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Коцур В.П.

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ «ЧОРНОЇ» 
АРХЕОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З НУМІЗМАТИКИ

TO THE PROBLEM OF THE USE OF MATERIALS OF THE «BLACK» 
ARCHEOLOGY IN THE NUMISMATIC RESEARCHES

Розвиток науки й техніки ХХІ ст. зумовив появу новітніх технічних упроваджень у 
всіх сферах суспільного життя. Не обійшли технічні вдосконалення і в пошуку старовинних 
артефактів. На рубежі тисячоліть на ринку точної електроніки в Україні з’явились 
металошукачі та спеціальні прилади адаптовані для пошуку металевих виробів у землі або 
воді. Вільний продаж широкого модельного ряду подібних пристроїв, а також відносна цінова 
доступність для громадян навіть із середнім рівнем статків зумовили їх використання для 
пошуку скарбів та старожитностей. Упродовж останніх 15 років учені спостерігають раніше 
незнані темпи збільшення кількості археологічного матеріалу на колекційному «чорному» 
ринку. На протидію цьому явищу в нашій країні на законодавчому рівні розроблено 
інструменти протидії несанкціонованому пошуку старовини, а також систему покарань за 
подібні злочини [1]. Водночас слід констатувати той факт, що не зважаючи на вдосконалення 
законодавчої бази та збільшення відповідальності за проведення неофіційного пошуку 
старовинних скарбів, подібна протиправна діяльність в Україні не зменшується. 

Стрімкого розвитку набули також аматорські Інтернет-ресурси, об’єктом обговорення 
на яких стали вищеперераховані технічні моделі, техніки пошуку, принципи вибору 
місцевості для проведення нелегальних розкопок, особливості практичного використання 
тих чи інших моделей пошукових пристроїв, публічна демонстрація безцінних артефактів, 
які вдалось відшукати, домовленості про їх продаж, тощо. Досить рідко учасники подібних 
ресурсів вдаються до актуальних питань археологічної науки, особливо коли артефакти 
стосуються її безпосередньо. Слід наголосити на тому, що потенціал Інтернет-ресурсів у 
фокусі досліджень у галузі спеціальних історичних дисциплін тривалий час недооцінювався 
вітчизняними вченими. 

Впровадження Iнтернет- та комп’ютерних технологій у нумізматику доби Середньовіччя, 
а також археологію та музейну справу ми визначаємо як один із пріоритетних напрямків 
нумізматичних досліджень на початку нового тисячоліття [2, 4]. Ми також погоджуємось із 
висновками українського вченого Василя Орлика щодо важливості та високої ефективності 
використання Інтернет-ресурсів у нумізматичних дослідженнях, зокрема у фіксації монетних 
знахідок, вивчення рідкісних монет засобами міжнародних аукціонів в мережі Інтернет, 
використання баз даних для дослідження штемпельних різновидів монет, а також сайтів 
наукових товариств, Інтернет форумів, тощо [3]. 

Водночас явище «чорної» археології призвело до руйнівних наслідків по відношенню 
стосовно пам’яток археології, які через непрофесіоналізм пошуковців- аматорів безповоротно 
втрачено чи знищено. Через необізнаність більшості приватних скарбопошуківців в 
основах археологічних досліджень та наукової фіксації важливої інформації, офіційна наука 
втратила вагомий пласт даних. Однозначно негативними є наслідки та похідні процеси від 
нелегального пошуку, такі як: перепродаж культурних цінностей, вивезення їх за кордон 
та відсутність поповнення музейних зібрань тощо. Різке збільшення «чорного» матеріалу 
з нумізматики є негативним явищем, проте не залежним від нас. На жаль, ми не можемо 
вплинути на розвиток нелегальних пошуків. Проте ми, виходячи із таких реалій, вимушені 
шукати оптимальні шляхи отримання максимальної користі від використання цих джерел для 
вітчизняної науки. 

Та чи придатні матеріали «чорної» археології для наукового вивчення, чи варті 
введення їх в науковий обіг, а також побудови висновків, ґрунтованих на їх аналізі та 
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вивченні? Це питання вже неодноразово дискутувалось на спеціалізованих науково-практичних 
конференціях, викликаючи неоднозначні думки вчених. Позиція більшості дипломованих 
учених, представників офіційних державних установ (наукових співробітників інститутів 
та музеїв, університетів та інших організацій) полягає у несприйнятті подібних матеріалів, 
відхилення їх у фокусі будь-яких висновків, ігнорування «чорної» археології як явища взагалі.

Але зважаючи на те, що нові доступні для вивчення нумізматичні матеріали дозволяють 
якісно переглянути та переосмислити важливі питання з історії грошового обігу, по новому 
подивитись на історичні періоди, вони стали привабливими для вчених, розділивши наукову 
спільноту на прибічників та тих, хто ігнорує «чорні» матеріали. 

Що ми втратили через поширення непрофесійного пошуку та що нам лишається 
доступним для досліджень, ми спробували подати у цій публікації. Варто погодитись із 
позицією археологів та співробітників наукових установ про те, що видобуті неофіційним 
шляхом археологічні матеріали «вирвані із археологічного контексту». Дійсно, більшість 
шукачів скарбів не володіє навіть первинними знаннями із археології та наукової фіксації 
знахідок, що створює досить вагому похибку, а деколи і унеможливлює дослідження цих 
знахідок у фокусі побудови та доповнення топографії знахідок, визначення ареалів поширення 
тих чи інших типів монет у різні часи. Через часто умисне приховування пошуковцями 
точних місць знахідок та повного складу скарбів, вивчення аспекту особливостей обігу монет, 
знайдених «чорними» археологами набуває поверхневого характеру. Нівелюється і основна 
роль монет в археологічному контексті – датування пам’яток, інформація щодо яких губиться 
через непрофесіоналізм пошуковців-аматорів. 

Ситуація ускладнюється також глобалізаційними процесами в мережі Інтернет, а саме: 
зростаючою доступністю світових торгівельних майданчиків, де матеріали несанкціонованих 
пошуків знаходяться у вільній торгівлі по всьому світу. Це створює умови для того, що деякі 
із монет, які відіграли мінімальну та невагому роль в історії грошового обігу українських 
історичних регіонів, можуть походити із-за кордону, тобто є будучи купленими через 
Інтернет-аукціони та мережу магазинів. Тому до інформації щодо знахідок рідкісних монет, 
розміщеної шукачами скарбів в мережі Інтренет, слід відноситись із максимальною уважністю 
та пересторогою. 

Важливо також зазначити, що певною мірою збитковими є більшість спроб аматорів 
здійснення реставрації та чищення знайдених предметів старовини. Через відсутність 
спеціальних знань та керуючись порадами від таких же аматорів на форумах в мережі 
Інтернет, часто можна спостерігати за ненавмисним зниженням старовинних артефактів 
через невмілу чистку чи реставрацію. Загалом, застосовувані аматорами методи чищення 
монет (використання абразивів, агресивних інструментів механічного очищення, кислот, 
їдких лугів, реактиву «Трилон-Б» та багато іншого), нанесення штучної патини лише 
негативно відображається на збереженні історичних пам’яток. Неймовірно низька частка 
приватних пошуковців має досвід та навички грамотної та ефективної реставрації або 
звертається до професіоналів, намагаючись врятувати знайдені предмети старовини з метою 
їх подальшого перепродажу.

Водночас не зважаючи на переконливі та однозначні негативні сторони використання 
вищезазначених пам’яток у нумізматичних дослідженнях «чорних» архівів, слід назвати 
й ті аспекти, що зберігають певний раціоналізм та містять деякий позитивний бік для 
дослідницьких студій. 

Знайдені приватними пошуковцями монети можуть досліджуватись на предмет 
штемпельних різновидів, що в подальшому дозволить будувати штемпельні ланцюги, а також 
доповнювати вже започатковані дослідження штемпельних зв’язків певних груп монет. Щороку 
в країнах Європи випускаються доповнені нумізматичні каталоги, що охоплюють все більшу 
кількість відомих нумізматам штемпельних різновидів монет. Не рідко наукова спільноти має 
можливість спостерігати за вивченням та публікацією сенсаційних нумізматичних відкриттів, 
зроблених із досліджень монет нелегального походження. Прикладом цього можуть слугувати 
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нещодавно введені у науковий обіг монети князівства Белз, карбовані від імені князя Юрія 
Наримунтовича (1352–1392), що раніше не були відомі нумізматичній науці. Окрасою 
нумізматичного Інтернет-ресурсу «Портал нумизматики и истории Крыма» є знайдена в 
Україні унікальна монета кримського хана Хаджи ІІ Гірея, про грошову емісію від імені 
якого раніше не було навіть припущень, адже правління його тривало лише 9 місяців [5]. 
Переважно беручи за основу матеріали приватних колекцій (вагомим джерелом поповнення 
яких є знахідки поза офіційного пошуку), а також матеріалів архівів продажів монет через 
Інтернет-аукціони (рідко доповнюючи їх музейними колекціями), за останні 5 років складені 
численні нумізматичні каталоги, присвячені деталізації різновидів та штемпельному аналізу 
окремих видів монет.

Багато монет, що з’явилися на нумізматичному ринку серед колекціонерів та збирачів 
старожитностей через несанкціоновані пошуки дозволяє також ідентифікувати певні 
неточності, допущені в нумізматичних працях попередників. Чимало матеріалів неофіційних 
пошуків, будучи по за офіційним науковим обігом, але при цьому справжніми старовинними 
монетами, нерідко вказують досвідченим колекціонерам на раніше описані типи та різновиди 
рідкісних монет, які не відомі серед знахідок сучасників. Це також дає нам можливість 
ідентифікувати випадки, коли до нумізматичних каталогів та дослідницьких праць занесені 
ніколи не існуючі монети, антикварні підробки або монети із механічними втручаннями із 
деформованим та викривленим зображенням, а також тогочасні підробки, що помилково 
вносились в нумізматичні каталоги минулого і особливо позаминулого століть як рідкісні та 
унікальні монети. 

Збільшення кількості відомих нумізматам монет із неофіційних аматорських пошуків 
дозволяє переосмислити та комплексно переглянути висновки щодо окремих періодів у 
історії обігу монет на території українських історичних регіонів. Так, зокрема, сучасними 
українськими вченими систематично вводиться до наукового обігу значна кількість монет 
ІХ–ХІ століть, що робить актуальним для дослідників проведення нового етапу у вивченні 
так би мовити «Безмонетного періоду». На наш погляд, досить високою є імовірність того, 
що нові знахідки монет значною мірою спростують висновки щодо відсутності монет можуть 
спростувати на території українських історичних регіонів. 

Окрім того, справжні, хоч і отримані нелегальним чином, монети слугують 
беззаперечними джерелами у вивченні технологій виготовлення. Це дозволяє нам не лише 
розширити уявлення про історію розвитку науки й техніки в цілому, а й збагачує цінними 
знаннями для визначення та ідентифікації антикварних підробок, виготовлених з метою 
обману колекціонерів, а також зловживань та шахрайства навколо музейних зібрань тощо. 

Нове тисячоліття характеризується стрімким удосконаленням та розвитком 
точних технологій. Не обійшли стороною новітні методи досліджень і спеціальні галузі 
історичної науки. Нумізматами всього світу широко використовуються різноманітні 
точні прилади для розширення знань в тих чи інших аспектах досліджень. Застосування 
точних вимірювань є однаково ефективним у вивченні старовинних монет не залежно від 
шляху їх надходження: офіційних розкопок чи пошуків поза чинним законодавством. За 
допомогою сучасних приладів стало можливим: вивчення точного складу сплавів металів 
монет, визначення джерел надходження сировини для виробництва монет, надає додаткові 
дані у проведенні мистецтвознавчої експертизи (встановлення відповідності складу мікро-
домішків сплаву до стародавніх поєднань металів у сплаві справжніх монет), дослідження 
поверхневого шару монет на предмет наявності на ньому покриття (кредитних та тогочасних 
фальшивих монет), тощо. 

Отже, поширення приватного несанкціонованого пошуку предметів старовини за 
допомогою сучасного технічного оснащення має як безумовні негативні, так і деякі позитивні 
наслідки. Однозначно негативною є втрата певної інформації, що несуть монетні знахідки 
в археологічному контексті. Ми повністю погоджуємось із тим, що стосовно матеріалів із 
аматорських знахідок втрачено археологічний контекст, що унеможливлює дослідження у 
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фокусі грошового обігу, вивчення скарбів та датування історичних пам’яток. Але монети із 
«чорних» розкопок, зберігаючи свій вік і старовинну автентичність, все ж слугують вагомим 
і ефективним джерелом у вивченні штемпельних різновидів та їх поєднань, технологій 
виготовлення монет, є корисними у фокусі точних вимірювань та металографії сплавів монет, 
а також дослідження явища фальсифікації засобів грошової оплати у минулому, збагачення 
нумізматики новими різновидами та типами монет. Відповідно, надзвичайно важливим 
сьогодні є пошук нових методологічних підходів щодо використання вищезгаданих джерел в 
наукових дослідженнях.

Потребує в цьому плані вдосконалення нормативно-правового поля, яке б об’єднало 
зусилля аматорів-пошуковців і учених-археологів, а також формування загальнонаціонального 
фінансового фонду досліджень в галузі нумізматики та стимулювання легальних 
археологічних досліджень.
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Ріжняк Р.Я.

НУМІЗМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: КІЛЬКІСНИЙ КОНТЕНТ-АНАЛІЗ 
УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

THE NUMISMATIC RESEARCH: QUANTITATIVE CONTENT ANALYSIS 
OF UKRAINIAN HISTORICAL PERIODICAL PUBLICATIONS

Зі здобуттям Україною незалежності значно активізувалися наукові пошуки в 
історичній галузі, зокрема, інтенсифікувалися нумізматичні дослідження, які базувалися як на 
традиційних, так і на нових підходах. Протягом періоду з 1990 року і до сьогодення тема 
нумізматики вивчається в українській історіографії переважно у традиційному руслі, що 
передбачає відтворення історії «подій». Вдале та ґрунтовне змістовне узагальнення надбань 
новітньоукраїнської нумізматичної науки станом на середину 2013 року можна знайти в [1].

Однак тенденції розвитку сучасної історичної науки ставлять перед дослідниками задачі 
щодо пошуку та розробки нових методів, які б дозволили розширити рамки традиційних 
методів вивчення історії [2]. Така задача стає особливо актуальною, коли можливості подальшої 
розробки комплексу джерел прямо залежать від знахідок нового монетного матеріалу. Тому 
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перспективним напрямком пошуку нових методів, які б забезпечили активізацію опрацювання 
джерел та приріст історичного знання, нам видається залучення міждисциплінарних зв’язків.

Наукові українські періодичні видання в історичній галузі протягом періоду з 
1990 року до наших днів приділяли певну увагу проблемам спеціальної історичної 
дисципліни – нумізматиці. З врахуванням досить великого обсягу матеріалу наукових 
видань перспективним методом його вивчення нам видається кількісний контент-аналіз. Цей 
метод активно використовується в історичних та політологічних дослідженнях з 50-х років 
ХХ століття. На сьогодні досить популярним є один з варіантів кількісного контент-аналізу, 
що запропонований німецьким політологом Вернером Фрю [3]. 

Для проведення кількісного контент-аналізу нами на першому етапі були відібрані 
17 вітчизняних наукових історичних видань: «Спеціальні історичні дисципліни: питання 
теорії та методики», «Наукові записки з української історії», «Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія», «Український історичний 
журнал», а також історичні вісники історичного факультету Львівського університету, 
Черкаського університету, Чернігівського національного педагогічного університету, 
Прикарпатського університету, Національного технічного університету «ХПІ», Львівського 
національного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Дніпропетровського національного університету, Чернівецького університету, наукові записки 
НаУКМА, Національного університету «Острозька академія» Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, та науковий вісник Ужгородського 
університету. У якості категорій контент-аналізу були обрані теми: 1. «Антична нумізматика 
(Греція, Рим, Північне Причорномор’я)», 2. «Нумізматика Візантійської імперії та 
християнського сходу», 3. «Середньовічна нумізматика», 4. «Нумізматика нового часу», 
5. «Новітня нумізматика», 6. «Східна нумізматика (сельджуки, Золота Орда, Османська 
імперія)», 7. «Загальні питання організації та проведення нумізматичних досліджень 
(історіографія, описи джерел)». У нашому дослідженні «зоною релевантності» кількісного 
контент-аналізу є ступінь представленості названих тем у наукових історичних дослідженнях, 
результати яких висвітлені у перелічених виданнях. На етапі квантифікації тексту у якості 
одиниць контексту використовувалися випуски наукових журналів, а в якості одиниці 
рахунку – кількість знаків, яка використана для висвітлення кожної теми.

Попередній аналіз отриманих результатів показав, що переважна більшість наукових 
статей з проблем нумізматики (більше, ніж 96 % від загального їх обсягу) міститься у 
перших 4-х із відібраних для аналізу виданнях. Отже, у цьому дослідженні ми висвітлимо 
результати проведення кількісного контент-аналізу для вияснення направленості та 
активності висвітлення результатів нумізматичних досліджень такими науковими виданнями: 
«Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» (33 номери журналу з 
1997 року, далі скорочено – СІД), «Наукові записки з української історії» (19 номерів 
видання з 2007 року, далі скорочено – Переяслав), «Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія» (12 номерів видання з 2007 року, далі 
скорочено – Харків), «Український історичний журнал» 180 номерів журналу з 1990 року, 
далі скорочено – УІЖ).

Перш за все зазначимо, що частка наукових публікацій з проблем нумізматики 
у загальних обсягах перелічених видань становить: найбільше – для «Переяслав» – 
5,15 %, далі: СІД – 4,17 %, «Харків» – 1,46 %, УІЖ – 0,14 %. Ці показники є логічними 
і легко пояснюються: саме на базі Переяслав-Хмельницького педагогічного університету 
ім. Г.С. Сковороди створено науковий центр з вивчення проблем нумізматики [4] та 
проводяться щорічні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми нумізматики у 
системі спеціальних галузей історичної науки». СІД є фаховим для спеціальних історичних 
дисциплін, до яких і належать проблеми нумізматики. Два інші видання розкриваються 
загальні історичні проблеми та результати різноманітних історичних пошуків. Аналіз обсягу 
загального контенту проблем нумізматики проводить до таких результатів: 51,91 % належить 
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СІД, 32,61 % – «Переяслав», 8,76 % – УІЖ, 6,72 % – «Харків». Аналіз того ж обсягу контенту 
у розрізі визначеної вище тематики досліджень (7 вищеназваних тем) дає такі результати: 
найбільша кількість досліджень з проблем нумізматики нового часу – майже 44 % від 
загального обсягу досліджень, 24,25 % загального обсягу досліджень присвячені проблемам 
середньовічної нумізматики, майже порівну – 10,61 % та 11,83 % обсягу контенту припадає 
на першу та п’яту тематики досліджень відповідно, 5,82 % – на загальні питання організації 
та проведення нумізматичних досліджень (історіографія, описи джерел). Найменший обсяг 
контенту – близько 1,7 % – належить другій та шостій темам досліджень.

Кількісний контент-аналіз дає можливість визначити, як розподілений обсяг контенту за 
окремими темами досліджень між названими науковими виданнями. Так, проблеми античної 
нумізматики найбільшим обсягом контенту були представлені саме у виданні «Харків» 
(56,3 % від загального обсягу цієї теми – статті К.В. Мизгіна), проблеми нумізматики 
Візантійської імперії та християнського сходу – у виданні «Переяслав» (63,6 %), проблеми 
середньовічної нумізматики – у виданні СІД (66,2 %), проблеми нумізматики нового часу 
найбільшим обсягом були представлені у виданнях СІД (майже 67 %) та «Переяслав» 
(27,4 %), проблеми новітньої нумізматики – у виданні УІЖ (59,5 % від загального обсягу 
контенту цієї теми), нарешті, проблеми східної нумізматики та загальні питання організації 
та проведення нумізматичних досліджень найбільшим обсягом були представлені у виданні 
«Переяслав» (відповідно майже 60 % та 71,7 %). Аналіз обсягу контенту публікацій з 
проблем нумізматики за роками дає досить цікаві висновки за двома виданнями. Для 
видання «Переяслав» увесь обсяг припадає на 2013 рік (рік створення наукового центру 
та рік проведення другої нумізматичної конференції). Для видання СІД обсяг контенту 
більш-менш рівномірно розподіляється за роками, починаючи з 2001 року (якщо враховувати 
до нього і обсяг, присвячений проблематиці боністики), але при цьому спостерігаються 
максимуми: 2007 року (24,26 % від загального обсягу контенту з проблем нумізматики), 
2011 року (20,47 %), 2013 року (17,08 %). Отже, залучення міждисциплінарних зв’язків, а 
саме застосування кількісного контент-аналізу, є перспективним напрямком пошуку нових 
методів історичного дослідження, які забезпечать активізацію опрацювання джерел та приріст 
історичного знання.

Література.
1. Голиш Г. Нумізматичні дослідження в сучасній українській історіографії: здобутки, 

проблеми, перспективи // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-
Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 207–214.

2. Пасічник Н., Ріжняк Р. Еволюція оцінки колекційної вартості монет (друга половина 
ХІХ – кінець ХХ століття) // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-
Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 175–181.

3. Atteslander P. Methoden der empirischen Sozialforschung. 10. Aufl age. Berlin, 2003. 
S. 215–249.

4. Орлик В. Монеты государства Тевтонского ордена в Пруссии в составе денежных и 
денежно-вещевых кладов, найденных на территории Украины // Наукові записки з української 
історії: Зб. наук. ст. Вип. 33. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 39–45.



17

Mielczarek M.

MONETY I SZTUKA W ŚWIECIE GRECKIM

THE COINS AND ART IN THE GREEK WORLD

Nie ma chyba historii starożytnej sztuki greckiej, w której nie wspomniano o ikonografi i 
monetarnej. Nie wolno jednak zapominać, że w przypadku monet zasadniczym zadaniem 
przedstawień umieszczonych na monetach było wskazanie emitenta. Określenie go w taki sposób, 
aby nie było wątpliwości co jego identyfi kacji. 

Pewne wydaje się to, że bardzo szybko zrozumiano, iż wybijane w dużej, niekiedy ogromnej 
ilości [1], monety docierają do rąk wielu odbiorców, także tych żyjących daleko od miejsca 
produkcji. Moneta szybko stała się środkiem propagandy własnej polis, do okresu hellenistycznego 
leżącej u podstaw cywilizacji greckiej. W okresach archaicznym i klasycznym sztuka monetarna 
stała się specyfi cznym środkiem komunikowania, szczególnie ze «światem» na zewnątrz polis [2]. 
Dlatego też w tym czasie monety stały się ważnym elementem (fenomenem?) kultury greckiej. 
Inny wymiar uzyskała sztuka monetarna w okresie hellenistycznym, gdy wykorzystano ją do 
propagowania innych idei, jak chociażby tych związanych z osobą władcy – szczególnym tego 
wyrazem jest monetarny portret władcy [3].

Istotne w tej sytuacji wydaje się pytanie o przekaz zawarty w rysunkach monet, o formę 
semantyczną «języka» przedstawień zawartych na monetach. Czy ikonografi a monet i sposób 
jej realizacji spełnił pokładane w nich nadzieję, czy przedstawienia na monetach pozwalały na 
przekazanie użytkownikom monet konkretnej informacji.

Sztuka monetarna antycznej Grecji, sprowadzająca się do wyobrażeń wybitych na jednej 
lub obu stronach monety, nie jest twórczością autonomiczną. Odzwierciedla ona generalne trendy 
sztuki greckiej. Tylko niekiedy styl i forma wyobrażeń umieszczonych na monetach odstają od 
«najnowszego» stylu, celowo i długo zachowując «starszy wygląd». Dotyczy to monet, które 
zdobyły dobrą opinię na rynkach fi nansowych, tak jak ateńskie «sówki», które w okresie klasycznym 
ze względów ekonomicznych zachowały archaiczne akcenty w rysunku Ateny.

Pozycja monetarnej sztuki greckiej jest szczególna także z tego powodu, że niektóre 
wyobrażenia zawarte w rysunkach monet, to wytwory unikatowe, niemal powszechnie uważane 
wprost za wytwory najwyższej jakości – opinie takie padały między innymi w odniesieniu do 
monety Syrakuz, czy hellenistycznych monetarnych portretów greckich władców Baktrii [4]. 
Truizmem może wydać się stwierdzenie, że najpopularniejszym tematem była ikonografi a 
Aleksandra III Wielkiego (336–323), co jeszcze obecnie skutkuje dyskusją, czy na monetach bitych 
za życia Aleksandra jest jego portret. Nadal obowiązują w tej kwestii różne opinie [5].

Specyfi ką sztuki monetarnej jest to, że autor stempla pozostawał jednak zazwyczaj 
anonimowy – imiona artystów rzadko pojawiały się na monetach; wyjątkiem są niektóre 
ośrodki Sycylii w końcu V w. p.n.e. oraz południowej Italii, na początku IV stulecia p.n.e. [6]. 
Dlatego, zwracając uwagę na twórcę stempla [7], najczęściej podkreśla się podobieństwo 
jego warsztatu do działań specjalistów od gliptyki [8]. Uwaga ta dotyczy też techniki czy 
też sposobu wykonania stempla. Również faktu wykorzystania stempla monet jako pieczęci, 
wskazującej właściciela. 

Przedstawienia pieniądza, przede wszystkim monet, w arcydziełach sztuki, głównie 
w malarstwie [9] nie należą do rzadkości. Z tego też powodu odrębną kwestią staje odbiór 
antycznej greckiej sztuki monetarnej w dobie współczesnej. Od czasu do czasu, jakby 
zapominając o zmienności gustów, dyskutuje się czy w danym okresie «monety były lub są ładne 
czy brzydkie». Prawdą jest, że większość prac na temat analizy, sposobu i jakości przekazu treści 
rysunków odnoszących się do greckiej sztuki monetarnej stworzyli numizmatycy, archeolodzy 
i historycy. 
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Колибенко О., Колибенко О.

ЗНАХІДКИ ОЛЬВІЙСЬКИХ МОНЕТ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

THE FINDS OF THE OLBIAN COINS IN PEREYASLAV REGION

Серед значної кількості різноманітних монет, виявлених на території історичної 
Переяславщини, основна маса належить до XVI–XVIII ст., а також ще до двох хронологічних 
періодів – часу функціонування черняхівської культури та давньоруської доби. Саме ці монети 
переважають як серед випадкових знахідок, так і в матеріалах археологічних досліджень – 
розвідках та розкопках. Разом з тим, на території історичної Переяславщини зустрічаються 
й нумізматичні пам’ятки інших епох, чия присутність на цих теренах, на перший погляд, є 
дещо несподіваною.

Метою даної розвідки є аналіз невеликої групи знахідок ольвійських монет, виявлених 
на території Переяславщини.
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Вперше такі монети були зафіксовані в цьому регіоні під час археологічних розвідок 
1980 р. в ур. Рябці біля с. Коржі на р. Трубіж. У тому місці знаходився великий піщаний 
дюнний масив, на якому Ю.В. Костенком було виявлено залишки поселення зарубинецької 
культури. За свідченням дослідника, у центрі цього масиву, який у 1978 р. було перетворено 
на піщаний кар’єр, а у 1980 р. остаточно знищено, знаходились залишки розвалу житла – 
велике скупчення фрагментів посуду, окремих речей, вугликів. На південно-західному краю 
цього ж колишнього дюнного масиву в ур. Рябці також було знайдено скупчення уламків 
зарубинецького посуду на площі 80х100 м та культурний шар сіро-коричневого піску 
товщиною 10–15 см. Крім великої кількості кераміки на поселенні виявлено також значну 
кількість речей із бронзи, в тому числі й такі, які свідчать про наявність бронзоливарного 
виробництва [5, 383–385]. Названий автор, який здійснював моніторинг стану археологічних 
пам’яток Середнього Потрубіжжя протягом останніх 50 років, у 2015 р. відзначав: «У липні 
1980 року на південно-західному краю колишнього піщаного масиву в урочищі Рябці 
поблизу с. Коржі, нині перетвореного у стічні озера розташованого поряд свинокомплексу, 
в розвіяному культурному шарі (темно-сірий пісок чітко фіксувався на тлі іншого, жовтого 
кольору), серед скупчення фрагментів ліпних шерехатих та лискованих посудин пізньо-
зарубинецької культури, деяких бронзових речей знайдено ольвійську бронзову монету – 
ассарій – 50–54 років нашої ери» [4, 542].

