і відсутність консенсусу в розумінні
того, чи це один скарб, чи кілька, поки що відсутня можливість його залучення у
ролі будь-яких аналогій.
У зв'язку з цим доцільно також у загальних рисах зупинитися на вже
відомих знахідках скарбів антонініанів або скарбів з їх наявністю в суміжних з
Лісостеповою зоною територій Південно-Східної Європи.
Серед них найвідоміша т.зв. «кримська серія», яка представлена:
депозитом 1954 р. з Керчі, у якому окрім драхми Юлії Домни (карбована 212 р. у
Кесарії Каппадокійській) знаходилося 70 антонініанів (від Гордіана III – до
Галлієна)7; скарбом 1962 р. із селища Войкове Ленінського району, що
Мyzgin, Perederey 2021: 314-344.
Кропоткин 1967: 41.
3
Кропоткин 1961: 59, №466.
4
Брайчевський 1959: 142.
5
Кропоткин 1961: 109, № 1685.
6
Янин2009: 219-220.
7
Кунина1962: 329-342; Кропоткин,1961: 64, № 606.
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нараховував 8 антонініанів (від Юлії Мези – до Валеріана І)1; скарбом
антонініанів 1971 р. із с. Долинного Бахчисарайського району, що нараховує
119 монет (від Каракалли – до Траяна Деція )2.У цьому переліку також варто
згадати скарб з м. Судака, де серед деградованих боспорських статерів
знаходився антонініан Гордіана ІІІ3.
Дослідниками висловлюються кілька думок щодо походження або
приналежності депозитів «кримської серії». У першому випадку висловлено
припущення, що зазначені скарби могли належати «варварам-грабителям из
среды странствующих дружин, зарывавших свою добычу после длительных
походов или перед каким-либо очередным военным предприятием»4, у
другому – вандалам-переселенцям, які брали участь у «Скіфських» («Готських»)
війнах5, і, нарешті, пов'язуються з виплатами в підрозділах римської армії,
зокрема федератам6.
«Молдавська серія» представлена двома змішаними депозитами: скарбом
1961 р. із Притягайлівки (околиця м. Бендери), з якого було зафіксовано лише
12 монет: денарій Олександра Севера, 9 антонініанів Гордіана ІІІ і 2 – Філіппа I7.
Другий скарб був знайдений у 1968 р. неподалік від місця виявлення першого, –
на березі Дністра на околиці м. Тирасполя. З майже 400 монет, які заповнювали
червоноглиняний глечик, вдалося визначити лише 11: денарій Олександра
Севера, 6 антонініанів Гордіана ІІІ і 4 – Філіппа I8.
Не лише територіально, але й типологічно до «молдавської серії» скарбів
близький депозит (вірніше, його залишки) із с. Василівки Болградського району
Одеської області. У 1977 р. під час польових робіт тут було виявлено
наповнений монетами «глечик». За доступними для ознайомлення 2 денаріями і
13 антонініанами (від Олександра Севера до Требоніана Гала) депозит був
віднесений до категорії змішаних скарбів9.
На переконання Ю. Розуменко, означені три депозити за своїм складом
різняться від відомих на той час депозитів з Керчі і Долинного, однак, при
порівнянні їх із скарбами суміжних придунайських провінцій імперії вони
«виявляють специфічний характер цієї групи монетних знахідок»10.
Щодо ситуації в межах згаданих придунайських провінцій, то й тут
«специфічність» у різноманітності типології і статистики скарбів антонініанів
(або з їх наявністю) спостерігається не лише на географічно віддалених
територіях, але й подеколи у межах однієї провінції. Різноманітність
Абрамзон, Фролова: 2007-2008: табл.158.
Пиоро, Герцен 1974: 81-90.
3
Кропоткин 1961:65, №628.
4
Пиоро, Герцен 1974: 82.
5
Чореф 2012: 163.
6
Сидоренко2009: 545.
7
Нудельман 1976: 56, №17; Розуменко 1982:136.
8
Нудельман Вказ.праця: с.56, №16.; Розуменко Вказ.праця: 136.
9
Розуменко. Вказ.праця:135.
10
Розуменко. Вказ.праця: 136.
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спостерігається і в судженнях щодо формування, часу і причин тезаврації
депозитів середини ІІІ ст. н. е.: від «традиційних» (події «Скіфських» воєн 247251 рр., коли «варварська» загроза змусила жителів цих провінцій приховувати в
землю свої заощадження)1 – до «креативних» (чума, яка 15 років вирувала в
Імперії, гоніння на ранніх християн або ж наслідки узурпації і безлад,
викликаний боротьбою претендентів за престолонаслідування тощо)2.
Слід зауважити, що депозити з антонініанами від Каракалли до Валеріана
зустрічаються як на покордонні розповсюдження «варварських» – черняхівських
та вельбарських племен, так і в межах їх поширення. Проте, в основному, це
нечисленні за кількістю змішані скарби. Зокрема тут відомі: депозит із
с. Мишковець (Збаразький район Тернопільської області – ?3), представлений
денарієм Олександра Севера, антонініанами Гордіана ІІІ – 1, Філіппа Араба – 1,
Траяна Деція – 3 (зокрема, 1 – для Геренії Етрусцілли); та с. Овчарні (кол.
воєводство Ельблонг, Польща), де зафіксовано: 4 денарії – Септимія Севера – 1,
Каракалли – 2 (?), Юлії Мези – 1; 8 антонініанів: Елагабала (?) – 1, Гордіана ІІІ –
2, Філіппа Араба – 2, Траяна Деція (для Геренії Етрусцілли) – 1, Требоніана
Гала – 24.
У межах розселення пшеворських племен антонініани фіксуються, в
основному, у складі змішаних скарбів з монетами більш пізніх емісій.
Прикладом у депозиті з м. Ярослава (кол. Пшемишлянське воєводство, Польща),
крім антонініана Філіппа І Араба і трьох антонініанів Проба, містився один
сестерцій Філіппа І Араба, по одному фолісові від Максиміана Геркулія, Галерія
і Максенція та один центеніоналіс Констанція Гала5. Щось подібне можна
спостерігати в депозиті з м. Кракова (Польща), де крім антонініана Галієна та
антонініана Авреліана, двох фолісів Констанція І і Констанція ІІ, «малої бронзи»
Констанція ІІ, знаходилися центеніоналіси – по одному від Юліана,
Валентиніана І та Феодосія І6. Примітна знахідка біля Іновроцлава (КуявськоПоморське воєводство, Польща) емісії антонініана Валеріана для Марініани 7.
***
Не зважаючи на наявність значної кількості вітчизняних і зарубіжних
публікацій, присвячених подіям першої половини І тис. н. е., в яких
розглядаються різноманітні аспекти присутності римської монети на території
Південно-Східної Європи, тему поширення антонініанів, визначення їх місця і
ролі в соціально-економічних процесах, що відбувалися у «варварських»
Минкова 2015: 34-36.
Grozdanova 2015:145-149; Vojvoda, Srndaković 2015: 46;Vojvoda, Borić-Bresković 2016: 7-101;Vojvoda,
Redžić 2020: 531-554;Vojvoda, Borić-Bresković 2016: 7-101.
3
Bursche 1996: 154. В посиланні на місце виявлення записано: 56 (f) Myszkowce ob.Volyn`(Волинь).
4
Bursche 1996: 155, №64.
5
Bursche 1996: 190, №53.
6
Bursche 1996: 193-194, №78.
7
Dymowski 2012I: 93-103.
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етнокультурних спільнотах на схід від Limes Romanus у III ст. н. е., навряд чи
можна розглядати як всебічно розглянуту і вивчену.
Причини цього коріняться, з одного боку, – у недостатній увазі
дослідників до поширення і побутування даного номіналу у «варварському»
середовищі, з другого, – в обмеженості джерельної і статистичної бази. Однак,
чи не головна причина, як і у випадку з ситуацією в придунайських провінціях
Імперії, – це відсутність об’єктивної висхідної інформації щодо археологічного
контексту переважної більшості знахідок виявлених депозитів.
Саме обмеженість джерельної бази позбавляє сенсу робити будь-які
висновки щодо етнічної приналежності або соціального статусу власника
депозиту, як і стосовно можливих шляхів надходження на територію
Українського Лісостепу антонініанів з комплексу Перегінка (Балакирі) 2. Адже
картину, наближену до реальної, можна отримати за умови виявлення закритого
комплексу (або його дообстеження) при проведенні повноцінних археологічних
досліджень даного об`єкта1.
Без сумніву, можна задекларувати такі робочі гіпотези: антонініани
потрапили на зазначену територію сюди як здобич, яка була захоплена
«варварами» під час бойових дій 247 – 251 рр.; або ж як частина обіцяних
Требоніаном Галом відкупних платежів «варварській» племінній чи дружинній
верхівці. Можливо припустити, що антонініани могли належати комусь із
військовослужбовців дислокованих у Мезії легіонів, які збунтувалися і
приєдналися під час «Скіфських» воєн до коаліції «варварських» племен. Хтось
буде апелювати до свідчень Зосима (Zos., I, 28) про успішний похід 253 року
очолюваних Еміліаном римських підрозділів, під час якого не лише було
розгромлено загони «варварів» на чолі з Книвою, але й проведений успішний
рейд у їх землі. Можна розглядати припущення, що комплекс міг бути частиною
грошового утримання військовослужбовця або ж ветерана регулярних чи
федератських підрозділів… Але стосовно кожної з вищеозначених гіпотез
Необхідність їх проведення актуалізується виявленням тут у 2014 р. ще одного депозиту римських
монет, який представлений сестерціями. Комплекс розподіляється за емітентами наступним чином:
Марк Аврелій для Фаустіни Молодшої – 2 монети (перша –«VENVS FELIXSC» (RIC III MarcusAurelius
1686), і друга – з коммеморативної серії «DIVA FAVSTINA PIA» –«SIDERIBVS RECEPTA SC» (RIC III
MarcusAurelius 1715)); Ко́ммод – 2 (одна – «MINER AVG PM TR P XVI COS VI SC» (RIC III Commodus
582) і емісія для Кріспіни – «VENVS FELIX» (RIC III Commodus 288)); Олекса́ндр Севе́р – 2 (одна –
«PM TR P VI COS II PP SC» (RIC IV Severus Alexander 456d) і емісія для Юлії Маме́ї – «VENVS FELIX
SC» (RIC IV Severus Alexander 701)); Максиміан І Фракієцьдля Максімуса – 1 («PRINCIPI
IVVENTVTIS SC» (RICI V Maximus 14B)); Гордіан ІІІ – 1 («FELICITAS AVG SC» (RIC 310a)).
Атрибуція дев`ятого фрагментованого сестерція ускладнена через незначну площу збереженості
монети (на аверсі збереглася частина профілю обличчя (Юлія Маммея – ?) та фрагментована
титулатура AVG, на реверсі – верхівка «трилисника» та літера О).
Хронологічно комплекс визначається: нижньою датою – між 161-176 роками (випуском Марка Аврелія
для Фаустіни Молодшої «VENVS FELIX SC»), і верхньою – 238-244 рр. (монетою Гордіана ІІІ
«FELICITAS AVG SC»). Наявні монети умовно розподіляються по двох хронологічних групах: до
першої можна зарахувати емісії Марка Аврелія і Коммода, до другої – сестерції третього століття
Олександра Севера, Максиміна І Фракійця та Гордіана ІІІ).- (Див.:Надвірняк, Погорілець, Надвірняк
2016: 21-23; Надвірняк, Погорілець, 2021: (готується до друку).
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можна буде віднайти і висловити рівнокількісну аргументацію «за» і «проти».
Так само, як і стосовно типології – віднесення депозиту до однономінальних або
змішаних скарбів.
Однак уже сьогодні можна відзначити певну своєрідність археологічного
аспекту щодо самого об`єкта Перегінка (Балакирі) 2. На відміну від
розташованого у 450-500 м на північ об'єкта черняхівської культури Перегінка 1,
де на поверхні зустрічається у значній кількості черняхівська ліпна і кружальна
кераміка, на об'єкті Перегінка (Балакирі) 2 кількість кераміки незначна. Проте,
окрім фрагментів ліпної та кружальної кераміки черняхівської культури тут
зустрічається ліпна, близька за формою і тістові черепка до кераміки
пшеворської і вельбарської культур, а також зубрицької (західноподільської)
групи, що дає підстави визначити Перегінку (Балакирі) 2 як об'єкт
пізньоримського часу.
Слід також звернути увагу на один принциповий момент. Об’єкт
Перегінкa (Балакирі) 2 територіально приналежний до зони верхів'їв Південного
Бугу, знаходиться в регіоні, що характеризується не лише великою щільністю і
надзвичайною насиченістю пам'ятками, які зараховують до черняхівської
культури, а й розглядається як один із основних районів її становлення 2. Саме
тут зосереджені об'єкти, представлені артефактами, що засвідчують їх
приналежність до раннього етапу черняхівської культури: Ружичанка 3, ЧернелівРуський4, Бережанка5, Лепесівка6, Лука-Врублівецька7, Чаньків І та ін.
Якщо врахувати хронологію раннього етапу черняхівської культури –
т. зв. «ружичанської фази» (за Є. Гороховським)8 – 230-270 рр.; «першої фази»
(за І. Бажан та А. Гей)9, які в цілому синхронізуються з фазою С 1 центральноєвропейської хронологічної системи10 – 220-260 рр. – тоді комплекс антонініанів
з Перегінки (Балакирі) 2 може стати одним із її хронологічних реперів, як
приклад, – антонініани Валеріана і Траяна Деція (для Геренії Етрусцілли) в
одному з поховань черняхівського некрополя Талалаївки (Христинівський р-н
Черкаської області)11.

Strotsen’ 2009: 2–4; Petrauskas, Koval`, Pogoriletsʼ and Nadvirniak 2015: 5–6.
Винокур 1970а: 27-32; Його ж2000: 9.
3
Винокур1970б: 114; Його ж 1979: 131; Гороховский 1988: 45; Гопкало 2012а: 330.
4
Гороховский 1987: 62; Гопкало, Тиліщак 2010: 79.
5
Винокур 1988: 19.
6
Тиханова 1970: 92.
7
Сымонович 1955: 28.
8
Гороховский 1988: 42.
9
Бажан, Гей 1992: 153-154.
10
Godłowski 1970: 103-108.
11
Кропоткин 1966: 94, №160; Його ж2000:39, №26.
1
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Каталоги
RIC = Mattingly, H.A. - Sydenham, E.A. – Sutherland, C.H.V. The RomanImperial
Coinage.Vol. 4, part 3.Gordian III – Uranius Antoninus. London 1949.RSC =
Seaby B.A. Roman Silver Coins. Vol. 4.Gordian III – Postumus. London 1982.

Додаток 1.
Розподіл по емітентах монет комплексу антонініанів з об`єкта
пізньоримського часу Перегінка (Балакирі) 2
№
Емітент
1 Гордіан ІІІ (238-244)
2 Філіпп I (244-249:
зокрема, для Отацілії Севери(244-249)
зокрема, для ФіліппаІІ (247-249)
3 Траян Децій(249-251):
 зокрема, для Гереннії Етрусцилли (249-251)
 консекраційний випуск серії «DIVО» (250-251):
«DIVO VESPASIANO»
 консекраційний випуск серії «DIVО» (250-251)
«DIVO COMMODO»
4 Требоніан Гал (251-253)
5 Волузіан (251-253)
Всього:

163

Кількість
13
16
1
1
13
3
1
1

%
29.51
36.32
2.27
2.27
29.51
6.81
2.27
2.27

1
1
44

2.27
2.27

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

Додаток 2.
Каталог монет комплексу антонініанів з об`єкта пізньоримського часу
Перегінка (Балакирі) 21
Гордіан ІІІ (238-244)

1. Obv.: IMP CAES MAN T GORDIANVS
AVG, драпірований бюст Гордіана ІІІ в кірасі і
променевій короні, вправо. Rv.: IOVI
CONCERVATORI, Юпітер стоїть вліво,
тримає блискавку і скіпетр; зліва, біля ніг, –
маленька фігура Гордіана. Дата випуску: 238239 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 3,28 г.
Діаметр: 22 х 22,6 мм. Стан: добрий (А 2).
Тип: RIC 2; RSC 105. Інвентарний номер у
фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1219.

2. Obv.: IMP CAES MAN T GORDIANVS
AVG, драпірований бюст Гордіана ІІІ у
променевій
короні,
вправо.
Rv.:
PROVIDENTIA AVG, Провіденція стоїть
вліво, тримає кулю і скіпетр. Дата випуску:
238 р. Місце випуску: Рим. Вага: 2,33 г.
Діаметр: 22,6 х 20,7 мм. Стан: добрий (А 2).
Тип: RIC 4; RSC 302. Інвентарний номер у
фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1228.

3. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: AETERNITATI AVG, Сол
стоїть прямо, голова – вліво, права рука
піднята, в лівій – куля. Дата випуску: 238244 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 2,91 г.
Діаметр: 22,6 х 22,3 мм. Стан: добрий (А 2),
сліди бронзових окислів. Тип: RIC 82; RSC 41.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1225.

4. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: IOVI STATORI, Юпітер
стоїть прямо, голова – вправо, у лівій руці
тримає скіпетр. Дата випуску: 238-244 рр.
Місце випуску: Рим. Вага: 4,54 г. Діаметр:
21,4 х 21,2 мм. Стан: добрий (А 2), сліди
бронзових окислів. Тип: RIC 85; RSC 115.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1220.

При
атрибутуванні
монет
комплексу
використано
інформаційну
базу
ресурсу
http://www.wildwinds.com/coins/ric/i.html з посиланнями на:RIC = Mattingly, H.A. - Sydenham, E.A. –
Sutherland, C.H.V. The RomanImperial Coinage. Vol. 4, part 3.Gordian III – Uranius Antoninus. London
1949.RSC = Seaby B.A. Roman Silver Coins. Vol. 4.Gordian III – Postumus. London 1982.
У даній версії каталогу нумерація монет відкорегована у зв’язку із внесенням даних по нововиявлених
монетах і відрізняється від нумерації в каталогові в Nadvirniak, O. – Pogorilets O. – Nadvirniak O.(2016).
An Assemblage of Antoniniani from the Late Roman Site of Pereginka (Balakiri) 2. Notae Numismaticae /
Zapiski Numizmatyczne XI: 205-211.
1
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5. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: PM TR P IIII COS II PP;
Гордіан у військових обладунках, стоїть
вправо, тримає спис і кулю. Дата випуску:
238-244 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 3,59 г.
Діаметр: 22,7 х 20,7 мм. Стан: добрий (А 2).
Тип: RIC 92; RSC 253. Інвентарний номер у
фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1227.

6. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: VIRTVTI AVGVSTI,
Геркулес стоїть вправо, опирається на булаву.
Дата випуску: 241-243 рр. Місце випуску:
Рим. Вага: 3,1 г. Діаметр: 21,5 х 22,5 мм. Стан:
добрий (А 2), сліди бронзових окислів. Тип:
RIC 95; RSC 404. Інвентарний номер у фондах
ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1229.

7. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: VIRTVTI AVGVSTI,
Геркулес стоїть вправо, опирається на булаву.
Дата випуску: 241-243 рр. Місце випуску:
Рим. Вага: 3,55 г. Діаметр: 22,2 х 21,1 мм.
Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 95; RSC 404.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1230.

8. Obv.: IMP GOR[DIANVS PIVS FEL AVG],
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: VIRTVTI A [VGVSTI],
Геркулес стоїть вправо, опирається на булаву.
Дата випуску: 241-243 рр. Місце випуску:
Рим. Вага: 2,37 г. Діаметр: 22,6 х 22 мм. Стан:
добрий (А 2), монета – фрагментована
(збереглося 5/6). Тип: RIC 95; RSC 404.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1820.

9. Obv.: IMP GOR[DIANVS PIVS FEL AVG],
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: [FELICITAS TE]
MPORVM; Феліцітас стоїть вліво, тримає
кадуцей і ріг достатку. Дата випуску: 243 р.
Місце випуску: Рим. Вага: 0,56 г. Діаметр:
17.9 х 9,4 мм. Стан: задовільний (А 3), монета
фрагментована (збереглася ¼). Тип: RIC 142;
RSC 81. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1361.

10. Obv.: IMP G[ORD]IANVS PIVS FEL AVG],
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: MARS P[ROPUG; Марс, у
шоломі, військовому обладунку прямує
праворуч. Дата випуску: 243-244 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 0,57 г. Діаметр: 16 х 9 мм
Стан: задовільний (А 3), сліди бронзових
окислів, монета фрагментована (збереглася
1/8). Тип: RIC 145; RSC 81. Інвентарний номер
у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1821.
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11. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: ORIENS AVG, Сол стоїть
прямо, голова вліво, права рука піднята, в
лівій – тримає кулю. Дата випуску: 243-244 рр.
Місце випуску: Антіохія. Вага: 3,15 г.
Діаметр: 23 х 21,4 мм. Стан: добрий (А 2),
сліди бронзових окислів. Тип: RIC 213; RSC
167. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1224.

12. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG,
драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: ORIENS AVG; Сол стоїть
прямо, голова вліво, права рука піднята, в
лівій – тримає кулю. Дата випуску: 243-244 рр.
Місце випуску: Антіохія. Вага: 4,43 г.
Діаметр: 23,7 х 21,7 мм. Стан: задовільний
(А 3), сліди бронзових окислів, поверхня
корродована.
Тип: RIC 213;
RSC
167.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1223.

13. Obv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, драпірований бюст Гордіана ІІІ у променевій
короні, вправо. Rv.: PAX AVGVSTI; Пакс стоїть вліво, тримає гілку і скіпетр. Дата випуску:
243-244 рр. Місце випуску: Антіохія. Вага: 3,37г. Діаметр: 23,1 х 21,4 мм. Стан: добрий (А 2).
Тип: RIC 215; RSC 178. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1226.

Філіпп I (244-249)

14. Obv.: IMP PHILIPPVS AVG, драпірований
бюст Філіппа І у променевій короні, вправо.
Rv.: SAECVLARES AVGG, вовчиця стоїть
вліво, годує двох немовлят (Ромула і Рема); ІІ
в обрізі. Дата випуску: 248 р. Місце випуску:
Рим. Вага: 2,29 г. Діаметр: 23,5 х 21,2 мм.
Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 15; RSC 178.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1239.

15. Obv.: IMP PHILIPPVS AVG, драпірований
бюст Філіппа І у променевій короні, вправо.
Rv.: SAECVLARES AVGG, олень (або лось)
йде вправо. Дата випуску: 248 р. Місце
випуску: Рим. Вага: 2,84 г. Діаметр: 23,3 х 23,1
мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 19; RSC 182.
Інвентарний номер у фондах ДІКЗ «Межибіж»
– Нм 1240.
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16. Obv.: IMP PHILIPPVS AVG, драпірований
бюст Філіппа І у променевій короні, вправо.
Rv.: SAECVLVM NOVVM, шестиколонний
храм зі статуєю Роми, яка стоїть прямо. Дата
випуску: 249 р. Місце випуску: Рим.
Вага: 3,03 г. Діаметр: 23,2 х 21,5 мм. Стан:
добрий (А 2). Тип: RIC 25b. Інвентарний
номер у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1238.

17. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: AEQVITAS AVGG,
Еквітас стоїть вліво, тримає ваги і ріг
достатку. Дата випуску: 246-247 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 2,58 г. Діаметр: 22,5 х 19,6
мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 27b; RSC 9.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1231.

18. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: AEQVITAS AVGG,
Еквітас стоїть вліво, тримає ваги і ріг
достатку. Дата випуску: 246 – 247 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 2,71 г. Діаметр: 22,3 х 21,5
мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 27b; RSC 9.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1232.

19. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: ANNONA AVGG, Аннона
стоїть вліво, тримає в`язанку колосків і ріг
достатку. Дата випуску: 244-249 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 3,73 г. Діаметр: 21,7 х 21,6
мм. Стан: добрий (А 2), сліди бронзових
окислів. Тип: RIC 28с; RSC 25. Інвентарний
номер у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1233.

20. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні вправо. Rv.: LIBЕRALITAS AVGG. II,
Лібералітас стоїть вліво, тримає абаку і ріг
достатку. Дата випуску: 245 р. Місце випуску:
Рим. Вага: 2,90 г. Діаметр: 22,7 х 21 мм. Стан:
добрий (А 2). Тип: RIC 38b; RSC 87.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1234.

21. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: PAX AETERNA; Пакс
стоїть вліво, тримає оливкову гілку і скіпетр.
Дата випуску: 244 р. Місце випуску: Рим.
Вага: 2,14г. Діаметр: 21,2 х 23,1 мм. Стан:
задовільний; монета розколота. Тип: RIC 42;
RSC 109. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1363.
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22. Obv.: [IMP \MIV L P]HILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: ROMAE A[ETERNAE];
Рома сидить вліво, у правій протягнутій руці
тримає Вікторію, в лівій – скіпетр, біля ніг –
жертовник. Дата випуску: 244-247 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 1,44 г. Діаметр: 23,0 х 14,1
мм. Стан: задовільний, монета фрагментована
(збереглося біля ½). Тип: RIC 45; RSC 170.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1364.

23. Obv.: IMР MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv: VICTORIA AVG; Вікторія
йде вліво, тримає вінок і пальмову гілку. Дата
випуску: 244 р. Місце випуску: Рим. Вага: 3,88
г. Діаметр: 24,1 х 21,7 мм. Стан: добрий (А 2),
сліди бронзових окислів. Тип: RIC 50; RSC
231. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1241.

24. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: PM TR P IIII COS II PP,
Феліцітас стоїть вліво, тримає кадуцей і ріг
достатку. Дата випуску: 247 р. Місце випуску:
Антіохія. Вага: 2,24 г. Діаметр: 21,6 х 21,8 мм.
Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 76а. Інвентарний
номер у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1236.

25. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: PM TR P IIII COS II PP,
Феліцітас стоїть вліво, тримає кадуцей і ріг
достатку. Дата випуску: 247 р. Місце випуску:
Антіохія. Вага: 2,92 г. Діаметр: 22,7 х 21,7 мм.
Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 76а. Інвентарний
номер у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1235.

26. Obv.: IMP MIV L PHILIP[PVS AVG],
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: ROMAE A [ETERNAE],
Рома сидить на щиті вліво, у правій руці
тримає Вікторію, лівою – опирається на
скіпетр. Дата випуску: 244-249 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 2,38 г. Діаметр: 24,0 х 20,1
мм. Стан: задовільний, монета фрагментована
(збереглося 2/3). Тип: RIC 106а; RSC 165.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1364.

27. Obv.: IMP MIV L PHILIPPVS AVG,
драпірований бюст Філіппа І у променевій
короні, вправо. Rv.: ROMAE AETERNAE;
Рома сидить на щиті вліво, у правій руці
тримає Вікторію, лівою – опирається на
скіпетр. Дата випуску:244-249 рр. Місце
випуску: Рим. Вага: 3,41 г. Діаметр: 23,7 х 22,3
мм. Стан: задовільний. Тип: RIC 106а; RSC
165.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ »Межибіж» – Нм 1237.
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Філіпп I: для Отацилії Севери
(244-249)

Філіпп I: для Філіппа ІІ (247-249)

28.Obv.: OTACIL SEVERA AVG, бюст
Отацилії Севери в діадемі, вправо, півмісяць
під бюстом. Rv.: PIETAS AVGG, Пієтас стоїть
вліво із піднятою рукою над вівтарем, в лівій
руці – коробка з пахощами. Дата випуску: 248
р. Місце випуску: Рим. Вага: 2,97 г. Діаметр:
23 х 22,4 мм. Стан: добрий (А 2), сліди
бронзових окислів. Тип: RIC115; RSC 39.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1242.

29. Obv.: M IVL PHILIPPVS CAES,
драпірований бюст Філіппа ІI у променевій
короні, вправо. Rv.: PRINCIPI IVVENT,
Філіпп ІІ стоїть вліво, тримає скіпетр і кулю.
Дата випуску: 247 р. Місце випуску: Рим.
Вага: 4,15 г. Діаметр: 23 х 21,3 мм. Стан:
добрий (А 2), сліди бронзових окислів. Тип:
RIC 219; RSC 57. Інвентарний номер у фондах
ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1241.

Траян Децій (249-251)

30. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: ADVENTVS AVG, Децій
верхи на коневі, що прямує вліво, права рука
піднята, в лівій руці – скіпетр. Дата випуску:
249-250 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 3,14 г.
Діаметр: 22,6 х 22 мм. Стан: добрий (А 2).
Тип: RIC 11b; RSC 4. Інвентарний номер у
фондах ДІКЗ »Межибіж» – Нм 1244.

31. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: ADVENTVS AVG, Децій
верхи на коневі, що прямує вліво, права рука
піднята, в лівій руці – скіпетр. Дата випуску:
249-250 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 2,47 г.
Діаметр: 23,2 х 22,4 мм. Стан: добрий (А 2),
сліди бронзових окислів. Тип: RIC 11b; RSC 4.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1245.
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32. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: ADVENTVS AVG, Децій
верхи на коневі, що прямує вліво, права рука
піднята, в лівій руці – скіпетр. Дата випуску:
249-250 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 2,39 г.
Діаметр: 24 х 23 мм. Стан: добрий (А 2). Тип:
RIC 11b; RSC 4. Інвентарний номер у фондах
ДІКЗ »Межибіж» – Нм 1822.

33. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: GENIVS EXERC
ILLYRICIANI, Геній стоїть вліво, тримає
патеру і ріг достатку. Дата випуску: 249 р.
Місце випуску: Рим. Вага: 2,58 г. Діаметр: 22
х 21,2 мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC 16с;
RSC 49. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1246.

34. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: PANNONIAE, дві
Паннонії стоять прямо, голови повернуті у
протилежні боки, праві руки підняті,
тримають штандарти. Дата випуску: 249-251
рр. Місце випуску: Рим. Вага: 3,59 г. Діаметр:
22,7 х 21,3 мм. Стан: добрий (А 2), сліди
бронзових окислів. Тип: RIC 21b, RSC 81.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1247.

35. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: VICTORIA AVG, Вікторія
йде вліво, у правій піднятій руці тримає вінок,
у лівій – пальмову гілку. Дата випуску: 249 р.
Місце випуску: Рим. Вага: 2,77 г. Діаметр:
22,4 х 21,5 мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC
29с. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1248.

36. Obv.: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: VICTORIA AVG, Вікторія
йде вліво, у правій піднятій руці тримає вінок,
у лівій – пальмова гілка. Дата випуску: 249 р.
Місце випуску: Рим. Вага: 3,37 г. Діаметр:
23,7 х 21,2 мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC
29с. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1249.

37. Obv.: [IMP. C M Q TRA] IANVS DECIVS
AVG, бюст Траяна Деція в кірасі і променевій
короні, вправо. Rv.: [VICTOR] IA AVG,
Вікторія йде вліво, у правій піднятій руці
тримає вінок, у лівій – пальмова гілка. Дата
випуску: 249 р. Місце випуску: Рим. Вага: 1,75
г. Діаметр: 20,4 х 18,1 мм. Стан: задовільний
(А 3), монета фрагментована (збереглася ½).
Тип: RIC 29с. Інвентарний номер у фондах
ДІКЗ «Межибіж» – НМ 1365.
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38. Obv.: DIVO VESPASIANO, бюст
Веспасіана у променевій короні, вправо. Rv.:
CONCECRATIO, орел з опущеними крилами,
голова повернута вліво. Дата випуску: 250-251
р. Місце випуску: Медіоланум (у RIC). Вага:
3,5 г. Діаметр: 22,6 х 22,3 мм. Стан:
незадовільний (А 4), монета із сильними
слідами коррозії та бронзових окислів. Тип:
RIC 79 [Decius]; RSC 651. Інвентарний номер
у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1222.

39. Obv.: DIVO COMMODO, бюст Коммода у
променевій
короні,
вправо.
Rv.:
CONCECRATIO, палаючий жертовник. Дата
випуску: 249-251 рр. Місце випуску:
Медіоланум (у RIC). Вага: 2,37 г. Діаметр:
22,1 х 19,7 мм. Стан: добрий (А 2). Тип: RIC
94 [Decius]; RSC 1010. Інвентарний номер у
фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1221.

Траян Децій: для Гереннії Етрусцилли (249-251)

40. Obv.: HER. ETRVSCILLA AVG,
драпірований бюст Гереннії Етрусцилли в
діадемі, вправо. Rv.: FECVNDITAS AVG,
Фекундіта стоїть вліво, тримає ріг достатку,
біля ніг – дитина. Дата випуску: 250-251 рр.
Місце випуску: Рим. Вага: 3,25 г. Діаметр:
21,3 х 20,7 мм. Стан: добрий (А 2), сліди
бронзових окислів. Тип: RIC 55b, RSC 8.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1250.

41. Obv.: HER. ETRVSCILLA AVG,
драпірований бюст Гереннії Етрусцилли в
діадемі у формі напівмісяця, вправо. Rv:
PVDICITIA AVG, Пудіцитія сидить управо зі
скіпетром у руці, підтримує вуаль на обличчі.
Дата випуску: 249-251 рр. Місце випуску:
Рим. Вага: 2,6 г. Діаметр: 22,5 х 21,1 мм. Стан:
добрий (А 2). Тип: RIC 59b, RSC 19.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1251.

42. Obv.: HER. ETRVSCILLA AVG, драпірований бюст Гереннії Етрусцилли в діадемі у формі
півмісяця, вправо. Rv.: PVDICITIA AVG, Пудіцитія сидить управо зі скіпетром у руці,
підтримує вуаль на обличчі. Дата випуску:249-251 рр. Місце випуску: Рим. Вага: 3,49 г.
Діаметр: 22 х 19,7 мм. Стан: незадовільний (А 4), монета зі значними слідами корозії та
бронзових окислів. Тип: RIC 59b, RSC 19. Інвентарний номер у фондах ДІКЗ «Межибіж» – Нм
1252.
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Требоніан Гал (251-253)

Волузіан (251-253)

43. Obv.: IMP CAEC VI. TREB GALLVS AVG,
драпірований бюст Требоніана Гала у
променевій короні, вправо. Rv.: PIETAS
AVGG, Пієтас стоїть вліво, руки підняті. Дата
випуску: 251-253 рр. Місце випуску: Рим.
Вага: 2,97 г. Діаметр: 22 х 21,1 мм. Стан:
добрий (А 2), сліди бронзових окислів.
Тип: RIC 41. Інвентарний номер у фондах
ДІКЗ «Межибіж» – Нм 1253.

44. Obv.: IMP CAEC VI VOLVSIANO AVG,
драпірований бюст Волузіана у променевій
короні, вправо. Rv.: PAX AVGG, Пакс стоїть
вліво, тримає скіпетр і пальмову гілку. Дата
випуску: 251-253 рр. Місце випуску: Рим.
Вага: 2,98 г. Діаметр: 21,6 х 20,5 мм. Стан:
добрий (А 2). Тип: RIC 179; RSC 70.
Інвентарний
номер
у
фондах
ДІКЗ
«Межибіж» – Нм 1254.

Додаток 3
Вагові характеристикимонет комплексу антонініанів
з об`єкта пізньоримського часуПерегінка (Балакирі) 2
№ за
каталогом
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18
№19
№20
№21
№22
№23
№24

Вага

Примітки

3.28
2.33
2.91
4.54
3.59
3.1
3.55
2.37
0.56
0.57
3.15
4.43
3.37
2.29
2.84
3.03
2.58
2.71
3.73
2.90
2.14
1.44
3.88
2.24

Монета фрагментована
Монета фрагментована
Монета фрагментована

Монета розколота
Монета фрагментована
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Продовження Дод. 3

№25
№26
№27
№28
№29
№30
№31
№32
№33
№34
№35
№36
№37
№38
№39
№40
№41
№42
№43
№44
Загальна вага:

2.29
2.38
3.41
2.97
4.15
3.14
2.47
2.39
2.58
3.59
2.77
3.37
1.75
3.5
2.37
3.25
2.6
3.49
2.97
2.98
126.57

Монета фрагментована

Монета фрагментована

Додаток 4

Карта-схема локалізації об’єкта Перегінка (Балакирі) 2
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НОВІ ДАНІ ПРО СКАРБИ РИМСЬКИХ МОНЕТ ІЗ ГРОДНЕНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
NEW DATA ABOUT THE HOARDS OF ROMAN COINS
FROM THE HRODNA REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract.
The article provides information on five new locations of Roman coins from the
Hrodna region of the Republic of Belarus: three hoards, as well as two collective finds
that can be interpreted as parts of hoards. All of them are represented by denarii of
the Roman Empire. Only in one of the deposits – from the village of Bačancy – there is
a hybrid barbarian imitation of the imperial denarius. Another of the hoards, found
near the village of Varanki, contains, in addition to denarii, fragments of cut silver
items, which dates to the beginning of the Migration Period, which makes it possible
to determine the date of hiding of this complex in the 5th century.
All these finds were made in the course of illegal searches and, unfortunately,
only one hoard (Bačancy) almost entirely ended up in the museum collection. The rest
of the deposits went to private collections, which hinders their detailed study.
Along with new finds in the Hrodna region, there are from 9 to 13 hoards of
antique coins. Most of them consist of denarii of the Roman Empire (sometimes along
with barbarian imitations). Of the other deposits, the most interesting are the hoard of
Roman Republican denarii from under the village of Luckaŭliany, a complex of bronze
Alexandrian tetradrachms from under the village of Turec and a hoard (?) of
perforated aurei from under the village of Ambileŭcy.
Most of the hoards of Roman coins from the Hrodna region can be associated
with the East Germans (Pszeworsk and Wielbark archaeological cultures), who
penetrated into the Neman River basin inhabited by Baltic tribes in the first half of the
1st millennium AD. It is with the Germans that the vast majority of the hoards of
Roman Imperial denarii found on the territory of Barbaricum are associated. It is also
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possible that some of the hoards could have been deposited by the Balts, which are
under powerful East German influence.
Keywords: Roman Coins Hoards, East Germans, Balts, barbarian imitation
Анотація
У статті наводяться відомості про п’ять нових скарбів римських монет
із Гродненської області Республіки Білорусь: три окремі скарби а також дві
колективні знахідки, які можуть бути інтерпретовані як частини скарбів. Усі
вони складаються з денаріїв Римської імперії. Лише в одному з депозитів – з-під
с. Баченці – міститься гібридне варварське наслідування імперського денарія.
Ще один зі скарбів, знайдений біля с. Воронки, має у своєму складі, крім денаріїв,
перетворені на брухт срібні вироби, які датуються початком епохи Великого
переселення народів, що дозволяє визначити дату тезаврації цього комплексу
V століттям.
Усі заявлені знахідки мали місце у процесі нелегальних пошуків і, на жаль,
лише один зі скарбів (з-під с. Баченці) майже повністю потрапив до музейних
зборів. Інші депозити розійшлися по приватних колекціях, що перешкоджає їх
детальному вивченню.
Разом із новими знахідками на території Гродненської області
налічується від 9 до 13 скарбів античних монет. Більшість із цих скарбів
складаються з денаріїв Римської імперії (іноді разом із варварськими
наслідуваннями). З інших депозитів найбільш цікавими виявлилися: скарб
республіканських денаріїв з-під с. Луцковляни; комплекс бронзових
олександрійських тетрадрахм з-під с. Турець; скарб перфорованих ауреусів з-під
с. Амбилівці.
Більшість скарбів римських монет з території Гродненської області
можна пов’язувати зі східними германцями (пшеворською та вельбарською
археологічними культурами), що проникали до заселеного балтськими
племенами басейну річки Німан у першій половині I тисячоліття н. е. Саме з
германцями пов’язують абсолютну більшість скарбів римських імперських
денаріїв, знайдених у Барбарикумі. Також не виключено, що частина скарбів
могла бути тезаврована балтами внаслідок потужного східнонімецького
впливу.
Ключові слова: скарби римських монет, східні германці, балти,
варварська імітація.
Донедавна залишалися досить мізерними відомості про знахідки античних
монет на території Гродненського Понімання. У «сводах» В. В. Кропоткіна,
пізніше й В. М. Рябцевича, було згадано лише три скарби античних монет із
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території сучасної Гродненської області1 – депозити з-під містечка Желудок2
(біл. – Жалудок, зараз м. п. у Щучинському районі), зі Слонімського повіту3 та
з-під с. Кам'янка Мінської губернії4. Тільки останній із цих скарбів був досить
докладно описаний В. Кропоткіним5. У 1974 р. українським нумізматом В.
А. Анохіним було опубліковано залишки скарбу з Берестовицького району,
передані до Нумізматичного кабінету Білоруського державного університету6.
Пізніше Л. Д. Поболь згадав ще про один скарб, знайдений ніби-то у першій
половині XIX століття біля с. Шаври7 (біл. – Шаўры, нині у Вороновському
районі), але будь-якого документального підтвердження цієї знахідки дослідник
не навів. Таким чином, до кінця ХХ століття можна було говорити про чотири
відносно достовірні й один малодостовірний скарб із зазначеного регіону.
За два останні десятиліття база даних зі знахідок античних монет у
Гродненському Поніманні значно збагатилася. Це пов’язано, перш за все, з
катастрофічним зростанням активності шукачів скарбів, що веде, з одного боку,
до стрімкого збільшення інформації про знахідки, але з іншого боку, – до
масового пограбування археологічних пам’яток і втрати контексту для
переважної більшості знахідок.
Важливою подією стало виявлення основної частини згаданого вище
скарбу з Берестовицького району. На передбачуваному місці знахідки скарбу
неодноразово робилися пошуки, які увінчалися успіхом тільки у 2011 р., коли
двома щасливими шукачами скарбів було виявлено понад 400 срібних монет а
також фрагменти срібних фібул8. Завдяки енергійним діям гродненських
нумізматів та краєзнавців скарб надійшов до зборів Музею грошей
Національного банку Республіки Білорусь, що дозволило провести досконале
дослідження цього найцікавішого депозиту епохи Великого переселення
народів9.
Наприкінці 2015 р. на полі, що активно розорюється, біля с. Луцковляни
(біл. – Луцкаўляны) Гродненського району було виявлено унікальний для
Білорусі скарб, який складався з денаріїв Римської Республіки та нумідійської
монети. Протягом кількох років цей депозит піддавався розграбовуванню
шукачами скарбів. На жаль, монети з цього депозиту знаходяться у приватних
колекціях, що дозволило нам викласти у статті, опублікованій у 2020 р., лише
стислий опис тих 12 монет, фотографії яких вдалося отримати10. Нещодавно
Кропоткин 1961. №№ 1376, 1380, 1384; Рябцевич 1968. №№ 4, 7, 27.
Побаль 1997: 42–45.
3
Поболь 2001. T. 21: 73–80: 76.
4
Там само.
5
Кропоткин 1956: 100–106: 103–105.
6
Анохін 1974: 23–25.
7
Побаль 1999: 49–52: 50.
8
Корзун 2014: 9–10.
9
Белявец, Сідаровіч 2018: 3–16.
10
Sidarovich 2020: 87–106, 90, 96–98.
1
2
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нами отримано інформацію про ще одну монету з цього скарбу (мал. 1) –
денарій, викарбуваний у 104 р. до н.е. (Gaius Coelius Caldus, Crawford 318/1b).
Окрім срібних денаріїв на території Гродненщини відносно часто
трапляються і мідні номінали Римської імперії, як правило, сестерції римського
карбування. Однак це, практично, завжди поодинокі знахідки. Єдиним скарбом
бронзових монет став комплекс александрійських тетрадрахм останньої чверті
III століття н. е., знайдений біля с. Турець (біл. – Турэц) Корелицького району,
більша частина якого зберігається у Національному історичному музеї
Республіки Білорусь1.
За останнє десятиліття «аматорами приладового пошуку» було знайдено
велику кількість римських монет, переважно денаріїв, частину з яких, із більшим
чи меншим ступенем упевненості, ми можемо відносити до скарбів. У цій статті
наводиться інформація про кілька комплексів, які раніше не публікувалися або
були опубліковані тезово.
Протягом кількох років нам довелося по крихтах збирати дані про скарб із
Вовковиського району. Першу інформацію про нього (точніше, про невелику
його частину, знайдену, ймовірно, однією з перших) було отримано на одному з
російських сайтів шукачів скарбів ще 2011 року. Відповідно до отриманої від
автора знахідки інформації, депозит був прив'язаний нами до с. Баченці2 (біл. –
Бачанцы). Пізніше від двох гродненських колекціонерів отримано дані (з
фотографіями кількох монет) про «скарби» з-під с. Ясеновиця (біл. – Ясенавіца)
та с. Рупейки (біл. – Рупейкі), що розташовані безпосередньо близько від
с. Баченці. Відомості про найбільшу частину скарбу отримав та опублікував у
2017 р. член правління Білоруського нумізматичного товариства І. Шталенков,
який не мав даних про точну локалізацію знахідки даних монет (у статті
дослідника – «скарб із Вовковиського району»3). У результаті додаткових
«пошукових заходів» нам пощастило з’ясувати, що у всіх випадках йшлося про
одне місцезнаходження, яке серед колекціонерів отримало назву «Вовковиський
скарб». Воно локалізується у лісовому масиві між південно-східною околицею
Вовковиська та селами Ясеновиця й Баченці (басейн річки Рось, лівої притоки
Німану). Найбільш близьке до місця знахідки саме с. Баченці, до якого й слід
«прив’язати» цей скарб. За відомостями з різних джерел загальна кількість
знайдених у даному регіоні різними шукачами скарбів монет досягала
приблизно 300 примірників, багато з яких, на жаль, було розпродано на
вовковиському ринку.
Для вивчення виявилися доступними 163 монети. Окрім фотографій,
отриманих від колекціонерів та одного із шукачів скарбів, нещодавно нам
вдалося «наживо» ознайомитися з великою частиною скарбу (140 екз.), який
1