Визначення монети було здійснене старшим науковим співробітником Інституту 
археології АН УРСР В.О. Анохіним. Лицева сторона монети містила зображення голови 
Зевса направо з надчеканкою, в нижній частині – клеймо-кадуцей. Дуже затерта зворотна 
сторона містила зображення орла з повернутою направо головою. Діаметр монети 18–19 мм, 
товщина – 2,5 мм [1, 158; 4, 542]. 

Весною 2011 р. до лабораторії археологічних досліджень при кафедрі історії та 
культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди» було передано надзвичайно цікаву та унікальну для території 
Переяславщини знахідку – ольвійську бронзову монету – «борисфен» (Рис. 1). Її було 
випадково знайдено неподалік від сучасного села Натягайлівка, на території колишнього села, 
на березі р. Броварки (Супротивки). 

Після промивання дистильованою водою та просушування монета має зеленкувату 
й коричнювату патину. Незважаючи на довге перебування у ґрунті, загальний стан монети 
добрий. На лицевій стороні розташоване досить чітке випукле зображення бородатого й 
рогатого божества ріки Борисфен. Рельєф зображення достатньо високий, практично всі 
деталі добре проглядаються: вертикально розміщений ріг, вузька налобна пов’язка, широкі 
профільовані пасма волосся на голові, вузькі пасма волосся бороди, різко відділений від краю 
монети обріз шиї. Зображення Борисфена передано високохудожньо, майстер-різьбяр, схоже, 
мав високу кваліфікацію й намагався передати антропологічні особливості скіфа (Рис. 1).

Даний «борисфен» має такі характеристики: діаметр – 23 мм, товщина монетного 
кружка – 2–2,2 мм, вага – 9,115 г. Під час карбування краї монетного кружка від сильного 
удару трохи розтріскалися, тому з двох його сторін на протилежних краях монети є неглибокі 
тріщини, одна з яких дістає до середини обрізу шиї божества на аверсі (до нижнього кінця 
древка секири на реверсі). З урахуванням можливих втрат певної кількості металу в місцях 
тріщин, вага монети первісно могла бути більшою на 0,05–0,1 г.

Зворотна сторона «борисфена» містить зображення скіфської зброї – парадної 
секири та лука в гориті, ольвійський етнікон – напис ОЛВІО, а також диферент ІК 
(΄Ικέσιος Παντακλέους, представник однієї з найвидатніших ольвійських родин – Пантаклів-
Клеомбротів) [3]. При карбуванні штемпель було дещо зсунуто у бік, тому остання літера 
етнікону частково вийшла за край поля монети, а з протилежного боку, поряд з диферентом, 
утворився невисокий бортик шириною близько 1 мм (Рис. 2). Оскільки діаметр реверсу дещо 
менший за діаметр аверсу, то гурт монети має скошений вигляд. Гурт нерівний, місцями 
побитий та потрісканий.
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За своїми ознаками (вагою, розміром та стилістикою зображення Борисфена), а також 
за диферентом, «борисфен» відноситься до групи II=C за класифікацією П.Й. Каришковського. 
Нововиявлений екземпляр «борисфена» підтверджує думку цього дослідника: «… наиболее 
удачным художественным воплощением образа речного бога Борисфена оказываются не самые 
первые выпуски этих монет, где его локоны и борода трактуются в рамках установленной 
схемы, а несколько более поздние, на которых резчики непринужденно располагают завитки 
пышной бороды и шевелюры Борисфена и в то же время умеют воспроизвести такие 
подробности, как выставленный вперед подбородок и наклоненную шею пловца» [2, 112]. 
Дійсно, екземпляр «борисфена» з Переяславщини має якраз саме такі ознаки, і його ніяк не 
назвеш справою рук звичайного ремісника. Уважний перегляд зображень «борисфенів» у всіх 
відомих нам працях не виявив жодного аналогічного штемпеля аверсу, незважаючи на значну 
кількість монет даної підгрупи (ІІ=С), що несуть на собі диферент ІК. Названий «борисфен» 
датується IV–ІІІ ст. до н.е.

Ще одну знахідку ольвійського «борисфена» було здійснено влітку 2014 р. під час 
рятівних археологічних досліджень на території Музею просто неба Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав». Як зазначають автори розкопок, «при дослідженні 
та поглибленні господарської траншеї, в центральній її частині знайдені: половинка вислої 
печатки Всеволода Ярославича (1054–1093), три фрагменти куфічних дирхемів, уламок 
бронзової монети, затертий з обох боків. Ще одна знайдена монета зберегла на одному 
боці нечітке зображення, схоже на зворотну сторону античного борисфена» [6, 104–105]. 
Дійсно, поганої збереженості бронзова монета, яка потрапила до матеріалів давньоруської 
доби з культурного шару попереднього періоду, має всі ознаки ольвійського «борисфена» – 
зображення на зворотній стороні скіфської зброї – парадної секири та лука в гориті, а також 
напис ОЛВІО (Рис. 3).

Необхідно зазначити, що дані знахідки ольвійських монет на території Переяславщини 
входять до значно ширшого ареалу таких артефактів у Середній Наддніпрянщині, межуючи зі 
знахідками з Черкащини. На території ж останньої відомі численні знахідки античних монет, 
у тому числі й ольвійських. Наприклад, за даними А.В. Шостопала, серед античних монет, 
знайдених на Черкащині, автором зафіксовано й монети Ольвії: 3 «дельфінчики» (с. Мельники 
Чигиринського р-ну, 2003–2004 рр.), ще один «дельфінчик» (с. Чехівка Чорнобаївського р-ну, 
2007 р.), а також гарної збереженості «борисфен» із диферентом ФІ, опис якого наведено 
у таблиці під позицією 6 («Ольвія, діхалк («борисфен»), 300–280 рр. до н. е.») [7, 78], 
зображення наведене під відповідною позицією серед ілюстрацій, однак чомусь ніде у тексті 
не вказано місце знахідки цієї монети [7, 87, 6].

Усі дослідники, які займались проблематикою «борисфенів», відзначали такий цікавий 
факт як надзвичайну поширеність цих монет. Матеріали археологічних досліджень останнього 
десятиліття на Переяславщині підтверджують факт досить широких контактів населення цього 
регіону з античними містами Північного Причорномор’я, найважливішим з яких була Ольвія.

Ілюстрації

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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Підписи до ілюстрацій
Рис. 1. Лицева сторона «борисфена» з с. Натягайлівка.
Рис. 2. Зворотна сторона «борисфена» з с. Натягайлівка.
Рис. 3. Зворотна сторона «борисфена» з території Музею просто неба НІЕЗ «Переяслав».
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Надвірняк О.В.
Погорілець О.Г.
Надвірняк О.О.

КОМПЛЕКС СЕСТЕРЦІЇВ З ОБ`ЄКТУ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ 
ПЕРЕГІНКА (БАЛАКИРІ) 2

COMPLEX OF SESTERTII FROM THE LATE ROMAN TIME OBJECT 
PEREGINKA (BALAKYRY) 2

Восени 2014 року, приблизно за півкілометра від північної околиці хутора Балакирі 
(адміністративно приналежного селу Перегінка Ярмолинецького району Хмельницької 
області), на пологому схилі безіменного струмка басейну р. Вовк (правого притоку 
р. Південний Буг) після глибокої оранки і культивації ґрунту поля, яке знаходиться в 
багаторічному сільськогосподарському обороті, було виявлено і зібрано римські сестерції – 
8 цілих і 1 фрагментований екземпляри. 

За наявною інформацією, частина монет була сконцентрована на обмеженому площею 
майданчику 15 на 25 метрів, а решту було рознесено технікою по лінії оранки на віддаль до 
30 метрів. Схема розсіювання монет, їх загальний стан збереження та характер механічних 
пошкоджень, дозволяє висловити припущення, що зібрані сестерції можуть становити собою 
частину депозиту, винесеного на денну поверхню внаслідок застосування більш потужного 
технологічного обладнання, яке використовується в останні роки при обробітку місцевих 
сільськогосподарських угідь.

Комплекс розподіляється по емітентам наступним чином: Марк Аврелій (Marcus 
Aurelius Antoninus) для Фаустіни Молодшої (Annia Galeria Faustina Minor) – 2 монети (перша 
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«VENVS FELIX S–C» (RIC 1686) та коммеморативний випуск «DIVAFAUSTINAPIA» – 
«SIDERIBVS RECEPTA S–C» (RIC 1715)); Ко́ммод (Lucius Aelius Aurelius Commodus) – 
2 (одна – «MINERAVGPMTRPXVICOSVI» (RIC 582) та випуск для Кріспіни (Bruttia 
Crispina) – «CONCORDIA» (RIC 665)); Олекса́ндр Севе́р (Marcus Aurelius Severus 
Alexandrus) – 2 (одна – «P M TR P VI COS II P P, S–C» (RIC 456) та випуск для Юлії Маме́ї 
(Julia Avita Mamaea) – «VENVS FELIX» (RIC 701)); Максіміна І Фракійця (Gaius Iulius Verus 
Maximinus Thrax) для Максімуса (Gaius Julius Verus Maximus) – 1 («PRINCIPI IVVENTVTIS 
S–C» (RIC 13)); Гордіан ІІІ (Marcus Antonius Gordianus) – 1 («FELICITAS AVG S–C» (RIC 
310a)). Атрибуція дев’ятого, фрагментованого сестерція ускладнено через незадовільний стан 
збереження монети. 

Хронологічно комплекс визначається: нижньою датою – між 161–175 рр. (випуском 
Марка Аврелія для Фаустіни Молодшої «VENVS FELIX S–C») і верхньою – 238–244 рр. 
(монетою Гордіана ІІІ «FELICITAS AVG S–C»). Навіть, враховуючи невизначеність у питанні 
повноти складу депозиту, часові рамки емісії комплексу складають відносно значний період – 
близько 6–8 десятиріч, що унеможливлює його зарахування до групи скарбів швидкого 
накопичення.

Крім того, наявні монети умовно розподіляються по двох хронологічних групах. 
До першої можна зарахувати сестерції карбовані у другому столітті (емісії Марка Аврелія 
і Коммода), другої – сестерції третього століття (емісії Олександра Севера, Максіміна І 
Фракійця та Гордіана ІІІ). Слід зауважити що дані групи помітно відрізняються за станом 
збереженості: сестерції першої групи носять сліди тривалого перебування в обігові.

Загальна вага монет комплексу (з урахуванням фрагментованого екземпляра) – складає 
145,3 г, середня вага наявних цілих монет – 17,7 г.

Зазначений комплекс є першим зафіксованим депозитом сестерціїв в лісостеповій 
зоні сучасної України, і один з небагатьох – на теренах Східної Європи [1, 14–16, 18–19; 2, 
337–341;].

Також, заслуговує особливої уваги і той факт, що розглядуваний комплекс сестерціїв 
став другим депозитом римської монети, виявленим на археологічному об`єкті Перегінка 
(Балакирі) 2. Восени 2009 року тут було зібрано 33 цілих і 3 фрагментованих антонініана [3, 
с. 20–21]. 

Протягом наступних років тут було виявлено ще 4 цілих і один фрагментований 
антонініан. Загальна кількість виявлених антонініанів склала 41 екземпляр, а випуски по 
емітентам розподілились наступним чином: Гордіан ІІІ – 11 екз.; Філіпп ІІ (Marcus Iulius 
Philippus) – 16 (в тому числі по одному для Отацілії Севери (Marcia Otacilia Severa) і 
Філіппа ІІ (Marcus Iulius Severus Philippus)); Траян Децій (Gaius Messius Quintus Traianus 
Decius) – 12 (в т. ч. три – для Гереннії Етрусцілли (Annia Cupressenia Herennia Etruscilla), 
два – коммеморативні випуски «DIVOVESPASIANO» (RIC 79 [Decius]) і «DIVOCOMMODO» 
(RIC 94 [Decius]); Требоніан Галл (Gaius Vibius Trebonianus Gallus) – 1; Волузіан (Gaius Vibius 
Volusianus) – 1. Хронологічно комплекс визначається нижньою датою – 238 р. – випуском 
двох монет Гордіана ІІІ: «IOVICONCERVATORI» (RIC2) и «PROVIDENTIAAVG» (RIC 4), і 
верхньою – 251–253 рр. – випусками Требоніана Галла «PIETASAVGG» (RIC 41) і Волузіана 
«PAXAVGG» (RIC 179) [4, с. 12; 5, с. 217].

Як і у випадку із знахідкою депозиту антонініанів [6], щодо комплексу сестерціїв 
вважаємо на даний момент передчасним робити остаточні висновки стосовно етнічної або 
соціальної приналежності колишніх власників депозиту, як і можливих шляхів надходження 
монет в зону українського Лісостепу. Більш реальну картину можна отримати лише в 
результаті стаціонарних археологічних досліджень.

Однак, вже сам факт наявності комплексу сестерціїв підсилює наявний дисонанс в 
усталених нумізматичних схемах [7, 143–144] та ставить під сумнів сформовані погляди на 
характер грошового обігу римської монети на території Південно-Східної Європи в першій 
третині І тис. н. е. [8, 105–107, 109–110; 9, 27; 10, 349, 352; 11, 59–60].
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Шостопал А.В.

АНТИЧНІ МОНЕТИ З ОКОЛИЦЬ СЕЛА МОШНИ 
ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ

ANTIQUE COINS FROM THE VICINITY OF THE VILLAGE OF MOSHNY, 
CHERKASSY DISTRICT

Село Мошни Черкаського району Черкаської області знаходиться за 30 км на 
північний захід від м. Черкаси. На південній околиці від нього розтягнувся покритий лісом 
Мошногірський кряж, який, як вважається, був насунутий сюди у останній льодовиковий 
період. Між ними протікає річка Вільшанка. Село було засноване у кінці ХV ст. та має багату 
історію. За часів Богдана Хмельницького являлось сотенним містечком, звідки набирались 
дві сотні козаків до Черкаського полку. Його відвідував та згадує Тарас Шевченко у поемі 
«Гайдамаки». Недалеко від Мошен знаходяться села Будище, Лозівок, Єлизаветівка, Сокирне, 
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Яснозір’я, Байбузи, Сахнівка та інші. У цих тезах ми розглядаємо знахідки монет доби 
Античності з окресленого району.

За останні 15 років біля с. Мошни та навколишніх сіл було знайдено значну кількість 
античних монет як римського, так і грецького карбування. Частина знахідок раніше було 
введено нами в науковий обіг. Фіксація місць знахідок є важливою з історичної точки зору, 
тому, на наш погляд, варто розглянути топографію знахідок більш детально.

У 2004–2006 рр. біля села Мошни на невеликому підвищенні (площею близько 
150 на 200 метрів) біля р. Вільшанка було знайдено поодинокими знахідками 8 мідних 
монет карбування Південного Понту, виготовлених за часів Мітрідата VІ Євпатора (120–
63 рр. до н. е.). З них 7 монет (тетрахалки двох типів: Ніка-голова Горгони і голова Ареса-
меч) є продукцією монетного двору м. Аміс, восьма – м. Хабакта [6, 42].

Важко визначити, чи були названі монети в одному скарбі, так як вони знаходились на 
певній відстані одна від одної. Відомо, що у середині ХІХ ст. за вказівкою графа Воронцова, 
якому на той період належали навколишні землі, було прокопане русло Вільшанки «довжиною 
сорок верст» з ціллю осушення навколишніх боліт [5, 2]. Тому можна припустити, що це міг 
бути скарб, розкиданий під час земляних робіт. 

Пізніше (2009, 2012 рр.) там було знайдено ще 4 подібних тетрахалки і мідну монету 
Боспору, карбовану при архонті Асандрі (50/49-48/47 рр. до н. е.). У 2009 р. навпроти даного 
підвищення, але вже на лівому березі р. Вільшанки, був піднятий фракійський золотий статер 
Лісімаха, карбований після його смерті у І ст. до н. е. 

У 2013 р. біля с. Лозівок піднято понтійський тетрахалк, карбований у м. Аміс. Ще 
декілька подібних монет було знайдено між селами Будище і Свидівок.

Якщо знахідка золотого статера є унікальною для Середнього Подніпров’я, то мідні 
монети Мітрідата VІ Євпатора досить часто знаходять на Наддніпрянщині. Адже Південний 
Понт у І ст. до н. е. домінував у східній частині Чорного моря. Більшість північно-
чорноморських міст перебували якщо не в повній, то у певній залежності від нього. Знахідка 
боспорської монети Асандра лише підкреслює шлях надходжень понтійських монет на 
Середнє Подніпров’я.

Є певні відомості про знахідку біля с. Мошни двох римських республіканських 
денаріїв, один з яких був карбований у 90 р. до н. е. Дані про конкретне місце знахідки 
підлягають певним сумнівам. У 2014 р. не далеко від Мошен, між селами Будище і Свидівок, 
у лісі був знайдений республіканський денарій, карбований у 100 р. до н. е.

На березі р. Рось у районі с. Сахнівка в 2015 р. знайдено невеликий розораний скарб 
денаріїв періоду Республіки кількістю 8 монет. Період карбування знайдених монет від 134 
до 78 рр. до н. е., що визначилось за іменами монетаріїв, які наявні на полі монет. З них 
один денарій є так званим «дакійським наслідуванням» римській монеті. 

Таким чином ми бачимо, що у окресленому районі поряд із грецькими монетами 
присутні і монети Риму періоду Республіки. З повідомлень графа Бобринського декілька 
республіканських денаріїв було знайдено в кінці ХІХ ст. у районі м. Сміла. Тобто знахідки 
римських республіканських монет для Середнього Подніпров’я є досить рідкісними, адже 
свою експансію у басейні Чорного моря Рим поширив починаючи з середини І ст. до 
н. е. Тому знайдені римські республіканські денарії, скоріш за все, надійшли на Середнє 
Подніпров’я у другій половині І ст. до н. е.

Кількість черняхівських поселень ІІ–V ст. на Черкащині досить висока. Не є винятком 
і район, який ми розглядаємо. Відповідно тут знайдено певну кількість римських монет 
імператорського періоду. В.В. Кропоткін у своїй книзі відмічає, що «у 1923 р. недалеко від 
с. Мошни біля урочища «Козацька Січ» при оранці поля знайдено великий скарб римських 
срібних монет. З якого на визначення було надано 9 екземплярів, що виявились денаріями, 
карбованими від імені імператорів від Траяна до Коммода [3]. Можливо, саме про цей скарб 
згадується у книзі «Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область». Але те, що він, як 
там зазначено, був «вагою до 30 кг» викликає великі сумніви [2, 639]. Враховуючи середню 
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вагу римських денаріїв ІІ ст. н. е., там могло бути до 9 тисяч монет. На той час така сума 
для представників черняхівських племен була надзвичайно великою. Як правило, у ареалі 
Черняхівської культури зустрічаються скарби від декількох десятків до декількох сотень 
римських денаріїв, і лише деякі з них мали більше 1000 монет [1].

Поодинокі знахідки денаріїв ІІ ст. н. е. відмічені біля сіл Мошни, Будище, Сахнівка, 
Свидівок, Яснозір’я. Біля с. Яснозір’я за період з 2010 по 2015 рік зібрано до сотні античних 
монет. Автору тез місцевими краєзнавцями було повідомлено про знахідки денаріїв, 
емітованих імператорами: Веспасіан – 1, Траян – 4, Адріан – 7, Аелій – 1, Антонін Пій – 16, 
Фаустина Старша – 4, Марк Аврелій – 20, Фаустина Молодша – 3, Луцій Вер – 2, Луцилла – 
2, Коммод – 21, Кріспіна – 2, Септимій Север – 1. З них 13 монет були виготовлені з мідно-
олов’янистих сплавів. При чому на деяких з них ще збереглись залишки посріблення. Там 
було знайдено одне срібне «варварське наслідування» (імовірно денарію Коммода), одне 
золоте «варварське наслідування» і одне позолочене з припаяним вушком. Останні дві монети 
наслідували ауреусам ІІІ ст.

Досить цікавою у історичному контексті є знахідка біля с. Мошни розораного скарбу 
мідних римських монет другої половини ІV – початку V ст. (діаметром 20–22 мм) у кількості 
91 шт. Серед них монети імператорів: Граціан (367–383) – 4, Валентиніан ІІ (375–393) – 14, 
Феодосій І (379–395) – 28, Магн Максим (383–388) – 1, Гонорій (395–423) – 7, Аркадій (383–
408) – 19, Флацилла (дружина Феодосія І ) – 8, монети незадовільного стану збереження із 
затертими іменами імператорів – 8, «варварські» наслідування – 2 [6, 46].

Цей скарб був знайдений на тому ж підвищенні біля р. Вільшанка, де були 
знайдені понтійські монети. Як бачимо: у ньому присутні монети як східно-римських, так 
і західно-римських імператорів. Дві монети, які наслідували римським, характерні для 
західноєвропейських територій імперії.

Хто й коли міг заховати цей скарб у даній місцевості залишиться загадкою. Та нема 
сумнівів у тому, що це могла зробити людина, яка тільки повернулась з територій, підвладних 
Риму. Можливо це міг бути торговець або воїн. Знаючи, що на початку V ст. багатоетнічні 
війська під проводом гунських вождів вели наступ як на готів, які від них відступали, так 
і на римські території у Центральній Європі, можна припустити, що дані монети, скоріш за 
все, надійшли саме звідти. На Черкащині ще одна подібна монета, – імператора Аркадія, – 
була знайдена у Канівському районі [6, 46].

Фактично це останні римські монети, які поступили на Середнє Подніпров’я у 
античний період. Знайдені золоті соліди Феодосія ІІ (408–450) (Канівський р-н, 2003 р.) 
і Лева І (457–473) (Чорнобаївський р-н, 1999 р.) могли надійти вже у візантійський 
період, разом з солідами Анастасія (491–518), знахідки яких неодноразово відмічені на 
Черкащині [6, 46–47].

Таким чином, у районі с. Мошни та навколишніх сіл спостерігається певна концентрація 
знахідок античних монет ІІ–І ст. до н. е., як карбованих у містах чорноморського узбережжя, 
так і римських. Це може свідчити про початок системних надходжень античних монет на 
названу територію в середині-другій половині І ст. до н. е. На відміну від попередніх періодів, 
коли античні монети поступали на Наддніпрянщину епізодично.

Можливо у досліджуваному районі знаходився адміністративний чи торговий центр 
племен, які населяли даний регіон у той період. Адже тут можна було знайти природній 
захист: з однієї сторони Мошногірський кряж, з його крутими схилами і глибокими ярами, 
з іншої – заболочена місцевість. Незважаючи на те, що дана місцевість знаходиться на 
певній, хоч і невеликій, відстані від Дніпра, тогочасного важливого торгового шляху, сюди 
досить близько підходять праві притоки Дніпра – річки Тясмин і Рось. По одній з версій, яка 
побутує ще з ХІХ ст., певні відрізки названих річок у ще давніші часи могли являтись одним 
із протоків Дніпра [4, 111–116]. Та з часом цей дніпровський рукав розділила заболочена 
місцевість саме в тому районі, що ми розглядаємо. Відповідно, частини правого русла 
Дніпра стали руслами сучасних річок Тясмин та Рось. Тобто, тогочасні поселення з цього 
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району фактично могли знаходитись на берегах правої протоки Дніпра. Це давало можливість 
торговцям античної Ойкумени безпосередньо відвідувати названі території.

Якщо перелічені знахідки від І ст. до н. е. можна вважати початком системних 
надходжень античних монет на Середнє Подніпров’я, то скарб римських мідних монет ІV –
початку V ст. – завершенням таких надходжень.
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Тетеря Д., Прядко О.

ЗНАХІДКА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ МОНЕТИ НА ТЕРИТОРІЇ 
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

THE FIND OF THE BYZANTINE COINS IN THE TERRITORY 
OF THE NORTH-WESTERN PEREYASLAW REGION

Особливу групу матеріалів з історії України складають монети, які відносяться 
до нумізматичних джерел. Їх база даних постійно поповнюється новими знахідками з 
археологічних розкопок давніх поселень, поховань, курганів, а також етнографічних та 
краєзнавчих експедицій. Нумізматичні пам’ятки є однією з важливих інформативних та 
ємких категорій для вивчення багатьох аспектів соціально-економічного напряму різних 
регіонів, у тому числі і території Переяславщини давньоруської доби. Найбільшу групу 
нумізматичних знахідок цього періоду на Переяславщині складають куфічні дирхеми, друге 
місце, за кількістю, належить візантійським монетам. За даними Корінного М.М., на початок 
1990-х рр. на території Переяславського князівства було знайдено всього 20 подібних знахідок 
[3, с. 180]. На сьогодні їх кількість значно зросла в основному за рахунок поодиноких 
випадкових знахідок та скарбу виявленого поблизу м. Золотоноша. Так два фоліси в останній 
час виявлено в с. Піщане на р. Супій [13, с. 91, 79, 47], ще по одному знайдено в с. Велика 
Бурімка на р. Сула [10, с. 275] та с. Буняківка на Полтавщині [7, с. 44]. До скарбу, що 
походить з околиць м. Золотоноша входило 12 подібних знахідок [11, с. 53–60].

Нещодавно до Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 
було передано ще одну знахідку анонімного візантійського фоліса, якого за повідомленням 
респондента знайдено на території села Пристроми Переяслав-Хмельницького району 
на Київщині. 
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У ході археологічних розвідок на території цього населеного пункту та його околицях 
виявлено ряд різночасових пам’яток культурної спадщини. Серед них і давньоруське 
городище, що знаходиться на північній околиці села в урочищі Горби. На думку Кучери М.П. 
та Кузи А.В., воно функціонувало в ХІ–ХІІІ ст. [5, с. 4–5; 6, с. 218; 4, с. 171–176]. Городище 
займає невисоке підвищення на низькому краї лісової тераси правого берега р. Трубіж. Деякі 
дослідники ототожнюють його з літописним містом Бронькняж [2, с. 133].

Опис даного городища на початок ХХ ст. подано у роботі Миколи Макаренка «Городища 
и курганы Полтавской губернии»: «… городище въ одной версте отъ села Пристромъ по 
направлении къ хутору Заостровскому; въ длину = 26, ширину = 26 и окружности 76 саж., 
кругообразное; поверхность холмистая, съ дорогою по средине близь коей стоит крестъ, 
неизвестно кемъ и когда поставленный; на ровном месте, бл. реки Трубежа; валы со всех 
сторонъ, длина валов = 70 саж; входы с З и С; городище вполне сохранилось; преданий 
никакихъ нетъ» [8, с. 37].

За матеріалами сучасних обстежень, городище у плані має круглу форму з двома, 
розміщеними навпроти один одного в’їздами, шириною 7 та 10 м. Кільцевий вал розсунувся. 
Його ширина в основі – 16–17 м, висота – до 4 м, з нижчого південно-західного боку – 1,5 м. 
Рів, шириною до 15 м, помітний лише з південно-східного боку. Діаметр площадка городища 
складає 50 м.

На північний захід від городища розташоване давньоруське селище, відкрите 
розвідками Переяслав-Хмельницького державного історичного музею. Його дослідження в 
1971 р. проводила експедиція ІА АН України, а в 1979 та 1985 рр. – Переяслав-Хмельницького 
державного історико-культурного заповідника. Селище займає край лісової тераси правого 
берега р. Трубіж. Його розміри складають 500х300 м. Культурний шар має потужність 0,5–
0,6 м. На поверхні під час обстеження зібрано уламки гончарного посуду ХІ–ХІІІ ст., а також 
ХІІІ–ХІV ст. та ХVІІ–ХVІІІ ст.

Городище могло використовувалось і в козацький час, де міг перебувати козацький 
постій. До ХХ ст. тут зберігся кам’яний хрест із частково збереженим написом: «ЗДЕСЬ / 
ЛЪЖИТЬ… ЯКОВ КОВАЛЬ». Толочком М.М. на основі співставлення писемних матеріалів 
та напису на хресті, встановлено, що тут був похований отаман третьої (Пристромської) сотні 
Переяславського полку Яків Коваль [12, с. 163–164].

На нашу думку, з цією пам’яткою і пов’язана знахідка анонімного візантійського 
поліса, що надійшов до НІЕЗ «Переяслав». Монета викарбувана з міді, має округлу форму, 
діаметром – 33–30 мм, товщина монетного кружка – 1,6–2 мм, вага 13, 190 г. (Рис. 1).

На аверсі – погрудне зображення Ісуса Христа, який одягнений у плащ та colobium 
(туніка без рукавів). Ліва рука піднята в жесті благословення, права рука тримає Євангеліє. 
Навколо голови німб з подвійними лініями, які розходяться по бокам та вгору. По бокам 
півколом сильно затертий напис, який за аналогіями мав такі літери – EMMANOVHA IX-XS. 
[14, c. 157].

На реверсі на трьохступеневому підвищенні зображено хрест з краплинами, що 
символізують краплі крові. Вище поперечного рамена літери IS XS (Ісус Христос), нижче – 
напис великими літерами розміщений у два рядки: BASILEU під ним BASILE (Цар царів). 
На аверсі також добре помітні сліди перечекану чи подвійного удару, що було доволі 
звичною практикою при карбуванні таких монет. У зв’язку з цим на описуваній нами знахідці 
фіксується зміщення написання 1–2 і 3 рядків та верхньої й нижньої частини хреста. 

У верхній частині монети зроблено округлий отвір, діаметром 3 мм, для підвішування, 
що вказує на її, вторинне використання. Поверхня фоліса вкрита патиною, написи та 
зображення частково затерті. 

За аналогічними знахідками візантійських фолісів наша знахідка відноситься до фоліса 
анонімного, клас «В», Роман ІІІ Аргір або Михайло ІV (з 1030–1035–1042?) [14, с. 157]. 
Подібні старожитності на Переяславському Лівобережжі походять із Воїнської Греблі [1], 
Великої Бурімки [10] та Піщаного [13, с. 91, 79, 47]. 
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Слід звернути увагу на розміщення наскрізних отворів на аверсі та реверсі у вище 
зазначених монет з с. Піщаного, Великої Бурімки та Пристром. У всіх трьох випадках на 
аверсі отвір знаходиться вище зображення голови Ісуса Христа. Це, можливо, вказує на 
використання монети у якості іконки-підвіски. Підтвердженням цьому слугує і знахідка фоліса 
із подібним отвором, через який пропущено кілечко для підвішування, на давньоруській 
пам’ятці поблизу с. Бучак на Київщині [9, с. 67, рис. 10]. Питання у який час такі іконки 
могли використовуватися, давньоруський чи наступні періоди, потребує подальшого вивчення. 
Потрібно також зазначити, що в давньоруську добу подібне за формою та розмірами погрудне 
зображення православних святих, характерне для багатьох іконок-підвісок. 

Розглянута нами знахідка візантійської монети, виявленої на території південно-західної 
Переяславщини, розширює джерельну базу для вивчення торгових відносин на території 
Переяславського князівства і, в певній мірі, разом із подібними знахідками вказує на значну 
поширеність даного типу монет на території Переяславщини у давньоруську добу.

Ілюстрації

Рис. 1. Анонімний фоліс Візантії, випадкова знахідка на території південно-західної Переяславщини, 
с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.
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Шулика М.

ТОПОГРАФИЯ НАХОДОК МОНЕТ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА 
В УКРАИНЕ (ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

THE TOPOGRAPHY OF THE FINDS OF THE COINS OF BYZANTINE 
KHERSON IN UKRAINE (POLTAVA REGION)

В 2015 году нами была опубликована статья о чеканенных монетах Византийского 
Херсона. В этих тезисах мы продолжаем исследование топографии находок монет 
Византийского Херсона. Литые монеты Херсонеса выпускались на протяжении длительного 
периода – с 829 по 1071 год (отливались в глиняных формах). В основе исследования лежат 
находки монет, зафиксированные нами со слов их находчиков, местных краеведов в Полтавской 
области с 2009 по 2016 год. Для фиксации мест находок использовались различные интернет-
ресурсы Хотя сам полис и локализовался в Крыму, находки монет известны далеко за его 
пределами. Многие монеты имеют отверстия, так как использовались в качестве иконок –
амулетов. Некоторые монеты имеют и по несколько отверстий. Всего было исследовано и 
систематизировано 130 монет.

Расширение известной нумизматической науке топографии находок монет Византии мы 
находим актуальным и продолжаем сбор информации, фиксируя находки всех монет данного 
полиса. В находках часто фиксируются также византийские анонимные фоллисы класса «А» 
(Рис. 2).

Изложенный в тезисах материал представляет собой огромный исторический интерес, 
а также расширяет наше представление о жизнедеятельности самого полиса в эпоху 
Средневековья. 

Нижеизложенные находки монет доказывают тесные торгово-экономические связи 
населения Поднепровья с Крымом. Мы также поддерживаем гипотезу о массовом переселении 
народов из Херсонеса в Полтавские земли. 

Описание монеты. Топография их находок.
(в квадратных скобках указан номер по каталогу Е.Я. Туровского)

Выпуск императора Феофила (829–842 гг.), [№ 363]. 
Аверс: Надпись в две строки «DN-TH»;
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Реверс: Литеры «ПоЛ»;
Топография: Пирятинский р-н (монета неудовлетворительной сохранности);

Выпуск совместного правления императора Михаила ІІІ и Василия І (866–867 гг.), [№ 372].
Аверс: Литеры «МВ»;
Реверс: Литеры «ПоХ»;
Топография: Великобагачанский р-н. (2 шт.), Гадяцкий р-н. (3 шт., одна монета с отверстием), 
Полтавский р-н. (1 шт);

Выпуск императора Василия І (867–886 гг.), [№ 376]. Малый модуль;
Аверс: Литера «В», справа крест;
Реверс: Литеры «По»;
Топография: Лубенский р-н. (2 шт.), Чутовский р-н. (2 шт., монеты имеют отверстия);

Выпуск императора Василия І (867–886 гг.), [№ 381]. Большой модуль.
Аверс: Литера«В»;
Реверс: Крест, по краям точки;
Топография: Оржицкий р-н. (3 шт.), Котелевский р-н. (5 шт., одна из монет фрагментирована 
(половина)), Машевский р-н. (9 шт., 4 монеты имеют отверстия), Кременчугский р-н. (2 шт.);

Выпуск императора Льва VI и Александра (886–912 гг.), [№ 389].
Аверс: Литеры «ЛЕ»;
Реверс: Крест на трехступенчатой основе, по сторонам две точки;
Топография: Семеновский р-н. (1 шт.), Лохвицкий р-н. (2 шт., одна монета имеет два 
отверстия), Решетиловский р-н. (3 шт., одна монета имеет отверстия);

Выпуск императора Льва VI и Александра (886–912 гг.), [№ 393].
Аверс: Литеры «ЛА»;
Реверс: Крест на трехступенчатой основе, по сторонам две точки;
Топография: Хорольский р-н. (2 шт.), Глобинский р-н. (1 шт.);

Выпуск императора Константина VII (913–959 гг.), [№ 400].
Аверс: Погрудный портрет императора;
Реверс: Литеры «КW»;
Топография: Миргородский р-н (3 шт., одна монета имеет отверстие), Хорольский р-н (1 шт.), 
Глобинский р-н. (1 шт., с отверстием);

Выпуск императора Константина VII (913–959 гг.), [№ 402].
Аверс: Литеры «КW»;
Реверс: Крест, по сторонам две точки;
Топография: Котелевский р-н. (2 шт., обе монеты имеют отверстия), Пирятинский р-н. (1 шт.);

Выпуск императора Романа І (920–944 гг.), [№ 404]. 
Аверс: Монограмма имени Романа І;
Реверс: Крест на трехступенчатой основе, по сторонам две точки;
Топография: Шишацкий р-н. (3 шт.), Диканьский р-н. (3 шт., одна монета имеет отверстия), 
Хорольский р-н. (1 шт.);

Выпуск императора Романа ІІ и Василия ІІ (959–963 гг.), [№ 407].
Аверс: Монограмма имени Роман;
Реверс: Монограмма имени Василий;
Топография: Новосанжарский р-н. (1 шт.);
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Выпуск императора Никифора (963–969 гг.), [№ 408]. 
Аверс: Монограмма имени Никифора;
Реверс: Монограмма титула деспот;
Топография: Лубенский р-н. (1 шт.), Карловский р-н (1 монета имеет отверстие), 
Зиньковский р-н (1 шт.);

Выпуск императора Иоанна Цимисхия (969–976 гг.), [№ 409].
Аверс: Монограмма имени Иоанн;
Реверс: Монограмма титула деспот;
Топография: Чернухинский р-н. (1 шт., монета имеет отверстие), Оржицкий р-н. (2 шт.);

Выпуск императора Василия ІІ (976–1025 гг.), [№ 410]. 
Аверс: Монограмма имени Василий;
Реверс: Монограмма титула деспот;
Топография: Глобинский р-н. (3 шт., две монеты имеют отверстия), Шишацкий р-н. 
(1 шт.), Пирятинский р-н. (1 шт.), Чернухинский р-н. (1 шт., монета имеет отверстие), 
Решетиловский р-н. (2 шт.), Диканьский р-н. (4 шт., три монеты имеют отверстия);

Выпуск императора Василия ІІ (976–1025 гг.), [№ 410а].
Аверс: Монограмма имени Василий (ретроградно);
Реверс: Монограмма титула деспот (ретроградно);
Топография: Новосанжарский р-н. (1 шт.), Чутовский р-н. (2 шт.);

Выпуск императора Константина VIII (976–1028 гг.), [№ 412].
Аверс: Литеры «кВw»;
Реверс: Крест, по сторонам две точки, все в точечном ободке;
Топография: Чернухинский р-н (1 шт.) (Рис. 1), Хорольский р-н (3 шт.), Кобеляцкий р-н. 
(1 шт., монета имеет два отверстия), Диканьский р-н. (1 шт.), Гребенковский р-н. (2 шт., одна 
из монет фрагментирована);

Выпуск императора Романа ІІІ (1028–1034 гг.), [№ 413].
Аверс: Монограмма имени Роман;
Реверс: Крест на Голгофе, по бокам точки;
Топография: Лохвицкий р-н. (3 шт.), Пирятинский р-н. (2 шт.), Хорольский р-н. (5 шт., одна 
половинка), Великобагачанский р-н. (2 шт.), Новосанжарский р-н. (1 шт.), Карловский р-н. 
(3 шт., две монеты имеют отверстия.), Лубенский р-н. (2 шт.), Глобинский р-н (2 шт.);

Выпуск императора Романа ІІІ (1028–1034 гг.), [№ 414].
Аверс: Монограмма имени Роман;
Реверс: Монограмма титула деспот с загнутым книзу навершием;
Топография: Кременчугский р-н. (1 монета сломана);

Выпуск императора Романa IV (1067–1071 гг.), [№ 415].
Аверс: Монограмма имени Роман;
Реверс: Крест на Голгофе, по бокам точки;
Топография: Зиньковский р-н. (2 шт.), Решетиловский р-н. (4 шт., 3 монеты имеют отверстия), 
Машевский р-н. (1 шт.), Кобеляцкий р-н. (5 шт., одна монета имеет отверстие), Гадяцкий р-н. 
(2 шт., одна из монет фрагментирована), Миргородский р-н. (3 шт.), Кременчугский р-н. 
(2 шт.), Лохвицкий р-н. (4 шт.), Оржицкий р-н. (1 шт., монета имеет отверстие), 
Глобинский р-н. (5 шт., две монеты имеют отверстия.);
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Табл. 1
Монограммы, которые встречаются на литых монетах Византийского Херсона

Описание к иллюстрациям
Рис. 1.
Выпуск императора Константина VIII (976–1028гг.) [№ 412].
Аверс: Литеры «кВw»;
Реверс: в круговом точечном ободке по центру крест, по сторонам две точки;
Рис. 2.
Анонимный фоллис, класс «А»; 
Аверс: Погрудное изображение Иисуса Христа в кресчатом нимбе, держащего обеими руками 
Евангелие, литеры «IC-XC» с обеих сторон, «+ EMMANOVHL»; Реверс: Легенда в 4 строки: 
«+ IhSuS / XRISTuS / bASILEu / bASILE»;

Иллюстрации

Рис. 1

Рис. 2
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Кулешов С.Г.

ДЕ БУЛО КАРБОВАНО ЗНАЙДЕНУ В УКРАЇНІ МОНЕТУ 
З ІМЕНЕМ КОРОЛЯ ГАРОЛЬДА?

WHERE WAS MINTED THE COIN WITH THE NAME 
OF THE KING HAROLD EXCAVATED IN UKRAINE?

На початку 2000-их років у Чернігівській області було знайдено срібну монету. За 
зовнішнім виглядом вона схожа на західноєвропейський денарій (Рис. 1). Аверс: зображення 
погруддя короля в круглому шоломі вправо, напис: H A R O L D R E +. Реверс: зображення 
короткого хреста у колі з чотирма «геральдичними лілеями» у кутках хреста, напис: E D L S 
I G : ON L U N +. Вага – 1, 10 гр., діаметр – 21 мм. 

Судячи із напису на аверсі, знахідку слід відносити до пенні англійського короля 
Гарольда I (1037–1040 рр. правління), карбованого у Лондоні. Але такий тип не описано в 
публікаціях, присвячених як типу монет цього короля «геральдичних лілей» (1), так і в цілому 
монетам цього короля (2). На аверсі зображення короля зроблено вправо, що незвично для 
його монет. Відсутній скіпетр. Розташування літер не характерно для монет Гарольда. Реверс 
монети – це гібридне сполучення типу «короткого хреста» пенні Кнута Великого та типу 
«геральдичних лілей» пенні Гарольда I (Рис. 2). Такий тип реверса має місце значно пізніше 
на монетах Едуарда Сповідника (Рис. 3). Ім’я монетарія Еdlsig невідоме не тільки для монет 
Гарольда I, але й для англійського карбування 1016–1042 рр. (3). Та в цілому палеографічні 
особливості написів й сама фактура монети («пласке» карбуванням, недбало зроблені края 
монетного поля, тонкий гурт) контрастує з английськими випусками Гарольда I. Деякі літери 
(O, N, L) на реверсі виконано доволі незугарно.

Найвідоміший й найбільш цитований знавець монет цього короля Гаррі Александр 
Парсонс ще у 1919 році наводив приклади незвичних типів монет Гарольда, які відносили 
до данському карбування (2., Фиг. 3, 4). За яких обставин були випущені ці монети не 
вказувалося. Якщо вважати нашу монету наслідуванням монетам Гарольда I, то незрозуміло 
чому як взірець не було обрано якийсь поширений тип. У той же час, незважаючи на сталу 
в спеціальній літературі думку щодо обмеженого поширення монет цього короля за межами 
Англії, то слід послатися на знавця історії вікінгів Режі Буайє. Цей автор пише, що коли 
данський король Хардекнут після смерті Гарольда І став і англійським королем, він узяв у 
англійців данегельд у 32 тис. фунтів срібла (4), який, безперечно, був переважно в монетах 
Гарольда і значна його частина могла бути спрямована в Данію. Власне наслідування 
пенні Гарольда І відомі. Так, радянський нумізмат В.М. Потін зазначав, що на період його 
дослідження (початок 1960-х годов) на території Естонії та Стародавньої Русі було знайдено 
по три наслідування монетам Гарольда I (5). Нещодавно на англійському сайті аматорського 
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металодетекторного пошуку (6) було оприлюднено інформацію про знахідки наслідувань 
пенні Гарольда I типу «геральдичних лілей» (Рис. 4).

Одну з цих монет (Рис. 4А) було виставлено на продаж на аукціоні (7). Її було 
визначено на аукціоні як давньоскандинавське наслідування за виглядом досить близькому до 
оригінальних монет. Як було зазначено в описанні, вона дуже тонка, з малою вагою (0,82 гр.) 
та невеликого розміру (17 мм). На іншій сторінці цього ж аукціону (8) в анотації до монети її 
автори вже схиляються до ірландського карбування вікінгів (Hiberno-Norse), посилаючись на 
праці Г.А. Парсонса.

Тобто, крім скандинавського, зокрема данського, походження може бути ще припущення 
щодо ірландського карбування нашої монети. І цьому є певне підтвердження. У «Британському 
нумізматичному журналі» за 1922–1923 роки той же англійський нумізмат Г.А. Парсонс 
описав унікальну монету, яку визначив як емісію одного з ірландських королівств 11 століття. 
У 2007 р. було опубліковано другий екземпляр подібної монети (Рис. 5). Деякі сучасні 
дослідники цих монет також вважають, що вона ірландського карбування ХІ століття (9). 

Не поглиблюючись у дискусії і пояснення щодо походження цих монет, відзначимо 
повну подібність малюнків їх реверса з нашою монето. Особливо слід звернути увагу на 
ідентичність зображення «геральдичних лілей». Можна припустити, що вікінги Дубліна, 
інших територій, що їм належали або суміжних з ними земель ірландських королівств, що 
могли карбувати згадувані вище монети, на якийсь момент були залежні і/або брали за 
зразок монети вікінгського короля Англії Гарольда І, вносячи певні зміни в їх зображення. 
У подальших карбуваннях тип реверса міг зберегтися. Слід зауважити, що більшість монет, 
які карбували в Ірландії в ХІ–ХІІ століттях були наслідуваннями англійських емісій.

Ілюстрації

    

              Рис. 1. Монета з іменем                                   Рис. 2. Пенні Гарольда І,
                    короля Гарольда                                        тип «геральдичні лілеї» 

Рис. 3. Пенні Едуарда Сповідника
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А)                                                            Б)

 

В)
Рис. 4. Наслідування пенні Гарольда І

Рис. 5. Ірландські монети 11 століття
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Моисеенко Н.С.

МОНЕТЫ СВЯТОПОЛКА: ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ

THE SREBRENIKS OF SVYATOPOLK: RESULTS OF THE STUDY

Обобщение сведений о всех известных на настоящий момент сребрениках Святополка 
Ярополчича стало возможным после выхода ряда статей, посвящённых изучению монет 
этого киевского князя. Динамика роста данных о монетах Святополка за всё время с начала 
исследования сребреников показана в Таблице 1.

Примечания к таблице:
1. В строке «Число штемпельных пар» суммируются данные по всем трём типам монет 
Святополка. В скобках со знаком «минус» указано количество штемпелей и монет каждого 
типа, известных на момент выхода каждой из работ только по литературе.
2. Средняя масса монет в работе И.И. Толстого указана для всех сребреников, в том числе 
и обломанных; в данной работе учитываются только целые экземпляры и монеты, утрата 
площади у которых не превышает нескольких процентов.
3. Ещё у двух монет с именем «Петрос» в настоящее время штемпельные пары не определены 
в связи с продолжающейся их очисткой от продуктов коррозии.

Кроме вышеперечисленных монет известно, как минимум, ещё несколько сребреников 
указанных типов, чья аутентичность пока не установлена.

В процессе исследования поверхности металла 29-ти сребреников Святополка с 
помощью рентгенофлюоресцентного анализа и их внутренней структуры (с применением 
металлографии) – выяснилось, что все изученные экземпляры представляют собой биллонную 
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монету с содержанием серебра от 250 % до 900 %. В каждой из эмиссий были как низко-, 
так и высокопробные монеты, за исключением сребреников с именем Петор и дифферентом 
«полумесяц» – содержание драгоценного металла в них не превышало 480 %.

Интересным оказалось топографическое распределение сребреников Святополка (из 
166 монет «депаспортизированными» оказалось лишь 35 штук, т. е. 21 %). Наибольшее 
количество монет было найдено в Черниговской области (67 сребреников с именем князя, 18 – 
с именем Петор и 6 – с именем Петрос) – 69,5 % от общего числа сребреников Святополка, 
имеющих топопривязку. Затем с большим отрывом следует Киевская область (9 сребреников 
с именем князя, 7 – с именем Петор и 11 – с именем Петрос), что составляет 20,6 %. По 
одной монете было обнаружено в Житомирской (с именем князя и дифферентом «крест») 
и Сумской (с именем Петрос) областях Украины. Имеется неподтверждённое сообщение о 
находке сребреника Святополка в Полтавской области.

На территории Российской Федерации пять сребреников зафиксированы в Брянской 
области (4 монеты с именем князя и одна – с именем Петрос) – 3,8 %, ещё четыре монеты 
были найдены на территории Краснодарского края (2 монеты с именем князя и по одной – с 
именами Петор и Петрос), т. е. 3,1 % от количества монет с известным местом обнаружения. 
В Калужской и Курской областях было найдено всего по одной монете с именем князя и 
дифферентом «крест» в каждой.

Таблица 1 
Динамика роста данных о монетах Святополка

   
 

  
 

   
   

 . ., 1882. 
  28 1 7 36 

  
( ) 

2,82 
(63½ ) 

3,69 
(83 ) 

3,15 
(71 )  

  
 1 1 1 1 

 
  19 1 5 25 

Sotnikova M.P., Spassky I.G., 1982.
  51(-1) 5(-1) 12(-3) 68(-5) 

   
( ) 

«      3 ,  
±0,5–0,8 … , - ,    

». 
  

 2 2 2 3 

 
  28(-1) 5(-1) 8(-2) 41(-4) 

 . ., 1995. 
  51(-1) 5(-1) 12(-3) 68(-5) 

   
( ) 2,4÷3,0 «  

»   

  
 2 2 2 3 

 
  28(-1) 5(-1) 8(-2) 41(-4) 

 . ., 2016. 
  109(-1) 23(-2) 34(-4) 166(-7) 

   
( ) 

2,765  
(  59 .) 

2,767 
(  12 .) 

2,903 
(  19 .) 

2,794 
(  90 .)

  
 33 16 16 62 

 
  43(-1) 17*(-2) 13(-2) 73(-5) 
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Топография монет Святополка свидетельствует о том, что распространение сребреников 
с именем князя и именем Петор (и дифферентом «полумесяц») по территории Древней Руси 
начиналось не из Киева, а из местности на правом берегу Днепра, из района нынешнего 
Нежина (Рис. 1). Высокая концентрация находок на месте стыка будущих Черниговского и 
Переяславского княжеств говорит о большом экономическом развитии этого региона в конце 
первой четверти XI века, а обнаружение нескольких сребреников на Тамани подтверждает 
наличие торговых связей в это время между Киевской Русью и её причерноморским 
владением.

В заключение введём в научный оборот два фрагмента и один целый сребреник 
Святополка (Рис. 2–4). 

Автор будет очень признателен за уточнение сведений о местах находок сребреников 
(shornaja-help@mail.ru).

Иллюстрации

Рис. 1. Топография находок сребреников Святополка на середину 2016 г.: 
● – с именем князя, ■ – с именем Петор, ▲ – с именем Петрос

Рис. 2. Сребреник Святополка с именем князя и дифферентом «крест». Дополнение № 341. 
Корпус № 185а-1/197-3. Масса 3,635 г. Диаметр 28,4÷29 мм. Проба 300±50 %. 

Найден осенью 2006 г. в Бобровицком районе Черниговской области
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Рис. 3. Сребреник Святополка с именем князя и дифферентом «крест». 
Дополнение № 500. Корпус № 187-2. Масса 0,92 г. Размер 16,7х19 м. 
Найден в мае 2016 г. в Черниговском районе Черниговской области

Рис. 4. Сребреник Святополка с именем Петор и дифферентом «полумесяц». Дополнение № 497.
Корпус № 211-8?/211в-1 (возможно уточнение). Размер 13х18 мм. 

Известен с 10 апреля 2016 г. Найден на Украине

Литература
1. Sotnikova M.P., Spassky I.G. Russian Coins of the X–XI Centuries A.D. Recent research 

and a corpus in commemoration of the millenary of the earliest Russian coinage. Translated from 
the Russian by H. Bartlett Wells // BAR International Series. Vol. 136. Oxford, 1982. Р. 107–124.

2. Моисеенко Н.С. Монеты Святополка 1015–1016 годов, не вошедшие в Корпус 
1995 года // III Международная нумизматическая конференция «Эпоха викингов в Восточной 
Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв.»: Санкт-Петербург, Старая Ладога 22–24 апреля 
2016 года: Материалы докладов и сообщений. СПб., 2016.

3. Моисеенко Н.С. Новое о топографии сребреников с именем Петра // 
II Международная нумизматическая конференция «Эпоха викингов в Восточной Европе в 
памятниках нумизматики VIII–XI вв.»: Санкт-Петербург, Старая Ладога 3–5 апреля 2015 года: 
Материалы докладов и сообщений. СПб., 2015. С. 230–249.

4. Моисеенко Н.С. Новые данные о монетах Святополка с дифферентом «крест» // 
Стародавнє Причорномор’я. Випуск ХI. Одесса, 2016. С. 359–367.

5. Моисеенко Н. Новые данные о топографии сребреников Святополка // ІІІ Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальнi проблеми нумiзматики у системi спецiальных 
галузей iсторичної науки»: 5–6 листопада 2015 р.: Кіровоград – Київ – Переяслав-
Хмельницький: Тези доповідей. Кіровоград, Київ, Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 33–36.

6. Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X–XI веков. Каталог и исследование. 
М., 1995. С. 96–114, 192–205, 235.

7. Толстой И.И. Древнейшие русские монеты Великого княжества Киевского: 
Нумизматический опыт гр. Ив. Ив. Толстого. СПб., 1882. С. 47–60.



40

Дубіцька В.В.

ГРАФІТІ НА ДАВНЬОРУСЬКИХ ГРИВНАХ КИЇВСЬКОГО ТИПУ 
З КОЛЕКЦІЇ НМІУ

GRAFFITI ON THE ANCIENT INGOTS KIEVAN TYPES 
OF THE NHMU COLLECTION

В нумізматичній колекції Національного музею історії України (далі – НМІУ) 
зберігається значна збірка давньоруських гривень. В ній представлені майже всі відомі на 
сьогодні типи зливків т. зв. безмонетного періоду. Переважну кількість колекції (бл. 47 %) 
складають гривни київського типу. Більшість вчених вважають, що київські гривни найстарші 
з усіх типів, які з’явилися на давньоруському ринку в ХІ ст. та перебували в грошовому 
обігу до середини ХІІІ ст. 5, с. 7; 7, с. 79; 10, с. 54. Складність вивчення срібних зливків 
полягає в тому, що вони не мають карбованих зображень чи написів. Вони можуть бути 
охарактеризованими лише за такими категоріями, як форма, вага та місце знахідки. 

Вивченням, типологією, топографією давньоруських зливків займалися такі вчені, 
як О.І. Черепнін 12, М. Бауер 16, С. Шодуар 13, М. Сотникова 8, В.Л. Янін 14, 
М.Ф. Котляр 7. Безпосередньо над топографією та фіксацією скарбів на карті світу 
працювали В. Антонович 1, М.Ф. Біляшівський 2, К. Страшкевич 11, О. Ільїн 5, 
Г. Корзухіна 6. Р.М. Яушева-Омельянчик вивчала безпосередньо гривни зі збірки НМІУ 15, 
с. 14–23. Вона здійснила можливу ідентифікацію та виділила відмінності в середині відомих 
типів монетних гривень. Також в її праці представлені точні вагові та складові характеристики 
металу зливків та досить детальний їх опис. 

В даній статті автор детально дослідив давньоруські гривни київського типу та 
зафіксував дані про графіті на них. Графіті, які були виявлені в ході дослідження, розподілені 
автором на основні типи. 