Sidarovich 2013: 173–184.
Сідаровіч 2018: 9.
3
Шталенков2017: 67–71: 67–68.
2
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знаходиться в одній із мінських приватних колекцій і раніше коротко
опублікованій І. М. Шталенковим1. Це дозволило значно скоригувати дані про
склад «Вовковиського» скарбу. Практично, всі монети (162 екз.) – денарії
Римської імперії, найстарший з яких – денарій Нерви, карбування 97 р., а
наймолодший – денарій Септимія Севера, викарбуваний у 194–197 рр. (див.
Додаток). Найбільш цікавою серед монет депозиту виявилося варварське
наслідування (мал. 2). Воно відноситься до групи так званих гібридних: аверс із
легендою «M ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX» містить зображення Марка
Аврелія; на реверсі розміщено зображення Аполлона, який стоїть, з легендою
«APOLLINI AVGVSTO», що характерно для емісій Антоніна Пія та Септимія
Севера2.
Нещодавно до зборів Гродненського державного історико-археологічного
музею надійшов скарб з-під с. Воронки (біл. – Варанкі) Щучинського району
(басейн річки Котра, правої притоки Німану), що містить 111 денаріїв Римської
імперії та фрагменти срібних прикрас (підвісок та двопластинчастих фібул).
Інформація про цей скарб поки що розміщена лише на сторінках музею в
соціальних мережах3. Найближчим часом цей найцікавіший комплекс,
тезаврований, за попереднім висновком, у V столітті, буде опублікований
співробітниками Гродненського музею.
Ще три місцезнаходження знахідок з Гродненської області, з різним
ступенем впевненості, можна віднести до скарбів. На жаль, усі ці знахідки
розійшлися по руках. Нам пощастило отримати дуже неповні дані про ці
депозити та ознайомитися лише з невеликою частиною монет (і то лише по
фото), що не дозволяє відносити ці комплекси до надійних джерел інформації.
Проте їх публікація, на нашу думку, дуже важлива для поповнення бази даних
про знахідки римського часу та епохи Великого переселення народів на
території Білоруського Понімання.
Першим, найбільш інформативним комплексом, який майже безперечно
можна вважати скарбом, стало місцезнаходження з-під с. Чернявка (біл. –
Чарняўка) Щучинського району (верхів’я приток річки Желудянка у
правобережному Поніманні). Воно було виявлено, хоч як дивно це звучало щодо
знахідок «аматорів приладового пошуку», справді випадково: під час пошуку
кольорового металу на безлюдній лісовій території колишньої військової
частини, що розміщувалася на схід від міста Щучин. Нам вдалося зустрітися з
успішним шукачем, який особисто показав точне місце знахідки. За його
словами, на площі розміром кілька десятків квадратних метрів ним було
знайдено «близько 87 срібних монет», причому більшість «без зображень».
Останнє твердження пояснюється, на наш погляд, крайнім ступенем зношення
Шталенков2017: 67–71: 67–68.
Див, на приклад: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.ant.126 , http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.ss.40 (дата
доступу 29.01.2021)
3
https://vk.com/wall-68117617_1864?hash=0ac86fded0cfd7779a (дата доступу 29.01.2021)
1
2
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денаріїв, а в тому, що всі ці монети були денаріями, після їх опису знахідником,
майже не доводиться сумніватися. Крім монет у тому самому місці було
знайдено фрагмент виробу з білого металу (срібла?), який, імовірно, можна
атрибутувати як спинку фібули з округлим перетином та витонченням під
підв’язку в місці переходу на ніжку1. На жаль, знахідник майже одразу після
виявлення розпродав монети.
Обстеження зарослого деревами та чагарником місця виявлення скарбу не
призвело до нових знахідок. Сліди поселення також не були помічені. Таким
чином, опис скарбу з-під с. Чернявки може ґрунтуватися лише на 15 монетах, що
збереглися «у хорошому стані» і які свого часу сфотографував знахідник. Це
денарії Траяна, Сабіни, Антоніна Пія, Фаустини Старшої, Марка Аврелія,
Коммода та Кріспіни (див. Додаток). Terminus post quem для цього депозиту, а
якщо точніше, то для малорепрезентативної вибірки із нього, – 187 р.
Ще два місцезнаходження з Гродненської області можна відносити до
скарбів дуже умовно. Цілком можливо, що в даному випадку ми маємо справу з
так званими колективними знахідками, які дуже характерні для поселень
черняхівської та пшеворської культур 2 і, можливо, інших культур епохи
римських впливів. Відомості про ці місцезнаходження (з фотографіями монет)
були отримані від краєзнавців Гродненщини, а не від самих знахідників, що
знижує достовірність знахідок.
Перше з цих місць знаходиться у східній частині Гродненської області, –
Вороновському районі, в межах полія на схід від села Курчовці (біл. –
Курчоўцы), на місці колишнього фільварку Тракельщизна, неподалік від річки
Лучка (притока річки Ула на правобережжі Німану). За словами інформаторів,
тут було знайдено багато денаріїв (їх кількість невідома). Мені вдалося отримати
фотографії лише п'яти монет: це денарії Адріана, Антоніна Пія та Фаустини
Молодшої (див. Додаток). На жаль, ця вибірка дуже мала для будь-яких
висновків. Для цього скарбу(?) денаріїв примітна одна обставина – на сьогодні
він один із північно-східних подібних місцезнаходжень. Найближчий до нього –
нещодавно виявлений у Литві скарб денаріїв Krupaviesai (Kalesninkai)3.
Неподалік локалізується і малодостовірний скарб Шаври, склад якого невідомий.
Ще одне місцезнаходження локалізується на заході Гродненщини – у
Мостівському районі. Біля річки Сіпа (притока річки Щара на лівобережному
Поніманні), на схід від села Піщанка (біл. – Пясчанка), «на межі поля та лісу»,
було виявлено, як мінімум, шість монет: денарії Адріана, Антоніна Пія, Марка
Аврелія та Коммода (див. Додаток). Наймолодша серед них монета, викарбувана
у 187–188 рр.
Дякую за допомогу доцентові кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін історичного
факультету Білоруського державного університету, к.і.н. В.Г. Белявця.
2
. Див, на приклад: Bursche, Kaczanowski, Rodzińska-Nowak 2000: 101–126.
3
Grimalauskaitė 2020: 30–42.
1
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Таким чином ми можемо говорити про досить значну концентрацію
скарбів римських монет на території Гродненської області (мапа 1). Майже всі
вони – депозити денаріїв Римської імперії. Виняток становлять згадані вище
Луцковлянський скарб республіканських денаріїв та скарб александрійських
тетрадрахм з-під с. Турець, а також скарб(?) перфорованих ауреусів з-під
с. Амбілевці (біл. – Амбілеўцы) Щучинського району 1. Скарби мідних номіналів
римського карбування на Гродненщині невідомі, хоча концентрація цих монет у
Білоруському Поніманні найбільша порівняно з іншими регіонами країни2.
На даний момент ми маємо відомості, як мінімум, про дев’ять скарбів
античних монет на території Гродненської області, а також про три
місцезнаходження, які можна інтерпретувати як скарби. Ще один скарб (Шаври)
слід віднести до малодостовірних і не враховувати під час досліджень. Більшість
скарбів, як було зазначено вище, – депозити денаріїв Римської імперії. Втім, це
притаманно всій Білорусі. Саме повноцінні срібні денарії були одним із
основних засобів накопичення багатства у варварів, насамперед у германців.
Топографія скарбів римських імперських денаріїв на території Барбарикуму3
свідчить, що більшість цих депозитів локалізується на території, яка у римський
період була зайнята східногерманськими племенами – готами та вандалами. У
регіонах, зайнятих балтськими племенами, подібні скарби досить рідкісні. Так,
на території сучасної Литви відомі лише три скарби з імперськими денаріями 4, з
яких два – без «домішок» інших номіналів5.
Дослідники залізного віку зазвичай вважають терени басейну Німану,
зокрема Гродненщину, «споконвічно балтськими територіями». Як правило,
населення Гродненського Понімання у першій половині І тис. відносять до
східної (культура штрихованої кераміки) або західної групи балтських племен. 6
На думку А. М. Медведєва, аналізований регіон міг бути контактною зоною,
тобто при переважанні тут східнобалтського населення відбувалося проникнення
невеликих груп західних балтів, що фіксується появою пам’яток типу Нача і
Красносельский-5.7 Проте думкам про виключно балтський характер місцевого
населення суперечить склад скарбів, що характерніший, на наш погляд, для
германців. Про присутність готського населення в даному регіоні свідчать
численні одиничні знахідки римських монет а також артефактів, характерних,
швидше, для вельбарської ніж для будь-якої з балтських культур, а саме деяких
типів фібул (наприклад, Грудек-478), сокироподібних підвісок і тощо.1

1

Sidarovich 2019: 183–195, 184–185.
Сидорович 2013: 20–22: 21.
3
Dymowski 2020: 193–242. Map 1.
4
Там же. №№ 102–104.
5
Grimalauskaitė D. Указ. соч: 31.
6
Медведев 2011: 10–11, 27.
7
Там само: 27, 131-134, 152–153, 160–161.
8
Белявец 2018: 48–59.
2
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Східногерманський вплив в Поніманні відчувається вже у I–II ст. н. е.,
коли, на думку ряду дослідників, межиріччя Німану та Західного Бугу було
зайняте населенням постзарубинецького кола, котре залишило тут пам’ятники
типу Радость-Кутово2. Зауважимо, для таких пам’ятників характерні елементи
кількох культурних спільнот, таких як культура штрихованої кераміки, культура
західнобалтійського кола та пшеворська культура3.
Можна припустити, що наприкінці ІІІ ст. – на початку V ст. відбувалася
досить активна експансія готського населення в Понімання, яка могла
здійснюватися як шляхом переселення у регіон окремих груп, так і в
установленні контролю над Німаном як важливим шляхом комунікації. У той же
час не можна виключати можливості існування певного балтського «центру
влади», який мав дуже тісні зв’язки зі східногерманськими культурами і
перебував під їхнім потужним впливом, що могло проявитися великою кількістю
знахідок імпортних речей у Гродненському Поніманні.
Прикро, що всі ці припущення найближчим часом буде важко підтвердити
чи спростувати, оскільки археологічні дослідження пам’яток залізного віку на
Гродненщині, а особливо в її західній частині, протягом останніх десятиліть
майже не проводяться. На жаль, матеріали щодо масштабних досліджень у зоні
будівництва Гродненської гідроелектростанції (узбережжя Німану на південь від
міста Гродно), серед яких чимало старожитностей залізного віку, поки що
опубліковані досить поверхово4. Знахідки «аматорів», у т.ч. скарбів можуть
тільки породити гіпотези про культурно-історичні процеси в регіоні, підказати
напрямок майбутніх пошуків і поставити перед дослідниками питання щодо
інтерпретації цих знахідок, але відповісти на ці питання і перетворити гіпотезу
на наукову теорію допоможе тільки всебічне систематичне археологічне
вивчення пам’яток римського часу та епохи Великого переселення народів біля
Гродненщини.

На жаль, абсолютна більшість цих предметів походить з нелегальних розкопок і лише невелика їхня
частина надійшла до музейних зборів, що перешкоджає введенню їх у науковий обіг.
2
Andrzejowski 1999: 17–59.; Белявец 2004: 227–265, 244–257.
3
Белявец 2007: 293–344: 296.
4
Лакіза 2011: 267–273. Мал. 6:5–7; Лакіза 2012: 230–241: 231–232, 240, мал. 9:4–6.
1
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Додаток 1
1. Скарб з-під с. Баченці Вовковиського району

1

№ п. п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Номінал
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Дата карбування
97
101-102
103-111
120-121
130-133
133-135
138
139
139
140-143
140-143
140-143
145-161
145-161
145-161

Місце карбування
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome

16.
17.
18-19.
20.
21.
22-23.
24.
25.
26.
27-28.
29.
30-31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

148-149
150-152
151-152
151-152
151-152
153-154
153-154
155-156
156-157
156-157
157-158
159-160
159-160
159-160
159-160
139-141
after 141
after 141
after 141
after 141
after 141
after 141
after 141
after 141
after 141

Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome

Тип
RIC1 13 or 25
RIC 67
RIC 108
RIC2 295
RIC2 1494
RIC2 1995
RIC 9
RIC 49b
RIC 50b
RIC 65c
RIC 69c
RIC 73c
RIC 127c or 315B
RIC 129
RIC 163, 204, 221, 231,
239 or 244A
RIC 175
RIC 202b or 218
RIC 204
RIC 217
RIC 218
RIC 229A
RIC 232
RIC 251
RIC 259 or 263-265
RIC 264
RIC 274
RIC 301
RIC 304
RIC 305
RIC 307
RIC 338 [pius]
RIC 347 [pius]
RIC 350A [pius]
RIC 353a [pius]
RIC 361 [pius]
RIC 364B [pius]
RIC 379? [pius]
RIC 381Ba [pius]
RIC 384a [pius]
RIC ? [pius]

The Roman Imperial Coinage – RIC (Vol.2. Vespasian to Hadrian. By H. Mattingly and E.A. Sydenham.
London: Spink and Son, 1986; Vol. 3. Antoninus Pius to Commodus. By H. Mattingly and E.A. Sydenham.
London: Spink and Son, Limited, 1930. Vol. IV. Part I. Pertinax to Geta. By Mattingly M.A., Sydenham E.A.,
Sutherland C.H.V. London: Spink and Son, Limited, 1936.)
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№ п. п.
45-46.
47-48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69-70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83-84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96-97.
98.
99.

Номінал
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Дата карбування
140-144
140-144
145-160
154-155
145-161
145-161
145-161
161
161
161
161-162
161-162
161-162
162-163
162-164
163-165
163-164
163-164
165
165-166
166
166-167
168
168
168-169
168-169
168-169
169-171
169-170
170-171
170-171
170-171
170-171
170-172
170-171
171-172
172-173
172-173
172-173
174-175
175
175
175-176
175
175
175-176
175-176
176-177
177-179
179

183

Місце карбування
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome

Продовження Дод. 1
Тип
RIC 423A [pius]
RIC 424A [pius]
RIC 429А [pius]
RIC 463A [pius]
RIC 496 [pius]
RIC 502Aa [pius]
RIC 515 or 517 [pius]
RIC 2
RIC 22
RIC 24
RIC 35 or 40
RIC 48
RIC 51
RIC 64
RIC 67 or 95
RIC 79, 81, 85 or 122
RIC 81
RIC 91
RIC 142
RIC 148
RIC 164
RIC 171
RIC 185
RIC 191
RIC 203
RIC 207
RIC 209
RIC 212 or 232
RIC 222
RIC 227
RIC 228
RIC 232
RIC 236
RIC 240 or 257
RIC 251
RIC 252
RIC 275
RIC 276
RIC 280
RIC 311
RIC 323
RIC 325
RIC 327
RIC 330
RIC 334
RIC 334 or 352
RIC 352
RIC 378
RIC 385 or 399
RIC 403
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№ п. п.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114-115.
116.
117-118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128-129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136-138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Номінал
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Дата карбування
176-180
176-180
176-180
161
162-163
166
166
166-168
172-175
176-177
177-178
179
179
179
161-175
161-175
161-175
161-175
161-175
161-175
161-175
after 175
after 175
after 175
164-180
164-180
164-180
164-180
179-180
181-182
183
183
183
183-184
184
184-185
184-185
185
186-188
186-187
186-187
186-187
187-188
188-189
188-189
189
189
189
184-189
184-189

Місце карбування
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
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Продовження Дод. 1
Тип
RIC 418
RIC 424
RIC 425
RIC 438 [aurelius]
RIC 491 [aurelius]
RIC 561 [aurelius]
RIC 566 [aurelius]
RIC 595 [aurelius]
RIC 601 [aurelius]
RIC 623 or 626 [aurelius]
RIC 651 [aurelius]
RIC 658 [aurelius]
RIC 665 [aurelius]
RIC 666 [aurelius]
RIC 677 [aurelius]
RIC 686 [aurelius]
RIC 688 [aurelius]
RIC 694-696 [aurelius]
RIC 713-714 [aurelius]
RIC 737 [aurelius]
RIC ? [aurelius]
RIC 743 [aurelius]
RIC 744 [aurelius]
RIC 746 [aurelius]
RIC 765 [aurelius]
RIC 770 [aurelius]
RIC 771 [aurelius]
RIC 788 [aurelius]
RIC 2
RIC 19, 34 or 44
RIC 54
RIC 57
RIC 64
RIC 73
RIC 84
RIC 102
RIC 111e
RIC 130d
RIC 143 or 165a
RIC 150a
RIC 157
RIC 159?
RIC 164
RIC 172
RIC 175
RIC 187
RIC 188
RIC 192
RIC 197
RIC 201
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№ п. п.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Номінал
D
D
D
D
D
D
D
D

Дата карбування
190
190
192
180
179-191
179-191
193
194-197
?

Місце карбування
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
Rome
?

Продовження Дод. 1
Тип
RIC 212
RIC 220
RIC 234
RIC 269 [commodus]
RIC 268А [commodus]
RIC 276 [commodus]
RIC 4A
RIC 56 or 93
-

2. Скарб з-під с. Чернявка Щучинського району
1.

D

2.

D

3.

D

4.
5.

D
D

6.
7.

D
D

8.
9.

D
D

10.
11.
12.

D
D
D

13.
14.

D
D

15.

D

16-87.

D

Trajan
103-111
Rome
RIC 163
Hadrian (Sabina)
128-136
Rome
RIC 417
Antoninus Pius
159-161
Rome
RIC 303 or 314
Antoninus Pius (Diva Faustina I)
after 141
Rome
RIC 362
after 141
Rome
RIC 374?
Antoninus Pius (Marcus Aurelius)
140-144
Rome
RIC 422 [pius]
157-159
Rome
RIC 476 or 479 [pius]
Marcus Aurelius
176-177
Rome
RIC 378
161-180
Rome
RIC?
Commodus
185-187
Rome
RIC 122A or 145
187-188
Rome
RIC 169
179-192
Rome
RIC?
Commodus(Marcus Aurelius)
180
Rome
RIC 266?
180
Rome
RIC 275
Commodus (Crispina)
178-191
Rome
RIC 283
Non attributed
?
?
?
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3. Монети з-під с. Курчовці Вороновського району (скарб? колективна знахідка?)
Hadrian
Rome

1.

D

134-138

2.
3.

D
D

151-152
151-154

D

Antoninus Pius (Faustina IІ)
145–161
Rome
RIC 502

D

Antoninus Pius? Marcus Aurelius? (Faustina IІ)
145-175
Rome
RIC ?

4.

5.

RIC 282

Antoninus Pius
Rome
RIC 217
Rome
RIC 203, 209, 219, 229

4. Монети з-під с. Піщанка Мостівського району (скарб? колективна знахідка?)

1.

D

119-122

Hadrian
Rome

RIC 80b

RIC 177d
RIC 222

2.
3.

D
D

148-149
152-153

Antoninus Pius
Rome
Rome

4.
5.

D
D

161–162
177–178

Marcus Aurelius
Rome
Rome

RIC 50
RIC 384

187-188

Commodus
Rome

RIC 169

6.

D

Ілюстрації

Рис. 1. Денарій Гая Целія Кальда із
Луцьковлянського скарбу

Рис. 2. Гібридне наслідування римського
денарія зі скарбу с. Баченці

186

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

Карта 1. Скарби античних монет з території Гродненської області та прилеглих регіонів
Литви і Польщі. 1 – Луцьковляни; 2 – Алекшиці;
3 – Баченці; 4 – Слонімський повіт (Жировичі?); 5 – Піщанка; 6 – Воронки;
7 – Амбилевці; 8 – Чернявка; 9 – Желудок; 10 – Кам'янка; 11 – Турець;
12 – Курчовці; 13 – Шаври; 14 – Krupaviesai (LT); 15 – Kundzin (PL).
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UNKNOWN SEAL OF EMPEROR JUSTIN I (518-527) FROM SERDICA
НЕВІДОМА ПЕЧАТКА ІМПЕРАТОРА ЮСТІНА І (518-527) ІЗ СЕРДИКИ
Summary.
The paper examines a seal of Emperor Justin I (518-527). It has the following
description:
Obverse: Beardless bust with a nimbus of Emperor Justin I, opposite, with a
helmet and chlamys. Around the image an inscription in clockwise direction:
N IVSТI NVSPPAVG = D(ominus) n(oster Justinus p(er)petus Aug(ustus)
Reverse: Victoria standing across with a wreath in each hand, in the bottom left
field a small So far there is not known bulla of this ruler from Bulgaria and because of
that some questions arise when identifying the specimen from Serdica. The inscription
on the newly discovered seal showed that the bulla belonged to Justin, but it is not
clear if it is Justin I (518-527) or Justin II (565-578). The image on the obverse differs
from the known images of Justin I and Justin II. It is smaller and occupies part of the
nucleus, while in the published so far the size of the bullotirium is larger than the
nucleus itself. The inscription of the copy from Serdica is clearly legible, but the letters
and the image are small, which distinguishes this seal from the known so far. The
difference is obvious also in the reverse, in which Victoria does not follow the model of
the image from the molybdenums of Justinian I and Justin II, but her image is close to
that of the seals of Anastasius I, and even could be said that it completely copies it.
The characteristics of the seal, its inscription and images are different from the ones of
the copies of Justin II, which is a serious reason to attribute it to the time of Emperor
Justin I, which makes it currently unique of this type.
Other evidence of life in Serdica from the time of Emperor Justin I (518 - 527)
are the coins discovered. In Serdica the most numerous are the coins of 40 nummi,
followed by those of 20 nummi, which are almost two times less than the large
denomination. The number of the specimens of 10 and 5 nummi is equal, but is less
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than the number of the large denominations. As mints, the coins from Constantinople
predominated, followed by coins from Nicomedia, Antioch and Cyzicus. Among the
regular coins were found two imitations of folles of Justin I, which imitate the
production of the mint of Constantinople from this period. These coins, found together
with the official ones used in the Byzantine state, show that they were accepted by the
financial authorities as a regular payment tool. Two gold coins of Justin I are
discovered in Serdica I - a solidus found at the eastern fortress wall and a tremis from
the excavations at the northeastern tower.
The new seal of Emperor Justin I presented in the article and the coins
discovered by this ruler in Serdica show the significant role of the city during this
period.
Key words: seal, sphragistics, Emperor Justin I, gold coin, copper coins,
imitations of follis, Serdica
Анотація.
В статті розглянуто печатку візантійського імператора Юстина І
(518–527), яка має такий опис:
Аверс: бюст безбородого імператора Юстина І; анфас: зображення
імператора у шоломі з німбом, який одягнений у хламіду. Навколо образу
імператора кругова легенда за годинниковою стрілкою: N IVSТI NVSPPAVG =
D(ominus) n(oster Justinus p(er)petus Aug(ustus).
Реверс: Вікторія, стоячи, із вінками у кожній руці, у нижньому лівому
полі малий хрест. Таким чином, ця знахідка на даний час становить невідому
буллу цього правителя з Болгарії, тому виникають деякі питання щодо її
ідентифікації. Написи на нововиявленій печатці вказують на приналежність
булли до Юстина, але чітко не встановлено до Юстина І (518–527) чи Юстина
ІІ (565–578). Зображення на аверсі відрізняється від відомих зображень
Юстина І та Юстина ІІ. Воно менше та займає частину центру, тоді як на
опублікованих, зазвичай, розмір булаторію більше ніж центральна частина.
Написи на зразку із Сердики чітко читаються, але літери та зображення малі,
що суттєво відрізняє цю печатку від уже відомих.
Очевидна різниця також на реверсі, де Вікторія не відповідає зразкам
зображення з молібденів Юстиніана I та Юстина II, але її зображення
наближене до деяких печаток Анастасія І та, можна зауважити, практично
копіює його. Характеристики печатки, її написи та зображення відрізняються
від відомих аналогів за Юстина ІІ, що дає серйозні підстави датувати її часом
імператора Юстина І, що робить її унікальною для цього типу на сьогодні.
Іншим свідченням життєдіяльності в Сердиці за часів імператора
Юстина І (518–527) стали виявлені монети. Найбільш численними серед
знахідок Сердики виявилися монети номіналом 40 нуммій, дещо менше виявлено
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монет номіналом 20 нуммій, що вдвічі менше за великі номінали. Кількість
екземплярів номіналом 10 та 5 нуммій рівна, але менша за кількість монет
більшого номіналу. За монетними дворами домінують монети карбування
Константинополя, далі по кількості – монети Нікомедії, Антіохії та Кізіка.
З-посеред монет державного карбування виявлено також дві імітації фолісів
Юстина І, які наслідують продукції монетного двору в Константинополі цього
періоду. Виявлення цих монет разом із монетами офіційного карбування, що
використовувались у Візантії, свідчить про їх затвердження фінансовими
органами влади як регулярного інструмента обігу. У Сердиці знайдені також
дві золоті монети Юстина І – солід, виявлений у східній фортечній стіні, та
тре місій, знайдений під час розкопок у північно-східній вежі.
Описані у статті нові монети та печатка імператора Юстина І зі
знахідок із Сердики свідчать про значну роль міста в цей період.
Ключові слова: печатка, сфрагістика, імператор Юстин I, золота
монета, імітації мідних фолісів, Сердика
During rescue archeological excavations on the site of a metro line in the center
of the modern city of Sofia (ancient Serdica), a seal of Emperor Justin I (518-527) was
identified among the discovered sphragistic materials. It has the following description:
Obverse: Beardless bust with a nimbus of Emperor Justin I, opposite, with a
helmet and chlamys. Around the image an inscription in clockwise direction:
.N IVSТI NVSPPAVG = D(ominus) n(oster Justinus p(er)petus Aug(ustus)
Reverse: Victoria standing across with a wreath in each hand, in the bottom left
field a small isosceles cross1. Along the circumference a well-preserved grainy circle.
Lead. 18/12 mm; weight: 8.27 g (Fig. 1a, b)
The seals of Justin I in the world collections are rear, and in their identification
there are various opinions that define them as bullae of Justinian I 2 or those of Justin
II. In the Hermitage collection, there is no identified seal of Justin I, but only one of
Justin II3. In the Dumbarton Oaks collection, one anonymous seal of Justin I was
identified and two of Justin II4 for one of which5 the identification was questioned by
W. Zeibt, who attributed the seal to Justin I 6. So far there is not known bulla7 of this
ruler from Bulgaria and because of that some questions arise when identifying the
specimen from Serdica. The inscription on the newly discovered seal showed that the
bulla belonged to Justin, but it is not clear if it is Justin I (518-527) or Justin II (5651

Due to a damage of the blank, the cross on the right is not visible.
Соколова 2007, 25
3
Ibidem.
4
Nesbit, Morrisson 2009, 14-15.
5
Zacos,Veglery 1972, no. 5; http://www.doaks.org/resources/seals/byzantine-seals/BZS.1955.1.4238
6
Seibt 1975, 209.
7
Jordanov 2012, 57-76.
2
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578). The image on the obverse differs from the known images of Justin I and Justin
II. It is smaller and occupies part of the nucleus, while in the published so far the size
of the bullotirium is larger than the nucleus itself. The inscription of the copy from
Serdica is clearly legible, but the letters and the image are small, which distinguishes
this seal from the known so far. The difference is obvious also in the reverse, in which
Victoria does not follow the model of the image from the molybdenums of Justinian I
and Justin II, but her image is close to that of the seals of Anastasius I 1, and even could
be said that it completely copies it. The characteristics of the seal, its inscription and
images are different from the ones of the copies of Justin II, which is a serious reason
to attribute it to the time of Emperor Justin I, which makes it currently unique of this
type.
Emperor Justin I (518-527), like his predecessor Anastasius I, had an
ideological connection with Serdica. Justin I supported the Orthodoxy and the
decisions of the Nicene Creed, undertook a widespread abolition of Monophysitism
and persecution of its followers2. At the same time, he resumed his relationship with
Rome, and for this purpose a council was convened in 518 A.D. in Constantinople, at
which the Chalcedon norms of the faith were officially restored and applied to the
entire empire. Along with that continued the persecution of the followers of the
Monophysitism and the supporters of Emperor Anastasius I3. Evidence of this is the
information from Marcellinus Comes: “The governor of the palace Amancius and the
cubicularius [i.e. the emperor's bodyguards] Andrew, Mizahel, and Ardabur were
captured as patrons of the Manicheans and as traitors of emperor Justin. Two of them Amancius and Andrew - were slaughtered, and Mizahel and Ardabur were sent into
exile in Serdica.” Theocritus, an associate of Amancius, was imprisoned and died
there, crushed by a huge stone. He has been prepared by Amacius for emperor 4. In this
case, Serdica was preferred as a place of exile5 by Justin I, who regarded this city, its
citizenship and the city government as his supporters, because of the well-known, from
the time of Anastasius I, Orthodox orientation i.e. adoption and veneration of the
Chalcedon canons. Probably the persecution of the followers of Anastasius I began in
528 A.D., with the accession to the throne of the new emperor Justin I6, and the seal
from Serdica is an evidence for the period of religious confrontation from the first
decades of the VI century.
The absence of direct information regarding the fate of Serdica from the first
decades of the VI century is a fact that can be interpreted as an indication that the city
in this period has not experienced serious cataclysms. The argument is not convincing
and it could not be explained that a city, capital of a province, remained unaffected by
1

Nesbit, Morrisson 2009, 6.
Данчева-Василева 2017, 42
3
Jones 1964, 268-269
4
Латински извори за българската история I, 1958, 317 - Marcellinus Comes, 516, 99.
5
The city is not mentioned in other sources as a place of exile.
6
Данчева- Василева 2017, 43.
2

191

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

the processes within the western borders of the Eastern Roman Empire and specifically
on the Balkan Peninsula1 i.e. the Slavic invasions of the Balkan Peninsula followed by
the permanent settlement of numerous Slavic tribes2. These events transformed the
Empire and left their mark on all spheres of the social, political and spiritual life.
The first major Slavic invasion dates back to the beginning of the reign of
Emperor Justin I (518-527), when one of the Slavic tribes, the Antes, invaded the
territory south of the Danube, but was repulsed by the strategos of Thrace, German 3.
The attacks continued during the reign of Emperor Justinian I, and in 531 A.D. the
Slavs, together with the Huns and Avars, have conducted their first major invasion
south of the Danube, inflicting irreparable damage to the Romans4. An independent
invasion of the Slavs on the Balkan Peninsula followed in 535 A.D., directed to
Thrace, when they captured a large number of Romans. There are not enough data
about the invasions from 531 and 535 A.D. which could link them to Serdica5.
Other evidence of life in Serdica from the time of Emperor Justin I (518 - 527)
are the coins discovered. These are 63 specimens, of which 59 are made of bronze and
four are made of gold6.
During the reign of this emperor, the bronze standard remained unchanged 7, but
there was a change in the monetary system associated with the beginning of the
production of reformed bronze coins in the mints of Cyzicus, Thessaloniki, Alexandria
(Egypt) and Chersonesus (Crimean Peninsula). In the period 518-527, the empire
followed the monetary policy of the previous period, but judging by the coins
discovered in Serdica, it can be assumed that there is a certain increase in their
amount.
In Serdica the most numerous are the coins of 40 nummi, followed by those of
20 nummi, which are almost two times less than the large denomination. The number
of the specimens of 10 and 5 nummi is equal (with a difference of 1 piece8), but is less
than the number of the large denominations. As mints, the coins from Constantinople
predominated, followed by coins from Nicomedia, Antioch and Cyzicus. From the
period 518-522 the number of coins from Thessaloniki is smaller than the number of
coins from the other mints. The coins of Justin I from Serdica, like those of
Anastasius I, were severely worn out due to their prolonged use, which exceeded the
reign of the emperor himself. The coins in circulation from the time of the emperors
1

The sources related to the history of Serdica are analyzed by Ani Dancheva-Vasileva in articles and the
summarizing work "History of medieval Sofia IV-XIV century" see Dancheva-Vasileva 2017.
2
Данчева-Василева 2017, 43 and ref. 67
3
Божилов, Гюзелев 1999, 30-31
4
Данчева-Василева 2017,44.
5
Op.cit. 71.
6
The discovered in Serdica coins identified from the period of Emperor Justin I suggest intensive trade in the
city during the period, and the found emperor’s seal, which is from a type unknown until, allows to reflect on
the role of the city at that time. (Владимирова-Аладжова 2018, 125-131).
7
Hahn, Metlich 2000, 15.
8
The described coins are a collection of coins from various sites in Serdika. These are specimens, 90% of which
are not cleaned and difficult to identify.
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Anastasius I and Justin I remained on the market even after the end of their rule. Some
of the coins are in circulation for 30 to 100 years, retaining their status as a regular
payment tool. The late Roman Empire sporadically demonetized its bronze coins by
monetary reforms, which leads to instability, but is a prerequisite for these coins to
remain on the market for decades.
Among the regular coins were found two imitations of folles of Justin I, which
imitate the production of the mint of Constantinople from this period. The image on
the averse is rough, and the inscription consists of unsuccessfully imitated individual
letters. On the reverse side the M letter is the clearest, which determines the
denomination of the coin. These coins, found together with the official ones used in
the Byzantine state, show that they were accepted by the financial authorities as a
regular payment tool. The imitation coins from the 6th - 7th century are found
individually or in collective finds from this period1. It is assumed that different groups
of imitations are produced in different centers, at different times, independently of
each other2. Recently, in connection with an imitation discovered in Justiniana Prima,
a thesis emerged that these are the local coins of the Romanized population in the
region of Northern Illyricum, and as a confirmation of this are the imitations found in
Naissus, Caričin Grad, Ulpiana3.
Two gold coins of Justin I are discovered in Serdica I - a solidus found at the
eastern fortress wall and a tremis from the excavations at the northeastern tower.
Adding the both tremises from the treasure described above, it is accepted that this
emperor registered the largest number of «golds» in the city, with a total of 7 copies.
The limited number of gold coins found in the city can be explained by the fact that
the coins were exported by the population when facing the threat of taking the city by
the enemies. At the same time, the fact that the role of gold coins in the late Roman
and Byzantine economies remains controversial should not be eliminated, albeit from
the point of view of the state that has a monopoly on coinage in order to replenish the
treasury. This enables the emperor and the government to perform their duties by
redistributing of the wealth between the court, the army and the aristocracy, on which
the survival of the empire depends, and ensures that the wealth of the state will always
return to the center. Therefore, the presence of gold coins, whether in treasure or single
finds, reflects the needs of the state and its instruments rather than the existence of a
market economy4. According to Guest, there is an alternative point of view according
to which, the gold is becoming increasingly important in everyday transactions, but the

Юрукова 1965, 21 - 23; Hahn 1976, 85 - 88; Жеков 1987, 22 - 25; Владимирова-Аладжова 1992, 73 - 92;
Владимирова-Аладжова 1998, 70 - 75; Торбатов 2002 - 2003, 21 - 22; Филипова 2005, 85 - 87; Пенчев
2008, 57 - 67; Тенчова 2011, 100 - 114; Тенчова 2012, 619 – 640.
2
Михайлов 2007, 208; Пенчев 2008, 63
3
ИванишевиЋ, СтаменковиЋ 2014, 169 – 176.
4
Guest 2012, 106.
1
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question arises as to how the situation has developed over time under this type of
governing1.
The new seal of Emperor Justin I presented in the article and the coins
discovered by this ruler in Serdica show the significant role of the city during this
period.
Illustrations

Fig. 1a, b. Seal of Emperor Justin I (518-527)
Photo – D. Vladimirova-Aladzhova
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REGIONAL BIAS IN LATE ANTIQUE AND EARLY MEDIEVAL COIN
FINDS AND ITS EFFECTS ON DATA: THREE CASE STUDIES
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДХИЛЕННЯ У ЗНАХІДКАХ МОНЕТ
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Abstract.
This paper discusses the role of bias and uncertainty in the FLAME project
(Framing the Late Antique and Early Medieval Economy) at Princeton University.
FLAME is a large Digital Humanities project focused on collecting and storing data
on coin minting and circulation in west Afro-Eurasia from 325 to 750 CE, roughly
coinciding with the period of transition between the late antique and early medieval
periods. The overarching goal is historical – that is, we wish to be able to say
something new about how the world of late antiquity and the medieval period really
was. However, in the process of building this database, and its accompanying online
tools, we have also observed that the data is difficult and problematic. This paper,
then, is an account of some of these historiographical and methodological issues in the
form of three case studies (Britain, France, and Ukraine) and a short discussion of
strategies that FLAME employs to communicate these biases to users, who benefit
from a transparent discussion of messiness and difficulty in the data.
The paper proceeds in seven sections, of which the first is an introduction.
Section Two presents basic technical details of the project, such as its database
implementation (MySQL) and its online visualization systems (ArcGIS), access to
which can be found at https://flame.princeton.edu. Section Three discusses the
historiographic questions at stake, distinguishing between Primary Bias (inherent in
materials themselves) and Secondary Bias (particular to national and political
contexts).
Section Four, Five, and Six are each devoted to a separate case study: Britain,
France, and Ukraine. Each discusses FLAME's data on that region and briefly touches
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upon contextual factors that may bias regional data. Thus, Section Four discusses
Britain, with much analysis focused on the role of the Portable Antiquities Scheme in
incentivizing reporting of found antiquities, and its effects on coin data. Section Five
discusses France, where FLAME records many coin finds, but from a limited time
period (primarily from Merovingian states). Section Six discusses the situation in
Ukraine, where we were helped by existing scholarly resources (such as the coin
inventories of Kropotkin), but where cultural heritage preservation suffers from weak
state enforcement and where much scholarship suffers from spotty recording
practices, and often outright theft of national treasures, going back to the imperial
Russian period. Section Seven concludes the paper, noting that such methodological
and second-order discussion of bias is a critical desideratum for the Digital
Humanities as it matures into its second decade.
Key words: FLAME coin database, Late Antique and Early Medieval Economy,
Roman and Byzantine coin finds, numismatic finds topography.
Анотація.
У цій статті обговорюється роль відхилень та неточностей у проекті
FLAME (Framing the Late Antique and Early Medieval Economy) у Прінстонськму
університеті. FLAME – це великий цифровий гуманітарний проект,
зосереджений на зборі та зберіганні даних про карбування та обіг монет у
Західній Афро-Євразії з 325 по 750 роки нашої ери, що приблизно збігається з
періодом переходу між пізньоантичним та раннім середньовіччям. Головна
мета – історична, тобто бажання максимально відтворити те, яким насправді
був світ пізньої античності та середньовіччя. Однак у процесі створення цієї
бази даних та супутніх онлайн-інструментів ми також помітили, що дані
виявилися складними та проблематичними. Отже, пропонована стаття
становить виклад окремих історіографічних та методологічних питань у
формі трьох блоків досліджень (Великобританія, Франція та Україна) та
короткого обговорення стратегій, які використовуються у FLAME, щоб
повідомити про наявні відхилення користувачам і в такий спосіб забезпечити їм
можливість прозорого обговорення хаотичності та складності даних.
Стаття складається зі вступу та шести розділів. У першому розділі
представлені основні технічні деталі проекту, зокрема реалізація бази даних
(MySQL) та системи онлайн-візуалізації (ArcGIS), доступ до яких можна
знайти на https://flame.princeton.edu. У другому розділі розглядаються відповідні
історіографічні питання з розрізненням первинної похибки (притаманна самим
матеріалам) та вторинної похибки (особливо в національному та політичному
контексті).
Розділи третій, четвертий і п’ятий присвячені окремим країнам:
Великобританії, Франції та Україні. Кожен з них демонструє дані FLAME щодо
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відповідного регіону та коротко торкається контекстуальних факторів, які
можуть зміщувати регіональні дані. Таким чином, у третьому розділі
обговорюється Британія, при цьому багато аналізу зосереджено на ролі
Portable Antiquities Scheme у стимулюванні звітності про знайдені
старожитності та її вплив на дані щодо монет. У четвертому розділові
досліджується Франція, де FLAME фіксує багато знахідок монет, але з
обмеженого часового періоду (в основному з держав Меровінгів). У п'ятому
розділі обговорюється ситуація в Україні, де ми використали наявні наукові
ресурси (наприклад, інвентаризаційний опис монет Кропоткіна) і де збереження
культурної спадщини страждає від слабкого державного контролю, а значна
частина науковців страждає від неякісно зафіксованих знахідок, при чому
часто відверто викрадених національних скарбів, починаючи з імперської
російської доби. Розділ шостий завершує роботу, де відзначається, що такого
роду методологічне та другорядне обговорення відхилень критично бажане для
цифрової гуманітарної науки у пору, коли вона дозріває до свого другого
десятиліття.
Ключові слова: база даних FLAME, пізньоантична та ранньосередньовічна економіка, знахідки римських та візантійських монет,
топографія нумізматичних знахідок.
Introduction
This paper discusses the role of bias and uncertainty in the FLAME project
(Framing the Late Antique and Early Medieval Economy) at Princeton University.
FLAME is a large Digital Humanities project focused on collecting and storing data on
coin minting and circulation in west Afro-Eurasia from 325 to 750 CE, roughly
coinciding with the period of transition between the late antique and early medieval
periods. The goal is to provide a new base of evidence for historians of this period to
use in economic, political, and social history. We build on the work of Chris
Wickham, and especially his synthetic treatment of this period in Framing the Early
Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400–800.1
The overarching goal is historical – that is, we wish to be able to say something
new about how the world of late antiquity and the medieval period really was.
1

Indeed, we are most indebted to his footnote at p. 702, n. 16, which confirmed the need to add this body of
evidence to the discussion. His note reveals the limits of coin evidence, as well as hinting at its potential –
something we aim to clarify in our work: “I have relied on [numismatic evidence] less than on ceramics, in part
to avoid an over-complex exposition; in part because it is often unclear how much coin distributions tell us
about economics as opposed to the structures of public administration and of diplomatic gift exchange… in
part because only copper coins, which were not minted in the post-Roman West, are much of a guide to nonluxury exchange in our period… It must be further observed that several moments of considerable economic
prosperity show striking shortages of coin in excavations, such as the fifth century in Palestine, and the ninth
century in both Rome and Iraq… All the same, coinage is a crucial indicator, and I would hope that future
comparative studies give it proper weight.”
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However, in the process of building this database, and its accompanying online tools,
we have also observed that the data is difficult and problematic. This is undoubtedly
true of all Digital Humanities data, but we felt – given the breadth of the project – that
we were in a particularly good position to discuss these biases. This paper, then, is an
account of some of these through three case studies (Britain, France, and Ukraine) and
a short discussion of strategies (some only now being implemented) to communicate
these biases to users, who will benefit from a transparent discussion of messiness and
difficulty in the data. These biases are discussed in general in Section 3, and concretely
in Sections 4, 5, and 6
Technical Methodology
In terms of data management, FLAME host all of our data on a MySQL server,
using a standardized web forms to accept new entries from contributors as well as to
edit existing entries. Using such a system, FLAME ensures uniformity among entries
(e.g., in terms of spelling of denominations or geographic coordinates of mints). This
has allowed us to increase our data in a manageable way, with minimal need to clean
or smooth data after it has been entered.
The data is visualized using ESRI’s ArcGIS, a standard mapping tool among
archaeologists (and increasingly common among digital historians). Their ArcGIS
Platform facilitates the web-based application by which FLAME’s data is visualized
and accessed by users on our website. ArcGIS was chosen because it provides ready
tools for data visualization, including the ability to draw connections between mints
and finds. This visualization is accessible through FLAME’s website
(https://flame.princeton.edu).