Автор описав та спробував розшифрувати графіті. Основними типами написів на 
київських гривнах з колекції НМІУ були виявлені: лінії, літери, знаки. Аналіз написів 
здійснений за допомогою відомих наукових джерел з вивчення епіграфіки на нумізматичних 
предметах, датованих близьким періодом [3; 9]. 

В попередній публікації автора гривни київського типу були розділені на основні 
підтипи [4]. Описані особливості форми підтипів та здійснено їх кількісну, вагову та, по 
можливості, топографічну характеристику. На базі попередніх досліджень в даній статті автор 
описав та спробував розшифрувати основні типи графіті (літер, знаків, ліній) на гривнах 
київського типу з колекції НМІУ. Крім того, здійснено аналіз написів відповідно новим 
типологічним та топографічним характеристикам київських гривень, виявлених в сучасних 
нумізматичних дослідженнях. 

Срібні зливки Давньої Русі найбільш неінформативний матеріал через відсутність на 
них точних дат, імен, місць карбування. Тому лише їх всебічне вивчення, в тому числі й 
епіграфічних написів на них, здійснених у різні періоди, відкривають для дослідників нове 
поле інформації з історії грошового обігу безмонетного періоду. Аналіз епіграфічних даних 
можна використовувати як допоміжну інформацію для датування зливків, визначення ареалу 
розповсюдження та характеристики грошового ринку давньоруського періоду. 
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Литвинчук О.

ЗНАХІДКА СКАРБУ З ГРИВНАМИ ВОЛИНСЬКОГО ТИПУ 
ПОБЛИЗУ ЛУЦЬКА

THE TREASURE WITH THE GRYVNAS OF THE «VOLYN» TYPE 
FOUNDED IN LUTSK REGION

Із популяризацією та поширенням приватних пошуків предметів старовини та 
удосконаленням спеціальних технічних пристроїв з’явилося багато історичних артефактів, які 
до останнього часу були невідомі науковцям і колекціонерам. До таких знахідок належать 
вагові гривні, які суттєво відрізнялася від попередньо відомих «класичних» типів (т. зв. 
«київського», «чернігівського», «новгородського», «татарського»). Найбільша концентрація 
розповсюдження раніше не виділеного типу гривень припадає на землі історичної Волині. 
У зв’язку з цим поширилась і назва цього типу – «Волинська» гривня.

Вперше гривня цього типу була зафіксована та описана українським нумізматом 
Валерієм Нечитайлом та опублікована в авторському комерційному нумізматичному 
каталозі [1]. Автор каталогу виділяє декілька різновидів гривні цього типу в залежності 
від форми: видовжену [1, 60, № 139], широку [1, 60, № 140] та із розплющеною стороною 
[1, 61, № 141]. Варто погодитися із класифікацією та виділенням цих гривень в окремий 
тип. Відомі нам одиничні знахідки та невеликі за кількістю скарбові (2-3 екземпляра) були 
знайдені в межах сучасних міст Новоград-Волинський на сході та Володимир-Волинський на 
заході. А саме, в районі міст: Володимир-Волинський, Волинської обл. (Рис. 1-А); Новоград-
Волинський р-н, Житомирської обл. (Рис. 1-Б); с. Дорогобуж, Рівненської обл.; (Рис. 1-В).
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Головною відмінністю цього типу від попередньо відомих є характерна форма відливки, 
яка в розрізі нагадує півмісяць, має незначне потовщення в центральній частині, що плавно 
звужується до країв, які мають згладжену округлу форму (Рис. 2-А). В більшості випадків 
зустрічаються екземпляри з частково розклепаними кінцями (Рис. 2-Б) та специфічними 
зарубками по краях (Рис. 2-В), що є характерними ознаками обігу для фінансової системи в 
період Княжої доби. Імовірно, що в такий спосіб перевірялась якість срібла.

Зазначені знахідки гривень «волинського» типу хоча і були розташовані на відстані 
понад сотні кілометрів одна від одної, (це також свідчить про активну участь даного типу 
гривень в грошовому обігу того часу) та мали різні параметри розмірів. Гривні «волинського» 
типу об’єднує характерна техніка відливки, що свідчить про продукування даних злитків на 
одній ливарні. Бути власником такої ливарні та мати достатній запас срібла міг лише дуже 
впливовий та заможний магнат або князь.

Такі поодинокі знахідки не створили б повної картини з даного типу гривень, якби не 
сенсаційна знахідка скарбу в 2015 році поблизу гирла однієї із приток р. Стир на північний 
схід від м. Луцька (Рис. 3). У складі давнього депозиту нараховувалося 26 гривень різних 
розмірів, а також срібні прикраси: три шийні гривні, браслет та два ланцюга. Всі вагові 
зливки зі скарбу мають спільні ознаки, що дало підставу віднести їх до «волинського» типу. 
Детальні технічні характеристики вагових зливків відображено у Таблиці 1. Не залежно від 
розмірів, вага основної частини знайдених в скарбі гривень коливається в межа 200 грам, 
всі зливки виготовлено зі срібла. Лише дві з них, повторюючи технологію відливки, мають 
вагу близьку до 100 грамів. Зливки з такою вагою, імовірно, є половинними фракціями – 
полтінами (Рис. 4). Згаданий вище скарб остаточно підтверджує існування та достовірність 
класифікації описаного типу гривень в окремий. Існування на Волині власного типу вагових 
зливків гривень значно розширює наші уявлення про особливості грошового обігу регіону. 

Табл. 1
Метричні дані вагових гривень скарбу

 /   ( )  ( )   ( )   ( )  ( )

1 18.3 17 11 10 199.9 
2 17.7 14 12 13 199.1 
3 17.2 14 12 11 199.0 
4 17.5 15 0,9 0,9 191.4 
5 17.5 20 21 18 203.5 
6 17.2 20 14 15 197.4 
7 17.0 13 11 9 201 
8 15.9 13 11 8 200 
9 16.2 17 13 13 196.8 

10 15.6 20 17 18 2003 
11 15.1 20 13 12 197.5 
12 15.8 20 12 11 203 
13 15.4 22 13 14 201.5 
14 15.2 22 13 13 201 
15 15.2 19 14 15 206.5 
16 15.3 22 14 13 200.9 
17 15.1 23 13 13 200 
18 14.8 23 13 13 200.3 
19 14.3 18 10 11 202 
20 14.4 20 13 12 203 
21 14.2 20 13 12 201 
22 13.3 19 11 11 193.3 
23 11.2 25 13 12 198.7 
24 11.3 20 16 15 181.5 
25 13.3 14 12 10 99.4 
26 12.5 14 12 11 101.4 
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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Ластовський В.В.

ПОХОДЖЕННЯ МІСТА ЧЕРКАСИ В КОНТЕКСТІ 
НУМІЗМАТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

THE ORIGIN OF THE CITY OF CHERKASSY IN THE CONTEXT 
OF THE NUMISMATIC DATA

У статті розглядається питання можливості використання нумізматичного матеріалу 
при дослідженні проблеми походження міста Черкаси у період пізнього середньовіччя. 
Оцінюється перспективність оцінки кількісної характеристики монетних знахідок відповідно 
до різних версій появи міста.

Походження міста Черкаси в наукових працях залишалося проблемою починаючи 
від ХVIII ст., а в уявленнях і переказах – ще від початку ХVI ст. Так, до початку ХХ ст., 
її й не було вирішено, хоча у 1986 р. й було проведене офіційне святкування 700-річчя 
міста. В контексті розгляду цієї проблеми взагалі не аналізувалися жодні види джерел 
(у відповідності з історичними процесами), у т. ч. й нумізматичний матеріал (при цьому, 
періодичні згадки щодо монетних знахідок в околицях Черкас аж не можна вважати 
науковим аналізом, оскільки автори, як правило, обмежувалися констатацією факту певної 
знахідки і вже інколи звідси виводили, без використання інших джерел, висновки щодо 
походження міста).

Вперше ж питання походження міста Черкас ув’язав із нумізматичним матеріалом 
ще М. Грушевський у 1891 р. Він тоді вбачав можливість «існування тут поселення в 
до-монгольську епоху», а в якості доказу наводив приклад із знайденими в околицях чотирма 
гривнями київського типу [2, 13–14]. Однак, це було лише припущення про можливе. Для 
відповідного рішення необхідні були, звичайно, більш серйозні дослідження.

В подальшому в історичній науці на нумізматику звертали в основному вже сучасні 
дослідники (краєзнавці аналізом як таким не займалися, констатуючи лише факти знахідок). 
Спочатку у 2007 р. вийшла ґрунтовна праця А. Шостопала, в якій була зроблена спроба 
узагальнити всю інформацію щодо монетних знахідок на Черкащині [8]. Пізніше, у 2011 р., 
вже Ю. Михайлюк використав нумізматичні знахідки для аналізу економічних та політичних 
процесів у Середньому Подніпров’ї ХIV ст. При цьому, з точки зору останнього, «численні 
знахідки скарбів джучидських монет» є ознакою, що «опосередковано вказує на підвладність 
населення Середнього Подніпров’я ординця» [6, 75]. Розглядається питання монетних 
знахідок і вже у більш новітній монографії, присвяченій археології та ранній історії міста 
Черкаси, в якій моделюється процес формування цього населеного пункту і перетворення 
його із військового форпосту в значний військово-політичний центр [4].

Якщо прив’язати всі гіпотези з походження Черкас до певних хронологічних рамок, 
то всі вони так чи інакше вкладаються в наступні проміжки: 1) давньоруський період (Х–
ХІІ ст.), 2) період золотординського панування (кін. ХІІІ – сер. ХІV ст.), 3) період литовського 
панування (друга пол. ХIV ст.). В пошуках відповіді дослідники переважно «билися» навколо 
обґрунтування своїх варіантів стосовно перших двох періодів. Третьому уваги майже не 
приділялося.

Якщо розглядати ці ж самі періоди стосовно існування джерельної бази (наявність 
письмових та археологічних матеріалів), то виникає досить цікава картина. Немає жодного 
реального історичного джерела, яке б дійсно вказувало на можливість існування міста 
Черкаси чи його початків у один із перших двох вище окреслених періодів. Натомість є 
джерела, які вказують на існування Черкас вже у третій період, на який дослідники взагалі 
не звертали уваги.

Монетні знахідки також можуть дати деяку інформацію щодо минулого Черкас. При 
цьому необхідно враховувати два моменти: 1) монети, виявлені безпосередньо в межах 
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історичних Черкас та 2) монети, виявлені в найближчих околицях міста. Таким чином, можна 
скласти уявлення про поширення нумізматичного матеріалу.

Давньоруський період (Х–ХІІ ст.). В історичних межах Черкас не було виявлено жодної 
знахідки, що стосувалася б цього періоду. Хоча в літературі інколи і висловлюється думка, 
що в Черкасах було знайдено скарб європейських денаріїв ХІ ст. (зокрема, про це писали 
М. Котляр [3, 46] та за ним А. Шостопал [8, 36]), насправді ж цей скарб був виявлений десь 
«біля» Черкас [7, 181]. Є підозра, що це той же скарб, на який вказував В. Антонович у 
1895 р., котрий був знайдений у 1876 р. і складався із 218 монет. Однак, навіть, якщо це й 
він, то, на жаль, дослідник нічого не вказав про місце його виявлення [1, 98].

В інших випадках знахідки давньоруського часу походять вже точно з околиць 
міста. Необхідно саме тут згадати якраз і про ту інформацію, яку у 1891 р. оприлюднив 
М. Грушевський. Вочевидь, саме про цю знахідку писав дещо пізніше В. Антонович: 
«В 1889 г. в предместии «Слободка» найдены 4 монетные гривны киевского типа и 
изумрудная буса» [1, 98].

Період монгольського панування (кін. ХІІІ – сер. ХІV ст.). На цей час, на відміну 
від попереднього, припадає вже дещо більша кількість знахідок монет як Черкасах, так і в 
околицях міста. Однак, і вони не дають підстав стверджувати щодо існування тут певного 
адміністративного (чи будь-якого іншого) осередку.

Безпосередньо в історичній частині міста була знайдена одна монета, що належала 
хану Джанібеку й датується 753 р. х. (тобто бл. 1352 р.) [8, 49]. Але це була випадкова 
знахідка, яка не може слугувати для оцінки історичної ситуації. В деяких скарбах з околиць 
міста можна зустріти знахідки монет хана Узбека та ін. Та переважно вони складали частину 
більш ширших скарбів тобто належали до пізніших епох.

Період литовського панування (друга пол. ХIV ст.). Якщо бути більш точним, то 
цей період починається від 1362 р., коли територія міста безпосередньо переходить під 
владу Литви після її перемоги над Золотою Ордою у битві на Синіх Водах. Зокрема, в селі 
Василиця у 1920-х роках було знайдено скарб із 10 срібних гривень новгородського типу [8, 
48–49]. Оскільки це поселення функціонувало, як встановлено, до 1380-х років, то й ці гривні, 
очевидно, потрапили сюди тільки після Синьоводської битви 1362 р., коли, найімовірніше, й 
виник цей населений пункт. Підтвердженням цьому може бути матеріал т.зв. Василицького 
скарбу [5]. Крім того, починаючи від кінця ХIV ст. кількість монетних знахідок і скарбів 
достатньо динамічно зростає. Інформативно це підтверджує каталог знахідок, укладений 
А. Шостопалом у 2007 р.

Таким чином, динаміка, яка відображена у зафіксованих на теренах міста Черкаси і 
його околиць не дає ніяких підстав стверджувати, що воно функціонувало як у давньоруський 
період, так і в часи золотоординського панування.
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Хромова І.К.

ДВІ НОВОЗНАЙДЕНІ МОНЕТИ ДМИТРА КОРИБУТА ОЛЬГЕРДОВИЧА
(попереднє повідомлення)

TWO NEWFOUND COINS OF DMYTRO KARIBUTAS
(advance notice)

Серед нумізматичного матеріалу випадкових археологічних знахідок нашу увагу 
привернув невеликий комплекс, зі складу якого автору відомо 10 екземплярів монет. Детальне 
вивчення та публікація планується в окремій статті. 

У попередньому повідомленні характеризуємо дві монети сіверського князівського 
карбування 70-х – 80-х років XIV ст., які за своїми технологічними, метрологічними 
та епіграфічними характеристиками відносяться до карбування кн. Дмитра Корибута 
Ольгердовича (1381–1404).

Перший екземпляр монети вагою 1,28 г (Рис. 1.). На аверсі містить зображення 
характерного князівського знаку в обрамленні диферентів (крапки), легенду по колу (частково 
стерту). Лінійний картуш. Штемпель під час удару змістився в бік. Реверс: у лінійному 
картуші імітація денга Гійас ад-Дін Мухаммеда (карбування Орди, 772–777 рр. х.).

Другий екземпляр монети вагою 0,89 г (Рис. 2.). Аверс: у лінійному картуші в 
середині монетного поля князівський знак, оточений крапками та круговою легендою. 
Штемпель відбився майже повністю по монетному колу тому легенда розрізняється краще, 
ніж на попередньому екземплярі. Реверс: : у лінійному картуші імітація денга Гійас ад-Дін 
Мухаммеда (карбування Орди, 772–777 рр. х.).

Обидві монети мають характерні обрізані краї, аналогічні до решти відомих 
екземплярів сіверського карбування Корибута Ольгердовича, тобто – виготовлені не за 
дротяною технологією, а шляхом вирізання з металевих пластин.

Попередній аналіз обох екземплярів показав схожість штемпельних пар, а також 
вагових характеристик, з відомими двома монетами зі складу Борщівського скарбу 1948 року 
знахідки. Однак висновки щодо їх однозначної тотожності можливо буде зробити після 
додаткового ретельного вивчення нових монет.

Ілюстрації

Рис. 1
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Рис. 2
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Дергачева Л.В.

КЛАД МОЛДАВСКИХ И ГАЛИЦКО-РУССКИХ МОНЕТ XIV ВЕКА 
ИЗ СЕЛА ГОРДИВЦЫ (ХОТИНСКИЙ РАЙОН, 

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА)

THE TREASURE OF THE MOLDAVIAN THE GALICIAN RUS’ COINS 
OF XIV CENT. FROM THE GORDIVCI VILLAGE (KHOTYN DISTRICT, 

CHERNOVTSY REGION, UKRAINE) 

В 2015 году в селе Гордивцы (укр. Гордiвцi, рум. Gordeuți) Хотинского района 
Черновицкой области были обнаружены различные монеты XIV века. По словам владельца 
коллекции, 13 монет были найдены совместно, являясь, таким образом, небольшим кладом 
или кошелем монет, а остальные шесть штук были обнаружены разрозненно, в радиусе 
100 метров от кошеля. Комплекс, состоявший из 13 монет, включал 12 грошей молдавского 
господаря Петра I Мушата (около 1375–1391) и один грошик Людовика I Венгерского (1370–
1382), выпущенный для Галицкой Руси на львовском монетном дворе. Остальные монеты, 
найденные разрозненно, также были выпущены при Петре I Мушате, на монетном дворе 
в Сучаве. 

Хотинский район относится к зоне наиболее активного хождения молдавской монеты 
XIV века, тем самым указывая на многочисленные торговые операции Молдавии с ее 
северными соседями во времена правления Петра I Мушата. А комплекс из села Гордивцы 
дополняет уже известные клады со схожей структурой, которые были найдены в 1876 году в 
Маморнице, в XIX веке в Черновцах, в 2005–2006 годах в Каменце, в 2008 году в Тальнинске, 
в 2012 году в Меджибоше, в 2012 году в Черкассах и так далее.

Выражаем благодарность Андрею Бойко-Гагарину за помощь в сборе материалов.
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Зайончковський Ю.В.
Шептуха В.П.

ДЖУЧИДСЬКІ ДАНГИ СЕРЕДИНИ 1410-х рр.,
ВІДКАРБОВАНІ У БЕК-БАЗАРІ 

JUCHID DANGS MINTED IN BIK BAZARI IN THE MID – 1410’s

Запропонована робота присвячена введенню в науковий обіг цікавої неопублікованої 
групи пізньоджучидських срібних монет, частина яких несе на собі назву монетного двору 
«Бек-Базарі», відкарбованих у середині 1410-х років. Співавторам вдалося встановити 
існування штемпельних зв’язків між окремими дангами (штемпельну сітку відтворено 
на Рис. 1).

Ця група дангів вибита вісьмома штемпелями (кожен з яких позначений на Рис. 1 
буквою Ш з відповідним номером) з чіткими і перекрученими до не можливості їх 
прочитати легендами. Як підсумок дослідження запропонована інтерпретація розглянутих 
нумізматичних джерел.

Починаючи виклад теми, потрібно зазначити, що срібні монети золотоординського хана 
Чекре відомі вченим вже майже два століття – в 1826 році Х.М. Френ опублікував данги цього 
хана, биті в Хаджі-Тархані, Орду-Муаззам, Булгарі [4, 378–379]. О.К. Марков в «Інвентарному 
каталозі мусульманських монет Імператорського Ермітажу», підготовленому в 1890–х роках, 
до вже згаданих додав також такі монетні двори цього джучида як Сарай, Сарай ал-Джадід, 
Орду-Базар і Бек-Базар [3, 501–502]. Нумізмат, на жаль, не привів ні фотозображень, ні 
графічних реконструкцій атрибутованих ним дангів, тому можна лише припустити (з великим 
ступенем ймовірності, правда), що під № 1494 [3, 502] ним була описана монета 818 р. х. 
(1415–1416 рр.), яка була відкарбована штемпелями Ш 1 – Ш 2 (Рис. 1). Легенди цього типу 
не залишають сумнівів в його атрибуції: «Султан / Чекре хан / верховний 818» (аверс) і 
«Чекан / Бек-Базарі» (реверс).

Монета Ш 1 – Ш 3 викарбувана двома штемпелями з ім’ям та титулами хана Чекре. 
Легенда на Ш 3 також чітко читається: «Султан верховний хан Чекре». Потрібно тільки 
відзначити що буква ك в імені хана написана з деякими палеографічними особливостями, 
як, наприклад, і на кримському дирхемі хана Туда-Менгу (1280–1287). Монета Ш 3 – Ш 4 
вибита аверсним штемпелем Ш 3 з легендами, що читаються, та штемпелем Ш 4, «напис» на 
якому, на думку співавторів, є безглуздим наслідуванням арабським словам та літерам. 

У поєднанні зі штемпелем Ш 4 використовувалися ще 4 штемпеля (Ш 5, Ш 6, Ш 7 
і Ш 8), «легенди» на яких також не можуть бути прочитані та перекладені з причини свого 
наслідувального характеру.

На Рис. 1 видно, що для карбування описуваних монет використовувалися 7 пар 
штемпелів. Вивчені авторами данги розподіляються за штемпельними парами так: Ш 1 – 
Ш 2: 6 монет; Ш 1 – Ш 3: 2 монети; Ш 3 – Ш 4: 6 монет; Ш 4 – Ш 5: 4 монети; Ш 4 – Ш 6: 
1 монета; Ш 4 – Ш 7: 1 монета; Ш 4 – Ш 8: 1 монета. Можна припустити, що представлена 
штемпельна сітка з накопиченням фактичного матеріалу може значно збільшитися, включивши 
нові штемпеля і штемпельні пари.

Інтерпретація даної групи монет може бути така. У 818 р. х. почався випуск дангів з 
ім’ям і титулами хана Чекре і визначенням місця випуску Бек-Базарі на реверсі (Ш 1 – Ш 2). 
Потім Ш 1 використовувався в поєднанні з аверсним штемпелем Ш 3. Виглядає логічною 
можливість виявлення в майбутньому оборотного штемпеля з легендами, які можуть бути 
прочитані, використаних для карбування срібних монет у поєднанні з Ш 3.

Штемпель Ш 4 з наслідувальними легендами використовувався досить довгий час, 
швидше за все як нижній, в поєднанні з п’ятьма штемпелями, чотири з яких несуть на собі 
спотворені до не можливості їх прочитати написи.
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Ю.В. Зайончковський у 2013 році опублікував (у співавторстві) подібну, але більш 
«розгалужену» штемепельну сітку з 20 штемпелів, на початку якої знаходяться данги хана 
Тимур-Кутлуга, випущені в Белед Шехр Азак ал-Махруса в 802 р. х., з легендами, які можна 
прочитати, в кінці – монети, вибиті штемпелями з наслідувальними легендами [2]. Автори 
вважають, що існування цих груп монет породжено схожими причинами.

Беручи до уваги наявність у сітці, що публікується, штемпелів Ш 1, Ш 2 і Ш 3, 
сумнівів у «офіційності» яких немає, розглядати ймовірність карбування цих монет поза 
джучидського монетного двору, який позначений на деяких монетах як «Бек-Базарі», так само 
немає підстав. Тому може бути запропоновано декілька версій, що пояснюють існування цієї 
групи дангів.

Перша версія – «виробнича» – припущення про необхідність монетному двору 
в стислі терміни виконати об’ємне замовлення з карбування дангів за умови нестачі 
«офіційно затверджених» пар штемпелів. Тому «на місці» штемпелі вирізалися недостатньо 
грамотними та кваліфікованими майстрами. Одним з авторів вже було показано, що на 
джучидських монетних дворах у деяких випадках до використання штемпелів підходили дуже 
прагматично – використовували всі штемпеля не зважаючи на написи на них [1].

Друга версія – «політична» – «нечитабельними» легенди створювалися на штемпелях 
навмисне, що пов’язано з періодом interregnum: керівництво монетного двору не було 
впевнено, хто переможе в боротьбі за престол, та вважало за краще в ці скрутні часи 
поміщати на своїй продукції легенди, які не можливо прочитати. Той факт, що на штемпелі 
Ш 1 вказано 818 р. х. – останній рік перебування хана Чекре на престолі, говорить на 
користь цієї версії.

Автори вважають, що існування опублікованої штемпельної сітки могло бути викликано 
комплексом названих вище «виробничих» і «політичних» причин – у середині 1410-х років 
монетний двір, позначений як Бек-Базарі, здійснив (у стислі строки можливо) монетну емісію 
з політично нейтральними легендами. 

Ілюстрації
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Рис. 1. Джучидські данги середини 1410-х рр., відкарбовані у Бек-Базарі
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Янов Д.М.

НОВІ ДАНІ ПРО СХІДНІ МОНЕТИ В КОЛЕКЦІЇ ОДЕСЬКОГО 
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

NEW DATA ABOUT ORIENTAL COINS IN THE COLLECTION OF ODESA 
MUSEUM OF REGIONAL HISTORY

Частина колекції східних монет Одеського історико-краєзнавчого музею (далі – 
ОІКМ) була представлена в доповідях молдавської вченої А. Болдуряну та І.М. Озерянської 
на Нумізматичному симпозіумі в м. Кишинів в 2012 та 2013 роках. Монети були знайдені 
в Арцизському, Білгород-Дністровському, Саратському, Тарутинському та Татарбунарському 
районах Одеської області. На відміну від них, місця знахідок монет, наведених в нашому 
переліку, не відомі. Таким чином, дані монети, нажаль, втрачають свою цінність як джерело 
з історії грошового обігу того регіону, де вони були знайдені. Тим не менш, можна розділити 
ці монети на декілька груп (цілком можливо, що деякі групи монет, які співпадають за 
хронологією та монетним двором, були знайдені в комплексі), та приблизно віднести їх до 
регіонів, яким властиві знахідки певних типів монет: 

1) срібні золотоординські дирхеми хана Узбека, карбування Криму, та мідні анонімні 
пули хана Джанібека з квітковим орнаментом, карбування Сарая ал-Джадід, мали достатньо 
широкий ареал обігу, тому в даному випадку складно встановити місце знахідки; 

2) анонімні пули карбування Шехра ал-Джадід і типу «Костешти-Гирля» вірогідно 
були знайдені в межах Пруто-Дністровського межиріччя; 

3) пули карбування ал-Джадід, Криму та Криму ал-Джадід перебували в обігу в 
основному на самому Кримському півострові, а також в прилеглих до нього північно-
причорноморських та приазовських степах; 

4) монети Кримського ханства: акче XV–XVI ст. та бєшлики XVIII ст., основний 
ареал яких в цілому співпадає з попередньою групою. Монети 3 та 4 груп, хоча і відомі 
серед знахідок на території західніше від Дністра, мають серед них незначну питому вагу і 
не представлені таким різноманіттям типів. 

5) Монети Османської імперії: мангир Мехмеда I є досить рідким для Північного 
Причорномор’я; найбільш вірогідним місцем його знахідки, за винятком власне території, яка 
знаходилась під контролем Османів в період його правління, є Крим. В XVI ст. ареал обігу 
османських монет був значно ширшим, відповідно, неможливо встановити місце знахідки 
акче Сулеймана I.

Автор висловлює щиру подяку директорові ОІКМ В.В. Солодовій та зберігачу фондів 
І.М. Озерянській за наданий матеріал.

Опис монет
Золота Орда
Узбек (1313–1341 рр.), дирхем (AR): 713 р. х. (1313/14 р.), Крим (2 екз.).
Джанібек (1342–1357 рр.), пул (AE): тип з квітковим орнаментом, Сарай ал-Джадід 

(1 екз.).
Абдаллах (1361–1370 рр., з перервами), пул (AE): тип з окуляро-подібною тамгою, 

ал-Джадід (1 екз.).
Токтамиш (1380–1395 рр.), пул (AE): тип з написом «Аділь» в шестикутнику, 782 р. х. 

(1380/81 р.), ал-Джадід (2 екз.); тип з ромбічним орнаментом, 872 р. х. (помилково, замість 
782 р.), ал-Джадід (1 екз.); тип з шестикінцевою фігурною зіркою, Крим ал-Джадід (4 екз.); 
тип з зображенням лева серед зірок, Крим (2 екз.).