Default view on FLAME's Circulation Module map visualization
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Two complete projects are hosted there. The first is FLAME’s Minting Module,
which is largely outside of the scope of this discussion. Completed in 2016, it
visualizes mints and minting activity across west Afro-Eurasia between 325–750 CE.
It does not make connections to find spots, however, and relies on coin catalogues to
establish basic information about coin issues and minting output rates. The Circulation
Module, which is the primary focus of this paper, was started around 2017 and was
launched in May of 2020. It currently involves the participation of more than thirtyfive international scholars, who contribute data and provide regional specialist
knowledge.
Historiographic Questions
Among FLAME’s primary interests is the question of systemic bias in its core
data (as well as in external datasets it imports). Numismatists, in general, are
accustomed to discussing some aspects of this bias (what we may call here Primary
Bias) – for instance, the tendency of certain kinds of coins and not others to fall out of
the historical record, by virtue of those coins’ own characteristics. For example, gold
coins tend to be valued more highly than other metals and are lost less often (and once
lost tend to be recovered more avidly). We therefore find them far less often in
excavations, which tend to return slices of everyday life, where coins fall out of coin
purses and may or may not be retrieved (thus, bronze coins are better represented than
gold or silver). Precious metal coins are more likely to crop up in hoard finds, which
are usually buried specifically for the purpose of storing value.
However, other, more indirect biases (we might call these Secondary Biases),
have not traditionally been treated explicitly in numismatic scholarship – or where
they have, it has been in isolation. Among these, FLAME has found regional biases to
be among the most challenging. Some of the most significant asymmetries do not stem
from differences in circulation patterns in antiquity (though these are usually also
relevant). Rather, they are more likely caused by differences in historical, political,
cultural, or disciplinary circumstances in the modern period. While this paper touches
upon the first category, the second is of more interest, in particulate because it remains
understudied by numismatists.
One reason that FLAME itself has gravitated to the second category of bias is
because of its large, international scope. FLAME’s data currently includes coin finds
as far apart as Portugal, central Siberia, southeastern India, and Ethiopia. In principle,
there is no reason it could not extend, eventually, to China, where Byzantine coins
appear among grave goods in certain tombs. Working across such boundaries has
required core staff, especially, to deal with scholarship in several languages (where
possible). It has meant that FLAME staff and contributors have had to ponder why one
region differs from another, even when geographically close. And while regional
specialists are often well aware of idiosyncrasies that affect their chosen domain (with
experts on French coins knowing the French context very well, and Turkish
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numismatists knowing Turkey), these are seldom framed comparatively. Thus, the
underlying causes of such bias remain rather mysterious to numismatists at large.
The best single example of a regional bias being explained by political, cultural,
and institutional means is the unique case of Britain, where coin-finds are
exceptionally well recorded and reported. Indeed, Britain has far more finds in
FLAME than other, more central regions in the late antique Mediterranean economy,
like Italy. We cover Britain in the next section, but the short explanation for this
overabundance of finds can be found in institutional, legal, and contextual factors –
and in particular the existence of the Portable Antiquities Scheme, which facilitates
and incentivizes the collection, cataloguing, and reporting of vast numbers of coin
finds (as well as other archaeological discoveries) in England and Wales. This, of
course, pushes the question back a step: Why does Britain have the PAS, and why
don’t others follow their example? This is a complicated, and sometimes fraught,
question. This paper will not seek to answer it, raising as it does questions of the legal,
cultural, and political idiosyncrasy of Britain, as well as its approach to heritage
preservation. It will however consider the way that such a system distorts the reporting
of British coin finds, just as heritage regimes in other countries (in this case, France
and Ukraine) distort reporting there.
Case Study 1: Britain
British coin-finds are very numerous and well-documented. FLAME records
776 coin-finds, of which 772 are classified as coin hoards.1 285,530 coins are recorded
as coming from 47 mints. Of these, Colonia Augusta Treverorum (modern Trier) was
by far the most common, with 1,189 coin groups associated with this city, followed by
Mediolanum (386), Rome (323), Aquileia (286), and Siscia (192). After this, one finds
coins from mints further afield – Constantinople (122), Thessalonike (110), Antioch
(95), and so on. This overrepresentation of more proximate mints (not at all
unexpected) applies to gold coinage as well as bronze.2 That none of these come from
British mints is not surprising – the mint of London ended production in the reign of
Constantine and had no British rivals. Production of tremissis coins at mints such as
Canterbury and Bury began again only in the mid-sixth century.
More than in any other region, British coin-finds can be considered to be
broadly representative of the state of play in the late antique and early medieval
economy. This is particularly so because of the quality of reporting in the British
context, coming together from a distributed system of reports, usually by private
individuals (often enthusiasts known as “detectorists”). The basis for this is the
Portable Antiquities Scheme (PAS), launched in 1997. PAS operates out of the British
This classification is PAS’s own. We were initially surprised by this result, as a very significant proportion of
these finds are reported by private detectorists, in ones or twos – rarely as a more significant hoard.
Nevertheless, we left the status of these finds as reported, as a more substantive program of corrections would
take undue labor on our part. It is hoped that this is corrected on PAS’s side, in future.
2
In the case of gold, 134 groups were comprised of coins minted at Trier, 97 at Mediolanum, 28 at Ravenna, and
24 at Constantinople. In the case of bronze, 392 coin groups were comprised of coins minted at Trier, 140 at
Rome, 129 at Aquileia, 117 at Siscia, and then 65 at Constantinople.
1
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Museum, which coordinates thirty-six “find liaison officers” based in geographical
districts around the country. Detectorists must declare objects discovered to PAS.
When they do, the objects are offered to museums for purchase at market prices – if no
museum buys, they are returned to the finder. And while this system has incentivized
reporting, there have still been cases in which significant finds (for instance, of a
Viking hoard found in Leominster in 2020) have gone unreported. 1 We know about
these because they resulted in prosecution. Others instances, however, have likely
gone unnoticed. Nevertheless, it is very likely that more finds are reported in Britain
than elsewhere, which likely has much to do with the incentive structure of the PAS.
In discussing Britain, it should also be said that there are distinctions even
among constituent countries. England and Wales participate in the Portable Antiquities
Scheme (henceforth, PAS), while Scotland and Northern Ireland do not. This
difference can immediately be seen in FLAME’s map of British coin-finds, with
Scotland and Northern Ireland largely empty. This, of course, is not to say that such
finds do not exist. It does mean, however, that they have not been assembled in the
central and standardized format that southern British coin finds have, which has made
it easy for FLAME to access and import.

British coin-finds in FLAME

But the coverage within Britain is most remarkable when viewed against that of
other countries. We have already mentioned the overrepresentation of the UK when
1

Mead 2020.
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compared to more central regions of the Mediterranean, specifically Italy. This is true
also of other significant economic centers, like Iberia, Anatolia, and North Africa.
Such overrepresentation is generally a matter of common knowledge in numismatic
scholarly circles. However, in FLAME, we can see it quite concretely. In terms of
FLAME’s database, this overrepresentation is almost entirely due to the existence of
the PAS, beginning with its effect of incentivizing reporting, but continuing through
the resources devoted to identifying, cataloguing, and finally publishing the findings
online as data, free to access (and in the case of FLAME to import wholesale).
Case Study 2: France
France is also very well covered in the FLAME database. In absolute terms,
there are more coin-finds from this region than any other major region (932, as
compared to the UK’s 776), with 205 being classed as hoards, 76 as excavations, and
the rest single-finds. However, compared to the UK’s 285,530 coins, France yields
only 50,657. The fact that so many of these come in the form of single finds is
remarkable considering French laws governing moveable objects and heritage (see
below). The most common mints are intra-regional, with Arles (230), Lugdunum
(modern Lyon, 229), and Trier (171) being most common, followed by more distant
mints such as Rome (134) and Constantinople (85). Unlike Britain, only a tiny number
of coins made their way to late antique and early medieval Gaul from eastern centers
such as Antioch (7) or Thessalonike (3).

French coin-finds in FLAME

204

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

The French story is complicated by the state of scholarship and publication.
Unlike the UK, no institutional solution such as PAS exists, and despite the high
number of finds from France, as a picture of economic activity from 325–750 CE,
what is published (and especially what is catalogued in inventories of coin-finds) is
chronologically uneven. Thus FLAME, rather than drawing on a large, comprehensive
database of coin finds, relies heavily on a few idiosyncratic works of scholarship. The
most prominent of these is Jean Lafaurie and Jacqueline Pilet-Lemière’s Monnaies du
haut Moyen Âge découvertes en France, Ve-VIIIe siècle. This was Lafaurie’s final
publication, and was incomplete when he died, being finished by Pilet-Lemière and
published as the eighth entry in the Ernst Babelon series. This volume focuses on
Merovingian coins of the 5th to 8th centuries. FLAME therefore has a chronological
bias at the heart of its French data, since no clear analogue to Lafaurie and PiletLemière exists for late Roman coinage.
This has implications even for cursory examination of the FLAME’s data. We
noted above, for example, that there were very few long distance mints represented
among the French (really, Merovingian) finds. More late antique finds would likely
change this, since the absence of eastern Mediterranean coins stems from the fact – as
noted by Lafaurie and Morrison in another work – that Merovingian mints tended to
repurpose gold coinage, new or old, to be re-issued for Frankish rulers.1 If FLAME
had fuller coverage of the late Roman period, for instance, some of this geographical
imbalance would look different.
These differences are compounded by differences in the French approach to
heritage preservation and publication of finds. French heritage laws, for instance, are
quite strict on the topic of detectorists, for example, allowing for amateur discovery of
archaeological goods only in cases where it can be proven the goods were discovered
by accident. Thus, while the dispersal of “treasure” goods is governed by the French
Civil Code,2 which allows the owner of the property to keep half of the findings and
the one finding the object to keep half – so long as the object is discovered through
“pure chance” – the Heritage Code declares this ownership to be legitimate only if the
state is made aware of it and does not wish to claim the object itself. Should it wish to,
there is a clear procedure for expropriating it, with compensation set by an expert
appointed by the government.3
The merit of the French system is, arguably, that it lowers the incentive to loot
by removing ambiguity over how and when detectorists can try to find archaeological
objects (realistically, almost never without state permission). However, from the other
side, there is arguably more incentive in France to keep discoveries – deliberate or
fortuitous – out of view of the state. This has meant, occasionally, quite spectacular
arrests of looters/detectorists – as recently occurred in the case of an anonymous
1

Lafaurie & Morrison 1987; Metcalf 2006, 338.
Civil Code §716.
3
Heritage Code §541-8.
2
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Frenchman known only as Patrice T.1 The French government is quite ardent in its
pursuit of such figures, however, mandating up to seven years in prison and up to
€100,000 in fines. It is not yet clear if this legal structure is responsible for the large
number of single finds in FLAME’s French data – almost certainly chance finds that
were duly reported to local officials.
Case Study 3: Ukraine
Our final case study is Ukraine, which has fewer finds than France or the
United Kingdom, but is nevertheless a prominent and well-covered region in the
FLAME database.2 FLAME records 349 coin-finds, of which 37 are hoards, 47 come
from excavations, and the rest are single finds. Most of these coins came from the mint
at Constantinople (83), followed by Chersonesus (34), Nikomedia (13), Siscia (10),
and a series of increasingly distant locations. This includes some finds whose coins
traveled a considerable distance – for example, an early 4th century hoard found in
Kolomyia, in western Ukraine, which contained coins from London and Trier. 3 Unlike
the previous two regions, however, it is distinguished by a very high number of
unknown mints, with totally unknown mints numbering 192, and those that can be
traced at least to the eastern Mediterranean numbering 134.

Ukrainian coin-finds in FLAME
1

Davis-Marks 2020.
A major reason for this is the participation of several Ukrainian scholars as part of a Ukrainian team. This
includes Prof. Vasyl Orlyk (Central Ukrainian National Technical University), Andrii Boiko-Haharin (Senior
Curator, The National Bank of Ukraine), and Elena Petrauskas (Assistant Researcher, The Institute of the
History of Ukraine at the National Academy of Sciences). Their participation was made possible through
funding given by the Canadian Institute for Ukrainian Studies.
3
Braichevsky 1961, 76.902.
2
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The Ukrainian case, like the British and French, is idiosyncratic. Like the
French, any effort at data gathering and large-scale publication of finds is undertaken
by individual scholars. There is no Ukrainian PAS. Thus, we relied heavily on
particular scholarly inventories, which made our work possible. In particular, the coinfind inventories of Vladislav Kropotkin, undertaken in the 1960s, covering the entire
Soviet Union, were invaluable.1 We have supplemented this with more recent coin
finds, which appear in more disparate venues – academic journals, conference
proceedings, etc. The coverage is more or less even, chronologically.
Unlike France, Ukraine’s heritage institutions have considerably less funding
and support to ensure that findings are reported and protected. And while moveable
heritage objects (such as coins) receive legal protection – including in the constitution
of the country, but most particularly under the Law on the Protection of Cultural
Heritage – it is widely acknowledged that enforcement is, at best, spotty.2 It is widely
acknowledged that looting is common, and unlike in the UK or France, a large number
of coin-finds make their way into private collections, largely without consequences. It
means that the preservation and cataloguing situation is quite dire, with information on
coin provenance, associated mints, denomination, and sometimes even quantity being
spotty, at best.
Even older finds – for instance, those common in the works of Kropotkin –
present considerable challenges. As we noted, a very significant proportion of mint
assignations in FLAME within the territory of Ukraine must be considered unknown.
This is because much of the reporting of finds was done haphazardly, locally (with
private citizens reporting findings). In many cases, they reported to local authorities,
and finds subsequently either disappeared or were dispersed (to where and to whom,
often unknown). In other cases – from the Russian imperial and Soviet periods – finds
were deemed significant enough to be sent to larger museums outside of Ukraine (for
instance, to St. Petersburg or Moscow). In these cases, too, they were not sufficiently
catalogued or published, and many have subsequently disappeared (whether because
they were destroyed or because they remain at the bottom of a vault somewhere). In
any case, FLAME is unable – even if had it the resources – to research and assign
mints to these coins. Unlike the UK and France, Ukraine’s problems are at least partly
the result of its status, not as imperial center, but as a periphery whose heritage and
moveable treasures were looted and taken elsewhere.
Conclusion. We looked at three regions covered in the FLAME database. Each
presents a considerably different picture of coin circulation during 325–750 CE. Such
differences are, to a significant degree, rooted in differential patterns of historical
economic activity (Primary Biases). We did not, however, concentrate on such factors
very strongly in this paper, partly because such comparative accounts require
considerable attention and effort to expound effectively. More to the point, we wished
1
2

Kropotkin 1961; 1962; 1965; 1966; 2000.
Safanov & Datsko 2020.
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to concentrate on the historiographic questions that were raised in the course of
gathering and encoding FLAME’s data (Secondary Biases), because this is the other,
less well-known, vector by which such inter-regional differences emerged in FLAME
– that is, our data is afflicted by systematic, long-term biases that manifest primarily at
the national level. These biases are based in particular national histories, which give
rise to particular legal, cultural, and social regimes that conditioned divergent
outcomes in excavation, preservation, cataloguing, and publication of coin-data.
Thus, while numismatists largely share an overarching scholarly culture (albeit
speaking and writing in many different languages), their work was and is affected by
distinct national factors largely beyond their control. And while this is to some extent
an obvious insight, FLAME provides opportunities to render such differences explicit
and comparable. In the field of visualizing uncertainty, for example (a growing and
persistent companion to the runaway growth of the Digital Humanities since 2010),
much attention is paid to certainty – among specialists, in documentary sources – as an
unstable element that must be grappled with.1 Our point is that the evidentiary picture
is even more complicated than this, and that humanistic data projects must consider
such decentralized, systematic biases that affect fields of knowledge differently in
different regions.
These findings are preliminary and make minimal conclusions about the relative
balance between Primary and Secondary factors in shaping what we see in FLAME.
Future projects should select case studies that, for example, shared ancient economic
ties but whose political history diverged sharply in modernity (fault lines between the
Soviet and non-Soviet spheres in the 20th century, or between certain Middle-Eastern
countries, provide potential examples). Such cases should help to sharpen contrasts
and gain insight into how different biases affect coin representation.
FLAME has already implemented some measures to communicate bias in its
data. Our online tools, for instance, contain visual cues meant to point users’ attention
to systematic data bias. To begin, we have identified primary biases, such as Loss
Bias, a category of differential preservation of coins based upon their perceived
value – and indirectly, therefore, on their metal content. Thus, coins of high value (of
gold or silver, for instance) are infrequently lost and display what we call Low Loss
Bias. We have auto-categorized every coin find in our database according to such
criteria, and make them available to users through a strategically placed exclamation
mark, encircled in yellow.

1

Bisantz, Marsiglio, & Munch 2005; Windhager, Salisu, & Mayr 2019.
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Primary bias visualized in FLAME

Nevertheless, the national and regional biases that we have discussed in this
paper are not so easily pointed out. Rather than attempt to visualize them on our map
of coin finds, we have commissioned a series of short essays on major coin regions.
Thus, papers will cover biases in coin circulation in regions like Britain, France, and
Ukraine, but also on the Iberian peninsula, Greece, Turkey, Italy, Syria, and other
zones where we consider it critical for users to understand the unique circumstances
that shape patterns of circulation. Consequently, it is hoped that they will better judge
the ways in which such differences are, or are not necessarily, rooted in the real shape
of ancient economic life.
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ЗНАХІДКИ ПІЗНЬОРИМСЬКИХ МОНЕТ В УКРАЇНІ:
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
LATE ROMAN COIN FINDS IN UKRAINE:
HISTORY OF RESEARCH
Анотація.
Мета статті. Головною метою статті є висвітлення історіографії
вивчення нумізматами в Україні знахідок монет Західної Римської імперії
періоду IV – поч. V ст. в історіографії. Методологія дослідження. У процесі
наукового опрацювання теми було використано загальнонаукові методи:
аналітичний, хронологічний, та топографічний, а також джерелознавчі
методи: критичний, метрологічний та іконографічний. Наукова новизна
полягає у тому, що вперше в науковий обіг уведені висновки щодо стану наукової
розробки топографії знахідок пізньоримських монет на території України,
наведені деякі спостереження щодо введення до наукового обігу цих знахідок.
Висновки дослідження. Більша частина знахідок, що введені
нумізматами в науковий обіг, відноситься до знайдених у ХІХ столітті, лише
стосовно частини з них збережено відомості про передавання їх до фондів
музеїв. В подальшому, практично, одні і ті самі опубліковані знахідки повторно
вводились у науковий обіг, переопубліковуючись у різних топографіях знахідок,
дещо доповнюючись новими, виявленими знахідками монет Західної Римської
імперії IV – поч. V ст. Слід відмітити також той факт, що здебільшого в
описах знахідок наявна достатьно скорочена та кротка інформація, відсутні
описи монет, вказівка на їх різновиди, найчастіше вказується емітент, номінал,
рідше передається легенда. Прикрим фактом стало потрапляння сильно
пошкоджених монет, ідентифікація яких мжлива лише приблизна, а в
опрацьованих авторами топографіях таких повідомлень виявилась досить
суттєва кількість.
Найбільш відомими скарбами та знахідками монет, які було опубліковано
низкою авторів та згадано в численних публікацях науково-популярного
характеру, стали: скарб із с. Ласків Володимир-Волинського району, сумнівний
скарб римських монет з історичної Оболоні, знахідка в Успенському соборі, –
інформація про які потрапила, практично, до кожного топографічного зведення
та до всіх складених протягом ХХ ст. археологічних карт нумізматів, внаслідок
чого вони стали класичними скарбами.
У сучасній українській нумізматиці науковцями публікуються знахідки,
виявлені як під час офіційних археологічних професійних пошуків, так і
несанкціонованих аматорських та випадкових знахідок. На нинішньому етапі
вивчення цього питання актуальною постає необхідність складання повної
топографічної карти знахідок римських монет IV – поч. V ст. зі здійсненням їх
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аналізу для отримання висновків щодо поширення та побутування цих монет на
території України. Перспективою подальших досліджень ми бачимо введення
у науковий обіг та опрацювання нових знахідок римських монет вказаного
періоду на території України для створення найбільш якісної та наповненої
топографічної карти.
Ключові слова: Римська імперія, топографія знахідок, торгові зв’язки,
монети імпепратора Костянтина, монети імпепратора Констанція,
історіографія, нумізматичні дослідження в Україні.
Summary.
Analyzing the published researches by previous researchers of new finds of
coins of the different periods we were determining as one of the actual directions of
research in the medieval numismatics in Ukraine. Examining the scientific
achievements of the Ukrainian numismatists, we have determined a significant gap in
the focus of research on the findings of coins of the Western Roman Empire and the
territory of Ukraine, in particular, the sporadic conclusions are also published by
researchers analyzing the existence of Roman coins in this period. The aim of the
study. The main purpose of the article is to discover the historiography of the study of
the findings of coins of the Western Roman Empire in the period of the IV – the
beginning of the V cent. in Ukrainian historiography. Research methodology. In the
process of scientific research of the topic the general scientific methods were used:
analytical, chronological, and topographic, as well as special methods: critical,
metrological and iconographic. The scientific novelty is that for the first time
conclusions of scientific current development of the topography of finds of late Roman
coins on the territory of Ukraine were introduced into scientific circulation, some
observations on the introduction of these finds into scientific circulation were given.
The Conclusions. Most of the finds introduced by numismatists into scientific
circulation belong to those found in the nineteenth century, about only part of which
are preserved information about their transfer to museum collections. Subsequently,
almost the same published finds were re-introduced into scientific circulation,
republished in various topographies of finds, somewhat supplemented by new
discoveries of coins of the Western Roman Empire. It should also be noted that in most
cases the descriptions of the finds contain sufficiently abbreviated and concise
information, there are no descriptions of coins, an indication of their varieties, mostly
the issuer is indicated, the denomination, less often – the legend is transmitted. It is an
unfortunate fact that severely damaged coins are found, the identification of which
becomes possible only approximately, and in the topographies of such messages
processed by the authors a rather significant number.
The most famous treasures and finds of coins, which have been published by a
number of authors and mentioned in numerous popular science publications, are the
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treasure from the village of Laski, the dubious treasure of Roman coins from historical
Obolon, the find in the Uspensky and Vydubichi Cathedrals – information about which
compilations and all compiled archaeological maps of numismatists during the
twentieth century – thus becoming a classic treasures.
In modern Ukrainian the numismatics and scientists publishing the findings
discovered during the official archaeological professional searches, as well as
unauthorized amateur and accidental finds. At the present stage of studying this issue,
it is necessary to compile a complete topographic map of the findings of Roman coins
of IV-V centuries with their analysis to obtain conclusions on the distribution and
existence of these coins in Ukraine.
Finds of the Roman gold coins always attract a special and more attention, so
there are several separate examples of similar finds in Ukraine, published by
scientists. The finds of Roman gold medallions deserve special attention, because each
of them is extremely rare. Information on individual numismatic finds in the process of
official archaeological exploration with available coins of the Western Roman Empire
was published by archaeologists. In ancient times, it was common to use coins as
jewelry – giving them a «second life». In the outlined chronological period, the coin
finds also differed in a significant number of silver and gold coins with available
soldered ears – turned into pendants, neck ornaments.
As the prospects of further research we see we see the introduction into
scientific circulation and processing of new finds of Roman coins of this period in
Ukraine to display the highest quality and complete topographic map.
Keywords: Roman Empire, topography of finds, trade relations, coins of
Emperor Constantine, coins of Emperor Constantius, historiography, numismatic
research in Ukraine.
Постановка проблеми. Аналізові накопичених знань попереднім
дослідниками, їх публікацію та введення у наковий обіг нових знахідок монет
різних періодів ми визначали як один із актуальних напрямків досліджень в
галузі середньовічної нумізматики в Україні 1. Безумовно, ця теза також
стосується й античної нумізматики так само, як і питання історії грошового обігу
в цілому будь-якого періоду. Дослідивши науковий доробок вітчизняних
нумізматів, нами виявлено значну прогалину у фокусі дослідження знахідок
монет Західної Римської імперії на території України, зокрема виглядають
спорадичними опубліковані дослідниками висновки з аналізом побутування
римських монет в цей період.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри численні публікації,
сфокусовані на дослідженні монет та грошового обігу Античного періоду, суто
історіографічних праць серед них, які б висвітлювали процес вивчення знахідок
1

Коцур 2013.
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монет Західної Римської імперії у період з початку IV й до початку V століть, ми
не знаходимо. Єдиною, пов’язаною з указаною тематикою та грунтовною
публікацією, виявилася історіографічна праця В. Коцура, присвячена
досліженню у вітчизняній історичній науці феномену скарбознавства, який
висвітлюєтьс на грунті публікацій про знахідки та аналіз виявлених скарбів з
монетами різних історичних періодів1. Власне історіографічних праць,
присвячених знахідкам монет пізньої Римської імперії вказаного періоду, не
виявлено.
Теоретико-методологічні основи дослідження. У процесі наукового
вивчення теми були використані такі загальнонаукові методи: ілюстративний,
аналітичний та хронологічний, особливу увагу приділено топографічному
методу, дослідження доповнювалося джерелознавчими методами: критичним та
метрологічним2. Важливі дані щодо знахідок монет у вказаному хронологічному
періоді виявлено на різноманітних WEB-ресурсах та в межах інформації,
розміщеної на сайтах музеїв, науковий потенціал та цінність яких у процесі
наукового дослідження не викликала сумнівів3.
Формулювання цілей статті. Головна мета статті – введення у науковий
обіг результатів історіографічного дослідження процесу вивчення побутування
монет пізньої Римської імперії на території України, визначення стану вивчення
цієї тематики у вітчизняній нумізматиці.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Дослідження античної нумізматики стрімко набирає обертів у сучасній
Україні. Зокрема В. Коцуром уведено до наукового обігу деякі знахідки
античних монет на Переяславщині, що здійснено у фокусі вивчення
нумізматичної колекції Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав»4. Новітні дослідження у фіксації та введенні в науковий обіг
знахідок античних монет здійснені В. Орликом, В. Коцуром та Л. Циганенко5,
М. Мельчареком та В. Орликом досліджено скарб ольвійських монет6.
В. Орликом також приділено увагу іншим важливим аспектам у вивченні
проблемних питань античної нумізматики в Україні, зокрема: новим знахідкам
кізікінів, монет Мітрідата Євпатора та уточнення до питання існування
грошового обігу на території Дніпровського правобережного лісостепу (V – I ст.
до н. е.)7. Публікації даних про нові надходження античних монет до колекцій
музеїв опубліковано А. Бойком-Гагаріним спільно із О. Дацюк8, рідкісну

Коцур 2017: 15-32.
Калакура, Войцехівська 2002: 120.
3
Орлик 2013: 129-133; Орлик В., Орлик С., Лузанова Г. 2020: 392-422.
4
Коцур 2020: 144-164.
5
Орлик, Коцур, Цыганенко 2019: 37-48; Орлик 2018: 13-14.
6
Mielczarek, Orlyk 2019: 33-39.
7
Орлик 2020-a: 5-15; Орлик 2020-b: 9-13; Орлик 2020-c: 5-42. Орлик 2020.
8
Дацюк, Бойко-Гагарін 2020: 20-22.
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знахідку монет Речі Посполитої із римським денарієм – спільно з К. Мизгіним1.
Про знахідку та передачу до лабораторії археологічних досліджень при кафедрі
історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» монет Ольвії повідомив
О. Колибенко2. Монету Римської імперії було також виявлено на території
скансену «Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини»3.
Проаналізувавши науковий доробок вітчизняних учених в аспекті
вивчення знахідок античних монет на території України, нами було виявлено
прогалину та факт спорадичності досліджень та аналізу знахідок монет Західної
Римської імперії у період з початку IV й до середини VIII століть. Аналіз
найбільш суттєвих публікацій з обраної теми наведемо нижче.
Однією з перших наукових публікацій зі згадками про знахідки
пізньоримських монет стала згадка про знахідку золотої монети Євдокії,
дружини Феодосія ІІ (408 – 450 рр.), виявлену археологами 1823 р. у
Введенській церкві на перетині вулиць Ярославської та Почайнинської у
м. Києві. Ця знахідку зафіксовано у зведеній археологічній карті Київщини, що
була складена вченим Антоновичем4. Досліджуючи археологічні знахідки на
Київщині, цю ж монету згодом згадує в своїй роботі М. Біляшівський 5. Цього ж
року було опубліковано повідомлення М. Петрова про сенсаційну знахідку
величезного скарбу в Успенському соборі на терирторії Києво-Печерської Лаври
та золотий медальйон імператора Констанція в його складі6.
Однією із найдавніших зафіксованих знахідок є широко відомий скарб
золотих та срібних монет, виявлений 1610 р. селянином Кирилом Божком у
с. Ласків Володимир-Волинського району Волинської області. У складі депозиту
були римські медальйони номіналом 6 та 9 солідів IV ст.7
На межу ХІХ та ХХ століть припадає найбільша наукова активність
відомого українського нумізмата В. Ляскоронського. У 1901 р. було
опубліковано розвідку вченого про знахідки римських монет на території
середнього Подніпров’я8, у 1927 р. опубліковано знахідки на Київщині9.
Невиданою залишилася праця вченого, підготовлена того ж року і присвячена
обігові римських монет у Південній Русі, що збережена в Бібліотеці
ім. М. Максимовича та може бути видана читачам у вигляді рукопису автора з
авторськими помітками10.
Бойко-Гагарин, Мызгин: 240-247.
Колибенко, Колибенко: 18-21.
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Згадані публікації побачили світ саме в той час, коли музейна справа в
Україні набула активного розвитку1, коли створювалися значні музейні колекції,
формувались нумізматичні товариства2, здійснювалися перші спроби наукового
аналізу накопичених даних. Відродження інтересу дослідників до нумізматики
античного часу відбувається лише в повоєнний період. Розглянемо ретельніше
найбільш розширені топографічні зведення по знахідках Римських монет на
території України, опубліковані в радянську добу.
Так, у викладеному М. Каргером дослідженні давньої історії Києва у
1948 р. згадується також про декілька знахідок римських монет: скарб монет
часів Костянтина Великого з вул. Глибочицької, а також відомий ще з
імперського часу Оболонський скарб3. Згаданий скарб римських монет,
виявлений 1876 р. у садибі Магуріна на Оболоні (сучасний адміністративний
район м. Києва, а на період виявлення знахідки – передмістя – Авт.), вартий
окремої уваги. У час виявлення комплекс став широко відомим і фігурує у
майже всіх топографічних працях. Про нього згадують у своїх працях
В. Ляскоронський4, В. Антонович5, з-поміж інших знахідок Київщини його
називає М. Біляшівський6, далі опис скарбу потрапляє до складених
М. Брачевським7 та В. Кропоткіним8 топографій, збережену в архівах
інформацію публікує О. Бєлая9, також цей скарб не оминають увагою В. Орлик
та А. Шостопал10.
У 1959 році побачили світ результати розкопок на території Херсонесу,
монетні знахідки якого опубліковані А. Гілевичем на базі знахідок сезону
1950 року. В описах фігурує широке різноманіття пізніх монет Римської імперії
у поєднанні з одиничними знахідками монет, емітованих від імені широкого
кола імператорів на різних монетних дворах11.
Комплексним характером та широким охопленням відрізняються
топографічні праці, складені М. Брайчевським у 1959 році та В. Кропоткіним у
1961 році. Праця М. Брайчевського «Римська монета на території України»
охоплює значний масив даних щодо знахідок римських монет на всій території
України. Автор вперше комплексно публікує знахідки, відомі із дорадянського
часу, надаючи інформацію про вміст скарбів, короткі свідчення про обставини
знахідки. В одну топографію знахідки римських монет з території всього СРСР
поєднує В. Кропоткін – «Клады римских монет на территории СССР»,
Бойко-Гагарін 2016: 134-145.
Зразюк 2017: 132-142.
3
Каргер 1948: 243-244.
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виділяючи окремою частиною дослідження згадки про монети, виявлені на
території УРСР. Основу роботи складають знахідки, опубліковані
попередниками з довоєнного періоду, з доповненням їх новими, відомими на той
час, даними. Зокрема, автор часто акцентує, що опубліковані ним в топографії
знахідки були передані до Краківського археологічного музею. У розширеній
топографії В. Кропоткіна згадується про знахідку золотого медальйону
Константина І карбування монетного двору Фессалоніки, що була виявлена під
час риття окопів у роки Першої Світової війни на Волині; описано монетні
знахідки, виявлені під час археологічних пошуків в Тірітаці у 1939 році, нові
випадкові знахідки монет Костянтина І та Аркадія в Криму та ін.
Викликають зацікавлення опубліковані обома вченими знахідки пізніх
рідкісних римських золотих монет імператора Максиміна І неподалік с. Форнош
на Закарпатті; золоті індикації з монет Теодосія з Керчі; великий золотий
медальйон Константа, проданий на аукціоні після викупу у приватної особи в
київському ломбарді у 1898 році; найчастіше зафіксовані мідні монети
Костантина І, Констанція І, Констанція ІІ, карбовані в Костантинополі,
Нікомедії, Сісції та Антіохії.
У 2000 році була опублікована праця В. Кропоткіна з доповненням до
попередніх досліджень, виявлених дослідником з різних джерел з моменту
базової публікації1, як знахідка з Луганщини, опублікована та зафіксована
автором для топографії із газети «Луганська правда».
У 1970 – 1980-ті роки фокус уваги дослідників топографії знахідок
пізньоримських монет переходить сконцентровано на територію Одеської обл. –
до наукового обігу вводяться як зафіксовані місцевими дослідниками знахідки,
отримані від місцевих мешнкаців, а також передані до музею монет та скарбів.
Неопублікованим монетним знахідкам часів Римської імперії на Одещині
присвячено працю П. Каришковського2.
Важливість уведення до наукового обігу результатів досліджень скарбів
важко переоцінити, і тут особливої уваги потребують скарби із колекцій
державних музеїв3. 1982 року під час археологічної експедиції Інституту
археології Академії Наук Української РСР під керівництвом А.В. Гудкова було
виявлено скарб срібних монет кількістю 93 одиниці, тезаврацію виявив
співробітник Фокеєв М. М. У складі монетного депозиту перебувало 93 монети –
сілікви Констанція ІІ, переважно карбованих на різних офіцинах монетного
двору в Константинополі. Комплекс наразі перебуває в колекції Одеського
археологічного музею, його вивчено та опубліковано О. Столярик у 1986 році4.
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У 1997 році в Сполучених Штатах виходить друком топографічне
дослідження О. Столярик1. Спираючись на роботи В. Ляскоронського,
М. Брайчевського, В. Кропоткіна та П. Каришковського, авторка цитує частину
вже опублікованих знахідок, також доповнюючи топографію низкою нових
виявлених свідчень про знахідки монет пізнього Риму, здебільшого в Одеській
області. Більша частина виявлених О. Столярик пізньоримських монет
відноситься до мідного карбування, в окремих районах зафіксовано знахідки
також сілікв, в тому числі на особливу увагу заслуговує імітація сілікви з-під
с. Малі Копані Голопристанського району Одеської області2.
У 2005 році побачила світ розвідка І. Гавритухіна 3, присвячена
фінальному періодові існування черняхівської культури, в якій автор розглядає
монетні знахідки із праць попередників: В. Кропоткіна, О. Столярик,
А. Нудельмана. Дослідник відмічає наявність скарбів швидкого накопичення, які
вміщують монети періоду Валента (367 – 378 рр.) або Валентиніана І (364 –
375 рр.).
Знахідки пізньоримських монет на території Криму протягом 2011 –
2013 рр. вивчає А. Коршенко, особливу увагу приділяючи скарбовим
комплексам4. Значними за кількістю монет відрізнялись скарби із с. Верхнє
Садове, в яких налічувалося 242 монети від випусків Херсонесу до часів
імператора Гонорія; скарб з Інкерману з 450 монет, у складі якого були присутні
великі мідні фоліси Максиміана (306 – 308 рр.) та Максиміна ІІ (309 – 313 рр.);
скарб із с. Червоне Озеро однойменного району в Криму, який налічував
389 монет до часів Гонорія і був виявлений у 2000 році.
Опираючись на архівні джерела, О. Белая публікує окремі згадки про
знахідки монет різних історичних періодів на Київщині5, а накопичені впродовж
професйної діяльності дослідниці дані лягли в основу зведеного каталогу
знахідок, який посмертно публікує донька вченої Лідія 6. На особливу увагу
заслуговує той факт, що основна частина топографічного зведення дослідниці
грунтована головним чином на джерелах із високим ступенем достовірності –
матеріали архівних справ та періодичної преси, але слід відмітити, що стосовно
монет Римської імперії вказані місця знахідок цитовані з уже опублікованих
праць В. Ляскоронського, М. Брайчевського, В. Кропоткіна.
Нерідко праці дослідників фокусувались на знахідках з окремих регіонів:
знахідки римських монет на Волині7 та Харківщині8 введені в обіг із аналізом
особливостей їхнього розповсюдження та опубліковано К. Мизгіним; монети з
1

Stoljarik 1997.
Stoljarik 1997: 126, № 163.
3
Гавритухин 2005: 231-240.
4
Коршенко 2011: 108-135; Коршенко 2013: 31-32.
5
Бєлая 2013: 190-191.
6
Бєлая, Распутіна 2020.
7
Мизгін 2019: 34.
8
Мызгин 2014-2015: 276-287.
2
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Прикарпаття – Л. Вакуленко1; знахідки монет на Черкащині, в тому числі
античних, згрупував А.Шестопал2, розширивши дослідження новими
зафіксованими знахідками спільно із В. Орликом3. Спираючись на інформацію
від місцевих мешканців різних населених пунктів Черкащини, ці дослідники
збагатили науку цілим рядом нових монетних знахідок бронзових та срібних
монет, надаючи в публікації каталог монет з їх детальним описом та
визначенням різновидів, що відрізняє це дослідження від багатьох класичних
публікацій. Серед монет викликає цікавість солід Феодосія ІІ (408 – 450 рр.),
виявлений у 2006 року неподалік с. Хмільна Черкаського району4.
Золоті монети. Знахідки золотих римських монет завжди викликають
особливу та велику увагу, тому наведемо декілька окремих прикладів подібних
знахідок в Україні, опублікованих вченими. Золота монета Феодосія І була
виявлена в с. Межигірці Івано-Франківської області; золота монета Юліана ІІ
разом із монетами Антонія Пія та Септимія Севера – неподалік селища
Чинадійово на Закарпатті, а також золота монета Максиміна І неподалік
с. Мисова у Криму5. Про знахідку золотих монет Констанція ІІ, з яких було
виготовлено підвіски, виявлену у Брестській області, повідомлено
В.Сідаровичем6. На окрему увагу заслуговують знахідки римських золотих
медальйонів, адже кожен із них належить до надзвичайно рідкісних. У складі
відомого скарбу монет XVII – XVIII століття із Успенського собору на території
Києво-Печерської Лаври виявлено золотий медальйон Констанція ІІ з вушком 7.
Знайдений у 1976 року золотий медальйон Констанція ІІ періоду 337 – 361 років
неподалік с. Верхівня Житомирської області та згодом придбаний Музеєм
історичних коштовностей України (Інв. № Au-1345) у громадянина О. Дубини,
який стверджував, що знахідку виявлено В. Шевчуком, було опубліковано
Б. Гарбузом8.
Інформацію щодо окремих нумізматичних знахідок у процесі офіційних
археологічних розвідок із наявними монетами Західної Римської імперії було
опубліковано археологами А. Гілевич за результатами декількох археологічних
сезонів пошуків у Херсонесі9, В. Белявцем спільно з В. Сідаровичем10,
В. Кокожару11, О. Комаром12. Нові знахідки мідних монет Констанція І в
Вакуленко 2010: 104.
Шестопал 2007.
3
Орлик, Шостопал 2021: 17-31.
4
Ibid: 21. № 16.
5
Кропоткин 1961: 76. № 909; 65. № 613.
6
Сідаровіч 2020: 9.
7
ЦДІАК. Ф. 128. Оп. 1. Спр. 2990; Петров 1899: 88-108; Кропоткин 1961: 59. № 473; Потин 2000: 30-33;
Чернова 2017: 178-182; Орлик, Шостопал 2021: 20. № 4.
8
Гарбуз 1993-a: 16-17; Гарбуз 1993-b: 71-78.
9
Гилевич 1959: 191-205.
10
Белявец, Сідаровіч 2018: 11-12.
11
Кокожару 1994: 86.
12
Комар 2006: 403-412.
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Одеській області протягм 2011 – 2016 років за результатами археологічних
досліджень опубліковано І. Бруяко спільно з І. Корпусовою, Л. Носовою та
Д. Яновим1. Про знайдену малу бронзову монету Костантина І під час
Комарівської археологічної експедиції Інституту археології НАН України під
керівництвом А. Петраускаса опубліковано С. Діденко та К. Мизгіним2.
В античну добу поширеним явищем було використання монет як
прикрас – надання їм «другого життя». В окресленому хронологічному періоді
знахідки монет також відрізнялись значною кількістю срібних та золотих монет
із наявними припаяними вушками, таким чином монети бул перетвореними у
підвіски, шийні прикраси. Так, прикраси із 5 сілікв Констанція ІІ було виявлено
в районі с. Верхів Рівненської області3.
Висновки дослідження. Більша частина знахідок римських монет IV –
поч. V ст., уведена нумізматами до наукового обігу, відноситься до знайдених у
ХІХ столітті, лише стосовно частини з них збережено відомості про передавання
їх до фондів музеїв. У подальшому, практично, одні і ті самі опубліковані
знахідки повторно вводились в науковий обіг, переопубліковуючись в різних
топографіях знахідок, дещо доповнюючись новими виявленими знахідками
монет Західної Римської імперії. Слід відмітити також той факт, що найчастіше в
описах до знахідок присутня достатньо скорочена та стисла інформація, відсутні
описи монет, вказівка на їх різновиди, здебільшого вказується емітент, номінал,
рідше – передається легенда. Прикрим фактом виявилося потрапляння дуже
пошкоджених монет, ідентифікація яких можлива лише приблизна, а в
опрацьованих авторами топографіях таких повідомлень виявилась досить
суттєва кількість.
Найбільш відомими скарбами та знахідками монет, які було опубліковано
низкою авторів та згадано в численних публікацях науково-популярного
характеру, стали: скарб із села Ласки, сумнівний скарб римських монет з
історичної Оболоні, знахідки в Успенському та Видубецькому соборах у
м. Києві, інформація про які потрапила, практично, в кожне топографічне
зведення та до всіх складених нумізматами археологічних карт протягом
ХХ століття, що зробило їх таким чином класичними скарбами.
Також варто відмітити, що після грунтовних та об’ємних публікацій
топографічних зведень по знахідках аничних монет, опублікованих у радянський
час, які епізодично доповнювались новими знахідками, в сучасній українській
нумізматиці науковцями публікуються знахідки, виявлені як під час офіційних
археологічних професійних пошуків, так і несанкціонованих аматорських та
випадкових знахідок. На сучасному етапі вивчення цього питання актуальною
постає необхідність складання повної топографічної карти знахідок римських
Бруяко, Кокоржицкая, Носова, Янов 2017: 51-61. № 10, № 11.
Діденко, Мизгін 2012: 367.
3
Мизгін 2019: 34.
1
2
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монет IV – поч. V ст. із виконанням їх аналізу для отримання грунтовних
висновків щодо поширення та побутування цих монет на території України.
Перспективою подальших досліджень ми бачимо введення у науковий
обіг та опрацювання нових знахідок римських монет вказаного періоду на
території України з метою створення найбільш якісної та наповненої
топографічної карти.
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NEW MINTNAME “GEORGIA” (“JURZĀN”):
RESEARCHING THE HISTORY OF GEORGIA
AND THE ‘ABBĀSID NORTH IN THE 8TH-9TH CENTURIES
НОВИЙ МОНЕТНИЙ ДВІР “ГРУЗІЯ” (“ДЖУРЗАН”):
ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГРУЗІЇ
ТА АБАСИДСЬКОЇ ПІВНОЧІ У VIII-IX СТ.
Abstract.
The history of Arab sway in Georgia has been researched thoroughly by many
scholars throughout the 20th and 21st century. However, futher research in this field
has been impeded by the dearth of original sources. Fortunately, numismatic material
serves as a specific but informative primary source. The goal of this work is to publish
two ‘Abbāsid coins, anonymous AH 152 fals (weight 2.42 g, dimensions 22.5 mm, die
axis 9 o’clock) and AH 240 dīnar (weight 4.38 g), citing al-Mutawakkil and the heir
al-Mu‘tazz Billāh, both bearing the previously unpublished and unresearched
mintname Jurzān; also re-publish AH 248 dīnar (weight 4.21 g) citing al-Musta‘īn
Billāh, of Tiflīs mint. Jurzān mintname is being published and discussed for the first
time by means of this article.
Jurzān was the term the Arabs employed for designating Georgia / eastGeorgian region of Kartli. We knew the mintname pairs of province - major urban
228