Емітент не визначений, пул (AE): тип з тамгою Менгу-Тімура, кін. XIII – поч. 
XIV ст., Крим (1 екз.); недатований тип, 60-ті рр. XIV ст., Шехр ал-Джадід (1 екз.); тип 
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«Костешти-Гирля I», 2-а пол. XIV ст. (2 екз.); тип з зображенням орла, сер. XIV – поч. XV ст., 
Крим (1 екз.); анепіграфні орнаментовані типи, сер. XIV – поч. XV ст., Крим (2 екз.); тип з 
дзеркальним написом «ал-мульк Аллаху» та ромбічним орнаментом, сер. XIV – поч. XV ст., 
Крим (1 екз.); невизначені типи (вірогідно, золотоординські), монетний двір невідомий 
(6 екз.).

Кримське ханство
Менглі Гірей I (1467–1515 рр., з перервами), акче (AR): монетний двір стертий 

(1 екз.).
Сахіб Гірей (1532–1550 рр.), акче (AR): Кирк-Єр (5 екз.).
Девлет Гірей I (1550–1577 рр.), акче (AR): Кирк-Єр (4 екз.); Крим (2 екз.).
Селім Гірей II (1743–1748 рр.), бєшлик (AR-BI): Бахчисарай (1 екз.).
Арслан Гірей, 1-е правління (1748–1756 рр.), бєшлик (AR-BI): Бахчисарай (4 екз.).
Селім Гірей III, 1-е правління (1765–1767 рр.), бєшлик (AR-BI): Бахчисарай (3 екз.).
Максуд Гірей, 1-е правління (1767–1768 рр.), бєшлик (AR-BI): Бахчисарай (1 екз.).
Девлет Гірей III (1769–1770, 1775–1777 рр.), бєшлик (AR-BI): Бахчисарай (2 екз.).
Шахін Гірей (1777–1783 рр.), бєшлик (AE): Бахчисарай (20 екз.).
Емітент не визначений, XVIII ст., бєшлик (AR-BI): Бахчисарай (6 екз.).
Османська імперія
Мехмед I (1403–1421 рр.), мангир (AE): Бурса (1 екз.).
Сулейман I (1520–1566 рр.), акче (AR): група 3 (1555–1566 рр.) (?), монетний двір 

стертий (1 екз.).
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Орлик В.М.

ОБРІЗАНИЙ ШИЛІНГ МАГІСТРА ТЕВТОНСЬКОГО ОРДЕНУ МІХАЕЛЯ 
КЮХМЕЙСТЕР ФОН ШТЕРНБЕРГА ЗНАЙДЕНИЙ НА ЛЬВІВЩИНІ

THE CLIPPED SHILLING OF THE TEUTONIC ORDER MAGISTER MIKHAEL 
KUHMEISTER VON SHTERNBERG EXCAVATED IN LVIV REGION

У лютому 2016 р. на українському Інтернет аукціоні «Violity» був проданий обрізок 
монети держави Тевтонського ордену в Пруссії [1] (Рис. 1). За свідченням власника цієї 
монети Максима Олійника, вона була знайдена в листопаді 2015 р. поблизу села Блищиводи 
Жовківського району Львівської області. Окрім даного фрагменту шилінга, на тій місцевості 
в радіусі 100 м ним було знайдено більше 130 польських денаріїв другої половини XIV – 
першої половини XV ст., 30 пулів львівського монетного двору (емісій Казимира ІІІ, Людовіка 
Угорського, Владислава Опольського), також шилінг Іоганна фон Тіфена (1489–1497). 

Нумізматиці відомі приклади обрізання монет як для крадіжки дорогоцінного металу, 
так і для підгонки чужоземної монети під місцевий, зручний для населення номінал. Проте, 
за багато років дослідження нумізматики держав хрестоносців [2] ми вперше зіткнулися саме 
з обрізаною таким чином монетою Тевтонського ордену. Також невідомі приклади подібного 
обрізання тевтонських монет і нашим польським колегам, котрі також спеціалізуються на 
монетах держави Тевтонського ордену в Пруссії. Тому, на наше переконання, дана знахідка 
потребує спеціального дослідження. 

Детальне ознайомлення з обрізком дозволило нам визначити його метрологічні 
характеристики та зробити певні висновки і припущення.

Основою для обрізку був дореформений шилінг Великого магістра Міхаеля 
Кюхмейстер фон Штернберга (1414–1422 рр.), карбований на монетному дворі в Торуні емісії 
1414–1416 рр. [3, 67–75].

Аверс: <...>hAbL<...>
Реверс: ¨<...>PRô
(m 0,27 г.,  9,5×11 мм.)
Даний фрагмент монети за метрологічними характеристиками обрізок наближено 

відповідає угорському парвусу (parvus) (Рис. 2–3). 
Ми мали можливість провести енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний аналіз 

(ЕДРФА) металу, з якого були карбовані досліджуваний обрізок шилінга та парвуси за 
допомогою прецизійного експрес-аналізатора складу речовини Expert 3L.

Таблица 1
Метричні характеристики та склад металу монет

  
(mm.) 

 
(g.) 

     (%) 
Ag Cu Mg  Pb Si  Cl  

. 1 9,5×10  0,27 37.985 34.133 10.369 0.933 0.127 15.336 1,117 

. 2 9,5×11  0,27 47.623 34.847 8.181 5.912 1.199  - 2,238 

. 3 9,5×10,2  0,30 45.426 46.179 - 1.226 0.569 5.356 1,244 

Як бачимо, вміст срібла в обрізаному шилінгу Кюхмейстер фон Штернберга був дещо 
меншим, аніж в оригінальних угорських монетах. Цікаво, що відповідно до дослідження 
відомого угорського нумізмата Лайоша Гусзара угорські парвуси або малі денарії (Denaren 
wurden) часів Сигізмунда Люксембурзького карбувалися протягом 1390–1427 рр. із вмістом 
срібла в межах 0,353 [4, 12]. Проте, проведений нами аналіз складу металу показує значно 
більший вміст срібла в монеті. Але досліджуваний обрізок монети держави Тевтонського 
ордена в Пруссії якраз відповідає указаним Лайошем Гусзарем вимогам до вмісту срібла в 
угорських парвусах.
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Цілком логічним є висновок про те, що монета була обрізана для використання на 
грошовому ринку угорського королівства як імітація угорської дрібної срібної монети. Окрім 
того необхідно зазначити, що дореформені шилінги Міхаеля Кюхмейстер фон Штернберга 
мали занижений вміст срібла, що відповідав вмісту срібла в угорських парвусах часів 
Сигізмунда Люксембурзького. Механічна підгонка фрагментів шилінгу під парвус була менш 
затратною, аніж переплавка монети із наступним карбуванням. Обрізання чужоземної монети, 
у даному випадку дореформеного шилінга Міхаеля Кюхмейстер фон Штернберга, могло 
бути здійснено як на одному із монетних дворів Угорського королівства, так і приватними 
особами. Візуальна схожість та відповідність метрологічних характеристик обрізка 
тевтонської монети угорському парвусу свідчить усе ж на користь першого – монетного 
двору. На це також указує і той факт, що на грошовому ринку Угорського королівства в часи 
правління Сигізмунда Люксембурзького не було срібних монет, які б відповідали монетно-
ваговим характеристикам тевтонських шилінгів, а останні, потрапивши на угорський ринок, 
переставали виконувати свою основну функцію – функцію платіжного засобу. І єдиним 
способом повернути таким монетам дану функцію була їхня переробка шляхом переплавки 
чи обрізання на монетному дворі.

Таким чином, на наше переконання, обрізання тевтонського шилінга із вмістом срібла 
до 40 %, на угорських монетних дворах під форму й розмір угорського парвуса дозволяло 
уряду Сигізмунда Люксембурзького контрольовано додатково залучати на угорський грошовий 
ринок іноземні срібні монети, що мало позитивний вплив на розвиток торгівлі та економіки 
Угорського королівства. 
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Денисенко Ю.

НОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЛИТОВСКИХ ПОЛУГРОШЕЙ КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА ЯГЕЛЛОНА (1492–1506)

THE NEW VARIANTS OF THE LITHUANIAN HALF-GROATS 
OF THE DUCE ALEXANDER JAGELLON (1492–1506)

Начиная с XV века налаживается массовая чеканка литовских монет, которые вследствие 
формируют основу денежного обращения и счета на территории всей Восточной Европы, в 
том числе и на территории исторических регионов современной Украины, Беларуси, Литвы, 
Польши и Западной части России. 

Монетная чеканка Великого княжества Литовского представляет собой обширный 
корпус монет широкой линейки номиналов, чеканенных в разные года. Литовская нумизматика 
сегодня ежегодно расширяется новыми данными о количестве ранее не опубликованных 
разновидностей монет, чеканенных на монетных дворах в Великом княжестве. Ученым и 
коллекционерам сегодня доступны многочисленные каталожные издания, собирающие воедино 
все известные на момент издания типы и разновидности литовских монет, ежегодно расширяя 
наше представление о широте чеканки монет на столичном монетном дворе княжества – 
в Вильно. Существенный вклад в изучение и публикацию новых разновидностей монет 
Великого княжества Литовского осуществили Станиславас Саяускас, Доминикас Каубрис, 
Евгениус Иванакскас, Дмитрий Гулецкий, Виктор Какареко, издав актуальные сегодня 
нумизматические каталоги. С увеличением интереса исследователей к древней литовской 
нумизматике появляются отдельные публикации, вводящие в научный оборот по несколько 
новых разновидностей, публикуемых в нумизматических журналах и материалах научно-
практических конференций. С появлением новых опубликованных разновидностей монет, 
дополнение уже изданных нумизматических каталогов становится все более актуальным.

С увеличением доступного для исследователей количества монет, находимых по 
средствам новейших технологических устройств, расширяются и представления о новых 
штемпельных связях, особенностях оформления легенды, типов гербов на монетах. 

Регулярно исследуя материалы частных коллекций, а также нумизматических Интернет-
ресурсов: форумов, аукционов, баз данных в Литве и Украине, Латвии и Беларуси, а также 
в Польше, нам удалось выделить две ранее неопубликованные разновидности полугрошей 
князя Александра Ягеллона. В поиске новых разновидностей литовских монет, а также в 
их публикации, объединили свои усилия нумизматы в международном пространстве, и этот 
тезис является продолжением серии работ, посвященных этой теме. Из свежих публикаций 
новых разновидностей монет Александра Ягеллона можно назвать работу, увидевшую 
свет в нумизматическом журнале Нумизматика и Фалеристика в № 2 этого года [1, 8–9], 
представившую широкой публике 18 новых разновидностей монет вышеупомянутого 
литовского князя.

Целью этого тезиса является введение двух ранее не опубликованных в нумизматической 
литературе разновидностей с целью включения их в новейшее дополнение к каталожному 
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изданию, посвященному монетам Великого княжества Литовского. Обе монеты принадлежат 
частному собранию, находящемуся в г. Минске.

Итак, полугрош на Рис.1 расширяет опубликованную в каталоге Дмитрия Гулецкого 
[2, 98] сетку штемпельных комбинаций этого типа монет. Монета имеет Погоню типа 1-В 
с ренессансным шрифтом легенды реверса. Таким образом, на монетах смешанного типа 
легенды аверса и реверса к ранее известным теням 1-В Погони добавляется изученный 
полугрош, а также можно с высокой долей вероятности предположить о существовании 
аналогичного с Погоней типа 1-А.

Без лишнего преувеличения сенсационным является полугрош на Рис. 2, 
несущий на своем поле легенду реверса LITVANIA, ранее не включенную ни в одно 
нумизматическое издание.

Иллюстрации
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УНИКАЛЬНАЯ ПОДДЕЛКА ЛИТОВСКОГО ГРОША 1545 г.

THE UNIQUE FORGERY (FAKE) OF THE LITHUANIAN GROAT YEAR 1545

В 1862 г. впервые описан литовский грош Александра Ягеллончика [1, с. 17]. В разное 
время целый ряд исследователей высказывали большие сомнения в реальности существования 
такой монеты [2, с. 163–164; 1, с. 18–20; 3, с. 301–305]. Сейчас эта монета является утерянной. 
Первые литовские монеты номиналом в грош были отчеканены очень маленьким тиражом 
в 1545 г. во времена Жигимонта Августа [4, с. 514–516]. Как правило, подделывали самые 
распространённые монеты. В этом свете весьма удивительной является находка фальшивого 
литовского гроша 1545 г. (рис. 1). Монета изготовлена из белого металла, не магнитится. 
Вес и диаметр в норме. Интересен тот факт, что на монете стоит дата «1545», а тип герба 
«Погоня» и тип бюста Великого князя (хоть и имеют стилистические отличия) характерны 
для грошей 1546 г. Получается, что прототипами для изготовления этой монеты выступали 
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гроши 1545 и 1546 гг. – в результате получился «комбинированный фальшак переходного 
типа». Также можно высказать и другую версию происхождения этой монеты. В XIX в. связи 
с бурным развитием коллекционирования была широко распространена практика изготовления 
новых вариантов, типов и даже номиналов монет. В связи с этим, можно предположить, что 
эта монета была изготовлена в XIX в. с целью обмана коллекционеров.

Описание монеты: Фальшивый грош ВКЛ 1545 г.
Диаметр: 24 мм., вес: 2,24 гр.
Av.: * SIGIS * AVG * REX * POL * M : D : L*
Rv.: MONETA : MAG * DVC : LITVA *
Место находки: Кобринский р-н, Брестской обл., Республика Беларусь
Местонахождение: частная коллекция (г. Кобрин, РБ);
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Безпалько В.В.

ВЕКСЕЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ГРОШОВОМУ ОБОРОТІ ВОЛИНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст. 

THE BILL OBLIGATIONS IN THE MONETARY CIRCULATION 
OF VOLYN REGION IN THE 2-nd HALF OF XVI cent

Активний розвиток економічних відносин, підвищення ролі міжнародної торгівлі на 
українських землях другої половини XVI ст. не обходилися без використання кредитів у всіх 
сферах фінансової сторони життя населення. Вексельні зобов’язання, які створювалися при 
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наданні позики, в актовій документації Волині XVI ст. виступають переважно під назвами 
«лист запис» та «церокграф». 

Інтерес дослідників до історії торгівлі та, зокрема, кредитної справи, не залишив поза 
увагою і фінансові документи. Так, В.Г. Берковський у своїй статті про лихварство та його 
роль у торгівлі не лише торкнувся морально-етичних засад в тогочасних поглядах суспільства 
на кредит, але й показав юридичну структуру боргового запису, його обов’язкові елементи 
та умови, на яких міг надаватися кредит [1]. Також наводиться приклад участі векселів в 
грошовому обігу.

Нами у луцьких ґродських книгах віднайдено низку свідчень, які показують проведення 
різних операцій з вексельними зобов’язаннями.

Так, згідно документу від 22 лютого 1567 р. знаходимо інформацію, що мельницький 
старостич пан Никодимович заборгував пану Станіславу Милошевському, справці віленського 
монетного двору, 160 кіп литовських грошів, які мав віддати ще навесні 1566 р. А вже 
Милошевський передав «лист запис» боржника в рахунок погашення свого боргу пану 
Станіславу Ґраєвському [2].

В іншому випадку луцький єврей брав у борг гроші в пана Василя Олізаровського під 
заставу зброї та вексельного зобов’язання: «… заставу, то ест палашъ, сребром оправныи, и 
лист на двадцат копъ пна Несвецкого от Абрама Болоховца, заставные, выкупити в десети 
копах литовских…» [3]. Так як позичальник відмовився викупити заставу, то за рішенням 
луцького ґродського суду 26 січня 1599 р. пан Олізаровський міг вільно нею розпоряджатися.

Зрозуміло, що такі операції з переходом векселів з руку руки могли відбуватися у 
випадку, коли фінансовий документ був виданий на пред’явника.

Ще в одному документі (див. Додаток 1) при розгляді 1 серпня 1586 р. луцьким 
ґродським урядом справи щодо боргу пана Яна Жоравницького пану Янушу Угриновському 
виявляються цікаві обставини практичної сторони процесу надання кредиту. Зокрема, слуга 
боржника Карпинський свідчить, що по факту позику замість свого пана отримував він, і що 
йому готівкою була видана лише частина суми. Решту він мав отримати у третьої особи за 
окремим векселем, який вже видав позичальник. Однак рішення підстарости було на користь 
пана Януша Угриновського, який вимагав справедливості відповідно до формулювань, 
зафіксованих у вексельному зобов’язанні – а саме що позичальник сам позичив та отримав 
повну суму, 415 польських золотих.

Викриття таких деталей угоди показує прихований характер кредиту, який видавався 
шляхтою, коли по факту позичальнику могла видаватися готівка вже з вирахуванням суми 
процентної ставки за користування кредитом. В той же час у векселі ретельно прописувалося, 
що позичальник отримує всю суму готівки, як, наприклад, у записі пана Гаврила Васильовича 
Бронницького від 14 травня 1586 р.: «… готовых рукоданых пнзеи взялъ и позычилъ у брати 
своее стрыечное ихъ милости пановъ Данила а Василья Ждановичовъ Бронъницких, певную 
суму пнзеи шестьсотъ золотыхъ личъбы и монеты польское, личачи в кожъдыи золотыи по 
тридцати грошеи польскихъ…» [4].

Отже, актові джерела ранньомодерної Волині показують не лише рівень розповсюдження 
кредитної справи, але й дають інформацію про обіг векселів в якості платіжних засобів.

Додаток 1.
1586 р., серпня 1. Луцьк [1586 р., липня 27. Луцьк]. – Декрет луцького ґродського уряду 

у справі Януша Угриновського щодо сплати йому луцьким войським Яном Жоравницьким 
суми боргу 415 польських золотих, подвійної «совитості» за прострочення платежу та пересуду, 
загальною сумою 675 кіп та 4 гроша в литовській монеті

Декретъ пана Януша Угриновского з паномъ Яном Жоравницкимъ воискимъ луцким
Року Божого нароженья тисяча пятъсотъ осмдесятъ шостого мсца августа первого дня 
Передо мною, Станиславомъ Петровскимъ, подъстаростимъ луцкимъ, ставши очевисто у суду, 

панъ Янушъ Угриновскии покладалъ передо мною позовъ кгродскии луцкии по его милость пана Яна 
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Жоравницъкого, воиского луцкого, писаныи. Водле которого, жалобу учинивши, просилъ, абы тотъ 
позов был читанъ. 

Я его читати казалъ, и так се в собе маеть: 
«Александер Проньскии, столникъ у Великомъ кнзьстве Литовскомъ, староста луцкии. 
Урожоному пану Яну Жораввницкому, воискому луцъкому. 
Жаловалъ в суду моего кгродъского луцъкого панъ Янушъ Угриновскии на вашу милость о 

томъ, што ж, деи, року теперъ идучого тисяча пятъсотъ осмдесять шостого, мсца мая первого дня, 
взялъ и позычил твоя милость в него ку потребе своеи чотыриста и пятнадцат золотых полскихъ, 
которые пнзи мелъ деи твоя милость ему отъдати и заплатити на рок и ден певныи на день свтого 
Яна свята римского в дому его ув Угринове в томъ же року осмъдесятъ шостом, ничимъ того року 
и дня похибити не мелъ, а если бы, деи, еси на тотъ рокъ не отдалъ, тогды, деи, еси в совитость и 
шкоды и наклады попасти мелъ водле листу опису своего. 

То пакъ, деи, твоя милость на тотъ рокъ тых чотырохсотъ золотых и пятънадцати золотых 
не отдалъ, в совитость и в шкоды попалъ и тымъ опис свои нарушилъ. И далъ, деи, твоя милость 
пану Угриновскому моцъ на листе своем о то, до якого колвекъ права себе позвати, // што ширеи а 
меновите на листе описе твое милости описано и доложоно есть. 

А ижь панъ Угриновскии, маючи отъ твоее милости таковыи жаль и шъкоду в неотъданью 
тое сумы пнзеи, хочеть с твоею млстью у права о то мовити. Прото абы твоя милость передо мною, 
а в небытности моеи ино передъ судомъ моимъ кгродскимъ луцкимъ, на рочки кгродские луцкие, 
которые ся почнуть и сужоны быти мають в року теперъ идучомъ тисяча пятьсотъ осъмъдесятъ 
шостомъ, мсца июля тридцать первого дня в четвергъ, яко на року завитомъ, в замку Луцъкомъ сталъ, 
пану Угриновскому, або тому, в кого тотъ листъ твоее милости будеть, усправедливил, а не будет ли 
зуполного суду, ино хоть и перед однымъ подстаростимъ моимъ луцкимъ. 

Писанъ у Луцку лета Божого нароженья тисеча пятсотъ осмъдесять шостого мсца июля 
двадцать семого дня. 

Петръ Мложовскии, писар».
По вычитанью того позву пан Янушъ Угриновскии, оказавши листъ опис пна Яна Жоравницкого, 

воиского луцкого, под печатью и с подписом руки его милости и тежъ под печатьми некоторыхъ 
людеи зацных, просил, абы зъ его милости пна воиского луцкого справедливость чинена была. 

Где тутъ же очевисто будучи у суду, его милость пан Янъ Жоравницкии, воискии луцъкии, 
поведилъ, ижъ деи: 

«Я до подпису руки у того листу и до печати знамъся, толко-мъ, деи, того листу пану 
Угриновскому не давалъ, але-мъ ся его былъ служебнику своему Карпинскому зверилъ». 

Яко ж и тот служебникъ пна Жоравницкого менованыи Карпинскии поведилъ, ижь деи: 
«Кгды мене панъ мои его милость панъ Янъ Жоравницкии до Кгданьска для даванья пнзеи 

купцови кгданъскому отъправилъ, теды ми того листу былъ поверилъ для того, ижъ быхъ еще пнзеи 
чотыриста и пятънадцать золотых полских на тотъ листъ достал. Якъ, деи, до пна Угриновского // 
приехалъ и о тые пнзи чотыриста и пятьнадцать золотых просил, панъ, деи, Угриновскии толко мне 
двести золотых и пятънадцать золотых позычил, а другую двесте золотыхъ, ижъ ихъ пан Угриновскии 
не мелъ, теды есми у пана Суского на тотъ же описъ позычил. А панъ Угриновскии пану Сускому 
черезъ мене листъ свои на тую двесте золотых польских далъ».

Панъ Угриновскии поведилъ, ижь деи: 
«Тутъ пан воискии мне штось нового тутъ задаетъ, хотечи толко речъ мою невинне затруднити, 

але, деи, я прошу, абых былъ водле властного доброволного опису его захован». 
А такъ я, припатрившися достаточне листу описовь, от его милости пна воиского пану 

Угриновскому даному, а в которомъ пишеть, ижь его милость пан воискии суму пнзеи чотыриста и 
пятнадцать золотых полъских пану Угриновскому на рокъ певныи, то есть на день свтого Яна свята 
римъского в року теперешнемъ осмъдесятъ шостомъ, отдати и заплатити мелъ, а если бы на тотъ рок 
тое сумы пнзеи не заплатилъ, то вже назавтрее того року совито тую суму пнзеи, то естъ осмъсотъ 
и тридъцать золотыхъ полскихъ отдати и заплатити мелъ, а если бы и назавтрее того року вже з 
совитостъю тое сумы пнзеи не отъдалъ, то вже по томъ року шестънадцатъ сотъ золотых и шестьдесять 
золотых польскихъ его милость панъ воискии пану Янушу Угриновъскому отдати и заплатити мелъ 
и тымъ ся листомъ своимъ описалъ, што все ширеи меновите на томъ листе описе пана воиского 
описано и доложоно, приставаючи до того листу, сказалъ есми и симъ декретомъ моимъ всказую пану 
Янушу Угриновъскому на пану Яну Жорав//ницкомъ сумы головное чотыриста и пятнадцать золотыхъ, 
совитости другую чотыриста и пятнадъцать золотых, то чинить осмъсотъ и тридцать золотых, и зась 



61

повторе совитости другую осмъсотъ и тридъцать золотыхъ, всего сумою чинить шестьнадцать сотъ 
золотых и шестьдесять золотыхъ польскихъ, а на литовскую личъбу шестьсотъ копъ шестьдесять 
чотыри копы грошеи литовъскихъ, отъ чого пересуду далъ одинънадъцатъ копъ и грошеи чотыри, 
всего сумою шестьсотъ копъ семъдесять и пятъ копъ и гърошеи чотыри литовскихъ, которую суму 
пнзеи его милость панъ воискии всю сполна зараз отъдати и заплатити маеть. А если бы заплатити не 
хотелъ, тогды тая сума пнзеи на всехъ добрах и маетъностяхъ его, такъ лежачих яко и рухомыхъ, кгде 
одно и въ якомъколвекъ воеводстве и повете мети ихъ можеть, водле опису его милости отправлена 
быти маеть. 

И то все для памети до книг кгродских луцких записати казалъ. [5]
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Dutkowski J.

TECHNOLOGIA BICIA ZŁOTYCH MONET W CZASACH WAZÓW – TEZY 
DO DYSKUSJI O MENNICTWIE ZŁOTYM NA ZIEMIACH POLSKICH

THE PRODUCING TECHNOLOGY OF THE GOLD COINS IN THE TIME 
OF THE RULE OF WAZA DYNASTY – TO THE QUESTION OF THE 
DISCUSSION ABOUT THE MINTING OF GOLD IN POLISH LANDS

Czasy Wazów to okres najintensywniejszej produkcji złotych monet i medali na ziemiach 
polskich. W królestwie polskim od ordynacji Zygmunta Starego wydanej w 1526 roku obowiązywał 
system dukatowy, oparty na parytecie dukata węgierskiego. W praktyce do końca panowania Jana 
Kazimierza przy biciu złota obowiązywała Ordynacja Zygmunta Starego. Komisja mennicza w 
1650 roku minimalnie obniżyła wagę dukatów, dopasowując je dukatów cesarskich. 

Wystąpienie poświęcone jest technice wybijania dukatów na ziemiach polskich. W trakcie 
wykładu zaprezentowano dukaty wybijana za pomocą techniki klasycznej, kafarowej. Wyjaśnione 
zostają też sposoby przygotowania krążków oraz sposoby utrzymania jednolitej wagi i 
średnicy gotowych monet. Następnie przedstawiono dukaty wybijane w XVII wieku za pomocą 
wysokonaciskowych pras oraz odmiennej techniki tłoczenia dukatów za pomocą techniki walcowej. 
Pokazując na przykładach monet efekty i wady obu technologii. 

Auto omawia też mennictwo wielodukatowe, odwołując się do dokumentów, które wyjaśniają 
powody ich wybijania, pomimo iż nie ujmują ich żadne ordynacje. Na kolejnych prezentacjach 
pokazano poprawki i zmiany dokonywane w stemplach monet. Omówiono też powody licznych 
powody poprawek na stemplach używanych w prasach walcowych. Autor wskazuje też w jaki 
sposób wykorzystywano lepiej zachowane stemple monet w późniejszych emisjach. Zaprezentowano 
też uszkodzenia stempli powstałe podczas wybijania dukatów, które powodowały, że na kolejnych 
emisjach, gdy rytownik kopiował poprzednie monety. Niektóre istotne elementy królewskiego 
autorytetu, jak Order Złotego Runa, na kolejnych stemplach zamieniały się nić nie znaczące 
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ozdobniki. Kolejnym zjawiskiem, jakie jest udziałem monet złotych, jest powstawanie hybryd. Gdy 
celowo lub przypadkowo łączono stemple z różnych emisji. 

W kolejnej część wykładu pokazano monety oraz dokumenty świadczące o próbie 
wyemitowania za Jana Kazimierza dwudukatów o parametrach goldgudena. Była to próba 
nielegalnego wprowadzenia na rynek polski złotego pieniądza kredytowego. Autor omawia zarówno 
powody, takiego postępowania. Prezentuje też wypis z decyzji podskarbiego wielkiego zamykającego 
w 1661 roku mennicę w Poznaniu. Dokument ten wyjaśnia nie tylko sam proceder, ale też omawia 
normy prawne i heraldyczne, jakim podlegało mennictwo złote. 