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

center of the province type, like Armīniya – Dabīl for Armenia, and Arrān – Barda‘a
for Albania; now we have similar pair for Georgia as well: Jurzān – Tiflīs. We
presume that all Jurzān coins were minted at Tiflīs, the major Arab stronghold in the
contemporary eastern Georgia.
The significance of discovering the new Georgian / Caliphal mintname extends
beyond the framework of exclusively numismatic history and is determined by 1) the
date the aforesaid coins bear; 2) the coin metal employed; 3) their mintname, i.e.
Jurzān , substituted for Tiflīs for some reason.
The AH 152 (14/I/769-3/I/770) fals was minted in Georgia in the epoch of
major Khazar-Arab confrontation and anti-Arab insurrection / activities of the
Georgian mountaineers, the Ts’anars, following the major Khazar invasions of AH
145 and 147. We discuss the political, military and administrative changes based on
the narrative and numismatic data. The campaign of AH 147 / 764 (Rās Ṭarkhān’s
invasion) culminated with Arab defeat. The northern provinces of the caliphate were
pillaged by the Khazars who seized and ravaged Tiflīs; eastern Georgia and the Bāb
al-Abwāb area were affected the most. The Caliph decided to re-conquer the ‘Abbāsid
North, and resumed hostilities in AH 148 / 765: new army was led by Ḥumayd b.
Qaḥṭaba; however, by AH 148 the Khazars had evidently already evacuated eastern
Georgia and Tiflīs. The Arabs created a network of fortified centers against the
Khazars, probably including al-Yazīdyah (issuing the fulūs in AH 149 and 150). It is
unclear, who governed the province Armīniya in AH 148-152 (27/II/765-3/I/770) Ḥumayd b. Qaḥṭaba, then again Yazīd b. Usayd? According to al-Kūfī, appointing
Bakkār b. Muslim the Caliph dismissed none other than Yazīd. Bakkār was the
governor in AH 152-153; he was replaced with al-Ḥasan b. Qaḥṭaba, who remained
the governor in AH 154-158. Al-Ḥasan b. Qaḥṭaba was probably dispatched because
of the Ts’anar revolt. The Ts’anars attempted to make use of the political vacuum
caused by the Khazar invasions and gain independence from the Arabs, however,
unsuccessfuly. The Caliph initiated the reconquest of the northern provinces, in
particular, the Bāb al-Abwāb and Jurzān, two key areas, controlling the passes
through the Caucasus mountains which the Khazars could make use of to invade the
‘Abbāsid North at some point in the future.
It is clear now that by 769 / AH 152 Tiflīs (and, undoubtly, significant part of
Jurzān) was recovered by the Arabs, to such an extent, that they could operate a mint
there (no matter who was the governor then).
It is significant, that Jurzān was indicated as the mintname, not Tiflīs. That
could constitute a declaration of a kind, reflecting the Arab ambition and desire to
control all of Jurzān (far from reality because of the Ts’anars). However, gold or
silver currency would presumably have had more declarative value. The authorities
had some reason for issuing the copper currency. In the decade and a half after Rās
Ṭarkhān’s invasion minting of the ‘Abbāsid coppers in the region intensified. Copper
currency possibly served as a public media outlet in a sense, in addition to its purely
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economic role, hence it was expedient to indicate the name of the current governor (or
his deputy). However, we are inclined to consider that the intensive issuing of copper
currency in the aforesaid cities within the aforesaid time frame reflects and indicates
the increased Arab military presence (involving a number of Arab warriors, resp.
settlers with families?) and ensuing local economic acvitivies.
The Jurzān dīnar of AH 240 (2/VI/854-21/V/855) and Tiflīs dīnar of AH 248
(7/III/862-23/II/863) pertain to the time period when Bughā affirmed and restored the
‘Abbāsid control over the northern provinces, in particular, the Tiflīs area in eastern
Georgia (Jurzān).
When the anti-Arab revolt in Armenia started, Al-Mutawakkil assigned the
governorship of the North to Bughā the Turk, who first suppressed the revolt in
Armenia and then moved to Georgia, where he seized Tiflīs and killed local
recalcitrant ruler, Isḥāq b. Ismāʿīl. This happened on 5 August, Saturday, 853. Having
captured Tiflīs and decapitated Isḥāq, Bughā attempted to expand Arab control in
Georgia. He gained victory over the army of west-Georgian kingdom, but was
defeated by the Ts’anars. Eventually Bughā was replaced by Muḥammad b. Khālid.
Bughā was the governor in AH 237 (?) – AH 240 or 241. Muḥammad was the
governor from AH 241 or 242 till he was replaced by ‘Īsā b. al-Shaykh in AH 256.
The AH 240 dirham of Jurzān was minted when Bughā was still active in the
region, specifically in Jurzān, while the AH 248 dirham of Tiflīs was minted in the
governorship of Muḥammad. We know Tiflīs dirhams of AH 248-250, also issued in
the governorship of Muḥammad. Dīnars were issued in Dabīl in AH 241 and in
Armīniya in AH 243, 246 and 252; dirhams were issued in Armīniya in AH 241, 243,
246-253, 255-256. In both Armīniya-Dabīl and Jurzān-Tiflīs cases the coin-minting
activity clearly intensified during and in the wake of Bughā’s stay in the region: the
coin-minting activities ceased and were resumed well before and after that period.
The name of the entire province was indicated on the AH 240 Jurzān dīnar
because Bughā considered it expedient to declare the Arab control all over Jurzān
(which remained merely an ambition, since Bughā was defeated by the Ts’anars). The
metal employed for minting both Jurzān and Tiflīs (as well as Armīniya and Dabīl)
dīnars perhaps also indicates that the authorities employed the mint/s for declarative
purposes. However, the more or less regular issue of silver currency at Tiflīs, and
particularly Armīniya mints may rather reflect the more mundane intention to supply
the local residents (including, no doubt, the military) adequately with means of
exchange.
The discovery of the new mintname “Jurzān” (Georgia / Kartli), probably
designating Tiflīs, expands our knowledge on the numismatic history of Georgia and
the ‘Abbāsid caliphate. Two coins presented by means of this article probably
constitute the earliest artifacts bearing the ethnotoponym Jurzān. Employing the name
of the province as a mintname evidently emphasized the Arab control of not just the
Arab outpost Tiflīs, but rather the entire province of Jurzān, i.e. eastern Georgia, or,
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rather the ‘Abbāsid ambition thereof. The unique copper and gold coinage of Jurzān
along with the unique gold dīnar of Tiflīs provide us with an intimate insight into the
contemporary political, military and economic proceedings in Georgia, or, generally
speaking, the ‘Abbāsid North.
We consider the Jurzān coins, published and analyzed by means of this article,
as one of the primary sources on the history of Georgia and the ‘Abbāsid North in this
epoch. Comprehensive analysis of all the available and upcoming data would
hopefully lead to the more up-to-date historiographic narrative of the rise and fall of
the Arab sway in Georgia and the region.
Key words: Georgian numismatics, new mint name, “Jurzān”, Abbasid dynasty.
Анотація.
Вивченню історії арабського панування у Грузії приділило увагу чимало
вчених XX і XXI ст. Однак, подальшій роботі в цьому напрямку перешкоджала
малочисельність джерел. На щастя, специфічним, але інформативним
першоджерелом залишається нумізматичний матеріал. Мета нашої роботи
полягає в науковій публікації двох унікальних Аббасидських монет анонімного
фельсу 152 р.х. (Вага 2,42 г, діаметр 22,5 мм, співвідношення сторін на 9 г) і
динара (вага 4,38 г) 240 р.х. з іменами аль-Мутаввакіля та його спадкоємця альМутазза – на обох монетах вказано раніше невідомий і невивчений монетний
двір Джурзан. Ми також повторно публікуємо унікальний динар (вага 4,21 г)
248 р.х. монетного двору Тифліс.
Джурзаном араби позначали Грузію, зокрема східну частину країни –
Картлі. Нам відомі пари монетних дворів по типу провінція – основний міський
центр провінції, наприклад – Армінія-Дабіль для Вірменії, Арран-Бардаа для
Албанії. Тепер же перед нами пара для Грузії – Джурзан–Тифліс. Ми вважаємо,
що всі монети Джурзану карбувалися в Тифлісі, основний твердині арабів у
Грузії.
Значення наукового відкриття нового грузинського / халіфатського
монетного двору виходить за рамки виключно нумізматичної історії і
зумовлюється: 1) датою вищевказаних монет; 2) їх металом; 2) вказівкою як
монет двору Джурзану, а не Тифлісу.
Фельс 152 р.х. (14/I/769-3/I/770) карбували у Грузії в добу хазароарабського протистояння та анти-арабського повстання цанарів, грузинських
горців, після хазарських вторгнень 145 та 147 рр.х. Ми розглядаємо політичні,
військові та адміністративні зміни, спираючись на наративні та нумізматичні
джерела.
Кампанія 147 р.х. – 764 р. (уторгнення Рас Тархана) закінчилась поразкою
арабів. Хазари спустошили північні провінції халіфату, захопили і розграбували
Тифліс. Найбільше постраждали східна Грузія та область Баб-ал-Абваба.
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Халіф прийняв рішення відвоювати Північ, у всякому разі Грузію, і відновив
військові дії у 148 р.х. – 765 р. На чолі армії став Хумайд б. Кахтаба. Однак на
той час хазари вже залишили східну Грузію і Тифліс. Араби створили мережу
укріплених пунктів проти хазар, ймовірно, включаючи і Аль-Йазідію (де
випускалися фельси у 149–150 рр.х.). Незрозуміло, хто керував провінцією
Армінія у 148-152 рр.х. (27 / II / 765–3 / I / 770). Чи спочатку Хумайд б. Кахтаба,
а потім знову Йазід б. Усайд? За Ал-Куфі, призначаючи Баккара б. Мусліма,
Халіф змінив саме Йазіда. Баккар був правителем у 152–153 рр.х. Його замінив
ал-Хасан б. Кахтаба і правив протягом 154–158 рр.х. Ал-Хасан був, очевидно,
посланий на північ через повстання цанарів. Цанари скористалися політичним
вакуумом після вторгнення хозар і спробували домогтися незалежності від
Халіфату, але марно. Араби повторно завоювали північні провінції, зокрема, Баб
ал-Абваб і Джурзан, дві ключові області, контролюючи проходи через Великий
Кавказ, територією якого хазари могли знову скористатися для вторгнення на
Аббасидську Північ.
Немає жодних сумнівів, що до 769 р. – 152 р.х. Тифліс (і, безсумнівно,
значна частина Джурзана) знову контролювався арабами, причому до такої
міри, що там почав працювати їх власний монетний двір.
Важливий той факт, що за назву монетного двору вказали Джурзан, а не
Тифліс. Ми вбачаємо в цьому рішенні бажання арабської адміністрації
контролювати Джурзан цілком (здійснене не до кінця через протидію цанарів).
Однак, карбування золотої та срібної монети мало б мати більш декларативне
значення. У влади повинна була бути якась причина відкарбувати саме мідну
монету. Випуск арабських фельсів на монетних дворах Південного Кавказу явно
зростала протягом півтора десятка років після вторгнення Рас Тархана у
147 р.х. Зрозуміло, що мідна монета, можливо, слугувала і як своєрідне масмедіа для тогочасних органів влади, не кажучи вже про неї в економічному
значенні. Виходячи з цього, доцільним було вказувати на фельсах ім'я
відповідного правителя. Однак, ми схильні розглядати інтенсивний випуск
мідної монети в зазначений часовий інтервал і як показник розширеної арабської
військової присутності в регіоні, значне зростання кількості арабського
етнічного населення (військових та їх сімей?), що у свою чергу стимулювало
місцеву економічну активність.
Динари Джурзану 240 р.х. (2 / VI / 854-21 / V / 855) і Тифлісу 248 р.х. (7 /
III / 862-23 / II / 863) відносяться до того часу, коли Буга старший знову
затвердив владу аббасидів на Аббасидській Півночі, особливо в Тифлісі та його
околицях (тобто, в Джурзані).
Після того, як у Вірменії почалося повстання проти арабів, альМутаввакіл організував похід Буги, який спершу подавив повстання, а потім
пішов далі у Грузію, спалив Тифліс і вбив норовливого місцевого еміра Ісхака б
Ісмаїла. Це сталося суботнього дня 5 серпня 853 р. Після цього Бука спробував
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розширити територію контрольовану арабами в Грузії. Він здобув перемогу над
армією Західно-грузинського царства, але, у свою чергу, був переможений
цанарами. Насамкінець його замінив на посаді правителя Мухаммад б. Халід.
Буга був правителем протягом 237 (?) – 240 або 241 рр.х. Мухаммад був
правителем з 241 або 242 до 256 р.х., коли його замінив Іса б. аль-Шайх.
Динар Джурзану 240 г.х. був викарбуваний в той час, коли Буга ще
активно діяв в Грузії, особливо в Джурзані, в той час як динар Тифліса 248 р.х.
відноситься вже до правління Мухаммада. Нам також відомі тифліські
дирхеми 248–250 рр.х., також викарбувані за правління Мухаммада. Динари
також карбувалися в Дабілі у 241 р.х. і в Армінії в 243, 246 і 252 рр.х. Дирхеми
випускалися в Армінії у 241, 243, 246–253, 255–256 рр.х. Так само як АрмініїДабіля, так і Джурзану-Грузії, карбування монети явно збільшилось в обсягах як
під час перебування Буги в регіоні, так і безпосередньо після цього.
Ім’я провінції, а не міста, було, ймовірно, вказано на динарі Джурзану
240 р.х., виходячи з бажання Буги заявити про контроль над усім Джурзаном
(що, зрозуміло, слід вважати лише амбіцією правителя, переможеного
цанарами). Метал – золото – використаний для карбування динарів Джурзану і
Тифлісу (а також Армінії і Дабіля), можливо, вказує на бажання арабської
адміністрації надати цим грошовим емісіям особливу декларативність. І в той
же час більш регулярний випуск срібла в Тифлісі і, особливо, в Армінії, можливо,
служив більш прозаїчній меті – забезпечити місцеве населення (до складу якого,
безсумнівно, належали й війська) платіжним засобом.
Відкриття нового монетного двору Джурзан (Грузія / Картлі), ймовірно
так називали Тифліс, проливає додаткове світло на нумізматичну історію
Грузії і Аббасидського халіфату. Дві монети, розглянуті в нашій роботі,
очевидно, становлять найбільш ранні артефакти з етнотопонімом Джурзан.
Використання імені провінції, а не міста, повинно було, очевидно, підкреслити
контроль арабів не тільки над Тифлісом, а й над усією східною Грузією, проте
воно найперше відображає бажання завойовників ніж реальний стан справ.
Унікальні мідна і золота монета Джурзану так само, як і унікальна
золота монета Тифлісу, розглядаються нами як важливе першоджерело
свідчень про політичну, військову та економічну історію Грузії та Аббасидської
Півночі в цілому. Маємо надію, що комплексний аналіз опублікованого і
підготовленого до публікації додаткового нумізматичного матеріалу внесе свій
внесок у відновлення історіографічної картини історії Грузії та Аббасидської
Півночі зазначеної епохи.
Ключові слова: нумізматика Грузії, новий монетний двір, «Джурзан»,
династія Аббасидів.
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The history of Arab sway in Georgia has been researched thoroughly by many
scholars throughout the 20th century.1 Various issues have been researched relatively
recently as well.2 However, further research in this field has evidently been impeded
by the dearth of original sources, let alone them having had already been analysed
thoroughly by predecessor scholars.
Fortunately, recently discovered numismatic material constitutes a novel,
specific but original and informative primary source. For instance, the circulation of
Kufic coinage in both western and eastern provinces of Georgia was analyzed
(Paghava & Turkia, 2017; Пагава & Лемберг, 2015; ფაღავა, ვარშალომიძე &
თურქია, 2016); copper and gold Kufic coinage minted in Georgia was discovered
(Paghava & Turkia, 2009b; Turkia & Paghava, 2009; ფაღავა, 2016-2017); new data
on the monetary policy of ‘Alī b. Ja‘far were published (Paghava, 2018; Paghava &
Bennett, 2012; Paghava & Turkia, 2009a); it was established, that the coins were
issued by the 11th century Ja‘farid emir of Tiflīs, Ja‘far III (Turkia & Paghava, 2008;
Paghava & Turkia, 2011); that Ja‘far III’s sons, Abū al-Hayjā and Manṣūr did rule in
Tiflīs and even issued their own coinage (Paghava & Turkia, 2012; Пагава & Туркиа,
2014); that Manṣūr acknowledged the Great Seljuk suzerainty and that Tiflīs remained
under the Great Seljuk aegis until Georgian re-conquest (ფაღავა, 2015; Paghava &
Turkia, 2015; Paghava, 2017).
The aforementioned numismatic discoveries provided us with an opportunity to
clarify not only certain issues of Georgian numismatic history exclusively, but also
many aspects of the more or less obscure general history of the Georgian-Arab
relations in the 7th-12th centuries. Nevertheless, the exact and comprehensive
chronology and extent as well as nature of Arab dominance in Georgia remain to be
further ascertained. The register of Georgian (or ‘Abbāsid) mintnames has seemingly
been incomplete as well.
The goal of our present work is to publish two ‘Abbāsid coins, a fals and a
dīnar, both bearing the previously unpublished / unresearched mintname: “Jurzān”, i.e.
the contemporary Arabic designation of Georgia, or, perhaps, eastern Georgia Kartli; and to analyze the historical significance of these discoveries.
We provide the description of the numismatic material first.
AE, fals, Jurzān mint, AH 152, Anonymous. Weight 2.42 g, dimensions
22.5 mm, die axis 9 o’clock.
Reportedly, accidental find in the vicinity of modern Tbilisi (2021). Currently
preserved in private collection.

1
2

For the general history thereof cf. (ჯანაშია, 1933; ლორთქიფანიძე, 1952; სილაგაძე, 1991).
For instance, the role of Tiflīs in Shi‘i Tradition (Beradze, 2020), or the novel periodization of Arab sway in
Georgia (ფაღავა, 2014; Пагава, 2016).
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Obverse: Central area:
çÆC Ë
ÓC ËC
within central circle.
The legend continues centrifugally
at 7:30 o’clock in the margin:
çÆ _énv Ë äjbÜ
All within beaded circle.

Reverse: Central area:
jÖcÕ
ÅÝrm
ÓC
surrounded by centrifugal marginal legend
starting at 1 o’clock:
öðÕ Ü ÛêsÖf Ü ÛêQÚTC öÚr ØConX tÇ»ÆC Clå Kn¤ ÓC ×sL
All within beaded circle.

AV, dīnar, Jurzān mint, AH 240, al-Mutawakkil ‘Ala Allāh, citing the heir alMu‘tazz Billāh. Weight 4.38 g.
Auctioned by Morton & Eden Ltd (Sale 99, Important Coins of the Islamic
World, lot 23) on 2 May 2019 (Morton & Eden, 2019a, lot 23; Morton & Eden.,
2019b). Provenance and current whereabouts are unknown.
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Obverse: Central area:
ËC çÆC Ë
äjbÜ ÓC
çÆ _énv Ë
ÓDL pQ²ÖÆC
surrounded by inner centrifugal marginal legend
starting at 1 o’clock:

Reverse: Central area:
Ó
jÖcÕ
ÅÝrm
ÓC
ÓCëÇ±ÈÂÝQÖÆC
Surrounded by circular border.
surrounded by centrifugal marginal legend
starting at 12 o’clock: al-Qur‘ān 9:33:
ØÝÂnwÖÆC änÂ ÝÆÜ çÇÂ ÛéjÆC ëÇ± änæ®êÆ ÀcÆC ÛéiÜ ìjæÆDL
çÇrnÆ ÓC ÅÝrm jÖcÕ
Surrounded by yet another circular border.

ÛêQïDÕ Ü Ûê²LmC öÚr ØConYL nÚéjÆC Clå Kn¤ ÓC ×sL
surrounded by outer centrifugal marginal legend
starting at 1 o’clock: Al-Qur‘ān 30:4-5
ÓC n¡ÚL ØÝÚÕÝÖÆC an»élðÕÝP Ü j²L ÛÕÜ ÈM¾ ÛÕ nÕËC Ó
Surrounded by circular border.

It would not be inexpedient to provide the image and description of one more
dīnar, but of Tiflīs mint, dated AH 248. This so far unique coin has already been
published (in 2020), but without the analysis of local political situation in the ‘Abbāsid
North, and in Georgian (ფაღავა, 2016-2017); it therefore may remain relatively
unknown for the international scholarly community; however, its historical
significance is remarkable, and it may have immediate relation to our current research.
So we would re-publish this coin.
AV, dīnar, Tiflīs mint, AH 248, al-Musta‘īn Billāh. Weight 4.21 g.
Auctioned by Morton & Eden Ltd (Sale 85, Important Coins of the Islamic
World, lot 40) on 26 April 2017 (Morton & Eden, 2017, lot 40). Provenance and
current whereabouts are unknown.
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Obverse: Central area:
ËC çÆC Ë
äjbÜ ÓC
çÆ _énv Ë
surrounded by inner centrifugal marginal legend
starting at 12:15 o’clock:
ÛêQïDÕ Ü Ûê²LmC Ü ØDÖT öÚr têÇ»QL nÚéjÆC Clå Kn¤ ÓC ×sL
surrounded by outer centrifugal marginal legend
starting at 12:15 o’clock: Al-Qur‘ān 30:4-5
ÓC n¡ÚL ØÝÚÕÝÖÆC an»élðÕÝP Ü j²L ÛÕÜ ÈM¾ ÛÕ nÕËC Ó
Surrounded by circular border.

Reverse: Central area:
Ó
jÖcÕ
ÅÝrm
ÓC
ÓDL Ûê²QsÖÆC
Surrounded by circular border.
surrounded by centrifugal marginal legend
starting at 12 o’clock: Al-Qur‘ān 9:33:
ØÝÂnwÖÆC änÂ ÝÆÜ çÇÂ ÛéjÆC ëÇ± änæ®êÆ ÀcÆC ÛéiÜ ìjæÆDL
çÇrnÆ ÓC ÅÝrm jÖcÕ
Surrounded by yet another circular border.

***
BBBBoth the AH 152 (769/70) fals and the AH 240 (854/5) dīnar read very
clearly the mintname “Jurzān”. The AH 152 Jurzān fals was the first coin which came
to our attention. The mintname was read as “Jurzān” by Severiane Turkia. Search for
other Kufic coins with the same mintname revealed yet another ‘Abbāsid coin, dīnar
dated AH 240, auctioned by Morton & Eden, Ltd, and listed in the Sales catalogue as
“Jurjān” (Morton & Eden, 2019a, lot 23). However, the coin illustration in the Sale
catalogue left no doubt that the mintname on the coin was “Jurzān”. In response to our
inquiry Steve Lloyd kindly informed us (personal e-mail communication)1, that the
mintname had been read correctly by Aram Vardanyan, and its reading as well as the
accompanying text were updated and presented as such in the Saleroom Notices
(Morton & Eden., 2019b). Nevertheless, to our knowledge, no scholarly work has ever
been devoted to this new Jurzān mint previously; the Jurzān mintname is being
published and discussed for the first time by means of this article.
1

We would like to express our gratitude for his kind support of our research.
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It has already been researched and established, that Jurzān1 was the term the
Arabs employed for designating Georgia, or, at least the east-Georgian region of Kartli
(in a broader sense; i.e. the provinces of Kartli and K’akheti, both being part of ancient
Kartli / Iberia) (ჯაფარიძე, 2012ა, გვ. 11-16).
In this case we have a clear instance of the name of an entire province indicated
on the coinage as the mintname. This is not certainly unheard of as far as it regards the
numismatic history of the Arab dominions in the Caucasus. We know other mintnames
of this type, for instance, Armīniya and Arrān, reflecting the Arab coin-minting
activities in correspondingly Armenia and Albania, in the same epoch. We knew the
mintname pairs of province - major urban center of the province type, like Armīniya –
Dabīl for Armenia, and Arrān – Barda‘a for Albania2; now we have similar pair for
Georgia as well: Jurzān – Tiflīs. It is a common view that the coins with provincial
mintname were minted in corresponding urban centers. It would be logical to presume
the same for the Jurzān – Tiflīs pair, i.e. that all Jurzān coins (both in AH 152 and
240) were minted at Tiflīs, the major and seemingly unrivalled urban center in the
contemporary eastern Georgia. It is true, that al-Ya‘qūbī who clearly employs the term
Jurzān to designate the land, once, in his Geography speaks about the city (madīnat) of
Jurzān, along with the city of Tiflīs (sic) and the city “Masjid Dhī l-Qarnayn”: [the
province of] “Armenia is divided into three parts. … The third part includes the city of
Jurzān, the city of Tiflīs, and the city known as Masjid Dhī l-Qarnayn (The Mosque of
Alexander the Great)3” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 206). Nevertheless, we do not know any
other urban center in eastern Georgia in this epoch, comparable to Tiflīs in terms of
economic and military or political significance.
Despite (most probably) being minted at Tiflīs, these new coins bear a
previously unknown mintname – Jurzān = Georgia / Kartli. This discovery seems to
be a valuable addition to the numismatic history of both Georgia and the Arab
Caliphate.
Moreover, two coins presented by means of this article probably constitute the
earliest artifacts bearing the ethnotoponym “Jurzān”.
***
The significance of discovering the new Georgian / Caliphal mintname and
dated coins bearing it extends beyond the framework of numismatic history in the
narrower sense.
Historiographic value of these two unique coins minted by Arab administration
in Georgia is determined by
the date they bear;
Interestingly enough, in some relatively rare cases Jurjān also designated Georgia / Kartli, rather that the area
at the south-eastern shore of the Caspian Sea (ჯაფარიძე, 2012ა, გვ. 16-18).
2
In the AH 142-256 time period. Later the situtation changed (Vardanyan, 2014, pp. 10-12).
3
Al-Masʿūdī, for instance, also writes about “the place” in Georgia, called “Mesjid Dūl-Karnaīn” (al-Masʿūdī,
1841, pp. 452-453).
1
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the coin metal employed for producing them;
the mintname they bear, i.e. Jurzān , substituted, as we think, for Tiflīs.
Clearly enough, the aforesaid coins constitute the vestige and indisputable proof
of Arab dominance in Georgia, or more precisely, of their being in posession of the
corresponding coin-minting urban (?) center (most probably, Tiflīs). It is very
convenient, that, in accordance with extremely historian-friendly Islamic monetary
tradition, this numismatic evidence is dated. AH 152 (14/I/769-3/I/770) and 240
(2/VI/854-21/V/855), as well as AH 248 (7/III/862-23/II/863), inidicated on the coins
date quite precisely when exactly the Arab possession of (eastern) Georgia (Tiflīs, for
the least) was steady enough to provide them with an opportunity and either political
or economic (perhaps military related) reason to strike coins there.
The commonest currency minted by Arabs in Georgia (and at Caucasian mints,
in general) were silver dirhams, with copper fulūs being relatively scarcer, and gold
dīnars being rare. The need to mint copper fulūs could be perceived as a marker of
relatively intensive petty trade, typical for major urban centres, but perhaps also
stimulated by influx of numbers of paid personnel, i.e. soldiers), whereas minting high
value gold coinage can perhaps be interpreted as having at least to some extent a
declarative significance.
Traditional mintname Tiflīs could hardly be substituted with Jurzān, if not for
some reason. We fully agree with Steve Lloyd’s opinion (expressed with regard to the
AH 240 dīnar): “It is interesting that the provincial name, Jurzan, should be used as
opposed to the name of the capital Tiflis ... It seems plausible to suggest that the use of
the provincial name was intended to emphasise that Bughā’s victories were not
confined to defeating the emir of Tiflis alone, but that he had also subjugated a number
of other local rulers and princes in the region.” (Morton & Eden, 2019b).
*
The AH 152 (14/I/769-3/I/770) fals was minted in Georgia in the epoch of
major Khazar-Arab confrontation and anti-Arab insurrection / activities of the
Georgian mountaineers, the Ts’anars1.
The conflict between the Arabs and the Khazars recommenced in AH 145
(1/IV/762-20/III/763), when according to al-Ṭabarī, “the Turks and the Khazars
revolted at Bāb al-Abwāb and killed a great many Muslims in Armenia.” (Al-Ṭabarī,
XXVIII, 1995, p. 292). The same information we can find in a number of other
primary sources: Ibn al-Athīr, Michael the Syrian, Agapius of Manbij, Theophanes the
Confessor: Ibn al-Athīr dates this event also with AH 145; Mihael the Syrian dates it
with year 1074 of the Seleucid era (corresponds to 763)2; Agapius dates it with the

1
2

On the Georgian / non-Vainakh ethnicity of the Ts’anars, cf. Gocha Japaridze’s article (ჯაფარიძე, 2012ბ).
“Les Khazares firent une incursion et s’emparerent de 50 mille hommes des Gourzaye.” (Michel le Syrien,
1901, p. 522, 539).
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“year 9 of Abdallah-al-Mansour” 1, i.e. 762 or 763; Theophanes the Confessor dates it
with Annus mundi 6255, i.e. September 1 of 763 – August 31 of 7642.
In our opinion the military operations were conducted in late spring – autumn
of 762 period (but not in the first three months of 763).
Seemingly, the Khazar threat was so imminent, that the Caliph attempted to
resolve the conflict peacefully. According to al-Kūfī, Yazīd b. Usayd (having a
residence in Barda‘a), was urged by al-Manṣūr to establish kinship with the Khazars
securing peace for Arrān by evading the Khazar invasion (Ал-Куфи, 1981). Probably,
that should have happened after the AH 145 (1/IV/762-20/III/763) invasion, as the
Khazars attacked again in AH 147 (10/III/764-26/II/765) (vide infra), and the peace
secured by marriage lasted for about two years only: Yazīd obediently asked and
married the daughter of Khazar khaqan, paying 100,000 dirhams as bride price. The
marriage was consummated and lasted for two years and four months; 3 the Khazar
princess gave birth to two sons, but all three of them eventually died (Ал-Куфи,
1981). Al-Balādhurī also confirms (albeit provides no exact date) that: “In compliance
with al-Manṣūr’s orders” Yazīd [b. Usayd] “married the daughter of the king of alKhazar. She gave birth to a child which did not live; she herself died in child-birth.”
(Al-Balādhurī, 1916, p. 329).
The demise of the Khazar princess spurred the conflict anew. The Khazars
attacked on the Bāb al-Abwāb side and Yazīd b. Usayd, having an army of 7,000 could
not repel them, and had to apply for help to al-Manṣūr. Yazīd b. Usayd was reinforced
with more than 10,000 from Siria, and later with troops from Iraq (Jibra‘īl b. Yaḥyā
with 10,000; Muḥammad b. al-Ḥasan with 10,000, Ḥumayd b. Qaḥṭaba with 10,000
and Ḥarb al-Rāwandī with 5,000). Eventually Yazīd b. Usayd managed to amass up to
60,000, crossed the Kur (Mt’k’vari) river and entered Shirwān, but was defeated by the
“200,000-strong army”4 of the Khazars (Ал-Куфи, 1981).
Ghewond narrates the same story of the marriage, initiated by Yazīd (sic), of
the death of the Khazar princess, perceived by the Khazars as “a result of wiliness”,
i.e., presumably, murder, and of the punitive Khazar invasion led by certain Razh
Tarkhan. Ghewond even lists the areas in Armenia and Georgia affected by the
Khazars, who ravaged the area and enslaved people (Гевонд, 1862, с. 92-93).
The undated romantic story involving the Khazars and narrated by Georgian
chronicle5 could be a corrupted reflection of the same events (სილაგაძე, 1991, გვ.
“Then the Khazars made a raid against Haroun (?), Laziqah and all the Gates of the Alans and made captive
50,000 Arabs with great wealth and herds. Mousa-ibn-Ka‘b went to battle them. But the … Khazars overcame
him and killed most of his soldiers” (Agapius, 1909).
2
“In the same year the Turks emerged from the Caspian Gates, killed many people in Armenia, took many
prisoners, and withdrew”. (Theophanes the Confessor, 1982, pp. 122-123).
3
Which does not quite fit the period between late autumn of 762 (the aftermath of the first Khazar invasion) and
late spring – autumn of 764 (when the Khazars again invaded the ‘Abbāsid North).
4
The numbers were certainly exaggerated.
5
Mat’iane Kartlisay: “Juansher and his two sisters remained in the country of Kartli and K’akheti [eastern
Georgia – I. Paghava]. His younger sister was beautiful in appearance. Rumours of her beauty reached the
1
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124): there are some clear parallels, like the similar time span (three years), and
Khazar occupation of Tbilisi / Tiflīs. In any case, the Georgian source seems to be
significant in terms of illustrating the relations between the Khazars and local
Georgian political elite, and their potential for anti-Arab alliance. Certain attempt has
even been made to interprete the Georgian source as a testimony to anti-Arab policy of
Juansher, Georgian ruler in K’akheti, who presumably made an attempt to forge an
alliance with the Khazars and seal it by marriage (თავაძე, 2020, გვ. 147-150).1
Apparently, the aforesaid second Khazar attack occurred in AH 147
(10/III/764-26/II/765), since more or less the same story is told by al-Ṭabarī and dated
accordingly - among the events of the year 147 al-Ṭabarī lists “the attack by Istarkhān
al-Khwārazmī with a body of Turks on the Muslims in the area of Armenia and his
taking of many of the Muslims and the ahl al-dhimmah prisoner, their entry into Tiflīs,
and their killing of Ḥarb b. ‘Abdallāh al-Rāwandī after whom the Ḥarbiyyah in
Baghdad is named. It is said that this Ḥarb was stationed in Mosul with 2,000 soldiers
because of the Khārijites in al-Jazīrah” (Al-Ṭabarī, XXIX, 1990, p. 14).
Al-Ya‘qūbī provides less details: “The Khazars grew active in the region of
Armenia and fell upon Yazīd b. Usayd al-Sulamī. He wrote to Abū Jaʿfar to inform
him that Rās Ṭarkhān,2 the king of the Khazars, had marched toward him with a huge
force and that his second in command had been defeated.” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 11051106).
Theophanes the Confessor also covers the second invasion of the Khazars
(under Annus mundi 6256 / September 1, 764 – August 31, 765): “In this year the
Turks once more sallied forth into the area of the Caspian Gates and Iberia. They
battled with the Arabs, and many on both sides lost their lives” (Theophanes the
Confessor, 1982, pp. 124).
khak’an or king of the Khazars. He sent an envoy to ask for the hand of Shushan, promising aid against the
Saracens. When the khak’an’s envoy arrived, Juansher advised his brother and mother of his mission. But they
refused the khak’an’s request, saying: “If our situation becomes untenable we should better retreat into Greece
and appeal to Christians rather than have our daughter defiled by heathens.” And Shushan too spurned the
King of the Khazars.
Three years later the khak’an sent his sp’asalar Bluchan who, taking the road of Leketi, entered K’akheti and
besieged the fortress in which Juansher and his sister Shushan resided. He captured them both in a few days.
Then he ravaged the city of Tbilisi, devastating the entire land of Kartli. As Bluchan was travelling along the
Darialan road (with his captives), Shushan said to her brother: “It is better for me to die so that the Lord might
grant me a place among the holy women rather than be defiled by the heathens.” Then plucking the gem out of
her finger-ring, she sucked the deadly poison under it and died instantly.
Bluchan arrived at the khak’an’s residence, bringing Juansher with him and telling the story of his sister’s death.
The khak’an was angered at his failure to bring Shushan’s corpse along, for he had desired to view it. Bluchan
was seized, a rope thrown round his neck, and two riders were ordered to pull the ends in opposite directions,
mercilessly severing his head. After keeping Juansher for seven years, the khak’an released him and sent him
back home with many gifts.” (Mat’iane Kartlisay, 2014, p. 141).
1
However, there is seemingly no solid evidence to support this hypothesis; even the dating of Bluchan’s
invasion is more or less conjectural.
2
On the identity and name / title of this person cf. (სილაგაძე, 1991, pp. 116-123).
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The Caliph had send reinforcements, but those were also defeated by the
Khazars - al-Ṭabarī: “When Abū Ja‘far heard about the gathering of the Turks in those
areas, he sent Jibra‘īl b. Yaḥyā to fight them, and he wrote to Ḥarb ordering him to go
with him. He went with him, and Ḥarb was killed and Jibra‘īl was put to flight, and
those Muslims whom I have mentioned were killed” (Al-Ṭabarī, XXIX, 1990, pp.
14-15); al-Ya‘qūbī: “Abū Jaʿfar sent Jibrīl b. Yaḥyā al-Bajalī to him at the head of
twenty thousand men from Syria, the Jazīra, and Mosul. He fought the Khazars, but a
number of Muslims were killed, and Jibrīl and Yazīd b. Usayd, defeated, retreated to
Khirs” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 1106).
The military campaign was probably conducted mainly in late spring –
autumn of 764, and ended before the winter of 764-765 started.
Seemingly the campaign of AH 147 / 764 culminated with Arab defeat. The
areas in the northern provinces of the caliphate were pillaged by the unimpeded
Khazars; inter alia, they seized and ravaged Tiflīs. Provided we trust the Georgian
chronicle, and the Juansher-Bluchan story (vide supra) did occur and occurred in that
very period of time, then the contemporary Georgian ruling elite (naturally) suffered as
well. We presume that eastern Georgia and also the Bāb al-Abwāb area were
seemingly affected the most, as “the Turks once more sallied forth into the area of the
Caspian Gates and Iberia” (Theophanes the Confessor, 1982, pp. 124). If nothing else,
both Arrān and Armīniya mints continued regular issue of the ‘Abbāsid dirhams
seemingly without encumbrance in correspondingly AH 145-155 and AH 145-155,
158, 161-162.
The Caliph decided to re-conquer the ‘Abbāsid North, and resumed hostilities
in AH 148 (27/II/765-15/II/766), i.e., in 765: new army was dispatched led by
Ḥumayd b. Qaḥṭaba (who fought already in AH 147); however, by AH 148 the
Khazars had evidently already evacuated the region, including eastern Georgia and
Tiflīs;1 according to al-Ṭabarī: “In this year [AH 148 – I. Paghava] Al-Manṣūr sent
Ḥumayd b. Qaḥṭaba to Armenia to make war on the Turks who had killed Ḥarb b.
‘Abdallāh and ravaged Tiflīs. Ḥumayd went to Armenia and found that they had gone,
so he left without meeting a single one of them.” (Al-Ṭabarī, XXIX, 1990, p. 40).
Al-Ya‘qūbī provides no exact date (possibly 765 and the ensuing years), but
narrates the events somewhat differently, emphasizing the Caliph’s efforts to create a
network of fortified centers serving as basis for both defense and counter-offensive
against the Khazars: “When word reached Abū Jaʿfar of what had befallen the
Muslims, the success of the Khazars, and their entry into the lands of Islam, he
released seven thousand imprisoned men and sent word to gather large forces of men
from each province, and he sent them off, along with laborers and masons. He built the
towns of Kamkh, al-Muḥammadiyya, Bāb Wāq, and a number of other towns that he
intended as bulwarks for the Muslims, and he settled the fighters in the towns. They

1

Which means they probably had no intention to conquer the ‘Abbasid North.

242

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

repelled the enemy; the enemy fighters fought them, but the Muslims gained strength
because of those towns, and so he lived in tranquillity.” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 1106).
The Georgian chronicle may have also reflected the Arab efforts of creating a
fortification system: “When many years had passed the Hagarene emir, Khusrau [? –
I. Paghava] by name, who ruled Armenia, Kartli, and Hereti came. He rebuilt the city
of Tbilisi ravaged by the Khazars.” (Mat’iane Kartlisay, 2014, p. 142).
Al-Kūfī reports that al-Manṣūr accepted Yazīd’s plan to reinforce the defences
of Bāb al-Abwāb and the latter did that, with the army of 30 or 37 thousands, first
entering Barda‘a, crossing the Kur river and proceeding to Bāb al-Abwāb (Ал-Куфи,
1981). Yazīd did fortify Bāb al-Abwāb (the names of the gates / forts concide to an
extent with the toponyms indicated by Al-Ya‘qūbī), as well as garrisoned them, i.e.
settled his troops there (Ал-Куфи, 1981).
Most probably it was Yazīd b. Usayd who founded al-Yazīdyah as one more
Arab outpost in the area; we know the AH 149 and 150 fulūs from this mint
(Vardanyan, 2016, pp. 213-214). We have summarized the available information on
the ‘Abbāsid North coinage in AH 145-256 in Table 1.
It is certainly unclear, who governed the province Armīniya in AH 148-152
(27/II/765-3/I/770). Was that Ḥumayd b. Qaḥṭaba (perhaps, only in AH 148? /
27/II/765-15/II/766), dispatched by Caliph, to expel the Khazars, according to alṬabarī (Al-Ṭabarī, XXIX, 1990, p. 40); and then again Yazīd b. Usayd1? According to
al-Kūfī, appointing Bakkār b. Muslim (vide infra), the Caliph dismissed none other
than Yazīd b. Usayd (Ал-Куфи, 1981). The issue is, whether the anonymousness of
the AH 149 and 150 al-Yazīdyah fulūs implies they were truly issued in “the
transitional period between Yazīd’s dismissal from the province and his replacement
by Bakkār in AH 152” (Vardanyan, 2016, p. 214)? Or they were issued in the
governorship of Yazīd b. Usayd but by some minor local official, without indicating
Yazīd’s name? One has to note, the AH 152 Jurzān fals is also anonymous.
Considering the unbiased and contemporary primary source, i.e. the numismatic data,
we would incline towards the idea of Yazīd’s early dismissal, and the idea of the
interim period, save for al-Kūfī’s testimony.
We have already mentioned, that Yazīd b. Usayd was dismissed and replaced
with Bakkār b. Muslim al-‘Uqaylī, who ruled the province for a year and four months,
according to al-Kūfī (Ал-Куфи, 1981). Al-Ṭabarī indicates that “al-Manṣūr appointed
Bakkār b. Muslīm al-‘Uqaylī governor of Armenia” in AH 153 (4/I-23/XII/770) / 770
(Al-Ṭabarī, XXIX, 1990, p. 66), but numismatic data correct this: we know Bakkār’s
Arrān and Armīniya dirhams dated AH 1522 (14/I/769-3/I/770) and 153 (4/I23/XII/770) (Vardanyan, 2011, pp. 26, 61-62), as well as Arrān (Vardanyan, 2011, p.
105) and al-Bāb fulūs dated AH 153 (Vardanyan, 2016, pp. 211, 214-215). Therefore,

1
2

Then we would have one more governorship period of Yazīd b. Usayd in the ‘Abbāsid North.
Seemingly, Bakkār put his name on the local coinage immediately upon his arrival to the region.
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we have to conclude, that AH 152 (14/I/769-3/I/770) is the terminus post quem non for
Yazīd’s dismissal and the exact date for Bakkār’s appointment.
Bakkār b. Muslim al-‘Uqaylī was replaced in his turn with al-Ḥasan b. Qaḥṭaba
al-Ṭā‘ī (Ал-Куфи, 1981) (i.e. in AH 154 or at the end of AH 153). al-Ḥasan’s name
is indicated on the Arrān and Armīniya dirhams of AH 154 and 155 (Vardanyan, 2011,
pp. 27, 62), al-Bāb fulūs of AH 154 and 158, and Barda‘a fulūs of AH 158
(Vardanyan, 2011, p. 110; Vardanyan, 2016, pp. 211, 218, 220-221); while al-Ḥasan’s
son’s name Qaḥṭaba (probably serving as his father’s deputy) is indicated on the alBāb fulūs of AH 155 (Vardanyan, 2016, pp. 211, 218), and also on the Arrān fulūs
(Vardanyan, 2012, p. 15) possibly of the same year.
According to al-Kūfī, as soon as al-Ḥasan b. Qaḥṭaba entered Arrān - i.e. that
occurred in AH 153, or, more probably, in 771 / AH 154 (24/XII/770-12/XII/771) with a new army of 50,000, the Ts’anars, residing in Jurzān, revolted (Ал-Куфи,
1981). Al-Ḥasan b. Qaḥṭaba could not defeat them, and al-Manṣūr had to dispatch
reinforcements of 30,000 (Ал-Куфи, 1981). With this new army al-Ḥasan b. Qaḥṭaba
invaded Jurzān once again; in the ensuing battle the Arabs defeated the Ts’anars (АлКуфи, 1981). However, al-Ya‘qūbī’s text makes an impression that the Ts’anar
rebellion antedated and probably even predetermined al-Ḥasan b. Qaḥṭaba’s arrival:
“Then the Ṣanāriyya grew active in Armenia. Abū Jaʿfar sent al-Ḥasan b. Qaḥṭaba to
govern Armenia. He engaged them …” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 1106). Otar Tskitishvili
also considered that al-Ḥasan b. Qaḥṭaba was dispatched because of the insurrection in
Georgia (ცქიტიშვილი, 1986, გვ. 74-75). Al-Ya‘qūbī additionally indicates, that alḤasan b. Qaḥṭaba had to request reinforcements from the Caliph: al-Ḥasan b. Qaḥṭaba
engaged the Ts’anars, “but he had no strength against them. He therefore wrote to Abū
Jaʿfar about them and their great number, and Abū Jaʿfar sent ʿĀmir b. Ismāʿīl alḤārithī to him with a force of twenty thousand men. Engaging the Ṣanāriyya, he
fought them fiercely for several days, until God granted victory over them. Of their
forces, in one day he killed sixteen thousand people before returning toTiflīs. He put to
death all of his prisoners and sent out men to pursue the Ṣanāriyya wherever they
were.” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 1106).
Evidently, the Ts’anars attempted to make use of certain political vacuum
caused by the Khazar invasions and gain independence from the Arabs, however, were
defeated by the latter, when the Caliph initiated the reconquest of the northern
provinces, in particular, the Bāb al-Abwāb and Jurzān, two key areas, controlling the
passes through the Caucasus mountains which the Khazars could make use of to
invade the ‘Abbāsid North at some point in the future.
Having defeated the Ts’anars, al-Ḥasan b. Qaḥṭaba summoned his sons,
appointing Qaḥṭaba to govern Bāb al-Abwāb, Ibrāhīm to govern Jurzān, including
Tiflīs, and Muḥammad as a governor of Armīniya (sic) (Ал-Куфи, 1981;
ცქიტიშვილი, 1986, გვ. 78). In our opinion, that should occurred either in 771 or
772 / AH 155 (13/XII/771-1/XII/772), perhaps it would be precise to claim “by AH
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155 (13/XII/771-1/XII/772)”, as Qaḥṭaba’s al-Bāb (possibly also Arrān) fulūs bear the
date AH 155.
It has to be noted that for some reason (?) no coins from the ‘Abbāsid North
dated AH 156 or 157 have been discovered / published so far. Cf. Table 1.
Nevertheless, is presumed that al-Ḥasan b. Qaḥṭaba was the governor in AH 154-158.
By AH 159 (31/X/775-18/X/776) (probably, in 776) al-Ḥasan b. Qaḥṭaba was
replaced with Yazīd b. Usayd, who became the governor for one more time. Yazīd’s
name is indicated on the Dabīl and Barda‘a fulūs of AH 159, while his son’s name
Khalid b. Yazīd is indicated on al-Bāb fulūs of the same year; Yazīd’s name is also
indicated on the Dabīl and Barda‘a fulūs of AH 163, and on the AH 164 fulūs
presumably minted in Tiflīs, Georgia.
*
Considering the political, military and administrative proceedings in the
‘Abbāsid North in AH 145-163 provides us with an opportunity to specify the
historical significance of the Jurzān fals dated AH 152.
The silence of the sources may indicate that no Khazars ravaged the northern
provinces of the caliphate in AH 148-154, afther the Khazar invasions in AH 145 and
147 (certainly, an argument ex silencio, though). Therefore, the Arabs could restitute
their rule in Tiflīs already in AH 148 (27/II/765-15/II/766), when Ḥumayd b. Qaḥṭaba
found there were no Khazars in the area anymore. In any case, it is absolutely clear
now that by 769 / AH 152 (14/I/769-3/I/770) Tiflīs (and, undoubtly, significant part of
Jurzān / eastern Georgia, or Kartli, for the least, if not K’akheti) was recovered and
secured by the Arabs, to such an extent, that Arab mint could be reopened there.
Functioning of an institution like mint was already employed to demonstrate and prove
that the Arab rule was established in Tiflīs / Georgia already by AH 85 (704/5), when
the first Umayyad dirhams were issued there (ფაღავა, 2014, გვ. 251-254). Discovery
of the AH 152 (14/I/769-3/I/770) Tiflīs fals additionaly demonstrates once again that
the Arab administration was established in Georgia earlier than in the 670s, as it had
been claimed in historiography (ალასანია, 2007, p. 11-12).
Conjecturally, the anonymous AH 152 Jurzān fals could be issued by order of
either Yazīd b. Usayd or, less probably, Bakkār b. Muslim (who hastened to indicate
his name on the local coins immediately after arrival). Alternatively, it could be issued
by order of someone else, perhaps some minor / local Arab military commander or
official; either in the governorship of Yazīd b. Usayd (?), or, already after his
dismissal, in the interim period. The same is valid with regards to the anonymous alYazīdyah fulūs of AH 149 and 150, and perhaps also the Arrān and Armīniya dirhams
dated AH 152 but bearing no name of Bakkār (Vardanyan, 2011, pp. 26, 61).
In any case, the AH 152 Jurzān fals proves that in 14/I/769-3/I/770 Tiflīs and at
least its hinterland were controlled by the Arabs. Realizing this fact might be helpful in
the analysis of the Ts’anar anti-Arab revolt.
245

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

It seems also significant, that Jurzān was indicated as the mintname, rather than
Tiflīs. As already mentioned, that could constitute a declaration of a kind, reflecting
the Arab ambition and desire to control all of Jurzān (which was far from reality
because of the Ts’anars).
However, gold or silver currency would presumably have had more declarative
value. The authorities certainly had some reason for issuing the copper currency.
There may be no coincidence, that the decade and a half after Rās Ṭarkhān’s
invasion of AH 147 / 764 was the time period when minting of the ‘Abbāsid coppers
in the region clearly intensified: We encounter for the first time the fulūs of alYazīdyah and Jurzān; for the first time in the ‘Abbāsid epoch the fulūs of al-Bāb and
Arrān; new fulūs of Barda‘a. Cf. Table 1.
What were the reasons? In our opinion, copper currency possibly also served as
a public media outlet in a sense, in addition to its purely economic role, hence it was
expedient to indicate the name of the current governor (or his deputy, as in case of
Qaḥṭaba, summoned and appointed by his father). However we are inclined to consider
that the intensive issuing of copper currency in the aforesaid cities within the aforesaid
time frame rather reflects and indicates the increased Arab military presence
(involving a number of Arab warriors, resp. settlers with families?) and ensuing local
economic acvitivies (instigating the [local] authorities to start issuing low-value copper
currency appropriate for minor but frequent day-to-day transactions on local markets).
The cases of the al-Yazīdyah fulūs of AH 149 and 150 and the Jurzān fals of AH 152
are perhaps particularly decisive; the former were issued for the first time ever in the
new Arab outpost in the region, in the strategic rear of the Bāb al-Abwāb pass; the
latter was minted also for the first time ever in the reconquered or better say reoccupied urban center, which suffered much from the recent Khazar invasion, but still
retained its strategic value as an immediate rear of the Bāb al-Lān pass and the Arab
stronghold in eastern Georgia against both Khazars and Ts’anars; the al-Bāb fulūs of
AH 153, 154, 155, 158, 159 were minted for the first time ever at that very refortified
point of the northern border of the ‘Abbāsid North, where the Khazars had crossed it
more then once to invade the provinces of the Caliphate. The fulūs were issued also at
Barda‘a (AH 158-159, 163), Arrān (AH 153, 155?), and Dabīl (AH 159, 163), more
rearward and traditional Arab strongholds, possibly also due to the extra influx of the
Arab paid personnel (with families?).
*
The Jurzān dīnar of AH 240 (2/VI/854-21/V/855) and Tiflīs dīnar of AH 248
(7/III/862-23/II/863) pertain to the time period when Bughā affirmed and even
restored the ‘Abbāsid control over the northern provinces, in particular, the Tiflīs area
in eastern Georgia (Jurzān).
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According to al-Ṭabarī, the anti-Arab revolt in Armenia1 started in AH 237
(5/VII/851-22/VI/852) (Al-Ṭabarī, XXXIV, 1989, pp. 113-116). Al-Balādhurī claims
that “Al-Mutawakkil assigned to the governorship of Armenia Bughā-l-Kabir”2 (alBalādhurī, p. 331); who was dispatched in AH 237, according to Ta’rīkh al-Bāb waSharvān (Минорский, 1953, с. 46; სიხარულიძე, 1976); according to al-Ya‘qūbī,
“The situation in Armenia became unstable. Agroup of local chiefs (baṭāriqa) and
others became active, taking control of their areas. … the situation in the province
worsened. Al-Mutawakkil therefore dispatched Bughā the Elder. When he reached
Arzan, Mūsā b. Zurāra, who had taken control of Badlīs, approached him under a
guarantee of safe-conduct. Bughā had him bound and transported to al-Mutawakkil.
Then he made his way to a place called Albāq, where Ashūṭ b. Ḥamza was located. He
laid siege to him; then he gave him a guarantee of safe-conduct and had him
transported to Samarra, where he was beheaded. Then he made his way to […] b.
[…]and fought him for some days; he defeated him without granting him a
safeconduct and sent him to Samarra, where he was beheaded at the Bāb al-ʿĀmma
and his body gibbeted.
Bughā then wrote to Isḥāq b. Ismāʿīl, who held sway in Tiflīs, ordering that he
come to him. Isḥāq wrote back that he had never been disobedient; if Bughā desired
revenue he would provide it, and if he desired men he would supply them, but he could
not come in person. Bughā marched against him, fought him, and defeated him. He
was beheaded”3 (al-Ya‘qūbī, 2018, pp. 1266-1267). Al-Ṭabarī’s date – AH 238
(23/VI/852-11/VI/853)) is wrong, but his account is the most voluminous one
providing us with many details.4
1

Cf. (Шагинян, 2011: 297-305).
According to al-Ṭabarī al-Mutawakkil send Bughā al-Sharabi – that may be a mistake, or, he “participated in
the early stages of the campaign” (Al-Ṭabarī, XXXIV, 1989, p. 115).
3
according to Al-Balādhurī , Isḥāq was “kept in confinement until his death” (Al-Balādhurī , p. 332).
4
“It is reported that when Bughā went to Dabīl because of the murder of Yusuf b. Muhammad by the inhabitants
of Armenia, he stayed there for a month. On Saturday, 10 Rabī‘ I, 238 [August 30, 852], Bughā sent Zīrak the
Turk, who crossed the Kur [River]. It is a large waterway, the size of the Ṣarāt [Canal] in Baghdad, even larger,
and it is between the town [of Dabīl] and Tiflīs on the west side and Ṣughdbīl on the east side. The camp of
Bughā was on the east side [of the river]. Zīrak crossed the Kur to the Hippodrome (maydān) of Tiflīs. Tiflīs
had five gates : the Hippodrome Gate, the Qarīs Gate, the Small Gate, the Suburb Gate, and the Ṣughdbīl Gate.
The Kur is a river that flows down along the town.
Bughā also sent Abū al-'Abbās al-Wāthī al-Naṣrānī against the inhabitants of Armenia, Arab and non-Arab alike.
Zīrak assaulted them near the Hippodrome [Gate], and Abū al-'Abbās, near the Suburb Gate. Isḥāq b. Ismā‘īl
went out to [confront] Zīrak and engaged him in battle, while Bughā stood on a hill overlooking the town near
the Ṣughdbīl [Gate] to see what Zīrak and Abū al-'Abbās were doing. Bughā sent fire hurlers (naffāṭīn), who
bombarded the town with fire . The [buildings in the] town [were made] of pine wood, and the wind fanned the
flames, which ignited the pine.
When Isḥāq b. Ismā‘īl came to the town to observe [what was happening], he noticed that the fire, which had
engulfed his palace and surrounding area, had trapped him. Then the Turks and Maghāribah attacked him, took
him captive, seized his son 'Amr, and brought them to Bughā. Bughā ordered that Isḥāq be remanded to the
Gate of Thorns, where he was decapitated. His head was brought to Bughā, and his body was suspended on a
cross at the Kur [River].
2
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The fate of Tiflīs and Isḥāq was researched by Gocha Japaridze who analyzed
both Arab and Georgian primary sources (ჯაფარიძე, 2014, გვ. 32-34): including
Kitāb al-Awrāk by Abu Bakr Muḥammad Ibn Yaḥya aṣ Ṣūlī is, the only Arab primary
source indicating AH 239 as the date of Isḥāq’s death; Georgian sources, like the
fresco inscription in At’eni Sioni and Mat’iane Kartlisay, which confirms al-Ṭabarī’s
story: “Bugha the Turk, a slave, came from Baghdad with a great army, sent by the
amir al mu ‘minin. He devastated the whole of Armenia, taking captive all of her
rulers. And he came and laid siege to the city of Tbilisi, for Sahak’ the emir refused to
submit to him. He slew Sahak’, razed Tbilisi, set it on fire, and ravaged all its
environs.” (Mat’iane Kartlisay, 2014, p. 142). The inscription of At’eni Sioni1 provides
exact date: 5 August, Saturday, year 73 of [Georgian] Koronik’on [= 853], “Upper” [=
AH] year 239 [12/VI/853-1/VI/854]; i.e. Tiflīs was burnt and captured by Bughā in
853 / AH 239 (12/VI/853-1/VI/854), more precisely, on 5 August, Saturday, 853
(Джаваховъ, 1912, с. 277-285; სილოგავა, 1974, გვ. 116).
Having captured Tiflīs and decapitated Isḥāq, Bughā the Turk continued
expanding or re-expanding Arab control in Georgia. According to Al-Balādhurī,
“Bughā reduced Jurzān, and carried away those Christians and non-Christians of
Arrān, of the elevated region of Armenia [“Text corrupt”], and of as-Sisajān, who
belonged to the revolutionary party. Thus the political state of affairs in that frontier
region became so quiet as never before.” (al-Balādhurī, p. 332). Al-Ya‘qūbī specifies,
that after capturing Tiflīs Bughā attacked the Ts’anars: “Bughā marched against the
Ṣanāriyya and and fought them, but they defeated him and routed his troops, so he
turned away from them in disarray.” (al-Ya‘qūbī, 2018, p. 1267). However, according
to al-Ṭabarī, “In this year [AH 239 ()], the ruler of the Ṣanāriyyah was killed at the
Public Gate in Jumādā II (November 7-December 6).” (Al-Ṭabarī, XXXIV, 1989, p.
Isḥāq b. Ismā‘īl was a stocky old man and had a large head. He was tattooed with blue (indigo) markings, and
was ruddy, bald, and cross-eyed. His head was raised over the Gate of Thorns. Barghāmush, deputy of Bughā,
supervised his execution. About 5o,ooo men were burned in the city. The fire burnt itself out in a day and a
night, for it was a pine-wood fire that does not last. The Maghāribah arrived in the morning. They took the
living captive and plundered the dead.
The wife of Isḥāq lived in Ṣughdbīl. It is opposite Tiflīs, on the east side … Isḥāq had fortified it, dug its
defensive trench, and manned it with Khuwaythiyyah warriors and others. Bughā gave them a guarantee of
safe-conduct, stipulating that they lay down their arms and go where they wished. The wife of Isḥāq was the
daughter of the Lord of the Throne (Ṣaḥib al-Sarīr).
Then Bughā reportedly sent Zīrak to the fortress of Jardmān, which is between Bardha'ah and Tiflīs, along with a
contingent of his troops. Zīrak conquered Jardmān and took captive its Patrikios, al-Qitrīj, on the Jardmān
Road, and brought him to the army camp (Al-Ṭabarī, XXXIV, 1989, pp. 121-123).
1
We provide the translation:
On August 5, on the day of Saturday
in Koronik’on 73, in Upper year 239
Bugha burnt the city of T’pilisi, and captured
the emir Sahak’ and killed him; and in the same month
on the day of August 26, also on the day of Saturday Zirak
captured K’akha and his son Tarkhuji
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128); was that K’akha mentioned in the At’eni inscription as being captured by Zīrak
on August 26 of 853 (this time al-Ṭabarī may be indicating the correct date)? And was
that the person known in Georgian hagiography as the martyr K’onst’ant’i K’akhi? In
any case, according to al-Ṭabarī, the Ts’anars suffered some losses as well.
The Georgian source provides some additional information, indicating that
Bughā made attempts (in Autumn 853?) to expand / re-expand Caliphal authority upon
not only K’akheti (eastermost Georgian province), but also west-Georgian provinces;
Mat’iane Kartlisay confirms that Bughā was defeated by the Ts’anars (but gained
upper hand in western Georgia): “Tevdosi, King of the Abkhazians [west-Georgian
kingdom – I. Paghava], marched out against him, taking up a position at K’vertskhobi.
Learning this, Bugha sent his sp’asalars Zirak and Bagrat’, son of Ashot’ the
Kuropalate. A battle was fought and the Abkhazians [i.e. the west-Georgian army –
I. Paghava] were put to flight; a countless number of men perished. The fugitive King
Tevdosi took the Dvaleti road.
The returning troops (of the Saracens) were intercepted at Jvaris-gverdi by the
Gardabanians [i.e. K’akhetians, or Ts’anars – I. Paghava]; the latter inflicted heavy
losses on them. When Bugha received tidings of this, he broke camp and came to
Ch’artaleti, and established himself there. He took hostages from the Mtiulis – three
hundred men – and, in a bid to invade Ossetia, he advanced to Tskhavat’i. But
Abulabaz, the eristavi of the Armenians, and Guaram, son of Ashot’, wrote to the
Mtiulis, asking them to keep the enemy out. They abandoned the hostages to their fate.
God helped the Mtiulis, for there was a snowfall. They were able to bar the way to the
enemy; a battle was fought and God gave them victory. A countless number of
Saracens died. Their horses ate azalea and many were lost. However, no diminution of
the (Arab) army was apparent, for it numbered one hundred and twenty thousand men.
Withdrawing, Bugha wintered at Bardavi.” (Mat’iane Kartlisay, 2014, p. 143).
Evidently, in the following year (after having had wintered) - i.e. in 854 / II
half of AH 239, I half of AH 240 (?) - Bughā was still active in the region; i.e. when
the AH 240 Jurzān dīnar was minted; however, his relations with the Khazars rose
certain suspicions (?): “He captured a certain priest’s son who had become the ruler,
and razed Gardabani to the ground. He opened the Gate of Daruband and brought over
the Khazars – over- three hundred households – settling them at Shankor. He brought
the Ossetes – about one hundred households – through Darialan and settled them in
Dmanisi. He was planning to enter Ossetia in the summer. When the amir al mu’minin
learnt of his negotiations with his kindred Khazar tribe, he advised Bughā to leave
Kartli to Humed, son of Khalil. Bughā departed and Humed, son of Khalil, took over
the office of emir.” (Mat’iane Kartlisay, 2014, p. 143). Al-Ya‘qūbī narrates the events
differently: “He tracked down those to whom he had extended a guarantee of safeconduct and seized them; but a group of them managed to escape and wrote to the
ruler of the Byzantines, the ruler of the Khazars, and the ruler of the Slavs (Ṣaqāliba),
and they came together with a large force. Bughā wrote regarding this to al249
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Mutawakkil, and he appointed Muḥammad b. Khālid b. Yazīd b. Mazyad al-Shaybānī
over the province. When he arrived, the troublemakers ceased their activity, so he
renewed their guarantees of safe-conduct.” (al-Ya‘qūbī, 2018, pp. 1267).
We have to note, that according to Ta’rīkh al-Bāb wa-Sharvān, Muḥammad b.
Khālid had been given Bāb al-Abwāb as iqṭā‘ already in AH 237 (5/VII/85122/VI/852) (being dispatched along with Bughā?); Muḥammad b. Khālid attacked both
the Khazars and the infidels living in the vicinities of Bāb al-Abwāb (Минорский,
1953, с. 46).
According to al-Balādhurī, Bughā came (i.e. left the northern province) to
Surra-man-ra‘a in AH 241 (22/V/855-9/V/856) (al-Balādhurī, p. 332); i.e. he left the
‘Abbāsid North either in early 855, or late 854?. That means that Bughā was the
governor in AH 237 (?) – AH 240 or 241.
Correspondingly, Muḥammad b. Khālid replaced Bughā1 also in AH 241?
Ta’rīkh al-Bāb wa-Sharvān indicates AH 242 (10/V/856-29/IV/857) (Минорский,
1953, с. 46).
Eventually, Muḥammad b. Khālid was replaced in his turn by ‘Īsā b. al-Shaykh
al-Shaybānī – “Humed, son of Khalil, took over the office of emir. The amir almu’minin dismissed Humed and appointed Isa, son of Shikh, and a relative of
Humed.” (Mat’iane Kartlisay, 2014, p. 143). According to al-Ṭabarī, who provides
some interesting details on ‘Īsā’s previous actions, that happened in AH 256
(9/XII/869-28/XI/870). (Al-Ṭabarī, XXXVI, 1992, p. 117); cf. the story narrated by alAthīr (Ибн ал-Асир, 1940).
*
The AH 240 dirham of Jurzān was evidently minted when Bughā was still
active in the region, not just in the province of Armīniya, but specifically in Jurzān.
The AH 248 dirham of Tiflīs was minted in the governorship of Muḥammad b.
Khālid b. Yazīd b. Mazyad al-Shaybānī.
We have to note also the existence of Tiflīs dirhams dated AH 248, 249, 250
(Джалаганиа, 1987, с. 59-62; Zeno, #13779), also issued in the governorship of
Muḥammad b. Khālid.
Comparing with other mints of the ‘Abbāsid North, we can note the Dabīl dīnar
of AH 241 (Vardanyan, 2011, p. 19) and Armīniya dīnars of AH 243, 246 and 252
(Vardanyan, 2011, pp. 19-20; Vardanyan, 2012, p. 10); as well as Armīniya dirhams of
AH 241, 243, 246-253, 255, 256 (Vardanyan, 2011, pp. 50-54; Vardanyan, 2012, p.
11).
In both Armīniya-Dabīl and Jurzān-Tiflīs cases the coin-minting activity was
clearly intensified during and in the wake of Bughā’s stay in the region (during the
governorship of Muḥammad b. Khālid): the coin-minting activities ceased and were

1

Cf. (Шагинян, 2011: 309).
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resumed well before and after that period. We have summarized the available
information on the ‘Abbāsid North coinage in AH 240-256 in Table 2.
We agree with Steve Lloyd that the name of the entire province was indicated
on the AH 240 dīnar because Bughā considered it expedient to declare the Arab
control all over Jurzān (Morton & Eden, 2019b) (which remained merely an ambition,
since Bughā was defeated by the Ts’anars).1
The metal employed for minting both Jurzān and Tiflīs (as well as Armīniya
and Dabīl) dīnars also indicates that the authorities employed the mint/s for declarative
purposes. However, the more or less regular issue of silver currency at Tiflīs (AH 248250), and particularly Armīniya (AH 241, 243, 246-253, 255, 256) mints may rather
reflect the more mundane intention to supply the local residents (including, no doubt,
the military) adequately with means of exchange.
***
The discovery of the new mintname “Jurzān” (Georgia / Kartli) expands our
knowledge on the numismatic history of Georgia and the ‘Abbāsid caliphate. Jurzān
probably constituted the alternative designation of Tiflīs. Employing the name of the
province as the mintname evidently emphasized the Arab control of not just the Arab
outpost Tiflīs, but rather the entire province of Jurzān, i.e. eastern Georgia, or, rather
the ‘Abbāsid ambition thereof. The unique copper and gold coinage of Jurzān dated
correspondingly AH 152 (14/I/769-3/I/770) and 240 (2/VI/854-21/V/855), along with
the unique gold dīnar of Tiflīs dated AH 248 (7/III/862-23/II/863) provide us with an
intimate insight into the contemporary political, military and economic proceedings in
Georgia, or, generally speaking, the ‘Abbāsid North.
We consider the Jurzān coins, published and analyzed by means of this article,
as one of the primary sources on the history of Georgia and the ‘Abbāsid North in this
epoch. Comprehensive analysis of all the available and upcoming data, including the
yet unpublished numismatic material that we are currently researching, would
hopefully lead to the more up-to-date historiographic narrative of the rise and fall of
the Arab sway in Georgia and the region.

1

It is remarkable, that Armīniya and not Dabīl was the standard mintname in the Armīniya-Dabīl pair. One may
conjecture, that in that case it was significant to emphasize the Arab control over all of the province of
Armīniya. But why was the AH 241 dīnar marked as minted in Dabīl? Why was it significant in AH 241 to
indicate that the Arabs controlled Dabīl?
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Yazīd b. Usayd

NM ([Tiflīs]?)

Anon.

Jurzān

153

Bakkār

Bakkār

Yazīd b. Usayd

152

d.

d.

d. = dirham;
Bakkār = dirham reading Bakkār’s name, and similar;
Bakkār = fals reading Bakkār’s name, and similar

252

164

163

162

d.
Yazīd b. Usayd

161

160

159

158

157

d.

Yazīd b. Usayd

d.

al-Ḥasan

Yazīd b. Usayd

al- Ḥasan
Qaḥṭaba? (DM)

al- Ḥasan

Qaḥṭaba

Khalid b. Yazīd

155

al- Ḥasan

al- Ḥasan

al-Ḥasan

156

154

Bakkār
Bakkār

Bakkār

Bakkār

151

150

149

148

147

146

145

d.

al-Ḥasan

Table 1.

AH
date

Mint name

d.

d.

d.

Barda‘ah

Anon.

d.

d.

d.

d.

d.

Arrān
d.

Dabīl

d.

Armīniya

d.

al-Bāb

Anon.

al-Yazīdiyah

Silver dirhams and copper fulūs issued in the ‘Abbāsid North in AH 145-164
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Coin-minting
resumed
dirh. 262

256

dirh.

dirh.

253

dirh.
dīnar

255

252

dirh.

dirh.

251

dirh.
dirh.

254

250

dirh.
dirh.

249

dirh.
dirh.
dīnar

247
dirh.

248

Governorships
of Bugha (AH
238 - 240 or
241),
and
Muḥammad b.
Khālid (AH 241
or 242 - 256)
246

245

244

243

dirh.
dīnar

dirh.

dirh.
dīnar

241
dīnar

dirh. 287

dīnar

242

240
dirh.*

Coin-minting
ceased
dirh. 218
dirh. 201
dirh. 210

Tiflīs

Jurzān

Dabīl

Armīniya

Mint name

Table 2.
Gold and silver coinage issued at the Armīniya-Dabīl and Jurzān-Tiflīs mints in the AH 200s.

* Aram Vardanyan mentions this coin (Vardanyan, 2014, p. 10), but the literature he refers to (Vardanyan, 2011, #252; Vardanyan, 2012,
#255a, 251) has no indication thereof (?)

References
Agapius (1909). Agapius, Universal History. Part. 2. Translated by Alexander
Vasiliev.
Al-Balādhurī (1916). Kitāb Futūḥ al-Buldān. A Translation from the Arabic
Accompanied with Annotations, Georgraphic and Historic Notes by Philip
Khūri Ḥitti.
Beradze G. (2020). Among the Chosen Cities: Tbilisi in the Shi‘i Tradition.
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies – 60. Selected Papers 1960-2020. Ilia
State University, 249-272.
Al-Masʿūdī (1841). Meadows of Gold and Mines of Gems. Translated from the Arabic
by Aloys Sprenger. London.
Mat’iane Kartlisay (2014). Mat’iane Kartlisay (The Chronicle of Kartli) (translated
and with commentary by Arrian Chant’uria). The Georgian Chronicles of
Kartlis Tskhovreba (A History of Georgia), translated and with commentary.
Artanuji, 141-170.
Michel le Syrien (1901). Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite
D’Antioche (1166-1199). Éditée pour la première fois et traduite en français
par J.-B. Chabot. Tome II. Ernest Leroux.

253

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

Morton & Eden. (2017). Important Coins of the Islamic World. London 27 April 2017.
Catalogue no. 85.
Morton & Eden. (2019a). Important Coins of the Islamic World. London 2 May 2019.
Catalogue no. 99.
Morton & Eden. (2019b). Important Coins of the Islamic World. 2 May 2019.
Saleroom Notices.
Paghava I. (2017). Muslim Tiflis before Georgian Conquest: Numismatic Evidence
(Monetary Issues in the Name of al-Mustazhir). XV International Numismatic
Congress. Taormina 2015. Proceedings. Volume II. Roma-Messina, 2017.
P. 1155-1158.
Paghava I. (2018). A Unique AH 393 Dirham of ‘Alī B. Ja‘far, Ja‘farid Emir of Tiflīs.
Journal of Oriental Numismatic Society, 233, 24-25.
Paghava I., & Bennett K. (2012). New Monetary Material for the Numismatic History
of ‘Alī B. Ja‘far, Ja‘farid Emir of Tiflīs, and its Significance. Journal of
Oriental Numismatic Society, 213, 11-12.
Paghava I., & Turkia S. (2009a). A New Early Coin Type of ‘Alī b. Ja’far, Emir of
Tiflis, Citing the Caliph Al-Tā’ī‘ li-llāh. Journal of Oriental Numismatic
Society, 199, 7-9.
Paghava I., & Turkia S. (2009b). The Umayyad Fulus Minted in the Name of Marwan
b. Muhammad (the Deaf) in Georgia and Elsewhere in South Caucasus. Journal
of Oriental Numismatic Society, 201, 16-18.
Paghava I., & Turkia S. (2011). A New Coin Type of the Sayyid Abū al-Faḍl Ja‘far III
b. ‘Alī, Ja‘farid Emir of Tiflīs. Journal of Oriental Numismatic Society, 206,
11-13.
Paghava I., & Turkia S. (2012). A Unique Coin of Abū al-Hayjā, Ja‘farid Emir of
Tiflīs. The Numismatic Chronicle, 172, 205-212.
Paghava I., & Turkia S. (2015). Between Ja‘farids and Bagratids: The Last Monetary
Issues of Muslim Tiflis in the Name of al-Mustazhir (1094-1118). XV
International Numismatic Congress. Taormina, 21-25 September 2015.
Congress Book. (General Editor: Maria Caccamo Caltabiano). Messina, 2015,
170.
Paghava I., & Turkia S. (2017). Circulation of Kufic Fulūs in the Tiflīs Emīrate.
Materials and Researches of the Numismatics Department. Based on the
Proceedings of the International Conference “Two Centuries of Islamic
Numismatics in Russia. General Results and Prospects”. Transactions of the
State Hermitage Museum LXXXI, St. Petersburg: The State Hermitage
Publishers, 2017, 92-104.
Al-Ṭabarī, XXVIII (1995). The History of al-Ṭabarī. An Annotated Translation.
Volume XXVIII. ‘Abbasid Authority Affirmed. The Early Years of Al-Manṣūr.

254

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

A.D. 753-763/A.H. 136-145. Translated and annotated by Jane Dammen
McAuliffe. State University of New York.
Al-Ṭabarī, XXIX (1990). The History of al-Ṭabarī. An Annotated Translation. Volume
XXVIII. Al-Manṣūr and al-Mahdī. A.D. 763-786/A.H. 146-169. Translated and
annotated by Hugh Kennedy. State University of New York.
Al-Ṭabarī, XXXIV (1989). The History of al-Ṭabarī. An Annotated Translation.
Volume XXXIV. Incipient Decline. The Caliphates of al-Wāthiq, al-Mutawakkil,
and al-Muntaṣir. A.D. 841-863/A.H. 227-248. Translated and annotated by Joel
L. Kraemer. State University of New York.
Al-Ṭabarī, XXXVI (1992). The History of al-Ṭabarī. An Annotated Translation.
Volume XXXVI. The Revolt of the Zanj. A.D. 869-879/A.H. 255-265. Translated
and annotated by David Whines. State University of New York.
Theophanes the Confessor (1982). The Chronicle of Theophanes. An English
translation of Anni mundi 6095-6305 (A.D. 602-813), with introduction and
notes, by Harry Turtledove. University of Pennsylvania.
Turkia S., & Paghava I. (2008). The Coinage of Ja‘far III B. ‘Alī, Emir of Tiflis.
Journal of Oriental Numismatic Society, 197, 5-11.
Turkia S., & Paghava I. (2009). The Prolongation of Yazīd b. Usayd’s Reign in the
North-West of the Caliphate. Journal of Oriental Numismatic Society, 198, 4-6.
Vardanyan A. (2011). Islamic Coins Struck in Historic Armenia, Vol. I, Early
‘Abbāsid Period (142 – 277 AH / 759 – 891 AD). Tigran Mets Publ. House.
Vardanyan A. (2012). Some Rare Coins of the Armenian Mints: Addendum to the
Islamic Coins Struck in Historic Armenia, Vol. I. Journal of Oriental
Numismatic Society, 212, 10-16.
Vardanyan A. (2014). Where Was the Mint of “Armīniyya” Located? A Case for
Provincial Mint Organization. Journal of Oriental Numismatic Society, 221,
9-14.
Vardanyan A. (2016). The Administration of the ‘Abbāsid North and the Evidence of
Copper Coins (AH 142-218 / AD 759-833). American Journal of Numismatics,
28, 201-230.
al-Ya‘qūbī (2018). The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī. An English Translation.
Volume 3. Edited by Matthew S. Gordon, Chase F. Robinson, Everett K.
Rowson, Michael Fishbein. Brill.
Zeno. Zeno Oriental Coins Database. http://www.zeno.ru/
ალასანია გ. (2007). თბილისის საამიროს დაარსების თარიღისათვის.

საისტორიო კრებული, 3-14. [Alasania G. On the Date of Founding the
Emirate of Tiflis]
თავაძე ლ. (2020). საქართველო VIII საუკუნეში. პოლიტიკური ისტორია.
უნივერსალი. [Tavadze L. Georgia in the 8th Century. Political History]

255

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

ლორთქიფანიძე მ. (1952). თბილისის საამიროს ისტორიიდან. საქართველოს
სსრ

მეცნიერებათა

აკადემიის გამომცემლობა. [Lortkipanidze M.

Excerpts on the History of Emirate of Tiflis]
სილაგაძე ბ. (1991). არაბთა ბატონობა საქართველოში (არაბული ცნობების
მიხედვით). მეცნიერება. [Silagadze B. The Arab Sway in Georgia
(According to Arab Sources)]
სილოგავა ვ. (1974). ქართული ქრონოლოგიური ტერმინოლოგიიდან («ზედა
წელი»). მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, 4, 113-121. [Silogava V.
On Georgian Chronological Terminology (“Upper Year”)]
სიხარულიძე ე. (1976). ერთი ცნობა თბილისის ამირა ისჰაკ იბნ ისმაილის
შესახებ.

თბილისის

უნივერსიტეტის

შრომები.

180.

აღმოსავლეთმცოდნეობა, 139-143. [Sikharulidze E. One Report on Ishaq
ibn Ismail, Emir of Tiflis]
ფაღავა ი. (2014). საქართველოში არაბთა ბატონობის პერიოდიზაცია
(ნუმიზმატიკური

მონაცემების

ახლო

გათვალისწინებით).

აღმოსავლეთი და საქართველო, VIII, 250-257, 342. [Paghava I.
Periodization of Arab Sway in Georgia (Considering the Numismatic Data)]
ფაღავა ი. (2015). მანსურ II ჯა‘ფარიანის სამონეტო ემისია მალიქ-შაჰის
სახელით – თბილისი და ქვემო ქართლი ბაგრატოვანთა და დიდ
სელჩუკთა შორის. საისტორიო კრებული, ტომი 5, 9-61. [Paghava I.
Monetary Emission of Mansur II the Ja‘farid in the Name of Malik-Shah –
Tiflis and Lower Kartli between the Bagratovanis and Great Seljuks]
ფაღავა

ი.

(2016-2017).

უნიკალური

არაბობის

ოქროს

მონეტა.

პერიოდში

თბილისში

ისტორიისა

და

მოჭრილი

ეთნოლოგიის

ინსტიტუტის შრომები, XIV-XV, 368-374. [Paghava I. The Unique Gold
Coin Struck in Tiflis in the Period of Arab Sway]
ფაღავა ი., ვარშალომიძე ი., და თურქია ს. (2016). ქუფური საფასის მიმოქცევა

სამხრეთ-დასავლეთ

საქართველოში.

ბათუმის

არქეოლოგიური

მუზეუმი. [Paghava I., Varshalomidze I., and Turkia S. Circulation of Kufic

Coinage in South-Western Georgia]
ცქიტიშვილი ო. (1986). არაბთა მფლობელობის წინააღმდეგ ქართველი
ხალხის განმათავისუფლებელი ბრძოლის ისტორიიდან (აჰმად იბნ
ასამ ალ-ქუფის ცნობათა მიხედვით). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა

აკადემიის მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და
ხელოვნების ისტორიის სერია, 1, 73-82. [Tskitishvili O. Excerpts on

256

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

History of the Liberation Struggle of Georgian Nation Against the Arab
Dominance (According to the Report by Ahmad ibn Asam al-Kufi)]
ცქიტიშვილი ო. (1988). ქართლის ერისმთავარ ნერსეს პოლიტიკური
მოღვაწეობის

საკითხისთვის.

საქართველოს

სსრ

მეცნიერებათა

აკადემიის მოამბე, 129, #1, 205-208. [Tskitishvili O. On the Issue of
Political Activity of Nerse, Erismtavari of Kartli]
ჯანაშია ს. (1933). არაბობა საქართველოში. ტფილისის დაუსწრებელი
პედინსტიტუტის გამომცემლობა. [Janashia S. The Arab Dominance in

Georgia]
ჯაფარიძე

გ.

(2012ა).

ქართველებისა

და

საქართველოს

არაბული

სახელწოდებები. ძიებანი საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის

ისტორიაში, I ტომი. მხედარი, 11-32. [Japaridze G. Arabic Names of
Georgians and Georgia]
ჯაფარიძე გ. (2012ბ). წანართა შესახებ. ძიებანი საქართველოსა და ახლო

აღმოსავლეთის ისტორიაში, I ტომი. მხედარი, 83-96. [Japaridze G. On
the Tsanars]
ჯაფარიძე გ. (2014). თბილისის ამირა ისჰაკ იბნ ისმა‘ილ ალ-უმავი ათთიფლისი შუა საუკუნეების აღმოსავლურ წერილობით წყაროებსა და
ისლამურ მხატვრობაში. საისტორიო კრებული, 4, 11-43. [Japaridze G.
Tiflis Emir Ishaq ibn Isma‘il al-Umawi at-Tiflisi in the Medieval Oriental
Written Sources and Islamic Visual Art]
Ибн ал-Асир (1940). Материалы по истории Азербайджана из Тарих ал-Камил
(Полного свода истории) Ибн ал-Асира. АзФан. [Ibn al-Athir. Materials on
the History of Azerbaijan from Tarikh al-Kamil (The Complete History) by Ibn
al-Athir]
Гевонд (1862). История халифов Вардапета Гевонда, писателя VIII века.
Перевод с армянского К. Патканьяна. [Ghevond. The History of the Caliphs
by Vardapet Ghevond, Writer of the 8th Century]
Джаваховъ И. (1912). Къ вопросу ο времени построенія грузинскаго храма въ
Атенѣ по вновь обслѣдованнымъ эпиграфическимъ памятникамъ.
Христианский Восток, том I, выпуск III, 277—297. [Javakhov I. On the
Time of Constructing Georgian Church in Ateni According to Epigraphic
Records Studied Anew]
Джалаганиа И. (1987). Иноземная монета в денежном обращении Грузии VXIII вв. Мецниереба. [ Jalagania I. The Foreign Coinage in the Money
Circulation of the 5th-13th Cc. Georgia]

257

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

Ал-Куфи (1981). Абу Мухаммад Ахмад ибн А‘сам ал-Куфи. Книга завоеваний.
Часть II. Перевод З. Буниятова. Баку. [Al-Kufi. Abu Muhammad Ahmad ibn
A‘sam al-Kufi. The Book of Conquests. Part II].
Минорский Вл. (1953). История Ширвана и Дербенда X-XI веков, Издательство
восточной литературы. [Minorsky Vl. The History of Shirvan and Derbend of
the 10th-11th Centuries]
Пагава И. (2016). Периодизация арабского владычества в Грузии (с учетом
новых данных). 85-91. Нумизматические чтения Государственного
исторического музея 2016 года. Москва, 22 и 23 ноября 2016 г.
Материалы докладов и сообщений. РИА Внешторгиздат, 2016. [Paghava I.
Periodization of the Arab Sway in Georgia (Considering the New Data)]
Пагава И., & Лемберг Е. (2015). Обращение куфического серебра в западных и
юго-западных провинциях Грузии (в свете новых находок). Эпиграфика
Востока, XXXI, 273-298. [Paghava I., & Lemberg Ye. Circulation of Kufic
Silver in Western and South-Western Provinces of Georgia (in View of the
New Finds)]
Пагава И., & Туркиа С. (2014). Монетное наследие Мансура II б. Джа‘фара (III)
(к нумизматической истории Тифлисского амирата). ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ.
Сборник научных статей памяти Аркадия Анатольевича Молчанова
(1947–2010). Под ред. Татьяны Н. Джаксон и Александра В. Акопяна.
Москва: Индрик, 2014. С. 347-360. Таблица XI. [Paghava I., & Turkia S. The
Monetary Heritage of Mansur II b. Ja‘far (III) (on the Numismatic History of
the Emirate of Tiflis)]
Шагинян А. (2011). Армения и страны Южного Кавказа в условиях
византийско-иранской и арабской власти. Алетейя. [Shaginyan A. Armenia
and Countries of South Caucasus in the Context of Byzantine-Iranian and Arab
Rule]

258

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

УДК: 930=161.2(091)

DOI: https://doi.org/10.31470/2616-6275-2021-5-259-268

Олександр Алфьоров
Кандидат історичних наук,
науковий співробітник
Інституту історії України
Національної академії наук України
(Київ, Україна)

Oleksander Alf’orov
PhD, researcher at the Institute of
History of Ukraine of the National
Academy of Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine)

hetmanec@ukr.net
ResearcherID ABC-4584-2021
ORCID: 0000-0003-4896-2762
Андрій Петраускас
Кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту археології Національної
академії наук України
(Київ, Україна)

Andrii Petrauskas
PhD, Senior Research Fellow at the
Institute of Archeology of the
National Academy of Sciences of
Ukraine
(Kyiv, Ukraine)

petrauskas@i.ua
ResearcherID ABC-4435-2021
ORCID: 0000-0002-9066-1376
ГОРОДНИЦЬКИЙ СКАРБ:
СРІБНИКИ ВОЛОДИМИРА СВЯТОСЛАВИЧА1
HORODNYTSIA TREASURE:
VOLODYMYR SVIATOSLAVYCH'S SILVER COINS
Анотація.
У серпні 2020 р. на околицях смт Городниця випадково було знайдено
скарб срібників Володимира Святославича та Святополка Ярополковича
кількістю 31 монета. На місці виявлення скарбу проведено археологічне
обстеження, в результаті чого зафіксовано сліди ями, де зберігався скарб. Одна
монета безпосередньо виявлена у процесі розкопок, а 5 (уламків) за поруч. Разом
було виявлено 38 срібників: Володимира – 31 екземпляр (ІІ-IV типи карбування),
та Святополка – 7 (І-ІІІ типи карбування). З часу знахідки Київського скарбу
1876 року Городницький скарб найбільший за своїм розміром. Припускаємо, що
його закладання в землю відбулось у період правління Святополка Ярополковича,
а, можливо, невдовзі після його смерті. У статті представлене дослідження
монет Володимира Великого. Разом вони становлять три з чотирьох типів
1

Автори висловлюють щиру подяку старшому науковому співробітникові Житомирського обласного
краєзнавчого музею, археологу Олександрові Трабукіну за фотофіксацію монет.
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княжої емісії. А саме: ІІ Тип – 6 екземплярів, ІІІ Тип – 16 екземплярів, IV Тип –
9 екземплярів. 10 монет належать до раніше невідомих штемпельних пар, а
2 екземпляри представляють невідому штемпельну комбінацію.
Ключові слова: срібники, Володимир Святославич,
Ярополкович, Городницький скарб, княжа емісія, Русь.