Kolejnym omówionym problemem w zakresie mennictwa złotego przedstawienie wielu 
unikatowych złotych monet. Najczęściej dawna literatura określała je jako próby, autor przedstawia 
całkowicie odmienny pogląd, że w praktyce menniczej XVII wieku w przypadku złotych emisji nie 
istniało pojęcie monet próbnych. Omawiając wiele złotych unikatów autor stawia tezy i znajduje 
na to dowody, że bicie tych monet miało charakter normalnych emisji. Koszty przygotowania 
stempli, szczególnie w przypadku wielodukatów czy portugałów aby wybijać jedynie pojedyncze 
egzemplarze. 

Ostatnim zjawiskiem charakterystycznym dla XVII wieku jest zamienność stempli, gdy 
do bicia wielodukatów używano stempli monet talarowych i półtalarowych i odwrotnie. Na tym 
przykładzie pokazane zostaną uwarunkowania technologiczne determinujące wielkość monet w 
zależności od średnicy użytego stempla. 

Wykład ma charakter dyskusyjny, pokazujący jak wiele problemów niesie badanie mennictwa 
złotego oraz wskazuje liczne zjawiska i problemy, które wymagać będą podjęcia dalszych badań, 
zarówno związanych z techniką mennicza, technologią, metalurgią. Powyższa prezentach zwraca 
uwagę na wysokie wymagania, jakie stały przed mincerzem, który podjąłby się przebijania złota w 
prowadzonej przez siebie mennicy.

Опимах О.Г.

НАДХОДЖЕННЯ ДО НУМІЗМАТИЧНОЇ ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАПОВІДНИКА «СОФІЯ КИЇВСЬКА» У 2003 ТА 2004 рр.

THE NEW RECIEVINGS TO THE NUMISMATIC COLLECTION 
OF THE NATIONAL RESERVATION «SOFIA KIYVSKA» IN 2003 AND 2004

Не зважаючи на те, що постійні археологічні дослідження Софійського собору та 
його подвір’я ведуться з 30-х рр. ХХ ст., нумізматичний матеріал, знайдений в результаті 
розкопок не відзначається ні кількістю, ні різноманіттям. В основному, це випадкові та 
поодинокі знахідки. Тому кожна монета, виявлена на території Софії, має для нашої колекції 
особливе значення.

Маємо на меті ввести в науковий обіг дві найбільш цікаві монети, що поповнили 
нумізматичну колекцію заповідника в результаті археологічних досліджень території Софії 
Київської протягом останніх років.

При дослідженні території Софійського подвір’я в 2003 р. в нижній частині засипу 
промоїни, що знаходиться попід сходами до крипти, в шарі битої плінфи знайдена монета, 
визначена як «коронний півторак» 1623 р. Сигізмунда ІІІ (польовий № 793, № кол. опису 324). 
Після надходження до фондів заповідника монета була переатрибутована як Бранденбурзький 
драйпелькер 1623 р. (КН-4775). Розмір монети 19 мм, вага – 0,85 г. (Рис. 1).
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Драйпелькери Брандендбургу-Прусії відрізняються від польських півтораків 
зображеннями гербів на п’ятипільному гербовому щиті, що містить бранденбурзький та 
пруський орли, клевський герб та нюрнберзького лева. За легендою «DIEV α MON. DROICT.» 
(«Господь і моє право» латиною) на бранденбурзькій монеті слідує знак монетного двору 
Кенігсберга – «серце і хрест». 

На звороті німецька монета містить скорочений титул Георга Вільгельма:: 
«GE:WI:MAR:BR:S:R:I:EL:P:D:», тобто «GEorgus : WIlhelmus : MARchio : BRanderburgensis : 
Sacre : Romanorum : Imperiæ : ELelector : Prussiæ : Dux :» («Георг Вільгельм маркграф 
Бранденбурга, електор Священної Римської Імперії, герцог Пруссії»).

Драйпелькери такого типу карбували за правління Георга Вільгельма (1619–1640) з 1621 
по 1624 рр. Цей період збігається з об’єднанням Бранденбургу з ленником Речі Посполитої 
Пруссією в унію. Завдяки ленному становищу Пруссії, продукція монетного карбування 
отримала сприятливі умови для проникнення на територію польсько-литовської держави. 

На українських землях бранденбурзько-прусські монети з’являються у першій половині 
20-х років ХVІІ ст. В українських письмових джерелах драйпелькери на ряду з іншими 
півтораками фігурують як «чехи», бо вони здебільшого завозились з Чехії.

У 2004 р. під час розкопок біля північно-східної апсиди Софійського собору (шурф 1, 
в шарі золистого супіску середини XVII ст.). була виявлена ще одна монета – обол 1652 р. 
герцогства Тешин (Сілезія) (КН-4777), що відноситься до часів правління Єлизавети 
(Ельжбети) Лукреції (1625–1653). Розмір монети 15 мм, вага – 0,47 г. (Рис. 2).

Аверс монети має в центрі герб – орел, увінчаний короною, навкруги якого легенда: 
«OBVLVS:PRINCIPAT:TESS» («Обол Герцогства Тешин»).

Реверс містить в центрі стилізовану літеру «Т» з подвійною лілією 
всередині – герб Тешина, увінчаний короною. Навкруги вказівка на дату карбування: 
«ANNO:DOMINI:1652».

Тешинське князівство або герцогство було одним з численних сілезьких князівств, 
що перебували під управлінням різних гілок польського дому П’ястів. Те́шин або Це́шин 
(нім. Teschen, польск. Cieszyn, чеськ. Těšín) – одне з найстаріших міст в Цешинській 
Сілезії, розташоване на правому березі річки Ольші в центрі південно-західної Сілезії, т. зв. 
Цешинської.

Вперше Цешинське князівство з’являється на картах в 1281 р. (Рис. 3) після розділу 
Опольсько-Рациборського князівства. З 1290 по 1653 рр. герцогство управлялось гілкою 
династії П’ястів. В 1611 р. Цешинський князь Адам Вацлав став ленником Габсбургів, які з 
1526 р. володіли чеською короною. Розквіт Цешина продовжувався до Тридцятилітньої війни. 
В правління онуки князя Адама Вацлава, Ельжбета Лукреції (1625–1653) князівство було 
розорене арміями Тридцятилітньої війни. Ельжбета Лукреція (польськ. Elżbieta Lukrecja) стала 
останнім представником сілезьких П’ястів. Через п’ять років після закінчення Тридцятилітньої 
війни, зі смертю Ельжбети Лукреції в 1653 р. титул Цешинського герцога став складовою 
прав чеського короля, чиїм престолом володіли Габсбурги. 

В скарбах України тешинські оболи є домішкою до грошової маси Речі Посполитої 
ХVІІ ст. Їх доля зростає в другій половині 1650-х років. У результаті аналізу відомих скарбів 
дослідники стверджують, що тешинські оболи надійшли в грошовий обіг до 1660 р., тобто до 
початку масового випуску монетними дворами Речі Посполитої мідних солідів-«боратинок». 
Тешинські оболи настільки низькопробні, що їх часто ототожнюють з мідними.

Описані монети належать до монетних номіналів, які відігравали певну роль в 
грошовому господарстві Речі Посполитої в короткий історичний період, і з появою значної 
маси дрібної мідної монети, були вилучені з обігу. Ці знахідки яскраво доповнюють 
нумізматичну збірку «Софії Київської», являючись одиничними представниками даних 
грошових знаків у колекції.
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Старенький І.
Орищук В.

НУМІЗМАТИЧНІ ЗНАХІДКИ З РОЗКОПОК 2015 РОКУ 
НА ТЕРИТОРІЇ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

THE NUMISMATIC FINDS FROM THE EXCAVATIONS OF 2015 
ON THE TERRITORY OF KAM’YANETS-PODILSKIY

2015 року продовжила свою діяльність постійно діюча археологічна експедиція 
«Кам’янець» ДП ОАСУ «Подільська археологія», проводячи охоронні археологічні 
дослідження на ділянках за адресою вулиця Успенська, 2/1-3 та вулиця Зарванська, 7/1. У ході 
розкопок було виявлено нумізматичний матеріал, коротке описання якого подаємо в цій статті.

У ході досліджень по вулиці Успенській було виявлено литовський солід Яна ІІ 
Казимира (1648–1668) в траншеї № 4 в квадраті № 2 та скарб литовських та польських 
солідів Яна ІІ Казимира у квадраті № 4 цієї ж траншеї в кількості 16 штук [4, арк. 11, 20–
22]. Знахідка становила собою дві зліпки (найімовірніше монети зберігалися в гаманці з 
тканини). Зліпки були зафіксовані на глибині 1,4 м в заповненні будівлі ІІ половини XVII ст. 
[1; 3]. Крім того, в траншеї № 3 в шарі сірого ґрунту на глибині 0,5 м виявлена радянська 
монета 1937 року номіналом в 3 копійки [4, арк. 11]. Подаємо короткий опис знайденого 
нумізматичного матеріалу. 

Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 2, гл. 0,6 м) – поверхня окислена. 
Аверс:погруддя Яна ІІ Казимира, частково читається напис «ІOAN», написи «CAS REX» 
стерті. На реверсі частково простежується герб «Погоня», написи стерті, в одному місці 
проглядається цифра «6».
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1. Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. На 
аверсі сильно стерте погруддя Яна ІІ Казимира та напис «ІOAN», інші стерті. На реверсі: 
потертий герб Польщі, напис «SOLI», інші стерті, а також дата «1661».

2. Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. На 
аверсі: сильно потерте погруддя Яна ІІ Казимира та напис «ІOAN». На реверсі: герб «Погоня», 
напис «SOLI MAG DVC LIT». Напис частково обрізаний чеканкою, як і дата «1661».

3. Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. На 
аверсі: погруддя Яна ІІ Казимира та напис «ІOAN CAS REX». На реверсі: гарно збережений 
герб «Погоня», напис «…LI MAG … LIT», з дати читається «166…».

4. Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. На 
аверсі: погруддя Яна ІІ Казимира та напис «ІOAN CAS REX». На реверсі: гарно збережений 
герб «Погоня», напис «…LI MAG … LIT», з дати читається «16…».

5. Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. На 
аверсі: погруддя Яна ІІ Казимира, написи стерті. На реверсі: герб Польщі, з написів читається 
тільки «SOLI».

6. Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс: погруддя Яна ІІ Казимира, частково читається напис «ІOAN». На реверсі: герб Польщі, 
з написів читається тільки «SOLI».

7. Солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. Аверс стертий. 
Реверс: читається тільки «SOLI MAG». Монета обрізана при чеканці.

8. Солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. Аверс стертий. 
Реверс: читається тільки «SOLI MAG». Монета обрізана при чеканці.

9.  Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс: чітке погруддя Яна ІІ Казимира, частково читається напис «ІOAN». Реверс: гарно 
збережений герб «Погоня», читається напис «…LI MAG DVC». 

10.  Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс стертий. Реверс: герб Польщі, написи сильно стерті. 

11.  Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс: погруддя Яна ІІ Казимира, написи стерті. Реверс: герб Польщі, з написів читається 
тільки «SOLID». 

12.  Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс: ледь видно погруддя Яна ІІ Казимира, з написів читається лише «ІO…». Реверс: герб 
стертий, з написів читається «DVC LIT». Монета обрізана під час чеканки.

13.  Солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. Аверс: 
погруддя стерте, частково читається напис «ІOAN CAS». Реверс: герб стертий, читається з 
написів тільки «SOLI».

14.  Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс: погруддя стерте, читається напис «CAS». Реверс: сильно потертий герб Польщі, 
цифри «66».

15.  Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. 
Аверс стертий. Реверс: сильно потертий герб Польщі та написи, які неможливо прочитати. 

16. Солід Яна ІІ Казимира (тр. 4, кв. 4, гл. 1,4 м) – поверхня окислена. Аверс та 
реверс стерті.

17.  Радянських 3 копійки (тр. 3, кв. 1, гл. 0,5 м) – на аверсі: напис «3 копійки», дата 
«1937» в обрамлені двох колосків. На реверсі: герб СРСР та напис «СССР» [4, арк. 20–22].

На ділянці за адресою вулиця Зарванська, 7/1 нумізматичного матеріалу було значно 
менше. У траншеї № 1 в квадратах № 5 та № 9 на глибині 0,7 та 0,8 м відповідно було 
знайдено литовський та коронний соліди Яна ІІ Казимира. У квадраті № 4 траншеї № 1 на 
глибині 0,9 м знайдено фрагмент срібного денарія Казимира IV Ягеллона. У квадраті № 3 на 
глибині 0,7 м зафіксовано радянську монету 1965 року номіналом в 1 копійку [2]. Подаємо 
короткий опис знайденого нумізматичного матеріалу.
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1. Литовський солід Яна ІІ Казимира (тр. 1, кв. 5, гл. 0,7 м) – поверхня окислена. 
Аверс: погруддя Яна ІІ Казимира та напис «IOAN CAS REX». Реверс: добре збережений герб 
«Погоня» та напис «SOLI MAG DVC LIT» і дата «1666». 

2. Коронний солід Яна ІІ Казимира (тр. 1, кв. 9, гл. 0,8 м) – поверхня окислена. 
Аверс: сильно потерте погруддя Яна ІІ Казимира, з написів читається тільки «ІOAN».

3. Фрагмент срібного динара Казимира Ягеллона (тр. 1, кв. 4, гл. 0,9 м) – поверхня 
окислена. На реверсі проглядається герб Польщі.

4. Радянська 1 копійка (тр. 1, кв. 3, гл. 0,7 м) – поверхня сильно окислена. На аверсі: 
напис «1 копейка», дата «1965» в обрамлені двох колосків. На реверсі: герб СРСР та напис 
«СCСР».
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Кобринец В.А.

О НАХОДКАХ ПРОВОЛОЧНЫХ МОНЕТ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ ВОЙНЫ 1654–1667 гг.

ON THE FINDINDS OF WIRE COINS AT THE TERRITRY OF BELARUS 
IN THE CONTEXT OF EVENTS OF RUSSIAN-POLISH WAR 1654–1667

Одним из крупнейших военно-политических событий ХVII в., изменивших расстановку 
сил среди государств Центральной и Восточной Европы, стала русско-польская война 1654–
1667 гг. Одним из её следствий стал массовый приток монет Московского государства на 
белорусские земли. Среди этих монет, найденных на белорусских землях, известны «ефимки 
с признаками» (клеймённые на Московском денежном дворе в 1655 г. западноевропейские 
талеры), серебряные «проволочные» копейки и денги (1/2 копейки), медные «проволочные» 
копейки и грошовики (2 копейки).

С событиями войны могут быть соотнесены находки 25 комплексов с копейками, 
18 находок «ефимков с признаками» и не менее 30 единичных находок медных монет. 
Основной ареал их распространения приходится на восток от р. Березина, правого притока 
Днепра – территории непосредственных притязаний России во время войны.



68

К концу осени 1654 г. московскими войсками была занята территория на восток от 
Днепра и Западной Двины. Зимой–весной 1654/55 г. формирования великого литовского 
гетмана Януша Радзивилла попытались вернуть захваченные земли. С февраля по май 1655 г. 
некоторые из них осаждали Могилёв. Вероятным свидетельством этого события является 
находка в городе крупного клада (3 200 экз.), который состоит исключительно из русских 
монет, или «чистый» русский клад.

Действенную помощь литовским войскам в борьбе с русскими войсками оказали 
белорусские мещане и крестьяне («шиши»). Одни из них пленили русского воеводу 
И.Ф. Пушкин с крупной суммой русских денег (примерно на семь тысяч рублей) на пути 
из Мстиславля в Смоленск. Это произошло недалеко от дер. Колесники (ныне – посёлок в 
Хиславичском районе, Российская Федерация). По имеющимся сведениям в непосредственной 
близости от этого места, в дер. Пирогово Мстиславского района, был найден крупный клад, в 
составе которого присутствует 4 920 русских монет.

С 1655–1656 гг. ещё одним участником конфликта на севере Европы становится 
Швеция – польско-шведская (1655–1660) и русско-шведская (1656–1661) войны. Одним 
из театров военных действий была Восточная Прибалтика. На территории Беларуси вдоль 
р. Западной Двины зарегистрировано 5 кладов с русскими монетами, которые датируются 
третьей четвертью ХVII в. Известны и единичные находки «ефимков с признаками» в 
этом регионе.

Основная масса зафиксированных в настоящее время находок «ефимков с 
признаками» происходит с территории Украины и Беларуси. Сейчас на белорусских 
землях зарегистрировано 12 кладов и 11 единичных находок, из которых на территорию 
Могилёвской области приходится 8 находок. Известно, что во время войны земли вокруг 
Могилёва были объектом притязаний казацкой старшины. В 1655 г. за заслуги во время 
боевых действий 1654–1655 гг. царь Алексей Михайлович передал формированиям Войска 
Запорожского Быховское и Кричевское староства и некоторые ближайшие территории. Так, 
клад с ефимками (8 из 20 талеров) происходит из города Чаусы, где находилась резиденция 
«чаусского полковника» Ивана Нечая.

В 1660-е гг. произошло несколько крупных военных столкновений между 
вооруженными соединениями России и Речи Посполитой. Некоторые находки «чистых» кладов 
с проволочными монетами могут являться памятниками этого последнего периода войны. 
В Барановичах был найден клад медных копеек. Недалеко этого места, около дер. Полонка 
(ныне – Барановичский район) 18 (28) июня 1660 г. войска кн. И.А. Хованского потерпели 
поражение. 8 (18) октября 1660 г. на р. Басе произошла ещё одна битва между армиями 
Московии и Речи Посполитой. В непосредственной близи от места сражения, в дер. Углы, 
фиксируется находка одного из кладов. Ещё вероятными отражениями столкновения могут 
быть находки двух кладов в гор. Орше. 1 февраля 1661 г. произошло восстание могилёвских 
мещан, в результате которого было убито много русских ратных людей. Это событие возможно 
является ещё одним объяснением того, что найденный в Могилёве клад из 3 200 копеек не 
был востребован. Предположительно, поражение московитов 18 октября 1661 г. недалеко 
от дер. Кушлики (ныне – Полоцкий район) отражает находка недалеко от Полоцка самого 
крупного клада. Его общий вес составляет 24 фунта или 9828,288 г, т. е. порядка 22 000 экз. 
или около 220 рублей.

Большое количество единичных находок медных копеек и грошовиков Алексея 
Михайловича обнаружено вдоль путей передвижения вооруженных сил по белорусским 
историческим землям.
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Шерстюк В.В.

МОНЕТНІ СКАРБИ СЕРЕДИНИ ХVІІ ст. З ПОЛТАВЩИНИ

COIN TREASURES MID. XVII CENTURY POLTAVA REGION

Залучення широкої бази відомостей про монетні депозитарії козацької доби з території 
Полтавщини дало змогу виділити кілька основних етапів їх тезаврації, що в значній мірі 
збігалися за часом з інтенсифікацію різних військово-політичних протистоянь на Лівобережжі. 
Як наслідок, переважна їх частина була віднесена до «скарбів надзвичайних обставин» (за 
Ф. Грірсоном) [1]. Було виділено 4 основних таких етапів. Про один із них – поч. ХVІІІ ст., 
вийшла окрема публікація [2]. На разі до уваги презентується коротка характеристика двох 
інших періодів середини ХVІІ ст. 

Перший з них фіксується в межах перших двох років Хмельниччини (1648–1649 рр.). 
До цього часу більш-менш надійно можна віднести ряд комплексів, описаних нижче. 

Горбанівка, с., околиці м. Полтава. Скарб містився у шкіряному кошелі. Всього 
до його складу входило 64 західноєвропейські монети від півторагрошовика до трояка. 
15 потрапило до музейних фондів. Усі монети срібні, порівняно доброго стану збереженості, 
навіть півторагрошовики, що свідчить про досить нетривалий час їх обігу. 10 збережених 
монет представлені обіговою срібною монетою Речі Посполитої карбування 1621–1624 рр. 
(7 півторагрошовиків та 3 трояків). Чотири монети – шведські драйпелькери: дві з них – 
посмертного карбування Густава ІІ Адольфа, одна його ж м. Риги, та наймолодша серед 
складу скарбу – Христини Августи 1648 р, карбована в Лівонії. Ще одна монета – «9 нових 
денаріїв» 1623 р. угорського короля Фердинанда II Габсбурга [3]. 

Плішивець, с., Гадяцький р-н. Скарб представлений 14 півтораками Речі Посполитої, 
часу правління Сигізмунда ІІІ Вази, карбування 1621–1625 рр., дві – драйпелькери 
Маркграфства Бранденбурга (1622 р.) та Герцогства Прусії (1620 р.). Ще три – м. Риги під 
шведським володінням: два 1633 р., посмертного карбування короля Густава ІІ Адольфа, та 
1648 р. Христини Августи. Остання монета й визначає час тезаврації скарбу [4]. 

Полтавська область. Невеликий депаспортизований скарб з Полтавщини, що 
зберігається у фондах Полтавського краєзнавчого музею. У складі 21 монети, з яких 3 соліди 
(2 пруські та 1 ризький), 17 півтораків (6 ельбінських і ризьких, інші – польські) та 1 трояк. 
Остання монета – ризький солід 1648 р. 

Городище, с., Чорнухинський р-н. Його тезаврацію можна досить надійно віднести до 
1649 р., та пов’язати із часом заключення Зборівського договору і повернення на Лівобережжя 
військових формувань [5]. Комплекс у складі двох груп депозитаріїв, уміщених в керамічний 
посуд, та олов’яної фляги з геральдичним зображенням. Дрібні номінали містилися окремо, в 
горщичку, крупні фракції – в невеличких піалах. Останні за часом дві монети – левендаллери 
1648 та 1649 рр., що й датують комплекс (рис. 1). 

Можливо, судячи із наявності у його складі фігурної олов’яної фляги з розкішним 
неатрибутованим на разі гербом (зрозуміло, що шляхти на той час у цих краях вже не було), 
опосередковано – монет важких фракцій 1648–1649 рр. (що не є характерним явищем для 
подібних комплексів окресленого хронологічного періоду). Цей скарб можна віднести до 
розряду своєрідних військових трофеїв, здобутих, певно, під час військової кампанії перших 
років Визвольної війни. 

Зазначений комплекс, а також кілька інших, дає підстави виділити ще одну групу 
скарбів, з умовною назвою «трофейних». 

Герасимівка, кол. Роменський пов. Полтавської губ. Скарб складався з 148 монет. 
Найбільшою кількістю були представлені монети Речі Посполитої (1 талер 1628 р., орти 
1621–1624 рр., шести- та півторагрошовики 1620–1627 рр.), прибалтійських володінь Швеції 
та ельбінгські монети, прусські орти 1622–1624 рр., датська марка. Серед цілої низки талерів 
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західноєвропейських держав та вільних міст виділявся утрехтський зразок зазначеного 
номіналу карбування 1648 р., що й датував власне комплекс [6, 134, 242–243; 7, 118, 137].

Інший виразний період тезаврації монетних скарбів – кін. 1650-х рр., певно, саме 
1658–1659 рр., час інтенсифікації військових протистоянь початку періоду Руїни. До цього 
часу надійно можна віднести кілька таких комплексів. 

Більськ, с., Котелевський р-н. Скарб срібних речей і монет, невеликий черпак з 
широкою ручкою у вигляді пташиного хвоста і пташиної голівки на носку, поясний набір з 
блях, ґудзиків та ін. речей, 338 московських срібних копійок XVII ст., 25 трояків та шостаків 
Сигізмунда Ш і 5 західноєвропейських талерів 1619–1650 рр. [8, 128]. Порівняно надзвичайна 
висока питома вага московської монети у складі скарбу (що є надто рідкісним випадком для 
окресленого регіону зазначеного часу) також може свідчити про його «трофейне» походження.

Середняки, с., Гадяцький р-н. 486 срібні монети, в т. ч. 43 талера та 443 орти, у 
глиняному горщику. Талери 1581–1649 рр. з Саксонії, Данцига, Сент-Галена і т. д. Два з них – 
з контрамарками Олексія Михайловича [8, 128; 7, 142]. «Єфимки» у Московському царстві 
випускалися у 1654 р., що дає підстави датувати цей комплекс не раніше сер. 1650-х рр., 
певно, саме зазначеним часом. 

Опішня, смт., Зіньківський р-н. Горщик з 572 срібними і білоновими монетами Речі 
Посполитої (орти 1621–1624 рр., шостаки 1623–1627 рр., трояки 1621–1623 рр., півтораки 
1621–1627 рр., коронний та литовський гроші 162? р., данцигські орти 1615–1626 рр.), орти 
та драйпелькери Пруссії 1622–1657 рр., та інші європейські монети 1618–1655 рр., а також 
44 копійки Михайла Федоровича і 1 «єфимок» [7, 142–143]. 

Гільці, с., Лохвицький р-н. 585 (586?) срібних і білонових монет Речі Посполитої 
(шостак 1626 р., коронні й ризькі півтораки та соліди Сигізмунда ІІІ, білонові соліди Яна 
Казимира), ельбінгський солід 1634 р., ризькі соліди Густава Адольфа, Христини, Карла Х 
Густава, прусські драйпелькери 1624 р., германський талер 1613 з контрамаркою Олексія 
Михайловича [9, 122, 161; 7, 143]. 

Сенча, с., Лохвицький р-н. Доволі цікавий скарб зберігається у фондах Полтавського 
краєзнавчого музею, зі старих збірок. У його складі монети різного ґатунку – від флорина, 
з наявністю ортів, шостаків, трояків, півторагрошовиків і аж до солідів. Остання за часом 
монета – прусський білоновий солід Георга Вільгельма карбування 1655 р. 

Виділення основних вузьких хронологічних періодів появи монетних депозитаріїв для 
конкретної території, що було здійснено в даному випадку для Полтавського мікрорегіону, 
підтверджується їх співвіднесенням з військовими баталіями краю. В потенціалі є можливим 
здійснити спробу пов’язати інші скарбові комплекси, без виразних хронологічних маркерів, з 
означеними часовими проміжками. 
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Ілюстрації

Рис. 1

Крицук Р.

КЛАД ІІ-ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА ИЗ-ПОД ДЕРЕВНИ 
ПРУСКО ЖАБИНКОВСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НАХОДКИ 2004 И 2010 гг.)

MID-TO-LATE 17-th CENTURY HOARD FROM NEAR THE VILLAGE 
OF PRUSKA, ŽABINKA DISTRICT, BREST REGION 

(EXCAVATIONS OF 2004, 2010)

В этом сообщении пойдет речь о монетном кладе, найденном в районе деревни Пруско, 
Жабинковского района, Брестской области, Республики Беларусь. Деревня находится на 
территории исторической области, называемой Полесье (Полíсьсе, Пале́ссе, Полі́сся, Polesie).
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Нам удалось обработать лишь часть клада, что составляет 204 экземпляра (Рис. 1). 
Согласно информации, полученной от местных жителей, при прокладке канавы в 70-е гг., в 
том месте были найдены старые монеты.

После передачи клада в учебную лабораторию исторического факультета Белорусского 
государственного университета (далее – БГУ) (Акт прыёма № 1 ад 9 кастрычніка 2004 г.) 
сотрудниками лаборатории был совершен выезд на место находки древнего депозита, в 
результате которого было найдено ещё 9 монет (Инвентарные номера КП 1050/1-9). Учитывая 
тот факт, что на месте находки не проводился шурф, можно предположить, что часть клада 
всё ещё сокрыта в земле. Монеты были сильно коррозированы, погнуты и обломаны, часть 
монет имела следы термического воздействия. Клад был полностью почищен при помощи 
химического реактива «ТРИЛОН-Б» и помещён в обновлённую экспозицию нумизматического 
кабинета БГУ. Чистка проводилась профессиональным реставратором, Александром 
Николаевичем Плавинским. Тщательно изучить клад удалось в лишь 2014 году. Считаем 
своим долгом выразить благодарность заведующему учебной лабораторией исторического 
факультета БГУ Виталию Михайловичу Сидоровичу и хранителю-реставратору Александру 
Николаевичу Плавинскому.