Святополк

Abstract.
The discovery of the Horodnytsia treasure took place in the following
graduality. In the evening of 27rd of August 2020 near the village of Horodnytsia,
Novohrad-Volynskyi district, Zhytomyr region the local resident Serhii Komar found
the treasure of coins of Volodymyr Sviatoslavych (Volodymyr the Great, Volodymyr
the Saint) and Sviatopolk Yaropolkovych (“Sviatopolk the Cursed”). The treasure find
took place in the forest near the river Sluch while extraction of the sand for household
needs. In the morning of 28rd of August the treasure was transferred to the local
government authorities – the village council of Horodnytsia according to the
Ukrainian law.
The expertise of the treasure was carried out at place of find by Dr. Oleksander
Alf’orov – the researcher of the Institute of History of Ukraine of the National
Academy of Sciences of Ukraine. The treasure consisted of 32 silver coins (sribnyks)
inclusively 26 coins of Volodymyr Sviatoslavych and 6 coins of Sviatopolk
Yaropolkovych. Next day the group of scientists with the chief of the Zhytomyr
Archaeological Expedition of the Institute of Archeology of the National Academy of
Sciences of Ukraine, Dr. Andrii Petrauskas and the representative of the Ministry of
Culture and Information Policy of Ukraine, the head of the Department of permitting
and approval documentation in the branch of the cultural heritage protection –
Dr. Bohdan Motsia and the head of the Early Iron Age Archeology department of the
National Museum of Ukrainian History – Dr. Serhii Didenko and the research fellow
of the Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine –
Dr. Oleksander Alf’orov and the director of the Novohrad-Volynskyi Local Lore
Museum – Olena Zhovtyuk and the workmate of the Zhytomyr Archaeological
Expedition of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of
Ukraine – Oleksander Minaev. At that place after the professional archeological
excavations was discovered the traces of the pit where the treasure was placed.
Additionally one more coin and 5 fragments were discovered during the excavation
using a metal detector.
Thus, on 29th of August 2020, the Horodnytsia treasure numbered 38 coins:
31 sribnyks of Volodymyr the Great (II-IV coin types according to Ivan Tolstoy’s the
typological classification), and 7 sribnyks of Sviatopolk Yaropolkovych (all three
known coin types). Since the discovery of the Kyiv treasure in 1876, the Horodnytsia
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treasure is the largest. Analyzing the complex we can suggest that its hoarding took
place during the reign of Sviatopolk Yaropolkovych or possibly after his death.
Thus, all of the sribnyks of Volodymyr the Great are represent by three of the
four types of prince’s issues. Generally speaking, the Type II numbered 6 pieces, Type
III numbered 16 pieces and Type IV numbered 9 pieces. And the Type I is absent in the
hoard. 10 coins are minted by previously unknown die pairs (in the treasure №№ 10,
11, 12, 14, 16, 20, 21, 32, 34, 38). Additionally interesting are 2 coins with the
unknown die combination (in the treasure №№ 15, 22). Their obverses are already
published but the reverses are being published for the first time.
Thus, 31 sribnyks were investigated and ten of them are minted by previously
unknown die pairs and two by unknown die combinations. Since the discovery of the
Kyiv treasure in 1876, the Horodnytsia treasure is the largest, as well as one that can
be classified as authentic, which is additionally confirmed by the discovery of coins at
the place of the treasury find. The unique feature of the Horodnytsia treasure can be
considered that the place of its discovery was examined archaeologically: the
peculiarities of its topography, conditions of occurrence, stratigraphy and location in
the settlement system of the region were revealed. It should be underlined that the
treasure was found in the region, where the sribnyks of Volodymyr and Sviatopolk
were previously unknown among the coin finds.
Unlike the previous finds of sribnyks, the Horodnytsia treasure was not
transferred to the private collections abroad, but replenished the museum fund of
Ukraine. The further research of the treasure with the use of the newest modern
technologies will increase the information potential of this treasure.
Keywords: sribnyk, Volodymyr Sviatoslavych, Sviatopolk Yaropolkovych,
Horodnytsia treasure, kniaz's coinage, Rus’.
Постановка проблеми. Дослідженню карбування монет на території Русі
дослідники приділяли увагу з кінця XVIII ст. Проте, й нині триває
систематизація матеріалів, а їх оцінка та інтерпретація змінюються дедалі
частіше.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про недостатню
джерельну базу для остаточного розуміння ролі руської чеканки в економічному
житті Русі. Дослідники переважно зосереджувались на виявленні нових
штемпелів та виявленні серед рукописних джерел назви та лічильно-вагових
ознак емісій Київської держави. Серед них відзначимо О. Комара та
М. Мойсеєнка1.
Попри те монета і далі продовжує розглядатись і нумізматами, й
істориками лише як елемент матеріальної культури та додаткове джерело для
вивчення другорядних історичних процесів. Жодних праць, що були б
1

Наприклад: Комар 2015: 37– 85; Мойсеєнко 2018: 32–42 та інші.
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присвячені значенню образу, інскрипції чи сакрального простору монети, серед
сучасних дослідників не було присвячено.
Теоретико-методологічні основи дослідження визначаються існуючою
джерельною базою, а саме Городницьким скарбом срібників. Підготовка статті
ґрунтувалась на основі зображень монет, що обумовлювало застосування
конкретних нумізматичних методів: ідентифікації та типологізації, візуального
аналізу й порівняння. Це дозволило дослідити відмінності різновидів монет у
межах трьох з чотирьох типів карбування Володимира Святославича.
Головна ціль даної статті – опис та запровадження до наукового обігу
монет Володимира Святославича з Городницького скарбу. Це дозволить
розширити джерельну базу для подальших досліджень. У світлі нових
досліджень інскрипцій емісії Святополка, які ще не завершені, його монети тут
не представлені.
Виклад основного матеріалу дослідження. Назва монети, карбованої на
Русі у кін. 10 – на поч. 11 ст., у джерелах не зафіксована. Паралельно у
публікаціях використовується два терміни: «срібник» та «срібляник».
«Срібляник» разом із варіантом «серебреник» потрапляє в обіг із випуском
В. Зваричем «Нумізматичного словника» (Львів, 1972)1. Уже не термін
«серебреник», а виключно «срібляник» використовує у статті про монети Русі
М. Котляр, що розміщена в «Енциклопедії історії України»2. Автор дає
покликання на походження цього терміна, який згадується за ним у ПВЛ під
1115 р. Проте, у ній міститься термін «сребреникы»3 для означення срібних
монет пізнішого часу і, зрозуміло, не руських. В українському перекладі
Л. Махновця у «Літописі Руському» подано такі монети подано під терміном
«срібняки»4.
Назва срібної монети «срє́брєникъ» зустрічається в Євангелії від Матвія,
Марка та Луки в епізодах про «тридцять срібників». Тож і мова літописця була
суголосна з тогочасною мовою слов’янського перекладу Євангелія. В сучасному
перекладі Євангелія українською патріархом Філаретом термін «срє́брєникъ»
подано терміном «срібник». Словник Б. Грінченка розділяє терміни «Срібляник»
та «Срібник». За Грінченком «Срібляник» – це варіант слова «багач» («Там пили
три ляхи, дуки-срібляники»). А назва срібної монети за Грінченком – «Срібник /
срібняк» («Найшов два срібника, се б то два срібних карбованця»)5.
Термін «срібник» широко використовується сучасними науковцями6.
Разом із тим, термін «срібляник» позбавлений благозвучності з точки зору
лексико-стилістичних норм української мови, адже у слові є сполучення літер,
Зварич 1972.
Котляр 2012: 771.
3
ПСРЛ. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – СПб., 1908. Арк. 105 зв.
4
Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. Київ 1989. С. 174.
5
Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. Київ 1958. Том 4. С. 193
6
Ричка 2007; Морозов 2011: 99 – 104; Комар 2015: 37–85.
1
2
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що викликають двозначну реакцію. До всього за логікою створення
україномовного терміна «срібляник» від слова «срібло», мав би виникнути
термін «златоник», замість «златник». Отож, для унормування нумізматичного
терміна, яким слід позначати руську монету, наполягаємо на використанні слова
«срібник».
Обставини знахідки Городницького скарбу були такими. Увечері
27 серпня 2020 року поблизу смт Городниця Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл. місцевий мешканець Сергій Комар знайшов скарб монет
Володимира Святославича та Святополка Ярополковича. Знахідка відбулась у
час набирання піску для побутових потреб у лісі, біля р. Случ. Вранці 28 серпня
скарб було передано, відповідно до українського законодавства, органові
місцевого самоврядування – селищній раді смт Городниця. Експертизу про склад
скарбу було здійснено на місці науковим працівником Інституту історії України
НАН України О. Алфьоровим. Скарб складався з 32 срібників – 26 монет
Володимира Святого та 6 монет Святополка Окаянного. Наступного дня на місце
виявлення скарбу виїхали: керівник Житомирської археологічної експедиції
Інституту археології НАНУ, кандидат історичних наук Петраускас А. В.,
представник Міністерства культури та інформаційної політики України –
заступник начальника управління, начальник відділу дозвільної та
погоджувальної документації у сфері охорони культурної спадщини, кандидат
історичних наук Моця Б.О., завідувач сектора «Археології доби раннього заліза»
науково дослідного відділу збереження фондів Національного музею історії
України, кандидат історичних наук Діденко С. В., науковий співробітник
Інституту історії НАН України, кандидат історичних наук Алфьоров О. А.,
директор Новоград-Волинського краєзнавчого музею Жовтюк О. М. та
співробітник Житомирської археологічної експедиції Інституту археології
НАНУ Мінаєв О. А. На місці виявлення скарбу проведено археологічне
обстеження, в результаті якого зафіксовано сліди ями, де зберігався скарб. Одна
монета була безпосередньо виявлена у процесі розкопок, а 5 (уламків) – за
допомогою металодетектора.
Таким чином, станом на 29.08.2020 р. Городницький скарб налічував
38 монет: Володимира Великого – 31 екземпляр (ІІ-IV типи карбування),
Святополка Ярополковича – 7 (всі три типи карбування). З часу знахідки
Київського скарбу 1876 року Городницький скарб виявився найбільшим за
розміром. Аналізуючи весь комплекс, можна зробити припущення, що його
закопування в землю відбулося під час правління Святополка Ярополковича, а
можливо і після його смерті.
Детальному описові скарбу та території його знахідки буде присвячено
окреме монографічне дослідження, що планується до друку (у співавторстві
А В. Петраускаса, О. А. Алфьорова та інших науковців).
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У січні 2021 р. між Інститутом історії України НАН України, Інститутом
археології НАН України та Житомирським обласним краєзнавчим музеєм було
підписано договір «Про партнерство у науковому дослідженні «Городницького
скарбу» та підготовці його результатів до видання». Відповідно до даного
документа ініційовано створення робочої групи з числа наукових співробітників
інституцій для всебічного та комплексного опрацювання монет «Городницького
скарбу» та місця його заховання.
Отже, разом монети Володимира презентують три з чотирьох типів княжої
емісії. А саме, ІІ Тип – 6 екземплярів, ІІІ Тип – 16 екземплярів, IV Тип –
9 екземплярів. І Тип відсутній у комплексі. 10 монет демонструють раніше
невідомі штемпельні пари (скарбові №№ 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 32, 34, 38).
Додатковий інтерес становлять 2 екземпляри, що містять невідому штемпельну
комбінацію (скарбові №№ 15, 22). Їх аверси були описані у публікаціях наших
попередників, а реверси цих монет описуються нами вперше.
Подаємо опис срібників Володимира з Городницького скарбу. Нумерація
монет відповідає їх первинній пагінації під час знахідки у скарбовому комплексі
й є усталеною для інших публікацій.
Таблиця 1.
Срібники Володимира Святославича з Городницького скарбу, ІІ Тип.
№
ілюстрації

1

№ за
скарбом

12

2

18

3

20

4

5

6

Опис
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні без спинки.
Довкола літери: ПРАСРЛ.
Rv. Зображення тризуба.
Довкола літери: ЕГІСР
Av. Зображення князя
на троні без спинки.
Довкола літери: НС.
Rv. Зображення тризуба. Довкола літери не
прочитуються
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні без спинки.
Довкола літери: РАСРЛ.
Rv. Зображення тризуба. Довкола літери: ТИВ

21

Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні без спинки.
Довкола літери: ВЬДИТ
Rv. Зображення тризуба. Довкола літери: СР

29

Av. Зображення князя
на троні без спинки.
Довкола літери: РАЕРА.
Rv. Зображення тризуба. Довкола літери:
СТЕЕ

32

Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні без спинки.
Довкола літери: ПРАСРЛ+.
Rv. Зображення тризуба. Довкола літери: «А
СС ЕГ(О) СРЕ + БРО»
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Датування

Вага
(г)

Розмір
(мм)

Кількість

Початок
ХІ ст.

2,6

27×26

1

Початок
ХІ ст.
[Сотникова
1995, № 57]

1,2

15×26,5

1

Початок
ХІ ст.

2,3

27,5×28,5

1

Початок
ХІ ст.

3,3

31,5×30

1

Початок
ХІ ст.
[Сотникова
1995,
№ 71-1]

2,1

26,5×25

1

Початок
ХІ ст.

2,3

28×30

1
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Таблиця 2.
Срібники Володимира Святославича з Городницького скарбу, ІІІ Тип.
№
ілюстрації

№ за
скарбом

7

6

8

7

9

9

10

10

11

11

12

15

13

16

14

17

15

19

16

22

17

24

Опис
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛАДІМІРЪ Н(А) СТОЛѢ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ Е[Г]О СРЕБРО
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
[ВЛАДИМИР]Ъ НА СТОЛꙋ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А С]Е Е[Г]О СРЕБРО
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
[ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А СЕ] ЕГО СР[ЕБРО]
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
[ВЛА]ДІМ[ІРЪ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ Е[Г]О СРЕБРО
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис,
який до розчистки неможливо
реконструювати.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А СЕ ЕГО СР]ЕБРО
Невідома штемпельна комбінація.
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
В[Л(А)ДІМ]ЕР[Ъ НА СТ]ОЛѢ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ Е[Г]О СРЕ[Б]РО
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛА[ДІМІРЪ НА] СТОЛѢ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А С]Е ЕГО СРЕ[БРО]
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
[ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ ЕГО СРЕ[Б]РО
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛ[АДИМИРЪ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ ЕГО [СРЕБРО]
Невідома комбінація штемпелів.
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛ(А)Д[ӀМЕР]Ъ НА СТОЛѢ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ ЕГО СРЕБ[РО]
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛ(А)Д[ӀМЕРЪ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ ЕГО ЛСРЕБРО
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Датування

Вага
(г)

Розмір
(мм)

Кількість

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995,
№ 145]

2,1

26×29

1

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995,
№ 141а-1]

1,8

28×29

1

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995,
№ 135-1]

2,7

29×28

2 (скарбові№ 9,
№ 19)

Початок
ХІ ст.

2,1

26×29

1

Початок
ХІ ст.

3

28

1

Початок
ХІ ст.

2

27,5×28

2 (скарбові№
15,
№ 22)

Початок
ХІ ст.

2,7

28,5

1

Початок
ХІ ст. [Шостопал,
2007, С. 42, № 94а]

2

29

2 (скарбові№
17,
№ 26)

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995,
№ 135-1]

2,3

26×25,5

2 (скарбові№
19,
№ 9)

Початок
ХІ ст.

–

–

2 (скарбові№
22,
№ 15)

30,5×30

2 (скарбові№
24,
№ 27)

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995, № 128]

3
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Продовження Табл. 2
№
ілюстрації

18

№ за
скарбом

Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛ(А)ДӀМИ[РЪ НА СТОЛ]Ѣ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ ЕГО СРЕБРО
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
[ВЛА]ДИМИРЪ [НА] СТОЛѢ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А] СЕ ЕГО СРЕБРО
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
[ВЛ(А)ДӀМЕРЪ] НА СТОЛѢ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А] СЕ [ЕГО] ЛСРЕБР[О]
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
В(Л)АДИ[МИРЪ [НА] С(ТО)Лꙋ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СЕ ЕГО СРЕБРО
Av. Зображення князя
на троні зі спинкою. Довколишній напис:
ВЛАДИ[МИРЪ НА] СТОЛꙋ.
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
А СС СГО СРЕБРО

25

19

26

20

27

21

28

22

31

Опис

Датування

Вага
(г)

Розмір
(мм)

Кількість

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995,
№ 124-1]

2

26,5×27,5

1

Початок
ХІ ст. [Шостопал,
2007, С. 42, № 94а]

2,4

27,5×27

2 (скарбові№
26,
№ 17)

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995, № 128]

2,3

28×27,5

2 (скарбові№
27,
№ 24)

Початок ХІ ст.
[Сотникова, 1995,
№ 141-1]

2,4

28,5×28

1

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995, № 137]

2,8

29,5×29

1

Таблиця 3.
Срібники Володимира Святославича з Городницького скарбу, ІV Тип
№
ілюстрації

№ за
скарбом

23

8

24

13

25

14

26

23

27

34

28

35

Опис
Av. Зображення князя
на троні без спинки. Довколишній напис:
[В]ЛАДИМ[ИРЪ НА СТО].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[ЛѢ] А СЕ Е[Г]О СРЕ[БРО]
Av. Зображення князя
на троні без спинки. Довколишній напис:
[ВЛА]Д[ИМИРЪ НА СТО].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[ЛѢ А СЕ ЕГ]О СРЕБРО
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні.
Rv. Зображення тризуба
Av. Зображення князя
на троні без спинки. Довколишній напис:
[В]ЛАД[И]МИРЪ [НА].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
СТ[ОЛ]Ѣ А СЕ ЕГ]О С[Р]ЕБРО
Невідома штемпельна пара.
Av. Зображення князя
на троні без спинки. Довколишній напис:
[ВЛА]ДИМИ[РЪ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення тризуба. Довколишній напис:
[А СЕ Е]ГО [СРЕБРО]
Av. Фрагмент
довколишнього напису:
[ВЛАДИ]МИР[Ъ НА СТОЛѢ].
Rv. Зображення горішнього фрагменту лівого
бічного «зубця» тризуба
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Датування

Вага
(г)

Розмір
(мм)

Кількість

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995, № 165]

2,8

27,5×29

2 (скарбові№ 8,
№ 13)

Початок
ХІ ст. [Сотникова,
1995, № 165]

2,8

26,5×27

2 (скарбові №
13, № 8)

Початок
ХІ ст.

1,5

27,5×18

1

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995, № 161]

2,1

29×28

1

Початок
ХІ ст.

1,1

24×20,5

1

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995, № 168]

0,15

11,5×9

2 (скарбові №
35,
№ 36)
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Продовження Табл. 3
№
ілюстрації

№ за
скарбом

29

36

30

37

31

38

Опис
Av. Фрагмент підніжжя трону та ніг князя.
Rv. Зображення нижньої частини тризуба та
рештки інскрипції:
А С[ТОЛѢ А СЕ ЕГО СРЕБРО]
Av. Зображення обличчя князя, німбу та
верхівки скіпетра.
Rv. Зображення тризуба (верхніх частин
середнього
та правого «зубців»). Довколишній напис:
[БРО] + СЪ[ВѦТАГО ВАСИЛѦ]
Невідома штемпельна пара.
Av. Верхній фрагмент зображення князя.
Рештки інскрипції: [ВЛАД]И[МИРЪ Н].
Rv. Зображення горішньої частини тризуба та
рештки інскрипції:
[А СТОЛѢ А СЕ] ЕГО [СРЕБРО]

Датування

Вага
(г)

Розмір
(мм)

Кількість

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995, № 168]

0,3

18,5×7,5

2 (скарбові №
36,
№ 35)

Початок
ХІ ст. [Сотникова
1995, № 175]

0,25

16,5×15

1

Початок
ХІ ст.

1,3

17,5×19,5

1

На цьому етапі дослідження срібників з Городницького скарбу слід
акцентувати, що прочитання окремих літер виконано не повністю. Реставрація
монет ще триває. Після неї, очевидно, відбудуться не суттєві кореляції до деяких
монет. Проте, на загальний стан наукового дослідження вони не вплинуть.
Висновки дослідження. Таким чином до наукового обігу запроваджено
31 срібник, з яких десять складають раніше невідомі штемпельні пари та дві
невідомі штемпельні комбінації. З часу знахідки Київського скарбу 1876 року
Городницький скарб найбільший а також такий, що його можна відносити до
категорії достовірних, що додатково підтверджено знахідками монет на місці
виявлення даного скарбу. Унікальною особливістю Городницького скарбу
можна вважати той факт, що місце його знахідки було обстежено археологічно:
виявлено особливості топографії скарбу, умови його залягання, виконано
стратиграфію та зафіксовано координати його розташування в системі заселення
регіону. Слід відзначити, що скарб було зафіксовано у регіоні, де раніше не
знаходили срібників Володимира та Святополка.
На відміну від попередніх знахідок срібників Городницький скарб не був
вивезений до іноземних зібрань, а поповнив музейний фонд України. Подальше
опрацювання комплексу з використанням новітніх технологій покликане
збільшити інформаційний потенціал скарбу.
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ДВІ ЗНАХІДКИ ПОДІЛЬСЬКИХ ПІВГРОШІВ НА ЛЬВІВЩИНІ
TWO FINDS OF THE PODILLIA HALF-GROSZES IN LVIV REGION
Анотація.
У статті піде мова про дві нові знахідки на Львівщині монет
Подільського князівства, карбованих від імені князя Костянтина Коріативича,
що виявлені у Буському районі біля річки Полтви та у Золочівському районі
області. Найбільш імовірною причиною виявлення цих монет саме в цій
місцевості може бути прагнення подільських купців продавати свої товари на
прикордонні із Галицько-Волинською державою, адже везти їх у Львів через
надане місту складське право було невигідним. Серед монетних знахідок у
Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях переважають
львівські, празькі та польські монети. Спільних скарбів львівських монет із
золотоординськими не зафіксовано. На Івано-Франківщині разом зі львівськими
були заховані молдавські гроші, а в Тернопільщині – т. зв. «київські імітації» та
подільські монети. У Чернівецькій області поряд із львівськими та празькими
монетами знайдено золотоординські дирхеми і монети Молдавії. Серед
молдавських – монети Стефана Великого, що підтверджує наявність
торгівельного шляху зі Львова до Криму через молдавські землі, починаючи з
останніх десятиліть XIV ст. У Хмельницькій та Вінницькій областях у
знахідках зі львівськими монетами зафіксована вражаюча наявність монет
різних монетних систем. Поділля було важливим міжнародним пунктом обміну
товарами, що відображено в осіданні монет у скарби.
Переважну кількість подільських півгрошів, зафіксованих Ігорем
Яковелісом у спільних скарбах зі львівськими монетами, знайдено у Хмельницькій
області. Лише один – у Тернопільській, 7 одиниць – у Вінницькій та 2 одиниці – у
Черкаській області. Те, що знахідки подільських монет локалізуються,
здебільшого, на Хмельниччині і частково на Вінниччині, свідчить, що причиною
їх карбування стало обслуговування бурхливої торгівлі саме тут, у
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перевалочному місці на шляху східних товарів. Уведені до наукового обігу два
подільських півгроша зі Львівської області можуть вказувати, що подільські
купці доходили зі своїми товарами (ймовірно, теж східного походження ) на
порубіжжя Подільського князівства і Галицької Руси. Фактично, вони й не
вигадували нового маршруту, а користувалися старим «татарським шляхом»,
що вів зі Львова на Золочів, Теребовлю і Кам’янець. На цьому шляху й
зафіксовано дві найзахідніші знахідки подільських монет – у Золочівському і
Буському районах Львівщини.
Ключові слова: Подільське князівство, Львівська область, торгівельні
шляхи, нахідки подільських монет, знахідки львівських півгрошів.
Summary.
The article discuss two new finds in the Lviv region of coins of the Podillia
principality, minted on behalf of Prince Konstantin Koriatyvych. One Podillia halfgrosz was found in the Busk district near the Poltva river, and the second coin was
accidentally found in the Zolochiv district of the Lviv region. It is noteworthy that
these two districts are neighboring and during the existence of these coins formed the
border between Galicia and Podillia. The most probable reason for the discovery of
these coins in this area can be explained by the desire of Podillia merchants to sell
their goods on the border with the Galicia-Volyn state, because to take them to Lviv
through the warehouse right granted to the city was unprofitable. It is known that the
main powerful direction of trade in Lviv was the Crimea, trade was carried out
through the shopping centers of Podillia. This route of movement of the goods of Lviv
merchants is confirmed by the findings of Lviv coins, distributed along the trade routes
from Lviv to Moldavia and Kafa. Exotic goods from distant Venice, Persia, China and
Alexandria came to Lviv via Kafa, Sudak and Belgorod. Further movement of goods
took place to Krakow, Gdansk, Prague and Regensburg.
Among the coin finds in Lviv, Ivano-Frankivsk and Ternopil regions – minted in
Lviv, Prague and Polish coins predominate. There are no common treasures of Lviv
coins with the Golden Horde coins. In Ivano-Frankivsk region, together with Lviv,
Moldovan money was hidden, and in Ternopil region – the so-called «Kyiv imitations»
and Podillia coins. In the Chernivtsi region, along with Lviv and Prague coins,
Golden Horde dirhams and Moldavian coins were found. Among the Moldavian –
coins of the Stephen the Great, which confirms the existence of a trade route from Lviv
to the Crimea through the Moldavian lands, starting from the last decades of the
XIV century. In Khmelnytsky and Vinnytsia oblasts, finds with Lviv coins show an
impressive presence of coins of different monetary systems. Podillia became an
important international exchange of goods, which is reflected in the deposition of
coins in treasures. In Ternopil, Khmelnytsky and Vinnytsia oblasts, 2,594 Lviv coins
accounted for 1,650 coins of Casimir III, Wladyslaw of Opole and Louis of Hungary
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(from 1350-1380) and 944 coins and half-groszes of Władysław Jagiello, minted in
Lviv during 1387-1412. The predominance of coins of Casimir III, Wladyslaw of
Opole and Louis of Hungary fits into the assertion that in their time trade routes to the
Crimea via Podillia were the main ones. Among the 263 Lviv coins of the 14th century
found in the Cherkasy region, only three coins with the name of Wladyslav Jagiello,
that is, in the last decades of the 14th century. Lviv merchants hardly reached the
Dnieper. They stopped in Podolia, where they bought all the necessary oriental goods.
Finds of Lviv silver coins allow us to establish that since the end of the 1380s Podillia
lands have been in the center of trade transactions. If before they were a transit
territory, now they have become the most important transshipment point in trade with
the east. In the end, this eventually led to the minting of a small Podillia coin (half a
fraction of Prague money common in Eastern and Central Europe) to meet the needs
of a lively local market.
The vast majority of Podillia half-groszes recorded by Igor Yakovelis in joint
treasures with Lviv coins were found in the Khmelnytsky region. Only one – in
Ternopil, 7 pcs. in Vinnytsia and 2 pcs. in the Cherkassy region. The fact that the finds
of Podillia coins are localized, mostly in the Khmelnytsky region and partly in the
Vinnytsia region, indicates that the reason for their minting was the service of rapid
trade right here, in the transshipment point on the way of oriental goods. The two
Podillia half-groszes from the Lviv region put into scientific circulation may indicate
that the Podillia merchants arrived with their goods (probably also of eastern origin)
on the border of the Podillia principality and Galician Rus’. In fact, they did not
invent a new route, but used the old «Tatar road» that led from Lviv to Zolochiv,
Terebovlia and Kamyanets. Along this path, the two most western finds of Podillia
coins were recorded – in Zolochiv and Busk districts.
Key words: Podillia principality, Lviv region, trade routes, finds of Podillia
groszes, finds of Lviv half- groszes.
Нещодавно на землях Львівської області знайшли два невеликі скарби, у
яких виявили по одному півгрошу подільського князя Костянтина Коріятовича.
Місце знахідок розташоване найдальше на захід зі всіх на сьогодні описаних
скарбів з подільськими монетами. Одну з монет, вагою 0,99 г, знайшли в
Буському районі Львівщини біля річки Думна, притоці Полтви (фото 1), іншу,
вагою 1,10 г, – на Золочівщині (фото 2). Детальніше про обидва скарби – в
Львівських Нумізматичних Записках ч. 16 – 17 за 2019 – 2020 рр. (с. 10-13).
Роздумуючи над осіданням цих монет у скарби, впадає у вічі, що їх
знайшли майже біля східних кордонів Галицької Руси, а ще слід додати, що
Золочівський і Буський райони розташовані поряд. У другій половині
XIV століття, в часи, коли великий литовський князь Ольгерд Гедимінович
створив Подільське князівство Коріятовичів, до їх володінь відійшла
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Теребовельщина (з 1392 р.)1, яка межувала із Золочівською землею, та й до
Буська було зовсім близько.
Можливою причиною потрапляння згаданих монет на землі сучасної
Львівщини слід вважати торгівлю подільських купців. Їхати їм до Львова зі
своїм товаром не було потреби – складське право робило такі поїздки
невигідними (11 листопада 1380 року польсько-угорський король Людовик
надав Львову право складу східних товарів)2. Ймовірно, подільські купці
вважали за доцільне продати свій товар львівським купцям на порубіжжі двох
князівств. Тоді й випали ці дві монети у скарбові заховання, котрі завжди
присутні на місцях обміну і торгівлі.
Львівські купці провадили активну торгівлю зі сходом. Фактично, місто
Львів процвітало завдяки монополії на транзит товарів, відіграючи важливу
ланку у так званому «шовковому торгівельному шляху». Львівські купці, навіть
після розпаду Галицько-Волинської держави, успішно торгували з Кримом.
Нумізматичні знахідки дозволяють установити шляхи торгівлі та основні
перевалочні пункти. Зокрема, одним із важливих центрів східної торгівлі стало
Поділля.
Аналіз обставин торгівлі львівських купців на межі з т.зв. «Диким
полем» – володіннями Золотої Орди на українських землях – може дати
відповідь і на торгівлю подільських купців на кордоні Галицької Руси, а відтак
пояснити знахідку двох згаданих подільських півгрошів. Спробуймо провести
аналогію.
Дослідник І. Яковеліс навів перелік 58 скарбів зі львівськими монетами.
Ця інформація важлива для встановлення маршрутів львівських купців і
визначення часових віх зміни традиційних їх напрямів, зокрема, що цікаво для
нас, як у ній відображена подільська земля3.
Перед тим згадаймо про основні напрями східної торгівлі. Маршрутів
надходження до Львова східних товарів було два: з Кафи через Поділля і більш
безпечний через Молдавію.
Учений з Чернівців Олександр Огуй – блискучий нумізмат, на жаль, уже
покійний, – описав стару торгівельну дорогу, відому ще з першої половини
XIV ст., т. зв. «татарський шлях» («via tartarica»), яка пролягала зі Львова на
Кам’янець, потім степами Причорномор’я і перетинала степовий Крим. Цей
старий шлях пролягав з німецьких ганзейських міст через Краків, Львів, Золочів,
Теребовлю, Кам’янець на Перекоп і Кафу4. О. Огуй вважав, що, починаючи з
Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70 рр. XVІ ст.
Київ, 2012, додаток, карта І.
2
Войтович Л. Угорщина і Польща в боротьбі за спадщину Романовичів (1340-1434): витоки, події,
наслідки // Українсько-угорські етюди. Випуск 3. Львів, 2019. С. 249.
3
Детальні склади скарбів див.: Яковеліс І. Нові знахідки монет Львівського монетного двору. Монети
Галицької Руси XIV-XV століть. Львів, 2019, с. 65-84.
4
Український вчений Костянтин Хромов звернув увагу (Хромов К. К. Блукаючи шляхами «Via tartarica».
(проблеми визначення торгових шляхів джучидської доби на теренах сучасної України). Український
1
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1384 року, львівські купці освоїли новий торговий шлях, т. зв. «via valachica»,
що тягнувся зі Львова до Кафи через Бібрку, Рогатин, Галич, Коломию, Снятин,
Чернівці, Серет та Сучаву (Молдова), Білгород-Дністровський і далі морем1.
Частковим відгалуженням від нового маршруту був шлях із Галича на
Хотин, потім Дністром до Білгорода, а звідти суходолом – узбережжям Чорного
моря та степами. У писемних джерелах указується сім міст, що знаходилися на
степовій частині шляху – перше лежало на лівому березі Дністра напроти
Білгорода, де була влаштована переправа, наступні городища знаходилися на
території сучасної Миколаївської області, зокрема, переправа через Південний
Буг у районі річки Синюхи (пізніша назва «Вітовтів брід»), і останній
зафіксований пункт – у місці впадіння річки Чичиклії у Південний Буг 2.
З Білгорода дорога теж вела до Кілії і Константинополя або до Кафи через
море. Ринки Кафи і Судака, на які звозили товари з Венеції, Олександрії, Персії,
Китаю та Середньої Азії, були важливими для львівських купців, що
перепродували їх далі до інших європейських міст. Їздили цим шляхом не лише
львівські, а й купці з подальших міст. Вони прибували до Львова не лише
традиційним, звичним маршрутом через Краків, а й через Гданськ, Торунь і
Володимир. Фламандський рицар Гільберт де Ляннуа писав «А зі Львова,
перетинаючи верхню Русь, доїхав я на Поділля, до іншого Кам’янця [...] А звідти
їхав через малу Волощину, через пустинні землі [...] і прибув врешті до
закритого міста з портом на Чорному морі, що називалося Монкастро або
Білгород». 3
Шлях із Гданська через Плоцьк і Володимир був морським продовженням
«шовкового» шляху через Львів до Західної Європи – дещо іншим від
сухопутного зі Львова до Кракова, Праги і Регенсбурга.
Тепер повернімося до таблиці 1, скарбів зі львівськими монетами.
Аналіз вмісту скарбів дає можливість встановити обставини грошового
обігу на різних ділянках «шовкового» шляху та те, якими монетами там
послуговувалися.
З інформації п. І. Яковеліса видно, що у Львівській, Івано-Франківській та
Тернопільській областях переважають львівські, празькі та польські монети.
Спільних скарбів львівських монет із золотоординськими не зафіксовано. У
Львові, та й взагалі на землях Галицькій Руси, монети Золотої Орди XIV –
XV ст. зустрічаються вкрай рідко. Східні купці, які не мали шансів дістатися зі

нумізматичний щорічник. № 3. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 53-66. DOI: 10/31470/2616-6275-20193-53-66.) про відсутність у документальних свідченнях латинської назви ««Via tartarica» і пропонує
вживати «Татарський шлях». Крім того, у нього є зауваження щодо початкового маршруту з Кафи, але
кінцевий маршрут торгівельного шляху від Кам’янця до Львова співпадає з наведеним.
1
Огуй 2009: 68, 151.
2
Єльніков 2008: 123-128.
3
З видання: Lelewel J. Guillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421, commenés en français et en
polonais, Poznań – 1843, s. 73.
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своїми товарами на захід від Львова, вважали вигіднішим продати їх львів’янам
безпосередньо на ринках Поділля чи Молдавії.
На Івано-Франківщині разом зі львівськими були заховані молдавські
гроші, а на Тернопільщині – т. зв. «київські імітації» та подільські монети, що
виглядає логічним, враховуючи сусідство даних регіонів з територіями, де такі
грошові одиниці перебували в обігу.
У Чернівецькій області поряд зі львівськими та празькими монетами
знайдено золотоординські дирхеми і монети Молдови. Серед молдавських –
монети Стефана Великого, що підтверджує наявність торгівельного шляху зі
Львова до Криму через молдовські землі, починаючи з останніх десятиліть
XIV ст., який дослідив О. Огуй.
У Хмельницькій та Вінницькій областях у знахідках зі львівськими
монетами зафіксована вражаюча наявність монет різних монетних систем.
Поділля стало важливим міжнародним пунктом обміну товарами, що
відображено в осіданні монет у скарби.
Але коли це сталося? Відповідь на питання дає аналіз знахідок львівських
монет, які досить добре датовані1 Виберемо з Таблиці 1 срібні львівські монети
за кожним з емітентів і зведемо їх у таблицю 2.
Серед скарбів з Таблиці 2 в Івано-Франківській і Чернівецькій областях,
знайдено лише 85 монет Казимира ІІІ, Владислава Опольського і Людовика
Угорського (тобто з 1350 – 1380-их років), але аж 1730 грошиків та півгрошів
Владислава Ягайла, карбованих у Львові у 1387 – 1412 роках. Це свідчить, що
саме в останньому десятилітті XIV ст. – на початку XV ст. поїздки львівських
купців до Криму через молдовські землі різко зросли, як і припускав О. Огуй. На
активне користування цим шляхом вказує і славнозвісний кугурештський скарб,
знайдений у Молдові, що складався переважно з монет Владислава Ягайла2.
А що ж на Поділлі? У Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій
областях на 2594 львівських монет припадає 1650 грошиків Казимира ІІІ,
Владислава Опольського і Людовика Угорського (з 1350 – 1380-их років) та 944
грошиків і півгрошів Владислава Ягайла, карбованих у Львові у 1387 –
1412 роках. Те, що переважають монети Казимира ІІІ, Владислава Опольського і
Людовика Угорського, вписується у твердження, що у їх період правління
торгівельні шляхи до Криму через Поділля були основними. А як тоді
трактувати знахідки грошиків і півгрошів Владислава Ягайла, яких хоч і
знайдено дещо менше, але все ж вони складають значну кількість? Невже
О. Огуй помилявся, стверджуючи, що наприкінці XIV ст. львівські купці їздили
до Криму через молдовські землі? Ні, не помилявся. До Криму вони таки їздили
через молдовські землі. Але, очевидно, що у часи Владислава Ягайла не всі купці
безпосередньо їздили до Криму. Вони обирали торгівлю з татарськими купцями
1
2

Крижанівський 2019: 58-63.
Маркевич, Полевой, Фин 1960: 75.
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на порубіжжі – на землях Поділля, що приносила менший прибуток, ніж
особиста подорож до Криму, але була незмірно безпечнішою1.
Побічно на це ж вказує аналіз скарбових знахідок львівських монет на
Черкащині, що описані Олексієм Бакальцем, Анатолієм Шостопалом та Ігорем
Яковелісом2. Серед 263 львівських монет XIV ст., знайдених у Черкаській
області, лише три монети з іменем Владислава Ягайла. Тобто, в останніх
десятиліттях XIV ст. львівські купці майже не доходили до Придніпров’я. Вони
зупинялися на Поділлі, де купували всі необхідні східні товари.
Знахідки львівських срібних монет дозволяють установити, що з кінця
1380-х років подільські землі опинилися в центрі торгівельних трансакцій. Якщо
до того вони були транзитною територією, то з цього часу стали найважливішим
перевалочним пунктом у торгівлі зі сходом. Зрештою, це й привело до
карбування дрібної подільської монети (половинної фракції загальноприйнятного у Східній і Центральній Європі празького гроша), щоб
задовільнити потреби місцевого жвавого ринку.
Який же ареал знахідок подільських монет? З таблиці 1 видно, що
переважна кількість подільських півгрошів (71 од. серед 81 од. усіх зафіксованих
п. І. Яковелісом) знайдена у Хмельницькій області. Лише один – у
Тернопільській, 7 од. у Вінницькій і 2 од. у Черкаській області. Слід врахувати, в
таблиці 1 подано винятково описи скарбів, у яких разом з іншими знаходилися і
львівські монети. Тому кількість подільських монет з інших скарбових знахідок
за останні 15 років (з часу відкриття пп. Олегом Погорільцем і Ростиславом
Саввовим цієї, без перебільшення, нумізматичної української сенсації
ХХІ століття), безумовно, більша. Висловлю надію і побажання дослідникам
подільської монети з міст Хмельницького і Кам’янця-Подільського здійснити
повне опрацювання подільського карбування, на яке чекають нумізмати не лише
з України.
Те, що знахідки подільських монет локалізуються, здебільшого, на
Хмельниччині і частково на Вінниччині, свідчить, що причиною їх карбування
стало обслуговування бурхливої торгівлі саме тут, у перевалочному місці на
шляху східних товарів.
Два подільських півгроша зі Львівської області, згадані на початку статті,
можуть указувати, що подільські купці доходили зі своїми товарами (ймовірно,
теж східного походження) на порубіжжя Подільського князівства і Галицької
Руси. Фактично, вони й не вигадували нового маршруту, а користувалися старим
«татарським шляхом», що вів зі Львова на Золочів, Теребовлю і Кам’янець. На
цьому шляху й зафіксовано дві найзахідніші знахідки подільських монет – у
Золочівському і Буському районах Львівщини.

1
2

Крижанівський 2019: 85-86.
Яковеліс 2019: 79; Бакалець 2017; Шостопал 2007; Шостопал 2017-2018: 19-23.
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Дуже цікавим є факт, що у 1388 р. Буські землі було вилучено зі складу
Львівської землі і приєднано до Белзького князівства. Разом Белзьку і Буську
землі Владислав Ягайло тоді ж передав Земовиту IV Мазовецькому. Це сталося,
на думку польського дослідника А. Сьвєжавского, після одруження Ядвіги з
Владиславом Ягайлом, і було своєрідною компенсацією за руку Ядвіги (Земовит
IV теж виступав претендентом на одруження з Ядвігою) 1. Ймовірно, це сприяло
подільській торгівлі з Тевтонським орденом через мазовецькі та белзькі землі,
свідчення чого – випадання тевтонських шилінгів у скарбах, зафіксованих у
таблиці 1, а також у працях проф. В.М. Орлика 2. Крім того, у золочівському
скарбі разом з подільським півгрошем знайдено т. зв. мідний «белзький» денарій
з написом ЮРЪІЄВЪ, що ще промовистіше вказує на торгівельні контакти
Поділля з Гданськом через Полоцьк, Белзьку і Золочівську землі. Якраз у місці
знахідки описуваних двох скарбів сходилися тоді три князівства – Руське,
Подільське і Белзьке (фактично, Мазовецьке). Можна навіть припустити, що
Золочівщина і Буська земля в цей час стали теж своєрідним перевалочним
пунктом у східній торгівлі (звісно, у значно менших обсягах, ніж на порубіжжі
Поділля і Дикого Поля).
Ілюстрації

Фото 1. Подільський півгріш з Буського району

Фото 2. Подільський півгріш із Золочівського району
1
2

Swieżawski 1990.
Орлик 2017: 37-74; Орлик 2018: 54-59.
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Таблиця 1.
Зведена таблиця місць та кількісний склад скарбів з монетами Львівського
монетного двору /Зібрано п. Ігорем Яковелісом /
Монети Львівського монетного двору /шт/

5

6

Львівська область. 9
скарбів

9

35

83

68

48

Ів.-Франківська
область. 4 скарби

5

18

57

350

47

Чернівецька область 1
скарб

2

3

1326

7

Тернопільська область
10 скарбів

31

38

30

251

1

Хмельницька область
17 скарбів

75

121

1291

187

33

6

Вінницька область 14
скарбів

6

10

48

414

58

1

Черкаська область
3 скарби

1

5

101

-

-

Київська область 1
скарб

-

1

-

-

Полтавська область 3
скарби

1

3

17

Херсонська область 1
скарб

-

1

Крим 1 скарб

-

-

9

10

1

1

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
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7

8

Людовика Угорського

4

Владислава Опольського

3

Казимира ІІІ

2

1

Корона/корона

Півгроші
Владислава Ягайла

Владислава
Опольського

Владислава Ягайла

Казимира
ІІІ

Місце знахідки

Денарії

Людовика Угорського

Грошики

52

2
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Продовження Табл. 1

Інші монети /шт/

Львівська область.
9 скарбів

29

133

Ів.-Франківська
область. 4 скарби

43

42

Чернівецька
область 1 скарб

Хмельницька
область 17 скарбів
Вінницька область
14 скарбів
Черкаська область
3 скарби
Київська область
1 скарб

21

22

23

24

7

87

1

Інші монети

Стефана

20

25

7

11

1

10

Тернопільська
область 10 скарбів

19

Олександра

18

Петра Мушата

17

Дирхеми Золотої Орди

16

Мол-давські
монети

Монети Володимира Ольґердовича

15

Денарії Владислава Ягайла

14

Тернарії Владислава Ягайла

13

Київські
монети

Коронні півгроші Владислава Ягайла

12

Podolie

Вацлава IV

11

Smotric

Карла IV

1

Іоанна

Місце знахідки

Польські
монети

Наслідування дирхемів

Подільські
монети

Празькі
гроші

8

12

1

823

306

58

13

145

38

48

218

54

65

21

20

227

1

6

197

12

-

118

31

3

1

2

-

23

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полтавська
область 3 скарби

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Херсонська область
1 скарб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Крим 1 скарб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шилінг Тевтонського ордену
Шилінг Тевтонського ордену
Литовські денарії Вітовта (спис з хрестом/ колюмни) -5 шт., Литовські денарії Ягайла (погоня/ подвійний хрест у щиті) – 2 шт.,
Шилінг Тевтонського ордену – 1 шт., Монета «ПЕЧАТЬ» - 1 шт., Всховський (луцький?) денарій – 1 шт., Коронний квартник
Казимира ІІІ – 1 шт., Угорські денарії Людовика – 33 шт., Угорські денарії Марії – 17 шт., Європейські монети ? – 10 шт., Гривни
Золотої Орди – 2 шт., Монета Дмитра Корибута – 1 шт.
4
Угорські денарії Марії – 6 шт., Шилінг Тевтонського ордену -1 шт., Литовська гривна (половинка) – 1 шт., Литовські денарії
Ягайла (портрет/ плетенка) – 3 шт., Золотоординські гривни – 3 шт.
1
2
3
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Таблиця 2.
Сучасні
області
України
Львівська
Тернопільська
Хмельницька
Вінницька
Черкаська
ІваноФранківська
Чернівецька

Знахідки срібних львівських грошиків
Казиміра
Владислава
Людовика
Владислава
ІІІ
Опольського Угорського
Ягайла
(1355–
(1372–1378)
(1379–1382)
(1387–1399)
1370)
9
35
83
68
31
38
30
251
75
121
1291
187
6
10
48
414
1
5
101
5
18
57
350
2

3

1326

Знахідки
львівських
півгрошів
(1400–1412)

Примітки

48
1
33
58
47
7
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ПРАЗЬКИЙ ГРОШ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЧЕСЬКОЇ НУМІЗМАТИКИ
PRAGUE GROSCHEN IN THE RESEARCH OF CZECH NUMISMATICS
Анотація.
Мета статті – комплексний аналіз становлення, розвитку та
актуального стану досліджень чеської та словацької нумізматики ХІХ –
початку ХХІ ст. з проблеми проникнення та використання празького гроша як
платіжного засобу у країнах Центральної та Східної Європи в період пізнього
Середньовіччя та раннього Нового часу. Методологія дослідження окреслена
принципами науковості, історизму, об’єктивності, а основними методами,
застосованими в дослідженні, стали історіографічний аналіз та
історіографічний синтез, а також загальнонаукові методи узагальнення та
систематизації. Наукова новизна визначається спробою комплексного аналізу
та узагальнення історіографічного доробку чеської та словацької нумізматики
в контексті проблеми участі празького гроша в обігу країн Центральної та
Східної Європи у ХІV–ХVІ ст. Розглянуто процес становлення, розвиток і
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сучасний стан чеської нумізматики у дослідженнях проблем хронології та
географії проникнення grossi pragenses на монетні ринки Центральної та
Східної Європи у XIV–XV ст. Сформульовано та обґрунтовано періодизацію
історіографічного процесу нумізматичних досліджень окресленої проблеми,
виокремлено коло питань, які потребують подальшого вивчення та наукової
інтерпретації. Висновки. Аналіз історіографічного доробку, окресленого темою
статті, робить можливим виділення трьох послідовних періодів нумізматичних
досліджень з проблематики карбування та обігу празького гроша. Перший
період чеської історіографії проблеми охоплює 80-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.
Розпочавшись зі спорадичних спроб опису та реєстрації відомих типів празьких
грошів, що карбувалися чеськими королями, починаючи з Вацлава ІІ (1278–1305)
та закінчуючи Фердинандом І (1526–1562), на початку ХХ ст. ці дослідження
переростають у цілеспрямовану наукову каталогізацію, вивчення та
систематизацію метрологічних показників монет, деталей їхніх зображень,
легенд і контрамарок. Розпочинаються спеціальні дослідження передумов
підготовки та проведення грошової реформи Вацлава ІІ, стопи карбованих ним
монет, особливостей емісійної політики цього монарха. Тоді ж було
започатковано опис штемпельних варіантів грошів Владислава ІІ (1471–1516).
Другий період нумізматичних досліджень з нашої теми охопив 1950-ті –
початок 1990-х рр. У цей час відбувається не лише розширення проблематики
студій з історії карбування та обігу празьких грошів, але й якісні зрушення в
методиці нумізматичних досліджень. Досліджуються штемпельні різновиди та
хронологія емісії празьких грошів, зокрема й тих, що карбувалися в періоди
правління Яна Люксембурзького, Вацлава IV та Карла IV (І), Владислава ІІ,
Людовіка І. Вчені описували та аналізували контрамарки (надкарбування) на
монетах, звернули увагу на історично-мистецтвознавчий аналіз іконографії
празьких грошів; аналізували питання якості монетного карбування. Третій,
сучасний період розвитку чеських нумізматичних студій з історії карбування та
обігу празького гроша розпочався у першій половині 1990-х рр. Від попередніх
цей історіографічний період відрізняється насамперед інтенсивним
поповненням бази нумізматичних джерел з теми. З іншого боку, дослідження
монетного карбування та обігу празького гроша із суто історичних чи
нумізматичних переростають у міждисциплінарні, все частіше нумізмати, з
метою пошуку або підтвердження даних, використовують не тільки актуальні
методи нумізматики (методика штемпельного й порівняльного аналізу,
картографування скарбів та окремих монетних знахідок, виділення періодів
грошового обігу, методика аналізу складу монетних скарбів), комплексні
методики спеціальних історичних дисциплін, але й сучасні неруйнівні методики
природничих наук (фізико-хімічний аналіз монетного металу, спектральні
дослідження тощо). Для сучасного етапу досліджень чеських нумізматів у
царині нашої проблеми характерне поєднання дослідницьких зусиль у вивченні
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низки теоретичних і прикладних питань карбування та обігу празького гроша.
Зокрема, публікуються дані про нещодавно виявлені скарби празьких грошів,
вивчаються питання історії їх карбування в архаїчний період емісії (1300–
1385 рр.), досліджуються маловідомі та невідомі раніше варіанти штемпелів
цих монет. На новій джерельній базі описуються технологічні й типологічні
особливості численних різновидів празьких грошів карбування Вацлава IV (1378–
1419) та Фердинанда І (1526–1562), монети докладно впорядковуються за
типами та каталогізуються. Окремим напрямком нумізматичних досліджень
стала проблематика фальшування празьких грошів.
Ключові слова: грошовий обіг, історіографія,
нумізматичні дослідження, Словаччина, Чехія.

празький

гріш,

Annotation.
The aim of the article is a comprehensive analysis of the formation,
development and current state of research in Czech numismatics of
the XIX - early XXI centuries in the context of coinage, penetration and use of Prague
groschen as a means of payment in Central and Eastern Europe in the late Middle
Ages and early modern times. The research methodology is outlined by the principles
of scientificity, historicism, objectivity, and the main methods used in the study were
historiographic analysis and historiographic synthesis, as well as general scientific
methods of generalization and systematization. The scientific novelty is determined by
the attempt to comprehensively analyze and generalize the historiographical
achievements of Czech numismatics in the context of the problem of the participation
of Prague money in the circulation of Central and Eastern Europe in the fourteenth
and sixteenth centuries. The process of formation, development and current state of
Czech and Slovak numismatics in the study of chronology and geography of Grossi
pragenses penetration into the coin markets of Central and Eastern Europe in the
XIV-XV centuries are considered. The authors have singled out periodization of the
historiographical process of numismatic research of the outlined problem is
formulated and substantiated, the range of issues that need further study and scientific
interpretation. Conclusions. The analysis of the historiographical work outlined in the
topic of the article allows distinguishing three consecutive periods of numismatic
research on the issue of minting and circulation of Prague groschen. The first period
of Czech and Slovak historiography of the problem covers the 80's of the XIX - 30's of
the XX century. Beginning with sporadic attempts to describe and register the known
types of Prague groschen minted by Czech kings from Wenceslas II (1278-1305) to
Ferdinand I (1526-1562). At the beginning of the twentieth century, these studies grew
into purposeful scientific cataloguing, study, and systematization of metrological
indicators of coins, details of their images, legends, and countermarks. Special studies
of the preconditions for the preparation and conduct of the monetary reform of
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Wenceslas II, the rate of coins minted by him, and the peculiarities of the issuance
policy of this monarch were begun. At the same time, a description of the stamp
versions of Vladislav II's money (1471-1516) was initiated. However, the technical
imperfection of the equipment for visual inspection and photo-fixation of numismatic
material at that time often caused incomplete or inaccurate data. The second period of
numismatic research on our topic covered the 1950s - early 1990s. At this time there is
not only an expansion of the study of the history of minting and circulation of Prague
groschen but also qualitative changes in the methodology of numismatic research. The
stamp varieties and chronology of the issue of Prague groschen, including those
minted during the reigns of John of Luxembourg, Wenceslas IV and Charles IV,
Wladyslaw II, and Louis I, have been studied. Scholars described and analyzed
countermarks (overprinting) on coins, drew attention to the historical and art analysis
of the iconography of Prague groschen; the quality of coinage. The third, modern
period of development of Czech and Slovak numismatic studies on the history of
minting and circulation of Prague groschen began in the first half of the 1990s. This
historiographical period differs from the previous ones primarily by the intensive
replenishment of the database of numismatic sources on the topic. On the other hand,
the study of coinage and circulation of Prague groschen from purely historical or
numismatic grow into interdisciplinary, increasingly numismatists, to search or
confirm data, use not only relevant methods of numismatics (methods of stamping and
comparative analysis, topography of treasures and individual coins). allocation of
periods of money circulation, methods of analysis of the composition of coin
treasures), complex methods of special historical disciplines, but also modern nondestructive methods of natural sciences (Physico-chemical analysis of coin metal,
spectral research, etc.). Technical perfection of modern devices used by scientists for
visual inspection and macro photography of coins facilitates complete research. The
current stage of research of Czech numismatists in the field of our problem is
characterized by a combination of research efforts in the study of some theoretical and
applied issues of minting and circulation of Prague groschen. In particular, data on
recently discovered treasures of Prague groschen are published, the history of their
minting in the archaic period (1300-1385) is studied, and little-known and previously
unknown variants of stamps of these coins are studied. The new source base describes
the technological and typological features of numerous coinage varieties of Prague
groschen of Wenceslas IV (1378-1419) and Ferdinand I (1526-1562), coins are
arranged in detail by type and catalogued. A separate area of numismatic research
became the issue of counterfeiting Prague groschen.
Keywords: money circulation, historiography, Prague groschen, numismatic
research, Czech Republic.
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Постановка проблеми. Празький гріш посідає особливе місце в історії
грошового обігу європейських держав у період пізнього Середньовіччя та
раннього Нового часу. Ці великі срібні монети почав карбувати король Чехії
Вацлав ІІ на рубежі XIII-XIV ст. Завдяки високому вмісту срібла, що вигідно
вирізняло grossi pragenses від сучасних їм білонних денаріїв, вони швидко
наповнили ринки сусідніх держав, перетворившись на популярний у всьому
регіоні Центрально-Східної Європи міжнародний платіжний засіб.
Протягом XIV – першої половини XVІ ст. празький гріш відігравав
відчутну роль у грошовому обігу українських земель, що тоді перебували у
складі Королівств Польщі та Угорщини, Великого князівства Литовського та
Молдавського князівства. Свідченням цьому є досить часті знахідки скарбів із
празькими грошами та окремих монет, що дотепер трапляються на території
України1.
Саме популярність і розповсюдженість празького гроша стали чинниками,
що зумовили досить активне вивчення нумізматами цього феномену грошового
ринку Центральної та Східної Європи XIV-XVI ст. Цілком зрозуміла першість
чеських дослідників у цій тематиці доповнюється активними студіями
нумізматів з держав, чиї території у минулому склали ареал обігу «вічної
монети». Переважно це дослідники з Польщі, Литви, Білорусі, Росії та України,
яких передусім цікавили та продовжують цікавити питання надходження та
інтенсивності притоку монети на ринки своїх країн і територій у XIV-XVI ст.,
реальної участі grossi pragenses у тамтешньому грошово-монетному обігу.
Натомість їхні колеги із батьківщини празького гроша зосереджуються на
дослідженнях історії запровадження та організації карбування цієї монети,
еволюції монетної стопи празького гроша упродовж всього тривалого періоду
емісії. Зауважене вище дає підстави авторам в окреслених нумізматичних
дослідженнях виокремити дві проблемні ніші. Перша з них охоплює наратив, що
склався навколо вивчення власне нумізматичного феномену grossi pragenses.
Друга окреслена працями нумізматів, які досліджують участь «вічної монети» в
грошовому обігу різних європейських держав і територій, зокрема й українських
земель, упродовж тривалого періоду від початку XIV до середини XVI ст.
Метою статті є комплексний аналіз становлення, розвитку та актуального
стану досліджень чеської нумізматики ХІХ – початку ХХІ ст. з проблеми
карбування празького гроша, його проникнення та використання як платіжного
засобу в країнах Центральної та Східної Європи в період пізнього Середньовіччя
та раннього Нового часу. Автори спробували комплексно проаналізувати та
узагальнити цей історіографічний доробок, сформулювати й обґрунтувати
періодизацію історіографічного процесу в окресленому контексті, визначити
його характерні риси та особливості.
1

Козубовський 2010: 60-69; Козубовський 2012-a: 75-82; Козубовський 2012-b: 39-51; Орлик 2017: 37-74;
Хромов 2019: 53-66.

285

Український нумізматичний щорічник. Вип. 5. Переяслав, 2021.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед перших публікацій з
нашої теми, які належать чеським нумізматам, згадаємо брошуру К. Чермака
(К. Čermák) «Про чеські гроші до 1526 року». Видана у 1882 р. власним коштом
автора та накладом видавництва Отта в Празі, ця невеличка книжечка
репрезентувала одну з перших спроб нумізматичного дослідження з історії
карбування празького гроша. Її автор, спираючись на хронологію правління
чеських королів, які карбували ці монети, окреслив основні монетні типи
празьких грошів1.
Проте направду першою великою працею спеціально присвяченою
празьким грошам та їхнім фракціям, що карбувалися на монетних дворах у Празі
та Кутній Горі стала, видана у Празі в 1894 р. накладом Чеської академії науки,
словесності та мистецтва імені імператора Франца Йосипа, книга Й. Смоліка
(Josef Smolík). Видання складається з п’яти частин (А-Е). У першій (А) автор
описує монети подає систематизовані відомості про метрологічні показники,
деталі зображення та легенди празьких грошів, класифікуючи їх основні типи за
монетними сеньйорами починаючи з Вацлава ІІ (1278-1305) та закінчуючи
Фердинандом І (1526-1562). Друга частина (В) присвячена мінцмейстерам та
управителям монетного двору в Кутній Горі. У третій (С) йдеться про монетну
стопу карбованих монет («Copy a hřivny»). Розповсюдження празького гроша в
інших країнах Європи автор аналізує в розділі D («Pražské groše v cizích
zemích»). У розділі «Kontramarkované pražské groše» Й. Смолік систематизував
відомості про 72 відомі на той час надкарбування на цих монетах. Книга
супроводжувалась ілюстраціями основних типів монет (таблиці І-IV) і
надкарбувань празьких грошів (таблиця V)2. Праця Й. Смоліка десятиліттями
зберігала популярність серед нумізматичної спільноти та навіть у другій
половині ХХ ст. не втратила своєї актуальності. У 1971 р. Чеське нумізматичне
товариство у Празі здійснило фототипне перевидання цієї класичної праці 3.
Проте повернемось до початку ХХ ст. Новий етап чеської нумізматики,
зокрема й дослідження празького гроша, розпочався зі здобуттям незалежності
Чехословацької республіки. У 1927 р. Чеське нумізматичне товариство
опублікувало власним накладом брошуру В. Каца (Viktor Katz) «Контрамарки на
празьких грошах». Дослідник зібрав, систематизував і описав відомі на той час
надкарбування на цих монетах, що здійснювалися магістратами німецьких міст 4.
Про емісію празьких грошів йшлося також в іншій узагальнюючій книзі цього
автора, що вийшла кількома роками пізніше з нагоди 1000-ліття монетного
карбування в Богемії (1929)5.

Čermák 1882: 27.
Smolík 1894. 112.
3
Smolík 1971: 134.
4
Katz 1927: 58.
5
Katz 1980: 33.
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У 1934 р. в «Чеському історичному журналі» (Český časopis historický)
друкується розлога стаття Густава Скальського (Gustav Skalský) про монетну
реформу Вацлава ІІ. Стаття стала першим докладним дослідженням грошової
реформи цього чеського короля, де автор розглянув передумови підготовки та
проведення реформи, стопу карбованих монет, деталі емісійної політики
Вацлава ІІ, а також обґрунтовував причини швидкого розповсюдження празьких
грошів на ринках сусідніх держав1. Тоді ж у Чеських Будейовіцах власним
коштом видрукував працю, присвячену опису варіантів грошів Владислава ІІ
(1471–1516), відомий колекціонер і нумізмат, відставний дивізійний генерал
Йіндржих Тейсінгер (Jindřich Teisinger)2. Його дослідження посідають особливе
місце в чеській нумізматиці празького гроша. Вважаючи запропоновану
Й. Смоліком методику типізації grossi pragenses за формою розділових знаків у
легенді недосконалою, нумізмат запропонував класифікувати монетні типи
гроша за іконографією корони на аверсі, лева на реверсі, різною формою
окремих літер і розділових знаків легенди. Невдовзі після виходу брошури
Й. Тейсінгер у «Чехословацькому нумізматичному часописі» (Numismatický
časopis Československý) публікує доповнення до свого каталогу, пропонуючи
нумізматичній спільноті опис придбаних ним для власної колекції та раніше
неописаних 7-ми варіантів грошів Владислава ІІ 3.
Перервані в роки Другої світової війни нумізматичні дослідження чеських
вчених поновлюються лише у 1950-х рр. Важливе місце в чеській історіографії
нашої теми посідають праці К. Кастеліна (Кarl Castelin), який у 1950-х –
1970-х рр. досліджував чеську монету дрібних номіналів догуситського та
гуситського періодів (1300–1471)4, вивчав хронологію емісії празьких грошів,
зокрема й тих що карбувалися в період правління Яна Люксембургського (1310–
1346)5; описував та аналізував надкарбування на монетах з Кутної Гори6.
Підсумком двадцятирічної дослідницької праці нумізмата в царині вивчення
карбування та обігу празького гроша стала монографія «Grossus Pragensis»,
друге видання якої побачило світ німецькою мовою у Брауншвейгу (1973) 7. Cаме
К. Кастелін, спільно зі своїм колегою І. Панеком (Ivo Pánek), підготували до
друку перевидання згаданої вище книги Й. Смоліка, склавши примітки та
коментарі до оригінального авторського тексту. І. Панеку також належить
ґрунтовний аналіз еволюції монетної стопи празьких грошів та їхніх фракцій у
період проведення грошової реформи Яна І Люксембурзького8.

Skalský 1934: 12-32.
Teisinger 1934-a: 23.
3
Teisinger 1934-b: 25-27.
4
Castelin 1953: 292.
5
Саstelin 1960: 129-167.
6
Castelin 1962: 71-94.
7
Castelin 1973: 90.
8
Pánek 1973: 33-45.
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Про розширення горизонту дослідження празького гроша у повоєнний
період, уведення в суто нумізматичний дискурс ширшого міждисциплінарного
аспекту, свідчать наукові студії Е. Нохейлової-Пратової (Emanela NohejlováPrátová). Дослідниця вивчала зображення на чеських монетах, медалях і
печатках доби Середньовіччя. У 1955 р. у празькому видавництві «Orbis»
виходить друком її книга «Краса чеської монети», де вагоме місце посідає
історично-мистецтвознавчий аналіз іконографії празьких грошів1. Схожі мотиви
в іконографії найдавніших празьких грошів Вацлава ІІ 1300-1305 рр. і
синхронних їм у часі чеських печаток стали темою окремої статті
дослідниці (1960). Подібні стилеві паралелі дозволили авторці зробити
аргументоване припущення про те, що до авторства монетних штемпелів поряд
із італійськими майстрами мали стосунок також і найкращі придворні ювеліри
чеського короля2.
Майже синхронними названим вище працям є нумізматичні студії
С. Веселого (Stanislav Veselý). На основі вивчення скарбів празьких грошів,
зокрема скарбу з Ярошова над Нежаркою3, цей чеський нумізмат досліджував
особливості карбування монети за правління Вацлава IV, емісії грошів з іменем
цього короля, що карбувалися вже після його смерті у 1419 р.4 Згідно
розробленої дослідником хронології карбування празьких грошів Вацлава IV,
серед монет цього короля виділяються дві групи: ранні (карбовані у XIV ст.) та
пізні, що карбувалися в останні роки правління Вацлава IV. Ознаками останніх є
висота літер внутрішньої легенди аверсу (до 4,0 мм), перевернуті літери N і S; на
реверсі у лева великі лапи з гострими довгими пазурами, що заходять за обвідне
коло. Чеським дослідником і його колегами такі монети датуються періодом
після 1407-1408 р.5 С. Веселий також вивчав карбування празького гроша за
часів Карла IV (1346-1378). В останньому випадку вчений виділив та описав
8 базових варіантів штемпелів грошів цього короля6.
Пізній період карбування празького гроша у кінці XV – на початку XVI ст.
досліджувала Я. Гаскова (Jarmila Hásková). Дослідниця, зокрема, вивчала
карбування цієї монети у період 1471-1526 рр., що охоплював час від початку
королювання Владислава ІІ до завершення правління Людовіка І7. В основу своєї
типології дослідниця поклала варіанти штемпелів монет, що відрізнялися
формою літер і роздільників, а також помилки, які траплялися в написанні
легенд. Цей метод складання типології празьких грошів пізніше застосовували й
інші автори для створення типологічних класифікацій монет Карла IV,
Nohejlová-Prátová 1955: 190.
Nohejlová-Prátová 1960: 95-108.
3
Veselý 1964: 19-46.
4
Veselý 1966: 157-161.
5
Vesely 1964: 32-33.
6
Veselý 1968: 123-138.
7
Hásková 1971: 64.
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Вацлава IV, Георгія Подебрадського та Людвіка Ягеллонського1. Результатом
багаторічної праці Я. Гаскової стала публікація у 1991 р. суттєво доповненої
монографії-каталогу празьких грошів за весь період їх карбування2.
Попри незаперечне наукове значення типології Я. Гаскової, чеські колеги
закидають її монографії багато неточностей та помилок почасти спричинених
недосконалістю технічного обладнання, що використовувалось підчас
візуального дослідження та фотофіксації нумізматичного матеріалу. Це
особливо стосується грошів Владислава II, якість карбування яких була низькою.
Серед основних недоліків типології Я. Гаскової нумізмати називають велику
кількість очевидних помилок друку, неповний або ж узагалі помилковий опис
деяких деталей зображення монет, а також хронологічну неузгодженість
конкретних типів штемпелів. Низька якість ілюстрацій та недосконалий
словесний опис варіантів зображення корони та лева, часто вводять в оману
читача та не дозволяють вірогідно ідентифікувати нумізматичний матеріал.
Поряд із цим, авторка монографії не приділила належної уваги великому спектру
використання у варіантах штемпелів різних форм літер, відтак цілий ряд дефакто існуючих типів монет у цій типології так і не було враховано. Виявилося,
що серед 2826 примірників грошей, які стали джерелом для типології
Я. Гаскової, майже не було зразків для укладання типологічного ряду періоду
масового карбування празького гроша, що тривав за правління Владислава II
Ягелонського3. Все ж слід зазначити, що, попри всі свої недоліки, дослідженнякаталог Я. Гаскової протягом десятиліть залишається актуальним для численної
аудиторії нумізматів і колекціонерів.
Початком 1970-х рр. датуються перші спроби молодого тоді чеського
нумізмата В. Пінти (Václav Pinta) у вивченні проблематики карбування
празького гроша. Зокрема у 1969 р. у фаховому журналі Numismatické listy
вчений публікує статтю, в якій аналізує варіант штемпеля празького гроша
Людовіка І Ягелонського з помилкою в легенді4. Надалі автор зосередився на
аналізі питань якості карбування5 та хронології емісії празьких грошів Карла IV
(1346-1378)6.
До теми карбування празького гроша В. Пінта повертається наприкінці
1990-х рр. Досвідчений та авторитетний нумізмат у 1999 р. публікує брошуру
«Празькі гроші Карла ІV. 1346-1378» (вдруге перевидана у 2005 р.), в якій
детально описує та каталогізує усі відомі варіанти цих карбівок7. На початку
ХХІ ст. В. Пінта знову зосереджується на вивченні прикладних питань
Pinta 2015; Hána 2003: 189; Cycoňova & Richtera 2015: 114-131; Vaňouch 2016: 13-61.
Hásková 1991: 282.
3
Černohorský 2021.
4
Pinta 1969: 59-60.
5
Pinta 1973: 149-151.
6
Pinta 1971: 71-80.
7
Pinta 1999: 36.
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нумізматики празьких грошів, зокрема досліджує їх метрологічні показники 1,
описує ще один рідкісний варіант гроша Карла IV2, розмірковує над
можливостями щодо виявлення варіанта празького гроша з Годоніна3, а також
оприлюднює нові дані про один із варіантів гроша Яна Люксембурзького з
помилкою в легенді4.
Початок новітнього (сучасного) етапу нумізматичних досліджень чеських
учених з нашої проблеми припадає на 1990-ті рр. У кінці 1990-х – на початку
2000-х рр. чеська історіографія празького гроша поповнюється працями Іржи
Ганна (Jiří Hána). У жовтні 1998 р. дослідник публікує свою першу брошуру з
історії карбування празьких грошей архаїчного (догуситського) періоду 13001385 рр.5. Надалі вчений вивчає маловідомі варіанти штемпелів празьких грошів
(1999-2002)6, а також публікує монографію, присвячену дослідженню монетного
карбування Вацлава IV, де пропонує докладний типологічний аналіз празьких
грошів цього короля та подає їх упорядкований каталог. Вперше в
нумізматичній науці автор розподілив усі празькі гроші Вацлава IV на дві серії:
стандартні (серед них 15 типів монет 1378-1419 рр. карбування) та нетипові
(8 типів грошів). Карбування останніх нумізмат пов’язує з періодом після смерті
короля Вацлава (1420-1423), а місцем карбування визначає два монетні двори
гуситів у Празі7. У монографії нумізмат вдався до реконструкції типологічного
ряду досить погано збережених монет цього короля, що було викликано
технологічно недосконалим і низькоякісним карбуванням грошів у цей період.
Недоліком видання є не дуже висока якість комп’ютерної обробки
ілюстративного матеріалу, що почасти стало наслідком поганої збереженості
нумізматичного матеріалу.
Після опублікування цієї монографії І. Ганна не полишив дослідницьких
зусиль у царині нумізматики празького гроша. Зокрема, у 2004-2009 рр. вчений,
одноосібно та у співавторстві, публікує низку статей, де оприлюднює новий
штемпельний варіант найдавнішого типу гроша Карла IV8, кілька невідомих
варіантів празьких грошів ягеллонського періоду9, нові дані про ці ж монети
карбування Вацлава IV10, власні міркування щодо типології та хронології
празького гроша Яна Люксембурзького11, результати аналізу паралелей в
композиції штемпелів типових серій монет Яна Люксембурзького та Карла IV 12,
1

Pinta 2000: 142-148.
Pinta 2002: 105-106.
3
Pinta 2005: 79-82.
4
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5
Hána 1998: 55.
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Hána 1999-a: 1-8; Hána 1999-b: 174-175; Hána 1999-c: 28-30; Hána 2002: 51-52.
7
Hána 2003: 189.
8
Hána 2004: 241-244.
9
Hána 2006: 191-195.
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Hána & Korený & Militký 2006: 256-266.
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Hána 2007: 107-114.
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Hána 2009: 38-40.
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а також публікує дані про нещодавно виявлені скарби празьких грошів Карла IV
та Вацлава IV1.
Систематизації та опису технологічних і типологічних особливостей
численних різновидів празьких грошей їх останнього емітента – Фердинанда І
(1526-1562), присвятив свою монографію-каталог І. Хвойка (Jiří Chvojka). Книгу
було видано накладом празької філії Чеського нумізматичного товариства у
1997 р.2. Дослідниця з Музею Східної Чехії в Градєц Кралове Д. Ворлова
(D. Vorlová) у 2002 р. опублікувала книгу про знайдений у цьому місті великий
скарб празьких грошів3.
В останні роки проблематику карбування празького гроша активно
студіюють чеські історики-нумізмати Л. Ріхтера (Lukáš Richtera), Я. Цихларж
(Jan Cihlář), М. Змрзли (Martin Zmrzlý), Т. Єрабек (Tomáš Jeřábek), М. Мазік
(Michal Mazík), Л. Цицонова (Lenka Cycoňová), Л. Кучера (Lukáš Kučera)
Х. Паткова (Hana Pátková), М. Ванoуш (Miloš Vaňouch), О. Черногорський
(Ondřej Černohorský). У колі їхніх наукових інтересів – проблеми фальшування
цих монет4, хронологія карбування та рідкісні варіанти штемпелів5, типологія
варіантів штемпелів гроша часів правління Вацлава ІІ (IV)6. Активно
публікуються нові нумізматичні джерела з теми, зокрема скарби з празькими
грошами виявлені в Чехії, Моравії та Словаччині7.
Висновки. Аналіз процесу становлення, еволюції та сучасного стану
досліджень чеської нумізматики з проблеми карбування та обігу празького
гроша XIV-XVI ст. дозволяє стверджувати, що у своєму розвитку ці студії
пройшли тривалий шлях від часу свого становлення у другій половині ХІХ ст.,
до новітнього періоду осягнення проблеми на початку ХХІ ст. Детальний
розгляд окресленого темою статті історіографічного доробку робить можливим
виділення трьох послідовних етапів нумізматичних досліджень. Перший етап
чеської історіографії проблеми охоплює 80-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.
Розпочавшись зі спорадичних спроб опису та реєстрації відомих типів празьких
грошів, що карбувалися чеськими королями починаючи з Вацлава ІІ (1278-1305)
та закінчуючи Фердинандом І (1526-1562), на початку ХХ ст. ці дослідження
переростають у цілеспрямовану наукову каталогізацію, вивчення легенд і
контрамарок. Розпочинаються спеціальні дослідження передумов підготовки та
проведення грошової реформи Вацлава ІІ, стопи карбованих ним монет,
Hána & Militký & Vařeka 2013: 77-93.
Chvojka 1997: 175.
3
Vorlová 2002: 199.
4
Richtera & Cíhlář & Mazík 2015: 159-164.
5
Cihlář & Richtera & Zmrzlý & Jeřábek 2013: 107-126; Cycoňová & Richtera 2015: 114-131; Cycoňová 2012a; Cycoňová 2012-b: 37-40; Cycoňová 2014: 77-78; Richtera & Cíhlář 2013: 89-97; Richtera & Cihlář 2016:
62-68; Richtera & Cíhlář & Zmrzlý 2014: 29-40.
6
Černohorský 2021.
7
Kučera & Cycoňová 2013: 171-177; Černohorský & Havrlant & Richtera 2017: 136-142; Černohorský &
Prostináková 2017: 298-304; Pátková & Jenč & Peša. 2017: 118-121; Pátková & Jenč & Peša 2017: 121-123;
Richtera & Kulhánek 2017: 308-312.
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особливостей емісійної політики цього монарха. Тоді ж було започатковано опис
штемпельних варіантів грошів Владислава ІІ (1471-1516). Другий етап
нумізматичних досліджень з нашої теми охопив 1950-ті – початок 1990-х рр. У
цей час не лише розширюється проблематика студій з історії карбування та обігу
празьких грошів, але й відбуваються якісні зрушення в методиці нумізматичних
досліджень. Досліджуються штемпельні різновиди та хронологія емісії празьких
грошів, зокрема й тих, що карбувалися в періоди правління Яна
Люксембургського, Вацлава IV та Карла IV (І), Владислава ІІ, Людовіка І. Вчені
описували та аналізували контрамарки (надкарбування) на монетах, звернули
увагу на історично-мистецтвознавчий аналіз іконографії празьких грошів;
вивчали питання якості монетного карбування. Проте технічна недосконалість
тогочасного обладнання для візуального обстеження та макрофотофіксації
нумізматичного матеріалу нерідко ставала причиною неповноти або неточності
даних.
Третій, сучасний етап розвитку чеських нумізматичних студій з історії
карбування та обігу празького гроша розпочався в першій половині 1990-х рр.
Від попередніх він відрізняється насамперед інтенсивним поповненням бази
нумізматичних джерел з теми новими знахідками скарбів празьких грошей.
З іншого боку, дослідження монетного карбування та обігу празького гроша з
суто історичних чи нумізматичних переростають у міждисциплінарні. Все
частіше нумізмати, з метою пошуку або підтвердження даних, використовують
не тільки актуальні методи нумізматики (методика штемпельного й
порівняльного аналізу, топографуванням скарбів і окремих монетних знахідок,
виділення періодів грошового обігу, методики аналізу складу монетних скарбів),
комплексні методики спеціальних історичних дисциплін, але й сучасні
неруйнівні методики природничих наук (фізико-хімічний аналіз монетного
металу, спектральні дослідження тощо). Цьому сприяє технічна досконалість
сучасних приладів, що використовуються вченими для візуального обстеження
та макрозйомки монет. Для сучасного етапу досліджень чеських нумізматів у
царині окресленої проблеми є характерним поєднання дослідницьких зусиль у
вивченні низки теоретичних і прикладних питань карбування та обігу празького
гроша. Зокрема, активно публікуються дані про нещодавно виявлені скарби
празьких грошів, вивчаються питання історії їх карбування в архаїчний період
емісії (1300-1385 рр.), досліджуються маловідомі та невідомі раніше варіанти
штемпелів цих монет. На новій джерельній базі описуються технологічні й
типологічні особливості численних різновидів празьких грошів карбування
Вацлава IV (1378-1419) та Фердинанда І (1526-1562), монети докладно
впорядковуються за типами та каталогізуються. Окремим напрямком
нумізматичних досліджень стала проблематика фальшування празьких грошів.
Сучасний стан студій чеської нумізматики з проблематики grossi
pragenses, очевидно, наближає вчених до осягнення феномену цієї монети як
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міжнародного платіжного засобу, усвідомлення її реальної ролі та місця на
грошових ринках країн Центральної та Східної Європи XIV-XVI ст.
Дослідження наших чеських колег активно тривають, а їхні результати та
висновки вочевидь потребують куди детальнішого аналізу, який, сподіваємось,
ще попереду.
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«ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ» ГРОШОВОГО ОБІГУ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ
МОНЕТ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (І)
MEDIEVAL COINS ON THE TERRITORY OF UKRAINE. “BRUSH
STROKES” TO THE MONETARY CIRCULATION (I)
Summary.
During the past two decades, with the development of private search using a
special equipment, the number of known coins has increased dramatically, opening up
the new opportunities for researchers.
The aim of the study. Some of these finds, mainly treasures, have been the
subject of the specialized research or have been the part of various numismatic
publications, which cannot be said of isolated finds that have only been partially
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covered in the scientific literature. At the same time, the individual finds are not
inferior to informative treasures, allowing a reconstructing the monetary circulation
of a single settlement or city, its economic potential, interregional trade relations and
many other aspects that contribute together to the restoration of the historical past.
Over the last 10-15 years, the authors of this article have been systematically
collecting information about the medieval coins found in Ukraine, some of which have
an exact location. Thus, the purpose of this article is the gradual introduction into
scientific circulation of the numismatic material originating from the territory of
modern Ukraine with its full description, illustrations and outlines, references to
current works and catalogues. It opens a series of articles on issues of the XV and
XVII centuries, namely the Moldavian coins of Alexander I the Good, Stephen III the
Great and one piece of the crown solidus of Sigismund III, found with them. Within the
22 coins described in the article, about 10 were found: 6 coins originate from
Chernivtsi region, 1 piece of Moldovan coins were founded in Vinnytsia, Poltava,
Volyn and Lviv regions. Other coins were also found on the territory of modern
Ukraine, the authors do not know the exact places of their discovery. The
Conclusions. The topographic distribution of the finds indicates that the main zone of
concentration of Moldavian coins falls on the Chernivtsi region, which is quite
natural, given that these lands, mentioned in written sources under the name of
Shipinska land (terra Sepenicensis), were was included the part of the Moldavian
principality since the end of XIV century. The distribution of Moldovan coin finds in
Ukraine corresponds to the same international trade routes that connected Central
Europe with the Crimean Peninsula, passing through the territory of modern Ukraine
and Moldova, known as «Tatar» and «Moldovan» trade routes; and the mediating the
role played by the lands of the Principality of Moldavia in this trade.
Keywords: Moldavian principality, Shipina land, numismatics, single finds,
topography of finds, trade routes.
Анотація.
Протягом минулих двох десятиліть унаслідок розвитку приватного
пошуку із застосуванням спеціальної техніки кількість відомих історичних
цінностей різко зросла, що відкрило нові можливості для дослідників.
Постановка проблеми. Деякі з таких знахідок, в основному скарби, ставали
предметом спеціалізованих досліджень або різноманітних нумізматичних
праць, чого не можна сказати про поодинокі знахідки, які лише частково були
висвітлені в науковій літературі. При цьому поодинокі знахідки не
поступаються інформативністю скарбам, дозволяючи реконструювати
монетний обіг окремо взятого поселення або міста, його економічний
потенціал, міжрегіональні торговельні зв'язки та багато інших аспектів, які в
сукупності сприяють відновленню історичного минулого. Протягом останніх
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10 – 15 років авторами цієї статті планомірно збиралася інформація про
середньовічні монети, знайдені на території України, деякі з яких мають точне
місце виявлення. Таким чином, мета цієї статті полягає в поетапному введенні
в науковий обіг нумізматичного матеріалу, що походить з території сучасної
України, з повноцінним описом, ілюстраціями та контурними абрисами,
посиланнями на актуальні роботи та каталоги. Відкриває серію стаття,
присвячена емісіям XV і XVII століть, а саме молдавським монетам Олександра
I Доброго, Стефана III Великого та одному екземплярові коронного соліду
Сигізмунда III, знайденого спільно із зазначенми. Із 22 описаних у статті монет
щодо 10 вдалося зафіксувати місце знахідки: 6 монет походять з Чернівецької
області, по 1 екземплярові молдавських монет було зафіксовано у Вінницькій,
Полтавській, Волинській та Львівській областях. Інші монети також були
виявлені на території сучасної України, про точніші місця їх виявлення авторам
не відомо. Висновки. Топографічний розподіл знахідок вказує на те, що основна
зона концентрації молдавських монет припадає на Чернівецьку область, що
цілком закономірно, якщо врахувати те, що ці землі, згадані в писемних
джерелах під назвою Шипинської землі (terra Sepenicensis), входили до складу
Молдавського князівства ще з кінця XIV століття. Розподіл знахідок
молдавських монет в Україні відповідає тим самим міжнародним торговим
шляхам, які пов’язували центральну Європу з Кримським півостровом,
проходячи територією сучасної України та Молдови, відомі як «татарський»
та «молдавський» торгові шляхи; і тієї посередницької ролі, яку відігравали
землі Молдавського князівства у цій торгівлі.
Ключові слова: Молдавське князівство, Шипинська земля, нумiзматика,
одиничні знахідки, топографія знахідок, торгівельні шляхи.
Постановка проблеми. З початком «епохи» металодетекторства обсяги
нумізматичних матеріалів, що стали знахідками, і не тільки їх, збільшилися
настільки значно, що реальні цифри виявлених комплексів та одиничних
знахідок ми навряд чи зможемо коли-небудь підрахувати. Деякі з цих знахідок, в
основному скарби, ставали предметом спеціалізованих досліджень або входили
до складу різноманітних нумізматичних зведень. Це цілком зрозуміло з
урахуванням їхньої унікальності та важливості для відтворення грошового обігу
того чи іншого періоду. На жаль, набагато менше уваги приділялося знахідкам
одиничних монет, віднайдених як у поселеннях, так і розрізнено, що також
знаходить своє пояснення. Хоча за інформативністю остання категорія ані трохи
не поступається першій. Більше того, найчастіше вона дозволяє реконструювати
грошовий обіг окремо взятого поселення або міста, його економічний потенціал,
міжрегіональні торговельні зв’язки та багато інших аспектів, які сприяють
відновленню історичного минулого.
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Враховуючи вище перелічені факти а також те, що протягом останніх
10 – 15 років авторами цієї статті планомірно збиралася інформація про
середньовічні монети, знайдені на території України (деякі з них мають точне
місце виявлення), ми вирішили поетапно вводити накопичений матеріал до
наукового обігу. Спочатку основний акцент ставився на середньовічні монети
молдавського походження, що було предметом інтересу одного з авторів, але в
ході дослідження з’ясувалося, що деякі знахідки були виявлені спільно з
монетами, карбованими в інших країнах.
Таким чином, ми вирішили не обмежуватися лише молдавським
матеріалом та публікувати всі середньовічні нумізматичні знахідки, інформацію
про які нам удалося зібрати. Ми не ставимо за мету встановлення їхнього
ступеня рідкісності для грошового обігу того чи іншого регіону. Основне
завдання статей цього типу полягає у введенні нумізматичного матеріалу в
науковий обіг, по можливості з повноцінним описом кожної монети, посиланням
на найбільш актуальні роботи та каталоги, з якісними ілюстраціями а також
історичною довідкою про події, які якимось чином могли вплинути на їхнє
поширення.
Викладення основних матеріалів дослідження. Серію статей відкриває
добірка з 22 екземплярів монет, викарбуваних у першій половині XV століття
(каталог, № 1 – 20), також дві монети випущені в кінці XV і на початку XVII ст.1
(відповідно каталог, № 21 і 22). Оскільки більшість описуваних монет складають
досить компактну групу, в каталозі вони наведені, виходячи не з місця
виявлення, а в їх хронологічному порядку, за країнами, емітентами та
періодами/роками випуску. Вказівки місця виявлення наводяться в описові для
кожної монети окремо.
Основна група знахідок пов’язана з ім'ям Олександра Доброго (каталог,
№ 1–20). Його тривале правління характеризується не лише зміцненням
центральної влади та численними політичними перетвореннями у країні, а й
випуском великого обсягу різноманітної монетної продукції. Молдавська
монетно-вагова система, основу якої складає грош, карбований за зразком
галицьких грошиків при Людовику I Анжу2 (1379 – 1382 рр.) ще при Петрі I
Мушаті3 (близько 1375 – 1391/1392 рр.), зазнає багаторазових змін, що пов’язані
з його поетапним та планомірним коригуванням за рахунок уведення багатьох
варіацій основного номіналу.

Інформація про деякі з цих знахідок була надана на Нумізматичному Конгресі “Moneda uneşte naţiunile”,
що проводився у Брашові в 2012 році, та опублікована як короткі тези: Dergaciova L., Bojko-Gagarin A.
New findings of Moldavian coins of 14 th – 16th centuries in Central and Western Ukraine. A few remarks on
the “Moldavian trade route”. Primul Congres Internaţional de Numismatică din România. “Moneda uneşte
naţiunile”. Rezumatele comunicărilor. Braşov, 2012. P. 34-36.
2
Крижанiвський 2007: 74-81, 186-187.
3
Дергачева 2019: 108-120, і особливо 119-120.
1
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Так, крім грошей випускаються монети в півтора гроша, названі в
застарілій нумізматичній літературі подвійними грошами1, і півгроші. Крім них
можуть бути згадані і два інших анепіграфних номінали, які до недавнього часу
так само зараховувалися до категорії півгрошів. Це так звані молдавські пули,
викарбувані з міді за зразком татарських пулів кінця XIV століття2, і дрібні
монети, умовно названі півгрошами із заниженою вагою3.
Із хронологічно-типологічної точки зору в нумізматичній літературі
прийнята типологія, запропонована О. Ілієску у 1970 році 4 і покладена в основу
нумізматичного каталогу «Румунські монети та банкноти» 1977 року5.
Відповідно до іконографічних особливостей монет, що простежуються за
збереженими державними печатками та їх відбитками, а також різними
геральдичними знаками, присутніми на монетах, О. Ілієску встановив, що
існувало шість основних типів або емісійних серій6, які були умовно поділені
ним на три основні фази у пізнішій роботі теоретичного плану 2000 року7. Не
будемо їх усіх перераховувати. Зупинимося тільки на тих, до яких відносяться
монети з нашого каталогу.
До першої фази монетної продукції Олександра (1400 – 1408 рр.) можуть
бути віднесені дореформені гроші I-го типу, карбовані з мідного сплаву зі
слідами посріблення в перші два роки його правління (№ 1–4), і
післяреформений півгрош, викарбуваний з досить якісного срібла,
найімовірніше близько 1407 – 1408 рр., у ту пору, коли, очевидно, й було
проведено саму реформу (№ 5). Після перетворень у монетному виробництві
продукція носить регулярний характер, а монетні типи набувають відмінних
знаків, які дозволяють відстежувати якість викарбуваної монети перед її
введенням у грошовий обіг. До другої фази (1408 – 1409 рр.) ми можемо
віднести лише монету у півтора гроші, випущену з високоякісного срібла, з
новим типом легенди та шоломом, розташованим над щитом реверсу (№ 6).
Третя фаза монетної продукції Олександра представлена в нашому каталозі
різними номіналами III-го, IV-го і V-го типів, що хронологічно вписуються в
період 1409 – 1431 рр. Це екземпляр у півтора гроша III-го типу, відзначений
трояндою над щитом реверсу (№ 7), монети у півтора гроша та півгроші IV-го
типу, з головою бика над щитом реверсу (відповідно, № 8–10 та 11–12), та мідні
пули, віднесені до V типу, з буквою «А» праворуч від щита реверсу (№ 15–17).
До цієї ж фази можуть бути віднесені ще два півгроші, що залишалися донедавна
поза типологією, запропонованою О. Ілієску. Їхня відмінність – буква «P»,
розташована над щитом реверсу в перевернутій позиції (№ 12–13). Іконографічні
Див.: Iliescu 2000: 65-69 та список літератури з даної проблеми.
Dergaciova 2013-2014: 154-157.
3
Dergaciova 2012: 65-68.
4
Iliescu 1970: 26-28.
5
Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977: 58-64.
6
Iliescu O. Moneda … P. 26-28.
7
Iliescu O. Aspecte ale economiei … P. 79-83.
1
2
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особливості екземплярів цього типу, які добре простежуються за формою лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах у другому полі щита реверсу (їх
число – 6 одиниць), як і використання тієї ж перевернутої літери «P» зліва від
щита реверсу, дозволяє співвіднести їх випуск із півторагрошами IV-го типу
(порівняти з № 12–13 і № 9) і датувати тим самим періодом, що вписується в
період 1415 – 1425 рр.
Найцікавішими, з економічної точки зору, стали дві монети невеликого
діаметру (№ 19–20). Виходячи із зображень, що збереглися на обох сторонах,
вони можуть бути віднесені до I-го типу і становити обрізані гроші (порівняти з
№ 19–20 і № 1–4). Екземпляри подібного роду поки що не ставали предметом
спеціального дослідження, хоча їхня кількість зростає серед випадкових
знахідок, і деякі з них уже були введені в науковий обіг 1. Поки що важко
сказати, коли монети цього типу були обрізані. Це могло статися невдовзі після
введення грошей І типу у грошовий обіг, тобто після 1402 року, в період, коли
монети дрібного номіналу не вироблялися, відповідно, існувала гостра потреба в
розмінній монеті. Але тоді виникає питання, на зразок монет якого номіналу
обрізалися ці гроші. Або ж у період, коли почали випускатися дрібні фракції
гроша (півгроші та півгроші із заниженою вагою), тобто після монетної реформи
1407 – 1408 рр., які могли стати прототипом для подібних екземплярів. Не
вдаючись у подробиці цього феномену, який вимагає ґрунтовного вивчення із
залученням великої бази даних, відзначимо, що поки залишається очевидним
той факт, що вилучення з обігу монет більшого номіналу з метою їхнього
подальшого обрізання було доцільним для населення і мало досить планомірний
характер.
Останні дві монети з нашого каталогу належать до молдавської та
польської продукції пізнішого періоду. Одна монета – це гріш II типу Стефана
III і датується періодом 1476/1479 – 1497 рр. (№ 21); інша монета – це коронний
солід Сигізмунда III, викарбуваний у 1624 (№ 22).
Коротко описавши монетну продукцію, розглянемо їхню топографію
відповідно до сучасного територіально-адміністративного поділу України. На
карті місця виявлення монет відповідають або конкретним населеним пунктам
(карта, № 4, 10–11, 18), або ж адміністративним центрам тієї чи іншої області або
району (карта, № 1, 3, 5–6, 21–22). Із 22 монет тільки для десяти ми маємо більшменш точну інформацію про місце їх виявлення. Монети походять із таких
областей:
o
Чернівецької (6 екз.) – грош I-го типу Олександра, виявлений разом з
грошем Стефана III та солідом Сигізмунда III у Хотинському районі (№ 1,
21–22); монета в півтора гроша IV типу Олександра I, знайдена в селі

1

Один екземпляр був знайдений у селі Резень Яловенського району республіки Молдова (Dergaciova L.
Monede medievale … P. 73, nr. 21).
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Вітрянка Сокирянського району (№ 10); один півгрош I-го типу і півтора
гроша II-го типу Олександра I (№ 5–6);
o
Вінницької (1 екз.) – грош І-го типу Олександра, знайдений у місті
Брацлав Немирівського району спільно з кількома молдавськими та
польськими монетами, про які не збереглося більш детальної інформації
(див. інформацію в каталозі для № 4);
o
Полтавської (1 экз.) – грош I-го типу Олександра (№ 3);
o
Львівської (1 екз.) – півгрош IV типу Олександра, виявлений у селі
Борщовичі (№ 11);
o
Волинської (1 екз.) – анепіграфна монета Олександра I невстановленого
типу, виявлена поблизу міста Любомля (№ 18).
Інші монетні знахідки з нашого каталогу були виявлені на території України.
Для них ми не маємо більш точних даних (12 прим.; № 2, 7–9, 12–17, 19–20).
Як бачимо з карти, основна зона концентрації молдавських монет
припадає на Чернівецьку область, що цілком закономірно, враховуючи, що ці
землі, згадані в писемних джерелах під назвою Шипинської землі (terra
sepenicensis), входили до складу Молдавського князівства ще з кінця
XIV століття1. Інші знахідки, для яких ми маємо більш-менш достовірну
інформацію про місце їх виявлення, розподіляються у двох основних
напрямках – у північно-західному та північно-східному. Їхня концентрація
відповідає тим самим міжнародним торговим шляхам, які пов’язували
центральну Європу з Кримським півостровом, проходячи територією сучасних
України та Молдови, відомі як «татарський» та «молдавський» торгові шляхи; і
тієї посередницької ролі, яку відігравали землі Молдавського князівства у цій
торгівлі.
Висновки дослідження. Враховуючи невеликий обсяг даних, який ми
вводимо в науковий обіг, як і інформацію, яку ще потрібно опублікувати, поки
що рано робити конкретні висновки про грошовий обіг молдавської монети на
території сучасної України. Зазначимо лише, що монетні знахідки, що
публікуються в цій статті, доповнюють уже відомі дані, зібрані для ПівденноЗахідної та Західної частини України та зазначені в роботах О. Огуя 2,
С. Пивоварова3, С. Пивоварова, Н. Боднарюка та Л. Дергачової4,
А. Крижанівського5 та інших.