Количественный состав клада:
  Королевство Швеция (чеканка монетных дворов Ливонии и Эльблонга) – 174 экз. (что 
составляет 85,29 % от общего количества монет клада)

  Речь Посполитая – 16 экз. (что составляет 7,84 % от общего количества монет клада).
  Бранденбург-Пруссия – 6 экз. (что составляет 2,9 % от общего количества монет 
клада);

  Венгрия – 1 экз. (что составляет 0,49 % от общего количества монет клада);
  Монеты неудовлетворительной сохранности или, не идентифицированные монеты 
Монетные кружки – 7 экз. (3,43 %)
Рассмотрим детальнее представленные в древнем депозите монеты. Большую часть 

клада (78,9 %) составляют шведские солиды (шиллинги, шеляги, шеляжные монеты) 
Кристины Августы Вазы (1632–1654) и Карла X Густава (1654–1660). Кроме шеляжных монет 
в кладе присутствуют: 3 гроша короля Речи Посполитой Сигизмунда ІІІ Вазы (1587–1632) 
1621 г. (герб «Сас»; польская чеканка, монетный двор Краков) 5 полтораков Сигизмунда ІІІ 
Вазы: 162X, 1620, 1623, 1624, 1625 (польская чеканка, монетный двор Быдгощь); драйпёлькер 
курфюршества Бранденбург-Пруссия 1624 года, чеканенный от имени Георга Вильгельма 
(1619–1640); драйпёлькер Кристины Августы Ваза 163Х года чеканки монетного двора в 
Эльблонге. Чеканка Прусско-Бранденбургского курфюршества представлена ещё и 1 солидом 
Георга Вильгельма и 4-мя солидами Фридриха Вильгельма (1640–1688) 1654 года.

Особый интерес вызывает наличие в депозите довольно нечастой монеты, венгерского 
гроша (Вес = 1,71 г.; Размер = 21 мм.), чеканенного от имени короля Фердинанда ІІ (1618–
1637) в 1623 году. (Рис. 2) На данный момент вопрос об обращении венгерских монет XVI–
XVII вв. как на территории исторического Полесья, так и на территории Беларуси, остаётся 
открытым и ждёт своего исследователя. 

Среди шведских солидов из низкопробного серебра (билона) выделяется солид Яна ІІ 
Казимира (1648–1668) польской чеканки (т.н. «боратинка») очень плохой сохранности. Эта 
монета скорее всего не имеет отношения к кладу, а была найдена рядом с ним. 

Чеканка Речи Посполитой представлена 4-мя солидами Сигизмунда ІІІ Вазы: 1619 
(м.д. Рига), 162Х (м.д. Рига), 1622 (м.д. Рига), 1625 (м.д. Вильно); 5 литовскими солидами 
Яна ІІ Казимира (1648–1668): 1652 г. – 4 экз., 1 экз. 165Х г. Монеты чеканки Эльблонга 
представлены 3 солидами Густава ІІ Адольфа (1611–1632): 1600-х гг. и 2 экз, 1631 г. – 1 экз., 
и 1 солидом Кристины Августы Вазы 1634 года чеканки.

Остальные 169 монет относятся к чеканке Рижских монетных дворов: городского 
монетного двора, где с 1621 года производились монеты с малым гербом города Риги 
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(перекрещенными ключами и крестом), и государственный (или монастырский) монетный 
двор, изготовлявший монеты с гербом Ливонии «Шагающий Грифон».

Густав ІІ Адольф – 8 монет (один солид с полностью затёртым реверсом): 1600-х г. – 
4 экз., 1631 г. – 1 экз., (16) 3 г. – 1 экз., 1633 г. – 1 экз.

Кристина Августа Ваза (один солид с полностью затёртым реверсом) – 54 экз. 
городской чеканки; 46 экз. государственной чеканки Рижского монастыря. Монеты городской 
чеканки: с неизвестной датой (20 экз.); искажённый штемпель (1 экз.); 1634; 1635; 1637; 1638; 
1640; 1641 (2 экз.); 1642; 1643 (4 экз.); 1644 (3 экз.); 1645 (3 экз.); 1646; 1647 (3 экз); 1648 
(2 экз.); 1650 (2 экз.); 1651 (2 экз.); 1652; 1653 (5 экз.). Монеты государственной чеканки: с 
неизвестной датой (20 экз.); искажённый штемпель (1641); 1647; 1648 (4 экз.); 1649 (5 экз.); 
1650 (2 экз.); 1651 (4 экз.); 1652 (3 экз.); 1653 (5 экз.); 1654 (2 экз.).

Карл Х Густав – 35 экз. городской чеканки; 18 экз. государственной чеканки Рижского 
монастыря. Монеты городской чеканки:; 1654 (4 экз.); 1655 (7 экз); 1656 (5 экз.); 1657 (5 экз.); 
1658 (4 экз.); (12 экз.) 16ХХ. Монеты государственной чеканки: с; 1655 (7 экз.); 1657; (10 экз.) 
16ХХ. Две монеты с полностью затёртым реверсом. 

Кроме разобранных монет, 7 экземпляров представляют собой монетовидные кружки, 
которые не поддаются атрибуции. В кладе не были выявлены молдавские имитации 
шведских солидов, производимые в Сучаве. Самая младшая монета клада датируется 1658 
годом, который скорее всего и является датой сокрытия клада (если ставить под сомнение 
принадлежность коронной боратинки к кладу). Клад является рядовым комплексом на начало 
второй половины XVII века – так как в нём отсутствуют «боратинки» и «сучавские подделки» 
[5, p. 93–102], а основная часть монет представлена продукцией монетных дворов Шведского 
королевства. Вполне вероятно, что клад был спрятан в результате кровавых конфликтов между 
Швецией, Москвой, Речью Посполитой, Сечью и Крымским Ханством, иногда упоминаемых 
в историографии как Потоп. Учитывая небольшое термическое воздействие на монеты, клад 
мог быть спрятан в постройке или рядом с ней. Стоит отметить, что вопрос участия жителей 
исторического Полесья в восстании Богдана Хмельницкого (1648–1654) и Русско-Польской 
войны (1654–1667) рассмотрен поверхностно и ждёт своего исследователя. 

Иллюстраци

Рис. 1. Фото клада до его чистки, 2003? год. Мищенко Александр
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Рис. 2. Фото венгерского гроша (9 денариев) Фердинанда ІІ 1623 года
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Зразюк З.О.

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ МОНЕТИ У СКАРБАХ ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ XVII ст. З ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

(НА ПРИКЛАДІ СКАРБІВ З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКАРЇНИ)

WESTERN EUROPEAN COINS IN THE TREASURES OF THE FIRST 
PART OF XVII-th CENTURY FROM RIGHT BANK OF UKRAINE. 

(IN THE CASE OF TREASURES FROM THE COLLECTION 
OF NATIONAL MUSEUM OF HISTORY OF UKARAINE)

У музейній колекції зберігається 27 монетних депозитів, що походять з території 
Правобережної України і датуються першою половиною XVII століття. Територіально скарби 
походять з 6 областей: Житомирська – 4, Київська – 11, Черкаська – 2, Кіровоградська – 3, 
Рівненська – 2, Вінницька – 1, та 5 знахідок з Києва. 

Саме у першій половині XVII століття склад скарбів стає надзвичайно різноманітним і 
поряд з польсько-литовською монетою до складу скарбів інтенсивно надходять монети з різних 
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країн Європи, як з країн-сусідів так і країн значно віддалених від Речі Посполитої. Більш 
різноманітним стає і набір номіналів як посполитої монети так і монет західноєвропейських. 

Мета даної розвідки виділити найбільш характерні групи західноєвропейських монет, а 
також звернути увагу на досить рідкісні вкраплення іноземної монети. Крім того, визначити 
особливості грошового обігу для кожної області. Для кожної групи монет визначити час 
найбільш інтенсивного надходження їх на грошовий ринок та виявити причини їх поступового 
зменшення. 

До складу 27 скарбів входить 8076 монет. Це незначний масив у порівнянні з всією 
кількістю монетних скарбів, що походять з території Правобережної України і датуються 
першою половиною XVII ст., проте він достатній щоб прослідкувати основні закономірності 
грошового обігу. До аналізу монетних знахідок з колекції музею включені і одиничні знахідки, 
адже без них вивчення складу скарбів у той чи інший період буде неповним і не відобразить 
всі закономірності.

Для вирішення поставленого завдання необхідно визначити:
1. Хронологічні рамки скарбів – від найстаршої монети до наймолодшої.
2. Визначити основні групи монет, що поряд з польсько-литовською монетою входили 

до скарбів першою половиною XVII ст., з території Правобережної України.
3. Визначити основні закономірності у складі монетних комплексів з різних регіонів 

України та порівняти їх з скарбами, що походять з території сучасної Польщі.

Висновки: 
1. Топографія монетних знахідок показала, що переважна більшість монетних 

знахідок походять з Київської і Житомирської областей. 
2. У скарбах з Житомирської та Київської областей набір монет більш різноманітний, 

ніж в інших областях. 
3. У монетних депозитах поряд з польсько-литовською монетою у значній кількості 

представлені монети Германської Св. Римської імперії, прибалтійських володінь Швеції, 
Іспанських Нідерландів, Пруссії, Бранденбургу, Голландської республіки.

4. У скарбах першої третини XVII ст. набір західноєвропейських монет більш 
різноманітний. 

5. З 27 монетних комплексів, 7 містять германські монети у кількості від одиниці до 
декількох десятків. Переважна більшість монет датовані 10–20 рр. XVII століття

6. У двох скарбах, час заховання яких припадає приблизно на 30–40 рр. XVII ст., 
зафіксована наявність германської монети, проте молодшою з них є монета відкарбована 
у 1626 р.

7. У скарбах 30–40-хх рр. XVII ст., склад монет стає більш одноманітним. Германська 
монета майже зникає і замість неї поряд з польсько-литовською монетою у значній кількості 
з’являються монети Бранденбурзько-Прусської держави та Прибалтійських володінь Швеції.

8. У двох скарбах (Великі Єрчики (1979), ст. Березань (1957) виявлено релікти 
грошового обігу початку XVII ст. – празькі гроші. 

9. У 2 скарбах присутні найбільш авторитетні срібні монети – талери та їх фракції 
(Коростишів (1959), Сколобів (1986)). Це патагони Іспанських Нідерландів, левендальдери та 
ріксдальдери Голландської республіки та флоріни Ольденбургу.

10. Найбільш рідкісною серед монет, що майже не зустрічаються в українських 
скарбах, є 1 франк 1576 року Генріха ІІІ (1574–1589) відкарбований у Франції (с. Сколобів 
(1986). Хоча Генріх ІІІ і був впродовж року польським королем, проте монети відкарбовані за 
часів його правління не зустрічаються в монетних комплексах Правобережної України. 
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Юргенсон В.А.

ИНОСТРАННАЯ МЕДНАЯ МОНЕТА В ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ 
БЕЛАРУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – СЕРЕДИНЫ XVII в.

FOREIGN COPPER COINS IN CIRCULATION IN BELARUS THE SECOND 
HALF OF 16-th AND MIDDLE OF 17-th CENT.

Вопрос об участии иноземной медной монеты в денежном обращении Беларуси 
второй половины XVI – середины XVII века изучен в недостаточной степени. Последний раз 
серьезное научное исследование данной темы проводилось более 50 лет назад В.Н. Рябцевичем 
в его работе «Шотландские монеты первой половины XVII века в кладах Белоруссии и 
соседних районов» (1963 г.). На тот момент было известно 13 монетных кладов, содержавших 
шотландскую медную монету. Новые находки иностранных медных монет, среди которых уже 
известны не только шотландские, позволяет по-новому взглянуть на ту роль, которую играла 
иноземная медь в денежном обращении Беларуси. До 20-х годов XVII века белорусские земли 
практически не знали медной монеты, о чем свидетельствует и состав монетных находок. 
Единственной медной монетой этого периода, найденной на территории Беларуси, является 
венецианская монета в 1/12 сольдо, чеканенная между 1559 и 1567 годами, найденная в 
2015 г. в Лидском районе. Сходная ситуация наблюдается и в Литве, где также известна 
находка всего одной медной монеты (чеканки Священной Римской Империи) этого периода. 
Ситуация резко меняется в середине 1620-х годов. Начало массовой чеканки медной монеты 
в Швеции в 1624 г. приводит к её поступлению на рынки Великого княжества Литовского. 
К наиболее ранним находкам на территории Беларуси относятся шведские медные клипы, 
чеканившиеся между 1624 и 1626 годами. Исходя из монетных находок, можно сделать вывод 
о том, что шведская медная монета, представленная как клипами, так и более поздними 
«классическими» монетами, начинает поступать на белорусские земли во второй половине 
20-х годов XVII столетия. Пик её поступления приходится на 1630-е – 1650-е годы, после 
чего он угасает. Последние шведские медные монеты, найденные на территории Беларуси, 
относятся к концу 70-х годов XVII века. Шведская монетная медь первой половины 
XVII в. встречается преимущественно в виде единичных находок, хотя присутствует и в 
составе кладов. 

В 30-е – 40-е годы XVII века в денежное обращение Великого княжества Литовского 
начинают поступать шотландские медные торнеры Карла I, чеканенные в 1632–1633 гг. 
Они играли более значительную роль в денежном обращении, чем шведская медь, 
выполняя функцию более мелких, чем шеляг, разменных номиналов. Практически все 
находки шотландских монет представлены медными торнерами одного-единственного типа, 
чеканившегося в 1632–1633 гг., что говорит об их единовременном поступлении в 30-е или 
40-е годы XVII века, но не позднее 1642 года, когда началась чеканка медных торнеров 
другого типа, находок которых на территории Беларуси не зафиксировано. Однако последняя 
находка серебряной шотландской монеты 1602 г. достоинством в четверть мерка доказывает, 
что в незначительных количествах шотландская монета и раньше поступала на рынки 
Великого княжества Литовского. Новые находки медных торнеров показывают (в том числе 
и «чистый» их клад, найденный в дер. Яскольды Берестовицкого района), что их роль в 
денежном обращении была более весомой, чем отмечалось в работе В.Н. Рябцевича. Согласно 
находкам, пик обращения шотландских медных торнеров на территории Беларуси приходится 
на 50-е годы XVII в. 

Постепенное исчезновение шведской и шотландской меди из денежного обращения 
ВКЛ в 60-е – 70-е годы XVII века было связано сперва с массовым поступлением в годы 
Тринадцатилетней войны монетной меди Московского государства, а также с начавшейся в 
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1659 году чеканкой коронных (а с 1660 г. – и литовских) медных «боратинок». К 70-м – 80-м 
годам XVII века медные шеляги-«боратинки» занимают практически монопольное положение 
в кластере разменной медной монеты, окончательно вытесняя из обращения как шведскую и 
шотландскую монетную медь, так и поступившие в него в 50-е годы XVII в. медные монеты 
Московского государства. 

Анализ новых монетных находок позволяет сделать следующие выводы:
  Проникновение иностранных медных монет в денежное обращение ВКЛ начинается 
уже в середине XVI в., однако их поступление на рынки было крайне незначительным 
по объему.

  Начиная с 20-х годов XVII века в денежное обращение белорусских земель начинает 
поступать шведская медная монета, пик поступления которой в него приходится на 
30-е – 50-е годы XVII столетия.

  В 30-е – 40-е годы XVII века (но не позже 1642 г.) происходит массовое, и, судя 
по всему, единовременное поступление шотландской медной монеты в денежное 
обращение ВКЛ, однако шотландская серебряная монета в незначительных количествах 
поступала на рынки ВКЛ по крайней мере с первого десятилетия XVII века. 

  Шотландская монетная медь играла роль разменной по отношению к биллонному 
шелягу монеты, однако её роль в денежном обращении была более существенной, чем 
считалось ранее. 

  На протяжении 60-х – 80-х годов XVII века происходит полное вытеснение 
иностранной медной монеты из денежного обращения медными польско-литовскими 
шелягами 1659–1666 гг. чеканки. 
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MONETY STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO

THE COINS OF STANISLAW AUGUST PONIATOWSKI

Chciałbym przedstawić Państwu swoją kolejną książkę numizmatyczną, którą opracowałem 
wraz z Mariuszem Brzezińskim (Fig. 1). Katalog monet – monografi a numizmatyki ostatniego króla 
Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego nawiązuje w swoim charakterze do opracownaenego 
przez nas wcześniej katalogu monet Stefana Batorego.

Katalog pokazuje 786 monet przedstawianych na wysokiej jakości fotografi ach. Nowatorskie 
podejście do opracowania katalogu pozwala kolekcjonerom na absolutnie dokładne i nie budzące 
wątpliwości odnalezienie poszukiwanej monety. Wszystkie monety pokazano w naturalnych 
wielkościach i powiększeniach umożliwiających dokładne określenie szczegółów.

Oprócz powiększonych fotografi i w wielu przypadkach zastosowano dokładne rysunki 
szczegółów, które dotychczas były najczęściej pomijane lub nie zostały zauważone. Katalog 
pokazuje 189 odmian monet nieopisanych dotychczas w innych katalogach, między innymi 40 nowo 
odkrytych odmian trojaków. Pokazujemy też 42 monety, których wizerunki nie były dotychczas 
nigdzie publikowane. W katalogu przedstawiamy też podejście muzealników i naukowców 
niemieckich do sprawy fałszowania monet polskich przez pruskiego króla Fryderyka II. Wyjaśniamy 
szereg nieścisłości, które dotychczas budziły w tej sprawie wiele wątpliwości wśród numizmatyków.

Zagadnienie to nie było dotychczas szerzej opisane poza literaturą niemiecką. Katalog 
jest na tyle nowatorski, że nie da się opisać w krótkim wystąpieniu wszystkich jego szczegółów 
pozwalających zrozumieć numizmatykę Stanisława Augusta.

Mam nadzieję, że nasz katalog stanie się podstawowym podręcznikiem dla wszystkich 
kolekcjonerów, szczególnie tych, którzy interesują się monetami ostatniego króla Polski.

Ilustracje

Fig. 1
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Скороход О.В.

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТАВРІЙСЬКОГО МОНЕТНОГО ДВОРУ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

HISTORY OF STUDYING THE TAURIDE MINT OF RUSSIAN EMPIRE

Монета – незмінний свідок історії. Монета повідомляє важливі дані про політичне 
життя, ідеологію, конкретну історію. За монетними легендами та зображеннями можна 
визначити унікальність конкретної історичної епохи. Не є виключенням і монети, карбувались 
на Кримському півострові у Феодосії у 1787–1788 рр. Монети Таврійського монетного 
двору самі по собі є рідкісними і дуже бажаними серед колекціонерів. Історія монетного 
двору у Феодосії складає окрему сторінку поступу південноукраїнського регіону. Метою 
нашої розвідки є визначення стану наукової розробки історії функціонування Таврійського 
монетного двору.

Одним з перших, хто згадав Таврійську монету у своїй історичній праці, став відомий 
дослідник Південної України Аполлон Олександрович Скальковський. Він пише, що у 
Феодосії влаштовано новий монетний двір від 6 березня 1784 р. [1, 185]. А.О. Скальковський 
вмістив на титульну сторінку свого нарису зображення срібних 20 копійок 1787 р. з 
літерами «Т М»

У першій половині ХІХ ст. російський археолог, колекціонер барон де Шодуар 
Станіслав Янович у праці «Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся 
в России с древних времен» представив зображення та опис срібних монет номіналом 2, 5, 
10 і 20 копійок з написом «Царица Херсониса Таврического», виготовлених під час подорожі 
імператриці Катерини ІІ до Криму на Таврійському монетному дворі [2, 16]. Дослідник пише, 
що монетний двір знаходився у Феодосії і функціонував у 1787–1788 рр. [3, VІІІ].

Найбільш повний історичний нарис відбудови, функціонування та ліквідації 
Таврійського монетного двору виконав вже наприкінці ХІХ ст. російський сходознавець-
тюрколог професор Василь Дмитрович Смирнов. Його праця ґрунтується на матеріалах 
Архіву Таврійського губернського правління, «Записке о содержании старых письменных 
актов Новороссийского края» опублікована у Записках Одеського товариства історії та 
старожитностей, «Известиях» Таврійської ученої архівної комісії.

На думку вченого, чеканити спеціально таврійську монету було виключно забаганкою 
князя Григорія Олександровича Потьомкіна-Таврійського «як один з наглядних знаків 
володарювання» [4, 303]. В.Д. Смирнов доводить, що заснування цього підприємства було 
нераціональною задумкою через ряд факторів:

1. Ордер про відкриття двору виданий 1784 р., відбудова тривала три роки, а 
функціонував двір трохи більше року – від лютого 1787 до квітня 1788 рр. [4, 309].

2. Відсутність дров та вугілля як необхідних складових процесу карбування монет 
(на півострові існувала системи збереження та захисту лісових угідь). Управитель монетного 
двору Іван Карлович Затлер навіть планував закуповувати дрова в інших регіонах імперії чи 
навіть в Речі Посполитій [4, 313–317].

3. Металом для виготовлення монет була мідь турецької Анатолії. Часто мідь 
вимінювали безпосередньо за сіль та пшеницю. Такі операції здійснювали приватні особи, які 
при цьому наживались. Відомий випадок зникнення придбаної міді на шляху до монетного 
двору [4, 324–329].

4. Існувала проблема постійної нестачі майстрів та робітників, часті втечі працівників 
з монетного двору [4, 431–433].

В.Д. Смирнов вказує, що монетний двір влаштовувався на базі аналогічного 
підприємства останнього кримського хана Шахін Ґерая, таким чином спростовуючи думку 
А.О. Скальковського про заснування нового підприємства. За наказом вже згаданого 
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І.К. Затлера навіть проводився розшук майстрів-циган, що працювали на ханському 
монетному дворі, з метою запрошення їх продовжити роботу. Також вчений уточнив місце 
розташування підприємства – феодосійське передмістя Ташлик. Монетний двір був вивезений 
у квітні 1788 р. у зв’язку з військовою загрозою (російсько-турецька війна 1787–1792 рр.). 
Його будівлі були пошкоджені потопом 1792 р., а 1795 р. – перероблені на казарми.

В.Д. Смирнов називає три види монет, які карбував Таврійський двір – 5 копійок 
(п’ятаки), 5 копійок легковагові та 2 копійки або гріш [4, 446]. При цьому дослідник акцентує 
увагу на тому, що в документах по Феодосійському монетному двору фігурує виключно мідь. 
Цей, а також той факт, що в імперському указі від 30 травня 1787 р. про введення в обіг 
мідної монети Таврійського двору згадується лише мідна монета, дозволили В.Д. Смирнову 
припустити, що срібні таврійські монети з легендою «Царица Херсониса Таврического» 
були випущені тільки для Криму з ідеологічних мотивів і карбувались вони в Москві або 
Петербурзі. На це вказує висока якість виконання монети, на яку не здатні були механічні 
засоби монетного двору Феодосії [4, 449].

Великий князь Георгій Михайлович Романов підготував зібрання російських монет 
ХVІІІ–ХІХ ст. Нумізмат пише, що монетний двір у Феодосії діяв у 1786–1788 рр. і випускав 
мідні монети, що перебували в обігу на території імперії поряд з іншими, відрізняючись 
від них літерами ТМ (таврійська монета). Стосовно срібних 2, 5, 10 та 20 копійок з 
легендою «Царица Херсониса Таврического» Георгій Михайлович поділяє думку професора 
В.Д. Смирнова про те, що ці монети могли бути випущені в Москві та Санкт-Петербурзі [5, 
VІІІ]. У першому томі «Монеты царствования императрицы Екатерины II» великий князь 
публікує документи, використані В.Д. Смирновим. У другому томі своєї праці він першим 
перерахував усі монети, що відносяться до таврійських – це срібні 2, 5, 10 і 20 копійок, 
мідні 5 копійок, 2 копійки, копійка, деньга і полушка [5, 67–70]. 1787 роком датуються усі 
перераховані монети, а 1788 – лише мідні 2 і 5 копійок.

На рубежі ХІХ–ХХ ст. вийшло декілька каталогів, посібників та таблиць російських 
монет, орієнтованих, головним чином, на колекціонерів. Вони не мають відомостей про 
функціонування Таврійського монетного двору, але в них представлені монети, карбовані на 
ньому. Так, у роботі І.В. Любомудрова описано срібні 2, 5 і 10 копійок [6, 40], мідні 1787 р. 
полушка, деньга, копійка, 2 та 5 копійок, 1788 р. – 2 і 5 копійок [6, 72–73]. Таблиці Х.Х. Гіля 
відносять таврійські полушку, деньгу, копійку та 2 копійки 1787 р. до дуже рідкісних 
і важливих, а 2 і 5 копійок 1788 р. до не зовсім звичайних і рідкісних [7, 36–37]. Срібні 
монети у роботі Х.Х. Гіля не представлені, але у таблицях А. Ільїна та І. Толстого [8, 7] вони 
визначені як не зовсім звичайні. У каталозі В.І. Петрова описані і відзначаються як дуже 
рідкісні всі перераховані вище монети [9].

У зібраннях та каталогах монет кінця ХХ – початку ХХІ ст. Б.Ф. Брекке [10], 
А.П. Орлова [11], Б.С. Юсупова [12], Г.М. Северін [13] прослідковується чітке розмежування: 
мідні монети полушка, деньга, копійка, 2 і 5 копійок визначаються як монети Таврійського 
монетного двору, а срібні 2, 5, 10 і 20 копійок як «Таврійська монета».

Серед робіт з історії грошей слід виділити роботи Івана Георгійовича Спасського та 
Василя Васильовича Узденікова. Так, І.Г. Спасський [14, 117] спростовує думку В.Д. Смирнова 
та великого князя Георгія Михайловича про те, що срібні монети «Таврійської серії» 
карбувались у Москві чи Петербурзі, однак, на думку науковця, і монетний двір у Феодосії з 
цим завданням не впорався б через недосконалість обладнання.

У роботі «Объем чеканки российских монет» [15, 95] В.В. Узденіков вказує тираж 
випуску мідної загальнодержавної монети номіналом 5 копійок – 460 000 у 1787 р. та 
1788 р., 2 копійки – 60 050 у 1788 р. Щодо карбування мідних 2 копійок, копійки, деньги і 
полушки у 1787 р. документальних свідчень не знайдено, але такі монети існують. На думку 
В.В. Узденікова, документація про виготовлення срібних монет могла бути знищена, оскільки 
імператриця давала дозвіл на карбування виключно мідних грошей загальнодержавного 
зразка [16, 454–461]. Думку про те, що ці монети або монетоподібні жетони були виготовлені 
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виключно з ідеологічно метою та приурочені до поїздки Катерини ІІ у Крим, висловив і 
А.І. Юхт [17, 204–205].

Існування монетного двору у Феодосії пов’язане з ще одним фактом. Як пише 
Геннадій Каушлієв, останнім пунктом перебування імператриці в Криму була Феодосія, де 
на місцевому монетному дворі на честь імператора Йосифа II викарбували дві золоті монети 
[18, 55]. Автор при цьому не посилається джерела. Інший дослідник Богдан Анатолійович 
Короленко з посиланням на «Журнал высочайшаго путешествия Ея Величества государыни 
императрицы Екатерины ІІ, самодержицы всероссийской в Полуденныя страны России 
в 1787 году» теж описує цей факт [19, 297]. Серед документів, опублікованих Георгієм 
Михайловичем є витяг з Камер-фур’єрського Церемоніального журналу про відвідини двома 
монархами Феодосії, у якому говориться про карбування двох золотих медалей на монетному 
дворі [5, 247]. Інших документальних підтверджень виготовлення золотої монети чи медалі 
на Таврійському монетному дворі нами поки що не виявлено.