Дивись дискусії з цієї теми у таких роботах: Panaitescu 1956: 103; Purici 1996: 349-362; Балух 2008: 150157; Балух 2010: 27-39; Pînzar 2016.
2
Огуй 1997; Огуй 2008; Огуй 2009.
3
Пивоваров 2002; Пивоваров 2003: 171-182; Пивоваров 2009: 21-35 тощо.
4
Bodnariuc, Dergaciova, Mordovin 2019: 111-138, дивись і список літератури.
5
Kryżaniwskij 2009: 171.
1
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Каталог1
Молдавія
Олександр I Добрий (1400 – 1432 рр.)
Грош (1400 – 1402 рр.)
Аверс. Голова бика анфас, зірка між рогами, троянда праворуч, півмісяць
ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у зовнішньому
крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – дві лілії,
розташовані вертикально 1/1; крапковий обідок. Кругова легенда у зовнішньому
крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 27, серія I (1400 – 1408 рр.); Buzdugan G., Luchian
O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 361-367, тип Id; Iliescu O. Aspecte ale
economiei … P. 79, nr. 2, фаза I (1400 – 1408 рр.), емісія I (1400 – 1408 рр.); Pârvan
K. Monede moldovenești descoperite în Dobrogea. Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a
50-a aniversare, 1950 – 2000 рр. Omagiu lui Simion Gavrilǎ la 45 de ani de activitate,
1955 – 2000. Tulcea, 2000. P. 563-572 (1399/1400 – 1402 рр.).
1. AE, 0,7 гр, 18,5 мм; обламана, радіальні тріщини, більша частина
зображення аверсу та реверсу непомітна.
Аверс: …SALE…
Реверс: …DE…
Знайдена у Хотинському районі Чернівецької області, 2010/2011, разом з
монетами 21-22 з цього каталогу.
2. AE з незначними слідами посріблення, 0,6 гр, 18 мм; дрібні обломи на
краю монети, численні радіальні тріщини.
Аверс: …XANDD(D перегорнута)RVS
Реверс: …LDAVIDNS…
Знайдено в Україні, 2010.
3. AE, 0,50 гр, 18 мм, 11h; радіальні тріщини, сильно кородована,
більшість зображення аверсу і реверсу невидима.
Аверс: …S…
Реверс: …Про…
Знайдена у Полтавській області, 2011.

1

Опис монет подано за геральдичними канонами, де справа знаходиться ліворуч від того, що дивиться, а
ліворуч, відповідно, праворуч від того, що дивиться.
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Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, півмісяць праворуч,
троянда ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – дві лілії,
розташовані вертикально 1/1; крапковий обідок. Кругова легенда у зовнішньому
крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 27, серія I (1400 – 1408 рр.); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 359–360, тип Ic; Iliescu O.
Aspecte ale economiei … P. 79, nr. 2, фаза I (1400 – 1408 рр.), емісія I (1400-1408);
Pârvan K. Monede moldovenești descoperite în Dobrogea. Istro-Pontica. Muzeul
tulcean la a 50-a aniversare, 1950 – 2000. Omagiu lui Simion Gavrilǎ la 45 de ani de
activitate, 1955 – 2000 рр. Tulcea, 2000. P. 563-572 (1399/1400 – 1402 рр.).
4. AE, ? гр, 16 мм; сліди корозії не дозволяють відновити більшу частину
зображення аверсу та реверсу.
Аверс: … XAN…
Реверс: …VID(D перегорнута)N…
Знайдено у місті Брацлав Немирівського району Вінницької області, 2011.
За словами знахідника, спільно з кількома молдавськими монетами, а саме
грошами Стефана (можливо III, приписка авторів) та півгрошем Олександра I, а
також одним польським півгрошем 1548 року Сигізмунда II Августа серед
мідних уламків.
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?p=4263948#4263948 (переглянуто
22.01.2011, цей екземпляр).
Півгрош (близько 1407 – 1408 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч, лілія на
сліблі затиснених у роті бика, над якою розташований півмісяць ліворуч від
голови бика; крапковий обідок.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – дві лілії,
розташовані вертикально 1/1, по одній лілії зверху, праворуч та ліворуч від
щита; крапковий обідок.
Iliescu O. Moneda … P. 27 серія I (1400 – 1408 рр.); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 368–370, тип I; Iliescu O. Aspecte
ale economiei … P. 79, nr. 2, фаза I (1400 – 1408 рр.), емісія I (1400 – 1408 рр.);
Дергачева Л. В. Клад молдавских монет из села Кочулия и молдавско-польские
отношения начала XV в. Средневековая Нумизматика Восточной Европы.
Выпуск 6. Москва, 2017. С. 221-222 с предложением даты выпуска монет этого
типа и номинала в интервале 1407 – 1408 гг.
5. AR, ? гр, близько 15 мм.
Знайдено у Чернівецькій області, 2011.
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Півтора гроша (1408 – 1409 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – сім лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 4/3, шолом над щитом; крапковий
обідок. Кругова легенда у зовнішньому крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 27, подвійний грош, серія II (1408); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 371, подвійний грош, тип II;
Iliescu O. Aspecte ale economiei … P. 80, nr. 5, півтора гроша, фаза II (1408 – 1409
рр.), емісія III (1408 – 1409 рр.); Дергачева Л. В. Клад молдавских монет из села
Кочулия и молдавско-польские отношения начала XV в. Средневековая
Нумизматика Восточной Европы. Выпуск 6. Москва, 2017. С. 221-222 с
предложением даты выпуска монет этого типа в период 1408 – 1409 гг.
6. AR, ? гр, близько 22 мм.
Аверс: +MONE•ALEXANDRV
Реверс: +WD•MOLDAVIENSS
Знайдена в Чернівецькій області, 2011.
Півтора гроша (близько 1409 – 1415 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – сім лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 4/3, троянда над щитом; крапковий
обідок. Кругова легенда у зовнішньому крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 27, подвійний гріш, серія III (1408); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 377-380, подвійний гріш, тип III;
Iliescu O. Aspecte ale economiei … P. 80, nr. 7, півтора гроша, фаза III (1409 – 1431
рр.), емісія IV (1409 – 1415 рр.).
7. AR, 1,1 гр, 22x17 мм; фрагментована, зі слідами корозії, які не
дозволяють відновити більшу частину зображення аверсу та реверсу.
Аверс: …A…NDRI
Реверс: +WDM…
Знайдено в Україні, 2010.
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Півтора гроша (близько 1415 – 1425 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – шість лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 3/3, голова бика над щитом та частково
його перекриває, ключ праворуч від щита; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 28, подвійний гріш, серія IV (1415 – 1430 рр.);
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 399, подвійний
гріш, тип IV; Iliescu O. Aspecte ale economiei … P. 80, nr. 10, півтора гроша, фаза
III (1409 – 1431 рр.), емісія V (1415 – 1425 рр.).
8. AR, 1,01 гр, 20 мм.
Аверс: +MONE:ALEXANDRI
Реверс: +WD:MOLDAVIENSIS
Знайдена в Україні, 2010.
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=293536 (переглянуто 24.11.2010,
цей екземпляр).
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – шість лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 3/3, голова бика над щитом і частково
його перекриває, літера Р у перевернутому положенні зліва від щита; крапковий
обідок. Кругова легенда у зовнішньому крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 28, подвійний грош, серія IV (1415 – 1430 рр.);
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 398, подвійний
грош, тип III; Iliescu O. Aspecte ale economiei … P. 80, nr. 10, півтора гроша, фаза
III (1409 – 1431 рр.), емісія V (1415 – 1425 рр.).
9. AR, 1,25 гр, 22 мм; частково відсутнє зображення на обох сторонах
монети.
Аверс: …NEALE…DRI
Реверс: +WDM…AVIENSIS
Знайдено в Україні, 2010.
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Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда(?) праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – шість лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 3/3, голова бика над щитом та частково
його перекриває, півмісяць ліворуч від щита; крапковий обідок. Кругова легенда
у зовнішньому крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda … P. 28, подвійний гріш, серія IV (1415 – 1430 рр.);
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 407, подвійний
гріш, тип III; Iliescu O. Aspecte ale economiei … P. 80, nr. 10, півтора гроша, фаза
III (1409 – 1431 рр.), емісія V (1415 – 1425 рр.).
10. AR, ? гр, близько 21 мм; сильне зміщення штемпеля аверса, частково
відсутнє зображення з обох боків монети.
Аверс: + ... ONEALEX ... I
Реверс: +WDMOLDAVIEN…IS
Знайдено у селі Вітрянка Сокирянського району Чернівецької області,
2011.
Півгрош (близько 1415 – 1425 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – п’ять лілій,
розташованих у трьох горизонтальних рядах 2/2/1, голова бика над щитом і
частково його перекриває, троянда праворуч, півмісяць ліворуч від неї, літера I
ліворуч від щита; крапковий обідок.
Iliescu O. Moneda … P. 28, серія IV (1415 – 1430 рр.); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 412, тип IV; Iliescu O. Aspecte
ale economiei … P. 81, nr. 12, фаза III (1409 – 1431 рр.), емісія V (1415 – 1425 рр.).
11. AR, 0,5 гр, 15 мм; незначний зсув штемпеля реверсу. Знайдено у селі
Борщовичі Львівської області, 2011.
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=666784 (переглянуто 22.01.2012,
цей екземпляр).
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць зліва голови бика; крапковий обідок.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – п’ять лілій,
розташованих у трьох горизонтальних рядах 2/2/1, голова бика над щитом і
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частково його перекриває, троянда праворуч, півмісяць зліва від неї; крапковий
обідок.
Iliescu O. Moneda ... P. 28, серія IV (1415 – 1430 рр.); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 410 – 411, тип IV; Iliescu O.
Aspecte, ale economiei … P. 81, nr. 12, фаза ІІІ (1409 – 1431 рр.), емісія V (1415 –
1425 рр.).
12. AR, 0,19 гр, 13x12 мм; обламана, частково відсутнє зображення на
обох сторонах монети.
Знайдено в Україні, 2010.
Півгрош (близько 1409 – 1425 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць зліва голови бика; крапковий обідок.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: I – три балки, II – шість лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 3/3, літера Р у перевернутому
положенні над щитом та частково його перекриває, троянда праворуч від щита;
крапковий обідок.
Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, nr. –; порівняти nr. 385, тип III та nr. 430,
тип V; Дергазіова Л. Монеде medievale descoperite la Răzeni (II). Contribuții la
tipologia emisiunilor moldovenești. Studii și cercetări de numismatică. Serie Nouă.
Vol. V–VIII (XVII–XX), 2014 – 2017 рр. București, 2018. P. 97-99 з дискусією про
атрибуцію монет цього типу та їх можливим датуванням (1409 – 1425 рр.).
13. AE, 0,32 гр, 13 мм; частково відсутнє зображення на обох сторонах
монети.
Знайдено в Україні, 2010.
http://forum.violity.kiev.ua/download.php?id=70776 (переглянуто 09.01.2010,
цей екземпляр).
14. AE, ? гр, 13 мм.
Знайдено в Україні, 2010/2011.
Пул (близько 1425 – 1430 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць ліворуч від голови бика; крапковий обідок.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – сім лілій,
розташованих у двох вертикальних рядах 4/3, літера А праворуч від щита;
крапковий обідок.
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Iliescu O. Moneda … P. 28, півгріш, серія V (1430); Buzdugan G.,
Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 418, півгріш, тип V; Iliescu O.
Aspecte, ale economiei … P. 82, nr. 21, півгріш, фаза ІІІ, емісія IX (1425 – 1430
рр.); Dergaciova L. New Coin Hoard finds … P. 154-157 термін пул для даної
категорії монет.
15. AE, 0,55 гр, 14 мм.
Знайдено в Україні, 2010.
16. AE, 0,39 гр, 15 мм, обламана.
Знайдено в Україні, 2010.
17. AE, 0,19 гр, 15 мм; частково відсутнє зображення на обох сторонах
монети; численні радіальні тріщини.
Знайдено в Україні, 2010.
Анепіграфна монета не встановленого типу (близько 1409 – 1430 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
півмісяць зліва голови бика; крапковий обідок.
Реверс: слабко помітні сліди горизонтальних балок та лілій.
Buzdugan, Luchian, Oprescu 1977, nr. –; порівняти nr. 418 – 461.
18. AE,? гр, 13 мм; слабко помітне зображення реверсу, яке дозволяє
встановити всі його компоненти.
Знайдено поблизу міста Любомля Волинської області, 2010 року.
Гроші (1400 – 1402 рр.) обрізані
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, троянда праворуч,
невстановлений елемент зліва голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – дві лілії,
розташовані вертикально 1/1; крапковий обідок. Кругова легенда у зовнішньому
крапковому обідку.
Для необрізаних (цілих) екземплярів дивись: Iliescu O. Moneda … P. 27,
тип I (1400 – 1408 рр.); Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote …
Nr. 361–367, тип Id; Iliescu O. Aspecte, ale economiei … P. 79, nr. 2, гріш, фаза I
(1400 – 1408 рр.), емісія I (1400 – 1408 рр.).
19. AE, 0,26 г, 14x13 мм.
Знайдено в Україні, 2011.
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http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=671292 (переглянуто 22.01.2011,
цей екземпляр).
Аверс. Голова бика в анфас, зірка між рогами, півмісяць праворуч,
невстановлений елемент зліва голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Розсічений геральдичний щит: І – три балки, ІІ – дві лілії,
розташовані вертикально 1/1; крапковий обідок. Кругова легенда у зовнішньому
крапковому обідку.
Для необрізаних (цілих) екземплярів дивись: Iliescu O. Moneda … P. 27,
тип I (1400 – 1408 рр.); Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C. Monede și bancnote …
Nr. 359–360, тип Ic; Iliescu O. Aspecte, ale economiei … P. 79, nr. 2, грош, фаза I
(1400 – 1408 рр.), емісія I (1400 – 1408 рр.).
20. AE зі слідами посріблення, 0,27 гр, 10x9 мм.
Знайдено в Україні, 2010/2011.
Стефан III Великий (1457 – 1504 рр.)
Грош (1476/1479 – 1497 рр.)
Аверс. Голова бика в анфас, троянда між рогами, троянда праворуч,
півмісяць зліва від голови бика; крапковий обідок. Кругова легенда у
зовнішньому крапковому обідку.
Реверс. Подвійний рівносторонній хрест у геральдичному щиті; крапковий
обідок. Кругова легенда у зовнішньому крапковому обідку.
Iliescu O. Moneda ... P. 33, тип II (1480 – 1504 рр.); Buzdugan G., Luchian O.,
Oprescu C. Monede și bancnote … Nr. 637, тип II, але троянда 1; OberländerTârnoveanu E. Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ștefan
cel Mare (1457 – 1504 рр.). Analiză critică. Cercetări Numismatice. Vol. ІХ–ХІ.
București, 2005. P. 303, тип II, варіант 1, підваріант b (1476/1479 – 1497 рр.).
21. AR, 0,6-0,7 гр, 15 мм.
Аверс: +MONETAMOLDAVI
Реверс: +STEFANVSVOIEV
Знайдено у Хотинському районі Чернівецької області, 2010/2011, разом з
монетами 1 та 22 з цього каталогу.
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Річ Посполита (Польсько-Литовська унія)
Сигізмунд III (1587 – 1632 рр.)
Коронний солід 1624 року
Аверс. Під короною монограма S із гербом Ваза посередині; лінійний
обідок. Кругова легенда у зовнішньому лінійному обідку.
Реверс. Під короною герби Польщі та Литви у здвоєних медальйонах,
династична емблема Ваза у геральдичному щиті під медальйонами; крапковий
обідок. Кругова легенда у зовнішньому крапковому обідку.
Kamiński C., Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1587 – 1632 (Zyrmunt III
Waza). Warszawa: Krajowa agencja wydawnicza, 1990, nr. 230–231, коронний солід
1624.
22. AR, ? гр, близько 20 мм; обламана по краю.
Аверс: SIG3D:G: – R PO M D L.
Реверс: SOLID R – POL1624.
Знайдено у Хотинському районі Чернівецької області, 2010/2011, разом з
монетами 1 та 21 з цього каталогу.
References
Baluh, О. (2008) Perehid «Shypyns'koi' zemli» pid vladu moldavs'kyh vojevod u drugij
polovyni 70h – 90h r. XIV st. [The transitiona of “Shipina land” under the rule
of Moldovan voievodes in the second half of 70s-90s of the 14th c.].
Bukovyns'kyj zhurnal. 2. 150-157. [in Ukrainian].
Baluh, А.V. (2010) «Shypynskaja zemlja»: ystoky y sud'ba [“Shipina Land”: origins
and destiny]. Stratum plus. 6. 27-39. [in Russian].
Dergacheva, L.V. (2017) Klad moldavskyh monet yz sela Kochulyja y moldavskopol'skye otnoshenyja nachala XV v. [The coin hoard of Moldovan coins found
in the Cociulia village and Moldovan–Polish relations at the beginning of the
15th c.]. Srednevekovaja Numizmatika Vostochnoj Evropy. 6. 213-235. [in
Russian].
Dergacheva, L.V. (2019) Gosudarstvennaja i dinasticheskaja jemblemy na pervyh
moldavskih jemissijah XIV veka (k voprosu o tom, chto schitat' aversom, a chto
reversom monet Petra I) [State and Dynastic Emblems on the first Moldovan
issues of the 14th century (to the problem of what is to consider an obverse and
what is the reverse of Peter's coins)]. Visnyk L'vivs'kogo universytetu. Serija
istorychna. Specvypusk. 108-122. [in Russian].
Kryzhanivs'kyj A. (2007) L'vivs'kyj monetnyj dvir u XIV-XV stolittjah [Lviv Mint in
the 14th–15th centuries]. L'viv: VAT L'vivoblenergo. [in Ukrainian].
Oguj O.D. (1997) Monetno-lichyl'ni najmenuvannja na Bukovyni ta v Moldovi (kinec'
14 – persha tretyna 19 st.): problema funkcional'nyh polinominacij v
314

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

adaptyvnyh terminosystemah [Coin-counting names in Bukovina and Moldova
(end of the 14th – first third of the 19th c.): to the problem of functional
polynomials in adaptive terminologies]. Chernivci: Ruta. [in Ukrainian].
Oguj O.D. (2008) Monetni znahidki na Bukovyni. Systemno-kvantytatyvne zistavlennja
[Coin finds in Bukovina. System-quantitative comparison]. Chernivci: Ruta. [in
Ukrainian].
Oguj O.D. (2009) Istorija obigu groshovyh odynyc' ta i'h najmenuvan' na Bukovyni.
Chastyna 1 (1370-1475) [History of monetary circulation and their
denominations in Bukovina. Part 1 (1370–1475)]. Chernivci: Chernivec'kyj
Nacional'nyj Universytet. [in Ukrainian].
Pyvovarov S. (2002) Numyzmatychni pam'jatky Bukovyny (antychnyj ta
seredn'ovichnyj chas) [Numismatic monuments of Bukovina (ancient and
medieval times)]. Chernivci: «Zelena Bukovyna». [in Ukrainian].
Pyvovarov S. (2003) Seredn'ovichni numizmatychni materialy v arheologichnyh
kompleksah Bukovyny [Medieval numismatic materials in the archaeological
complexes of Bukovina]. Naukovyj visnyk Chernivec'kogo Universytetu.
Istorija. Politychni nauky. Mizhnarodni vidnosyny. Zbirnyk naukovyh prac'.
173-174. Chernivci: Ruta. 171-182. [in Ukrainian].
Pyvovarov S. (2009) Moldavs'ki monety na terytorii' Bukovyny (znahidky na
arheologichnyh pam'jatkah) [Moldovan coins on the territory of Bukovina
(finds at archeological sites)]. Pytannja starodavn'oi' ta seredn'ovichnoi' ystorii',
arheologii' j etnologii' (zbirnyk naukovyh prac'). 2(28). Chernivci: Prut. 21-35.
[in Ukrainian].
Bodnariuc, N. & Dergaciova, L. & Mordovin, M. (2019) Descoperiri numismatice și
arheologice din Nordul Bucovinei (I). [Numismatic and archaeological
discoveries from Northern Bukovina] Arheologia Moldovei [The archeology of
Moldova]. (42). 111-138. [in Romanian].
Buzdugan, G. & Luchian, O. & Oprescu, C. (1977) Monede și bancnote Româneşti.
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Numismatică din România. “Moneda uneşte naţiunile”. [The First International
Numismatic Congress in Romania. “Currency unites nations”]. Braşov, pp. 3436. [in English].
Iliescu, O. (1970). Moneda în România (491–1864). [Coins in Romania (491–1864)].
Bucureşti: Meridiane. [in Romanian].
Iliescu, O. (2000). Aspecte ale economiei monetare în Moldova sub domnia lui
Alexandru cel Bun. [Aspects of the monetary economy in Moldova under the
reign of Alexander the Great]. Revista Istorică. Serie Nouă. [Historical Journal.
The New Series]. Vol. XI. (1-2). 59-95. [in Romanian].
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II. ОГЛЯДИ
МУЗЕЙ
«НУМІЗМАТИЧНА КОЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ПЕТРА ЙОСИПОВИЧА
КАРИШКОВСЬКОГО»
THE «NUMISMATIC COLLECTION OF PROFESSOR
PETRO YOSYPOVYCH KARYSHKOVSKY»
MUSEUM
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – відома освітня
та наукова інституція в Україні та Центральній Європі. Саме в цьому закладі
склалися стійкі традиції поглибленого вивчення історії доби Античності, з лав
випускників університету вийшло не одне покоління відомих дослідників.
Одним із найвідоміших учених, який все професійне життя присвятив
Одеському університету, був професор Петро Йосипович Каришковський-Ікар
(1921 – 1988 рр.).
Петро Йосипович був ученим-енциклопедистом у повному розумінні
цього визначення. Простір його наукових уподобань просто вражає. Тема
кандидатської дисертації дослідника «Політичні взаємовідносини Візантії,
Болгарії та Русі у 967 – 971 рр.)» відноситься до періоду середньовічної історії.
У подальшому Петро Йосипович зацікавився проблемами античної нумізматики
та став визнаним авторитетом у цій галузі. Ціла низка його статей та докторська
дисертація «Монетна справа та грошовий обіг Ольвії (VI ст. до н. е. – IV ст.
н. е.)» висвітлює особливості монетної справи ольвіополітів протягом цілого
тисячоліття.
Наукові дослідження вченого створили основу вивчення античної
нумізматики на принципово новій основі, а праці П. Каришковського актуальні й
сьогодні.
Для збереження пам’яті про видатного одеського вченого в Університеті
за сприяння кафедри всесвітньої історії, родичів дослідника, меценатів та містян
було створено музей – «Нумізматична колекція професора Петра Йосиповича
Каришковського». Перша вітрина оповідає про науковий доробок Петра
Йосиповича та вміщує опубліковані ним друковані наукові праці, а також
демонструє наукові збірники, які вшановують пам’ять вченого, – публікації
наукових конференцій-читань, присвячених пам’яті вченого. В цьому році було
проведено XIII-ті читання, присвячені 100-річчю від дня народження Петра
Каришковського. Матеріали цих конференцій опубліковано у наукових збірках
«Стародавнє Причорномор’я». Окрасою стенду із науковими публікаціями
ученого стала також збірка віршів Петра Йосиповича, опублікована у 2015 році
його родиною та презентована того ж року нумізматичній спільноті. Окремі
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сонети вченого розміщені також на центральному банері, який окреслює віхи
життя і творчості дослідника, демонструє античні монети Ольвії, Тіри,
Пантікапею та Херсонесу, вивченню яких П. Каришковський присвятив низку
своїх ґрунтовних праць.
До знакових в експозиції музею належить також плакат-афіша з
оголошенням про лекції вченого, присвячені цілому циклу найцікавіших
сюжетів зі стародавньої історії: загадки Атлантиди; завоювання Трої; світ
Геродота; слідами Олександра Македонського; таємниці народу етрусків;
народження та занепад Римської імперії.
Професорові Петру Йосиповичу Каришковському довелося жити у час,
коли рівень розвитку цифрових технологій був значно нижчий за сьогоднішній –
людство не уявляло собі можливостей фотографування на мобільні телефони та
графічної обробки зображень у редакторах, поширення їх мережею Інтернет.
Учені, які належали до покоління Петра Йосиповича, для фіксації зображень
монет, з яких потім складалися типологічні каталоги, вивчалася метрологія та
стилістика, виготовляли копії у вигляді гіпсових зліпків натуральних розмірів та
величини. Для отримання такого гіпсового зліпка однієї сторони потрібно було
спершу виконати форму з фольги, обережно притискаючи рельєфні частини
монети до тонкого шару металу. Подальше залиття рідкого гіпсу у створену
форму створювало модель, і алюмінієва формочка дозволяла зробити значну
кількість таких моделей для власного наукового архіву та для пересилання
колегам, у тому числі за кордон.
До речі, у науковому архіві гіпсових моделей Петра Йосиповича наявні
зліпки із монет, які зберігаються навіть у Британському музеї, що переконливо
засвідчує рівень міжнародного визнання вченого. Загалом, збережені
співробітниками кафедри гіпсові зліпки з особистого наукового архіву Петра
Йосиповича і складають основу експозиції музею – зліпки розміщено у вітринах
з підсвічуванням. Привертає увагу повністю зафіксований гіпсовими моделями
«Дороцький» скарб монет Тіри IV століття до н. е., а також зліпки золотих
рідкісних монет Боспору.
Ще одна безцінна перлина музею – особистий мюнц-кабінет ученого, в
якому зберігались гіпсові моделі – елемент меблів для зберігання наукового
архіву викликає неабияку зацікавленість у студентів та відвідувачів музею. Із
музейної точки зору, цікавим виявляється той факт, що своєрідними музейними
предметами стали і ємності, в яких нумізмат зберігав значну частину зліпків, –
металеві коробочки для супового бульйону, картонні коробки для сигарет та
сигар 1950 – 1960-их років, які також мають відмінний стан збереженості і є
свідками епохи вченого. Колекція зліпків монет дозволяє зробити висновки про
подальші значні плани дослідника.
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Сьогодні ідеї Петра Йосиповича
реалізовувати його учні та послідовники.

Каришковського

продовжують

Підготували
Ізбаш-Гоцкан Тетяна – кандидат історичних
наук, доцент кафедри всесвітньої історії,
Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова.
Колесніченко Євген – магістрант кафедри
історії, археології, інформаційної та архівної
справи, Центральноукраїнський національний
технічний університет.

ФОТО-ЗВІТ

Фото 1. Експозиція музею «Нумізматична колекція професора Петра Йосиповича
Каришковського»
Фото – Андрій Бойко-Гагарін

322

The Ukrainian Numismatic Annual. Issue 5, Pereiaslav, 2021.

Фото 2. Вітрина із гіпсовими зліпками монет «Дороцького» скарбу IV ст. до н. е.
Фото – Андрій Бойко-Гагарін

Фото 3. Гіпсові зліпки золотих статерів Пантікапею
Фото – Андрій Бойко-Гагарін
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Фото 4. Мюнц-кабінет Петра Йосиповича Каришковського
для зберігання наукового архіву гіпсових зліпків.
Фото – Андрій Бойко-Гагарін
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ВИСТАВКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
«МУЗЕЙ ГРИВНІ ПРОСТО НЕБА»
THE NATIONAL BANK OF UKRAINE EXIBITION
«THE HRYVNIA MUSEUM OPEN AIR»
Із 2 до 30 вересня 2021 року на Контрактовій площі в Києві на честь
25-ліття грошової реформи в Україні щодо введення національної грошової
одиниці – гривні, співробітниками Департаменту комунікацій Національного
банку України та відділу «Музей грошей», який працює у його складі, діяла
виставка «Музей гривні просто неба». Цей незвичайний захід до святкування
25-ліття введення до грошового обігу в державі гривні було заплановано в межах
урочистого святкування 30-річчя Незалежності України та проведено за
сприяння Президента України. У день відкриття виставки спогадами про
підготовку та проведення грошової реформи в Україні у 1996 році ділився із
присутніми та представниками ЗМІ Віктор Андрійович Ющенко.
Виставку було вибудувано із 18 інтерактивних стендів, які поетапно
розкривали відвідувачам історію зародження гривні, презентуючи її відродження
в бурхливі роки Української Революції 1917 – 1921 років, поступово переходячи
до історії сучасної гривні вже в незалежній Україні. Кожен стенд вирізнявся
значною інформативністю, відображаючи цікаві для відвідувачів виставки теми,
які ближче знайомили кожного із національною грошовою одиницею – з якого
матеріалу виготовляють гривні, як розробляється та затверджується дизайн
банкнот, які ступені захисту присутні на паперових грошових знаках, як довго
гроші перебувають в обігу, тобто на виставці був відображений повний цикл
функціонування національної грошової одиниці – від її зародження до виведення
з обігу.
Неабияку цікавість відвідувачів викликав стенд із історіями постатей, що
відображені на банкнотах, а також стенд із зображенням незатверджених ескізів
гривень, розроблений відомим художником Василем Лопатою. Всі відвідувачі
мали змогу ознайомитись із внутрішньою системою справжнього банкомату,
познайомитись зі справжніми інкасаторами та завітати до інкасаторського
автомобіля, дізнатись про особливості перевезення грошей, виконання інкасації.
Окрасою виставки стала інсталяція «Мільйон гривень», на якій
відповідний грошовий еквівалент був продемонстрований сувенірними
банкнотами у фізичному вираженні мільйона гривень різними номіналами
банкнот та порівнянням розмірів та ваги мільйона гривень із тваринами та
музичними інструментами, що буле зовсім не характерним для подібної
інсталяції в музеях національних банків, відповідно, дозволяло відвідувачам,
особливо наймолодшим, краще уявити обсяг таких колосальних статків.
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Завершували виставку тематичний блок із фінансової грамотності:
відвідувачі знайомились із зародженням та негативним впливом інфляції,
дізнавались про механіку фінансових накопичень та заощадливості. Вагомий
інтерес серед відвідувачів викликав інтерактивний стенд «Анатомія та еволюція
картки» із сенсорним екраном, який при дотику відображав відео зі слайдами
про історію функціонування пластикових банківських карток, зокрема з
розповіддю про першу створену в Україні платіжну систему електронних
розрахунків. Побудова виставка була сучасною та інтерактивною: стенди були
обладнані рухомими елементами, подрібнені паперові гроші можна було
обертати в циліндрі із прозорого органічного скла, біля стендів була можливість
зробити фото із власним обличчям на банкноті. Найбільший ажіотаж
відвідувачів спостерігався навколо інтерактивного стенду «Історія українських
грошей» із можливістю зробити власний дизайн льняної еко-торбинки чи
футболки, притиснувши її до спеціального металевого стенду із рельєфними
гравюрами, що утворюють інсталяцію, на якій представлені відбитки гривень
різних часів, – від гривні давньої Русі до сучасної гривні.
Для відвідувачів був також доступний аудіо-гід до кожного стенду, який
можна було завантажити за QR-кодом та прослухати на мобільному телефоні.
Зважаючи на високу зацікавленість виставкою та прохання відвідувачів аудіогід
по виставці залишили як «подкаст», який можна завантажити за посиланням:
https://promo.bank.gov.ua/hryvni25/?fbclid=IwAR04bV77gsJ8tlTvobmD37t1SIxxpJ2
-f7BIXK9D3vdD7_eBxjkRS6Gx0sY
20 вересня під час виставки відбулася ще одна урочиста подія –
закладення першої символічної цеглини нового Освітнього центру «Музей
грошей», відкриття якого планується 2023 – 2024 року на Подолі в будівлі
Національного банку України. В урочистому закладенні першої символічної
цеглини нового музею взяли участь Голова НБУ Кирило Євгенович Шевченко та
його попередники: Віктор Андрійович Ющенко, Яків Васильович Смолій,
Степан Іванович Кубів, Володимир Семенович Стельмах та Сергій Леонідович
Тігіпко, дистанційно слова вітання з нагоди даної події передав перший Голова
НБУ Володимир Павлович Матвієнко.
За 29 днів роботи виставки її результати перевершили попередні прогнози:
проведено 142 безкоштовні екскурсії та квести, виставку відвідало понад 30
тисяч киян та гостей столиці. Про виставку виходили відео-сюжети та публікації
у ЗМІ. Загалом інтерактивна виставка «Музей гривні просто неба» отримала
тисячі схвальних відгуків у соціальних мережах по всій Україні.
Підготували:
Толочко Денис – кандидат історичних наук,
начальник відділу «Музей грошей»;
Бойко-Гагарін Андрій – доктор історичних наук,
старший зберігач фондів відділу «Музей грошей».
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ФОТО-ЗВІТ

Фото 1. Аніматори у костюмах нової монети та банкноти гривні. Джерело – «Вечірній Київ»

Фото 2. Стенд № 2. Грані відродження гривні. Гроші Української Революції 1917 – 1921 років.
Фото – Андрій Бойко-Гагарін
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Фото 3. Перша символічна цеглина Освітнього центру «Музей грошей». Джерело – сторінка
«Музею грошей» у Facebook. Фото – Єлизавета Сергієнко

Фото 4. Закладення першої символічної цеглини Освітнього центру «Музей грошей» головами
НБУ. Джерело – прес-служба Національного банку України. Фото – Святослав Шевченко
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III. СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ
КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
04.07.1932–15.10.2021
15 жовтня 2021 року на 90-му році пішов з життя відомий український
історик, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України Микола
Федорович Котляр, який помітно вирізнявся серед сучасних медієвістів. Його
численні наукові праці відомі широкому загалу фахівців не лише на батьківщині,
а й за її межами, книги та статті виходили друком у багатьох країнах світу, він
був членом авторитетних міжнародних наукових товариств.
Миколі Федоровичу довелося жити та працювати в різні історичні епохи.
Народився він 4 липня 1932 р. у Кам’янці-Подільському. У дитинстві разом із
батьками багато переїздив – мешкав у Вінниці, Козятині та ін. Шкільні роки
майбутнього історика пройшли в Полтаві, де він і здобув середню освіту у школі
№ 17, яку закінчив із золотою медаллю. З дитинства займався баскетболом та
грав у шахи. Виступав за студентську команду «Буревісник» і став майстром
спорту. У шкільні роки його дуже захопило мистецтво фотографії.
У 1950 р. вступив на факультет міжнародних відносин Київського
державного університету імені Тараса Шевченка. Але повороти долі змусили
змінити плани, тому М. Ф. Котляр 1956 р. закінчив навчання вже на історичному
факультеті. Це визначило все його подальше життя.
У 1956–1960 рр. М. Ф. Котляр працював на посаді консультанта з питань
історії відділу бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. Проте
навесні 1960 р. йому поталанило потрапити на лекцію «Дукати та дукачі
України» видатного радянського нумізмата й непересічної людини, доктора
історичних наук, професора Івана Георгійовича Спаського, яка стала
вирішальною у його житті та науковій кар’єрі. Того ж року Микола Федорович
поїхав до Ленінграду, де вступив до аспірантури відділу нумізматики
Державного Ермітажу, а Іван Георгійович став його науковим керівником.
Роки аспірантури М. Ф. Котляр завжди згадував з особливою теплотою,
настанови та поради І. Г. Спаського стали справжнім дороговказом у
подальшому житті історика, закарбувалися на все життя. Ну а, як пам’ять про
першу зустріч, коли в 1970 р. в Києві вийшла монографія Івана Георгійовича
«Дукати і дукачі України», її переклад українською мовою здійснив
М. Ф. Котляр здійснив україномовний переклад монографії свого наукового
керівника. Спілкування не закінчилося й після захисту дисертації, а тривало до
кінця життя Івана Георгійовича. Великою радістю та честю для Миколи
Федоровича був його приїзд до Києва на захист докторської дисертації на
початку грудня 1972 р.
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Утім, Ермітаж – це не тільки чудові фахівці. Це – одні з найбільших у світі
нумізматичні колекції, без роботи у яких вкрай важко стати високопрофесійним
нумізматом. За період навчання в аспірантурі М. Ф. Котляр переглянув у
сховищах Ермітажу тисячі монет і монетних скарбів. Згодом, для завершення
дисертації, його залишили в Ермітажі ще на рік, на посаді наукового
співробітника відділу нумізматики. Результатом наполегливої праці стала
захищена 1965 p. в Інституті історії АН СРСР кандидатська дисертація
«Галицька Русь XІV–XV ст. (історико-нумізматичне дослідження)». Відтоді саме
нумізматика на багато років посіла головне місце серед наукових інтересів
М. Ф. Котляра.
Проте не тільки це особливо міцно пов’язало Миколу Федоровича з
Ленінградом. Тут він зустрів своє кохання, жінку, яка стала його натхненницею,
опорою й порадницею на все життя – Марину Володимирівну Скржинську. В
Києві 1964 р. вони побралися і понад півстоліття йшли разом по життю у злагоді
та щирому коханні. Усе своє життя вони пліч-о-пліч займалися улюбленою
справою та підтримували і допомагали один одному в усьому.
Повернувшись у 1965 р. до Києва, М. Ф. Котляр кілька місяців працював
науковим редактором видавництва «Наукова думка», а відразу після захисту у
червні того ж року кандидатської дисертації став співробітником Інституту
історії АН УРСР. За довгі роки Микола Федорович попрацював у багатьох
структурних підрозділах цієї академічної установи. Саме в Інституті він
підготував та захистив у 1972 р. докторську дисертацію «Грошовий обіг України
доби феодалізму», яка стала продовженням його кандидатського дослідження.
До М. Ф. Котляра грошовий обіг на території України у середні віки та
ранній новий час залишався terra incognita для вітчизняних медієвістів. Фахівець
ніколи не дозволяв собі працювати без джерельного підґрунтя, в основі його
студій – не загальні теоретичні викладки, а власноруч складені каталоги
знайдених на території України монет. До речі, саме ця, здавалося б, «чорна»,
допоміжна робота викликала надзвичайне зацікавлення у зарубіжних колег. Так,
наприкінці 1970-х рр. у Польщі вийшла друком праця «Знахідки монет на
території України XIV–XVII ст.» (Краків, Варшава, Ґданськ, 1975 р., польською
мовою). Це видання, а також книги «Галицька Русь у другій половині XIV –
першій чверті XV ст.: Історико-нумізматичне дослідження» (Київ, 1968 р.),
«Грошовий обіг на території України доби феодалізму» (Київ, 1971 р.), «Нариси
обігу і лічби монет на Україні XIV–XVIII ст.» (Київ, 1981 р.) принесли йому
загальне визнання у середовищі фахівців. М. Ф. Котляра було обрано іноземним
членом Польського археологічного й нумізматичного товариства, членом
Нумізматичної комісії АН СРСР.
З часом Микола Федорович дедалі більше захоплювався історією Русі.
Спочатку це були питання історіографії, потім – історичної географії, політичної
історії. Ще в роки роботи над кандидатською дисертацією він зацікавився
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Галицько-Волинським князівством. Першою ґрунтовною монографією
М. Ф. Котляра на цю тему стало дослідження з історичної географії:
«Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси
ІХ–ХІІІ вв.» (Київ, 1985 р.).
Зосередившись на джерелознавчих дослідженнях з історії Русі, Микола
Федорович не полишав свого захоплення нумізматикою. На рубежі тисячоліть
він опублікував фундаментальне дослідження «Северорусские («черниговские»)
монетные гривны».
Довгі роки Микола Федорович присвятив вивченню ГалицькоВолинського літопису. Першим етапом цієї роботи стала однойменна
монографія (Київ, 1993 р.). У 2002 р. в «Науковій думці» вийшло друком
підготовлене фахівцем та його колегами видання пам’ятки за Хлєбниковським
списком із докладним історичним коментарем, а 2005 р. його доопрацьована й
перекладена російською мовою версія побачила світ у Санкт-Петербурзі.
Вагомим вкладом до наукової скарбниці є його праці: «ГалицькоВолинська Русь» (Київ, 1998 р., науково-популярна серія «Україна крізь віки»),
«Древнерусская государственность» (Санкт-Петербург, 1998 р., 2016 р.), «Історія
давньоруської державності» (Київ, 2002 р.), «Історія дипломатії ПівденноЗахідної Русі» (Київ, 2002 р.), «Дипломатия Южной Руси» (Санкт-Петербург,
2003 р.), «Воєнне мистецтво Давньої Русі» (Київ, 2005 р., 2011 р.), «Даниил,
князь Галицкий: документальное повествование» (Санкт-Петербург, 2008 р.),
«Київський літопис ХІІ століття: Історичне дослідження» (Київ, 2009 р.), «Княжа
служба в Київській Русі» (Київ, 2009 р.), «Духовний світ літописання» (Київ,
2011 р.), «Удельная раздробленность Руси» (Київ, 2013 р., Санкт-Петербург,
2017 р.), «Історія суспільного життя Русі: Нариси» (Київ, 2016 р.).
В Україні навколо Миколи Федоровича склалася наукова школа. Серед
його учнів – О. Б. Головко, Г. А. Козубовський, В. М. Ричка, В. І. Стависький,
О. П. Толочко, які вже давно самі посіли чільне місце в українській медієвістиці.
Знаходив час М. Ф. Котляр і для роботи у вищій школі.
У доробку М. Ф. Котляра чимало науково-популярних книжок. Серед
найбільш цікавих видань вченого – «Кладоискательство и нумизматика» (Київ,
1974 р.), «Киев древний и современный» (Київ, 1982 р., у співавторстві),
«Древняя Русь в летописных преданиях и легендах» (Київ, 1986 р.), «Русь
язичницька» (Київ, 1995 р.), «Полководці Давньої Русі» (Київ, 1996 р.,
перевидання 2005 р.), «Історія України в особах: Давньоруська держава» (Київ,
1996, 2012 рр. ).
Учні та колеги Миколи Федоровича поважали його за високий
професіоналізм, неймовірну працездатність, наукову сумлінність та
вимогливість до себе та оточуючих. Близькі та друзі любили й цінували його за
простоту, порядність, щирість, готовність завжди прийти на допомогу.
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Світла пам’ять про Миколу Федоровича Котляра залишиться у серцях
людей, яким пощастило його знати і працювати з ним…
Світлана Блащук
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