В результаті проведеного дослідження ми з’ясували, що вивчення історії Таврійського 
монетного двору відбувалось спорадично, дані, що приводять дослідники у своїх працях 
часто суперечать між собою, зокрема у датуванні роботи підприємства, вирішенні питання 
чи карбувались на ньому срібні монети чи золоті медалі. Нез’ясованою залишається роль 
монетного двору у Феодосії в економічному житті Півдня України, українських земель 
загалом. Відсутня також інформація про знахідки та клади з таврійськими монетами. 
Проблема потребує проведення нового комплексного дослідження з урахуванням досвіду 
вчених, що її вже вивчали, а також залучення нових джерел, зокрема, мемуарів, епістолярної 
спадщини, щоденників осіб, які були очевидцями тих подій.

Література
1. Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1731–

1823. – Ч. 1. с 1731 по 1796 год. – Одесса : Городская типография, 1836. – 294 с.
2. Шодуар де, С., барон. Обозрение русских денег и иностранных монет, 

употреблявшихся в России с древних времен. Ч. 1. Собрание изображений. – СПб : Тип. 
Экспед. Загот. Госуд. бумаг, 1837. – 105 с.

3. Шодуар де, С., барон. Обозрение русских денег и иностранных монет, 
употреблявшихся в России с древних времен. Ч. 2. – СПб.: Тип. Экспед. Загот. Госуд. Бумаг, 
1841. – XII, 340, X с.

4. Смирнов В.Д. Таврическая монета: Очерк истории Феодосийского монетного двора // 
Горный журнал. – 1892. – Июнь. – С. 300–459.

5. Георгий Михайлович. Монеты царствования императрицы Екатерины II. – Т. 1–2. – 
СПб., 1894.

6. Любомудров И.В. Старинные ценные русские монеты. – СПб.: Электропечатня и 
фото-цинкография, 1901. – 85 с.

7. Гиль Х.Х., Ильин А.А. Русские монеты, чеканенные с 1801 по 1904 г. Практическое 
руководство для собирателей. – СПб., 1904. – 152 с.

8. Ильин А., Толстой И. Русские монеты, чеканенные с 1725 по 1801 г. Практическое 
руководство для собирателей. – СПб., 1910. – 132 с.

9. Петров В.И. – Каталог русских монет удельных князей, царских и императорских с 
980 по 1899 год. – СПб., 1899. – 206 с.

10. Brekke B.F.. The Copper Coinage of Imperial Russia 1700–1917. – Sweden, 1977.
11. Орлов А.П. Монеты России. 1700–1917 : каталог-справочник. – Минск: Паблисити: 

Константин, 1994. – 255 с.
12. Юсупов Б.С. Монеты Российской империи. – Казань : Новое знание. – Кн. 2 : 1725–

1801. – 2004. – 311 с.
13. Северин Г.М. Серебряные монеты Российской Империи 1682–1917 гг. В двух книгах. 

Собрание всех известных типов и разновидностей. Книга 1: 1682–1801 гг. – М., 2001 г. – 
160 + 144 с.



82

14. Спасский И.Г. Русская монетная система – Л.: Аврора, 1970. – 256 с.
15. Уздеников В.В. Объем чеканки российских монет. – М., 1995. – 168 с.
16. Уздеников В.В. Монеты России XVIII – начала XX века. Очерки по нумизматике. 

Факты, предположения, рекомендации. – М., 2004. – 590 с.
17. Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра І. – М., 1994. – 336 с.
18. Каушлієв Г. «Шлях на користь»: Кримська подорож імператриці Катерини II в 

контексті вивчення краю // Краєзнавство. – 2009. – № 1–2. – С. 50–57.
19. Короленко Б.А. «Історична кривда» як ідея та легітимаційний фактор анексії 

Кримського ханства Російською імперією: витоки, ідеологічне забезпечення та реалізація 
«нової» політики пам’яті // Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. 
Національна та історична пам’ять. Зб. наук. пр. Випуск 1. – К.: Стилос, 2011. – С. 283–303.

Швець Д.С.

РIДКIСНИЙ РIЗНOВИД ПAВЛIВСЬКOГO ПЕРЕКAРБУВAННЯ 1796 РOКУ

RARE VARIETY OF THE PAVEL RESTRIKE 1796 YEAR

Перекaрбувaння – нумiзмaтичне пoняття, прoцес нaдaння карбованій мoнетi нoвoгo 
зoбрaження зa дoпoмoгoю iншoгo штемпеля, інакше кажучи, прoцес вигoтoвлення мoнети 
шляхoм відтиску штемпеля нa мoнетi, що вже була в грошовому обігу. Перекaрбувaння мoнет 
вiдбувaлaся тoдi, кoли з яких-небудь причин виникала необхідність зaмiнити певну серію 
мoнет нa нoву. 

В Рoсiйськiй iмперiї системaтичнo ця держaвнa фiнaнсoвo-екoнoмiчнa aкцiя прoвoдилaсь 
з 1704 пo 1797 рiк i нaйчaстiше відбувалась при змiнi прaвителя. Крiм цiлеспрямoвaнoгo 
загальнодержавного перекaрбувaння тaкoж мoжнa вiдзнaчити й інші причини нанесення 
нового зображенні на монети: при перевірці нoвих штемпелів. Якщo штемпель схвaлювaли, 
тo мoнети нaдхoдили до oбiгу, a якщo нi – тo зрaзки мoнет знищувaлися. Тaкoж вaртo 
вiдзнaчити перекaрбувaння тоді, кoли нa мoнетний двiр нaдхoдили стертi iнoземнi мoнети нa 
переплaвку. Та навіть стерті монети були ще придaтнi для перекaрбувaння, тoдi тaкi мoнети 
не переплaвляли, a прoстo перекaрбoвувaли. 

Перекaрбувaння рoбилися, як прaвилo, в XVIII стoлiттi. Всi нoмiнaли мoнет 
кaрбувaлися зa чiткoю мoнетнoю стoпою. Мoнетнa стoпa – це сувoра кiлькiсть мoнет певнoгo 
нoмiнaлу, яка карбувалась з тoчнoї вaги метaлу. 

У рiзнi чaси мoнети карбувались зa свoїми мoнетними стoпaми. Тoму при змiнi влади 
новому імператору вигiднiше булo перекaрбувaти стaрi грoшi нa нoвi, щoб не витрaчaти 
ресурси: затрати часу та метал. Гурти стaрих мoнет викoристoвувaлися для вигoтoвлення 
нoвих без переплaвлення. Сaме тoму iнoдi виникала необхідність зменшити aбo збiльшити 
нoмiнaл перекaрбoвaнoї мoнети. Aдже мoнетнa стoпa змiнювaлaся, тoму нoмiнaли або 
пoдвoювaлись, або вдвічі зменшувались. З 2 кoпiйoк кaрбувaлися монети номіналом в 
1 кoпiйку, aбo навпаки – з 4 та 10 кoпiйoк кaрбувaлися нові монети вiдпoвiднo 2 i 5 кoпiйoк.

Зaвдяки перекaрбувaнню нa нoвих викaрбувaних мoнетaх мoжнa пoбaчити детaлi 
стaрoгo малюнка. Інoдi старий малюнок видимий нaвiть дуже дoбре, що виникало в разі 
нанесення нового зображення прямо на старі монети, що добре збереглися. 

У XVIII стoлiттi через чaстi змiни мoнетнoї стoпи виниклa неoбхiднiсть мaсoвoгo 
перекaрбувaння стaрoї мoнети в нoву. Перекaрбувaння в Рoсiйськiй iмперiї, в зaлежнoстi вiд 
обставин, мoглo викoнувaтися у трьoх випaдкaх : 1) Цiлеспрямoвaне, мaсoве i випaдкoве, 
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якщo з якихoсь причин виниклa неoбхiднiсть лiквiдувaти певну кaтегoрiю мoнет, зaмiнивши їх 
мoнетaми нoвoгo зрaзкa. 2) Дoпoмiжне перекaрбувaння, яке дoпoвнювaлo звичaйне кaрбувaння 
нa глaдких зaгoтoвкaх, якщo нa мoнетнoму двoрi виявлялися придатні в перерoбку зaстaрiлi 
знoшенi aбo iнoземнi мoнети 3) Випробування нових штемпелiв, спецiaльнo признaчених для 
прoведення цiлеспрямoвaнoгo перекaрбoвувaння.

Нaйбiльш мaсoвими перекaрбувaннями були:
  1730–1734 рр. перекaрбувaння з «хрестових» кoпiйoк 1728–1729 рр. в полушку;
  1755–1757 рр. З «хрестoвoгo» п’ятaкa 1723–1730 в «хмaрну» кoпiйку;
  1757–1758 рр. З «хмaрнoї» кoпiйки в двi кoпiйки зрaзкa 1757–1762 рр.;
  1762 рік – з мiдних мoнет з пoдвoєнням нoмiнaлу в двa рaзи. Нoвi штемпеля мiстили 
зoбрaження трoфеїв пiд нoмiнaлoм («бaрaбaни», «aрмaтурa») [1, 109–111]
Нaйвiдoмiшим булo Петрoвське перекaрбувaння, пoтiм вже Єкaтеринiнське 1796 рoку 

з збiльшенням в двa рaзи нoмiнaльнoї вaртoстi. Нa мoнетaх зрaзкa 1796 рoку був вiдсутнiй 
oрел, a був тiльки нaйбiльш прoстий вензель у вигляді літери «Е» Кaтерини II. 

Зa Петрa III булa випущенa дуже крaсивa мoнетa 10 кoпiйoк 1762 рoку, де сторона з 
нoмiнaлoм i рoкoм була прикрaшена вiйськoвими бaрaбaнaми, a нa iншій стороні зoбрaжувaвся 
вершник i десять зiрoк, щo пoзнaчaють номінал [2, 623]. 

Пaвлoвськi перекaрбувaння – перекaрбoвувaння мiдних мoнет 1796 р з пoниженням 
вaртoстi в двa рaзи (32-рублевoї мoнетнoї стoпи в мoнети 16-рублевoї стoпи), щo прoвoдилoся 
зa цaрювaння Пaвлa I, aле штемпелями з вензелем Кaтерини II i з датуванням вiдпoвiдних 
рoкiв її цaрювaння.

Прaгнення iмперaтoрa Пaвлa I дo рефoрмувaння мaлo знaчний вплив нa грoшoвi 
вiднoсини. Уже через мiсяць пiсля схoдження в листoпaдi 1796 рoку нa престoл вiн скaсувaв 
видану нa пiврoку рaнiше постанову Кaтерини II про кaрбувaнна з пудa мiдi 16 кг монет, 
змінивши норму до 32 кг. Також імператор нaкaзaв перекaрбувaти гривенники в 4-кoпiєчники, 
п’ятaки в 2-кoпiєчники, тoбтo пoвернути їм кoлишнiй нoмiнaл, a решту мiдних мoнет 
переплaвити. 

Серед монет Кaтерини ІІ були легкої ваги 4 i 10 кoпiйчaнi мoнети (вoни були 
перекарбовані). Звичaйнo, тaкoж були 1 та 2 кoпiйки i грóші (від назви номанілу «грош», 
або 2 копійки), aле їх переплaвили. Тoдi прoвели мaсoву перерoбку мiдних мoнет 32-рублевoї 
мoнетнoї стoпи, причoму нoмiнaл зменшили рiвнo в 2 рaзи. 

В oстaннiй рiк прaвлiння Кaтерини II випускaлaся мoнетa 1796 рoку зi нaписoм 
«10 десять кoпiйoк» i рoкoм з oднoгo бoку, i спрoщеним вензелем Кaтерини II з десятьмa 
тoчкaми з iншoгo бoку. Oбидвi цi 10-кoпiйчaнi мoнети мaйже вiдрaзу були перекaрбувaти 
в 5-кoпiйчaнi монети 16-рублевoї стoпи, тoму вoни ввaжaються дoвoлi рiдкiсними. Дo речi, 
спроба зниження вaги мiдних мoнет в 2 рaзи вважається невдaлoю, тa деякi дoслiдники 
рoзцiнили це як примху Пaвлa.

Зрoзумiлo, щo дiї Кaтерини II зi змiни мoнетoї стoпи викликaли невдoвoлення серед 
населення i були спрaведливo визнaнi урядoм Пaвлa I фiнaнсoвoю aферoю. Перекaрбувaння 
дoзвoлялo зaoщaдити чимaлi кoшти при мiнiмaльних затратах. Викликaє iнтерес i тaкa 
особливість: мoнети, щo oбертaються в кoлишню вартість, з незрoзумiлoї, нa перший погляд, 
причини, зберiгaли вензель Кaтерини II i дaтувaлися рoкaми її прaвлiння. Перекaрбувaння 
пoгiршувaло зoвнiшнiй вигляд мoнет, aле з мiркувaнь держaвнoгo престижу мaли зa цaрювaння 
Пaвлa вaжливе знaчення. Незaбaрoм її взaгaлi скaсувaли, п’ятaки з 1797 р карбували тiльки зі 
срiблa. Тому указ про перекарбування є свiдoцтвoм рaцioнaльнoгo пiдхoду імператора Пaвлa I 
дo вирiшення фiнaнсoвих зaвдaнь.

Слiд зaувaжити, щo Пaвлoвське перекaрбувaння прoвoдилoся вiдрaзу двoмa 
штемпелями. Перший штемпель від 5 кoпiйoк 1791, 1793–96 рoку (тoбтo штемпель чaсiв 
прaвлiння Кaтерини II). Другий штемпель був спецiaльнo вигoтoвлений для цiєї мети. 
Тoбтo використовувати для перекарбування стaли мoнети як з нoвими, тaк i зi стaрими 
єкaтерининскими штемпелями. Пaвлoвське перекaрбувaння широко вiдoме в середовищі 
колекціонерів, адже це булo oстaннє перекaрбувaння в iстoрiї Рoсiйськoї iмперiї. 
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Рiдкiсть oписувaнoї у цих тезах монети пoлягaє в тoму, щo це п’ятaк зi слiдaми 
перекaбувaння з 10 кoпiйoк 1796 з пoзнaчкoю ЕМ («Єкатеринбургська монета») (Рис. 1), 
щo зустрiчaється дуже рiдкo. Мoнетa дoсить великa зa рoзмiрoм. Якщo увaжнo пoдивитися 
нa мoнету, тo мoжнa пoбaчити нa нiй слiди перекaрбувaння з Єкaтерининськoгo п’ятaкa. 
Пiд чaс перекaрбувaння мoнетa рoзплющувaлaся, зa рaхунoк цьoгo монетний кружок стaвaв 
знaчнo бiльше.

Нa реверсi мoнети неoбхiднo звернути увaгу нa крапки, рoзтaшoвaнi пo крaях: 
їх кiлькiсть дoрiвнювaлa нoмiнaлу, тобто десять кoпiйoк – десять крапок. Тaкoж мoжнa 
рoздивитися хaрaктерний пoпереднiй вензель.

Нa aверсi описуваного п’ятaкa тaкoж бaгaтo явних слiдiв кoлишньoгo малюнка 
10 копійок: чiткий нaпис унiкaльнoї мoнети, що нiкoли не зaлишaлa стiн мoнетнoгo двoру 
«ДЕСЯТЬ КOПIЙOК» i рiк «1796», тa три лiнiї, щo вiдoкремлюють рiдкiсне пoзнaчення нa 
aверсi нaшoї мoнети – ЕМ, щo oзнaчaє Єкaтеринбурзький мoнетний двiр у м. Єкaтеринбурзi, 
щo прaцювaв з 1727 пo 1876 рiк. У 1725 рoцi нa Єкaтеринбурзьких кaзенних гiрських зaвoдaх, 
було налагоджене кaрбувaння мiдних квaдрaтних «плaт». У 1727 рoцi нa бaзi цих зaвoдiв i 
був ствoрений Єкaтеринбурзький мoнетний двiр, який спoчaтку ввaжaвся тимчaсoвим i тiльки 
з 1755 рoку стaв пoстiйнo дiючим. З 1727 пo 1735 рoки двiр зaгoтoвляв мiднi мoнетнi кружки 
для мoнетних двoрiв Мoскви, а пiзнiше кaрбувaв зaгaльнoдержaвнi мoнети рiзних нoмiнaлiв. 
Брaв учaсть у мaсoвому перекaрбoвувaнню мiдних мoнет 1762 тa 1796 року з двoрaзoвим 
збiльшенням їх вартості, a тaкoж в звoрoтньoму перекaрбoвувaнню цих мoнет з пониженням 
їх номіналу. Перекaрбoвувaння мoнет 1796 рoку здійснювалось спецiaльними штемпелями із 
влaсним пoзнaченням.
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Терещук О.М.

ДУКАЧІ З БАНТАМИ XVIII–XIX ст. В КОЛЕКЦІЇ НМІУ

THE DUKACHES WITH METAL BOWES XVIII–XIX СENTURIES 
IN THE COLLECTION OF NMHU

Слово «дукач» є українською видозміною добре відомої в Україні назви 
західноєвропейських золотих монет – «дукатів». Цю назву спочатку було надано венеційським 
монетам вагою близько 3,5 г, випущених в обіг 1284 р. [6; с. 28–29]. Припускають також, що 
назва «дукач» походить від слова, яке входило у монетну легенду «Sit tibi christen datus guem 
tu Regis iste ducatus».

Словник Бориса Грінченка тлумачить обидва слова «дукат» і «дукач» як: «1. Червонець. 
2. Жетон или монета, носимая женщинами на шее» [5].

У козацькі часи населення України користувалось переважно польськими, 
голландськими та угорськими дукатами. Згодом їм було присвоєно назву «червоні золоті», 
яка потім трансформувалась у червінці. Найдавнішою формою дукача і є золота монета, яку 
з часом змінюють дукачі із різними зображеннями. Про те, що великий золотий медальйон в 
Україні здавна розглядався як парадна прикраса, що претендує на центральне місце в ансамблі 
прикрас, які носили на шиї і на грудях, свідчать документи XVII–XVIII ст. [1; с. 118–130]. 

XVIII століття – час розквіту українського золотарства. Художній рівень ювелірних 
виробів значно підвищився. В цей час посилюються безпосередні зв’язки з провідними 
західноєвропейськими ювелірними центрами, зокрема з Гданськом, Нюрнбергом, Аугсбургом. 
Майстри прагнуть внести щось нове в орнаментальні прикраси і вироби. Золотарі, окрім 
давно поширених прикрас – сережок, перснів, хрестів, виробляли новий вид прикрас – дукачі 
до «доброго намиста» – коралів. 

Для значної кількості різновидів дукачів як пам’яток українського образотворчого та 
медальєрного мистецтва однією з основних та визначальних ознак є їх вторинність, відсутність 
оригінальних сюжетних композицій. Якщо золотарі і створили чимало нових типів дукачів 
то, головним чином, комбінуючи різно-типові дукачі, тобто утворюючи своєрідні «гібриди», 
часто, з не пов’язаних між собою композицій, тоді як оригінальна медаль створювалась за 
єдиною темою, як розповідь на двох «сторінках» [6; с. 21]. Таким чином, дукачі з’явилися в 
результаті довгого і складного розвитку художньої металопластики.

У колекції Національного музею історії України (далі – НМІУ) зберігаються 
різноманітні зразки дукачів, що побутували впродовж XVIIІ–ХІХ ст. серед української 
старшини та панства аж до остаточного занепаду цього ремесла у ХХ ст. Розглянемо дукачі 
з бантами, у яких визолочений медальйон із зображеннями з обох боків поєднувався із 
позолоченою і прикрашеною різнобарвними скельцями брошкою або бантом. 

На підставі даних про походження дукачів можна окреслити їхні межі розповсюдження: 
вся територія Лівобережної України – Чернігівщина, Полтавщина та Слобідська Україна, 
а також населені українцями частини Воронежчини та Курщини. Значно менше дукачів 
виявлено на Нижній Наддніпрянщині і на півдні України. На Правобережжі дукачі з бантами 
трапляються рідко [4; с. 14].

Самобутнім явищем є дукачі Чернігівщини, більшість яких виконана майстрами міст 
і містечок. Особливістю ніжинських дукачів є їх бант, який точно передає форму своєї 
першооснови. Це стрічка, зав’язана бантом на чотири петлі (Фото 1). Корона, що вінчає 
його, вказує, звідки він запозичений. Першоосновою композиції прикраси стала петербурзька 
коронаційна медаль Катерини ІІ 1762 р. Нею були нагороджені члени великих депутацій, 
посланих українською шляхтою для участі в церемонії коронації. Вони повернулися додому 
із золотими та срібними меморіальними медалями «За спасенне Веры и Отечества», які 
незабаром були перетворені місцевими майстрами на жіночі прикраси [6; с. 68]. На цих 
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прикрасах були зображені з одного боку «цариця», яка дивиться праворуч, а з іншого – 
Благовіщення (Рис. 1–2). Спочатку банти дукачів і зображення боків медальйонів золотарі 
виготовляли в техніці вільного карбування, згодом стали штампувати на окремих кружечках. 
Кружечки з’єднували пайкою і прикрашали плетеним із дроту шнурком. Медальйон за 
допомогою широкого вушка чіпляли прямо до банта. Схоже, що серед українських дукачів з 
бантами найбільшими за розмірами є представники саме цього типу.

Яскраве враження справляють дукачі з бантами, що походять із земель навколо 
м. Прилуки, тепер – районного центру Чернігівської області. Тут носили дукачі, банти яких 
нагадували товсті звисаючі вуса – плавно вигнуті продовгуваті листки аканту. Лицевий бік 
медальйона-підвіски має чернігівський тип Благовіщення, а зворотній – портрет зображеної 
праворуч цариці Катерини ІІ. На жаль, написів, клейм та інших позначень на прикрасі не 
помічено (Рис. 2).

Та частина українців, яка задля безпеки перейшла на російську територію, стала 
творцями винятково нарядних дукачів Воронежчини та Курщини. Значна їх група має литі 
ажурні банти, рясно прикрашені різнокольоровими камінчиками та медальйони, як правило, 
однобічні. Такі дукачі називалися «панагійками», так як зображення на медальйонах 
нагадували сюжети панагій – знаків влади єпископів [4; с. 15–16] (Рис. 3). На лицевому 
боці медальйона-підвіски в техніці чорніння по сріблу виконаний сюжет Благовіщення, а 
над ним, у верхній частині медалі – повна німецька легенда: «MARIA DU ALLEIN SOLST 
CHRISTI MUTTER», що в перекладі читається як «БЛАГА ЗВІСТКА ДЛЯ ДІВИ МАРІЇ 
ПРО НАРОДЖЕННЯ У НЕЇ БОЖЕСТВЕННОГО НЕМОВЛЯТИ». Витоки зображень ікон 
Богоматері та відповідні написи слід шукати на західноєвропейських медалях. Схожими по 
стилю є ажурні хрести, які носили в деяких місцевостях замість дукачів (Рис. 3а).

Впливи різних течій народного мистецтва і відносно заможне життя спричинили появу 
на Слобожанщині оригінальний тип дукача, у якого до банту замість звичного круглого 
медальйона підвішене «сердечко». У даному випадку кулон-серце можна розглядати як 
різновид медалі (Рис. 4). Походить ця оздоба від ранніх католицьких медалей ХVI–XVII ст. 
із зображенням божественного Агнця, тобто Ісуса Христа. Їх носили під власною назвою 
«ягнусок» [4; с. 16]. Прикраса позначена клеймами. На звороті банта стоїть міське клеймо 
Костроми 1880–1890-х рр. – галера, яка пливе по річці та клеймо майстра, позначене ініціалами 
«ИК» у прямокутному щитку. Належить воно майстру Константинову Івану Андрійовичу, 
який жив і працював у 1895 р. у селі Маланьїно Сидорівського повіту Костромської губернії 
[3; с. 173]. Велика кількість дукачів-«ягнусків» європейського походження потрапляла на 
Лівобережжя та Слобожанщину разом із переселенцями із Правобережної України протягом 
XVIII ст. Як показує музейний зразок, виготовлялись вони також і в ХІХ ст. на суто 
російських землях, що межують з Україною.

Українські дукачі мали добре позначені риси оберегів. Образи «серця», двох птахів, 
що повернуті один до одного, стійкі зображення цариці доповнюють символи, де явно 
проглядається давня покровителька жіноцтва [2; с. 24–25]. Ще однією властивістю дукачів 
є символи добрих побажань, що закликають на їхню власницю щасливу жіночу долю. 
Банти типу «квітка» та оригінальні, і з використанням монет підвіски медальйонів (Рис. 5, 
Полтавщина) – це побажання дівчині бути красивою і заможною, а також щоб квітнув її 
життєвий шлях у щасливій та заможній родині.

Підписи до ілюстрацій
1. Дукач із бантом ніжинського типу.
2. Дукач із бантом прилуцького типу.
3. Дукач – «панагійка».
3а. Хрест – «панагійка».
4. Дукач – «ягнусок».
5. Дукач, виготовлений із рубля-хрестовика 1725 р.
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ПОДАТКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ 
«ВЕЛИКИХ РЕФОРМ» 1860–1870 рр.

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ 
ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

THE TAX TRANSFORMATIONS DURING 
THE «GREAT REFORMS» IN 1860–1870’s 

(ON THE MATERIALS OF THE ENTIRE CORPUS 
OF THE LAWS OF THE RUSSIAN EMPIRE)

Поразка Російської імперії в Кримській війні (1853–1856 рр.) і як наслідок втрата 
авторитету на міжнародній арені, зубожіння населення, особливо на території Півдня 
України, де проходили бойові дії, гальмування росту промисловості, збільшення кількості 
селянських бунтів вимагали з боку царя та правлячих дворянських кіл негайних реформ. 
І вже в 1861 р. було відмінено кріпосне право, проведено земську (1864 р.), міську (1870 р.), 
судову реформи (1864 р.) та ін. Зазначені реформи вносили зміни і в оподаткування, однак 
це було лише початком на шляху до реформування нової податкової системи. Суттєвий 
внесок в дослідження проблем законодавчого оформлення податкових перетворень внесли 
М. М. Алексєєнко [1], Н. І. Ананьїч [2], В. Р. Жвалюк [3], В. М. Орлик [4] та ін. Однак 
слід зазначити, що питання саме законодавчого забезпечення здійснених перетворень та його 
аналіз недостатньо вивченні науковцями.

Зміни відбуваються в оподаткуванні такої категорії населення як міщани, а саме 
іменним указом «О взымание в 1863 году налога с недвижимих имуществ в городах, 
посадах и местечках» відміняється подушний податок і з 1 липня 1863 р. запроваджується 
податок на міську нерухомість. До 1866 р. дія закону кожного року пролонговувалася, а з 
1867 р. оподаткування нерухомості здійснювалося на основі положення від 4 жовтня 1866 р. 
Положення повторювало основні засади тимчасових правил, визначало об’єкти нерухомості, 
звільняло від сплати податку державне майно, майно, що належало земствам, містам, іншим 
установам і відомствам та не приносило прибутку; малоцінне майно. Для кожної губернії 
Міністерством фінансів встановлювалася загальна сума надходжень від оподаткування 
нерухомості, а обов’язок здійснювати експертну оцінку нерухомості був покладений на 
губернські земські збори.

Розвиток промисловості, зростання прибутків і досить малі ставки податку з торгівлі 
і промислів призводять до змін і в цій сфері. Положеннями від 1 січня 1863 р. та 9 лютого 
1865 р. було підвищено податкові ставки, торгівельна діяльність поділена на 3 види – «оптовая, 
розничная, мелочная», визначено види торгівлі, що підлягали сплаті спеціального мита. Розмір 
податку встановлювався залежно від класу та виду торгівлі. Запроваджувалися спеціальні 
торгівельні білети, які бралися для здійснення роботи окремих закладів. Дрібні промисли 
належали до «мелочной торговли» та не оподатковувалися. За період 60–70 рр. було прийнято 
близько 17 нормативних актів, які лише змінювали ставки податку та вносили несуттєві 
зміни в оподаткування торгівлі і промисловості. Однак не враховувалися ні торгові обороти, 
ні розмір вкладеного капіталу і це в свою чергу призводило до нерівномірного обкладення.

10 грудня 1874 р. думкою Державної Ради «О прекращение отдельного существования 
государственного земского сбора и присоединеного, с 1875 года, к общим государственным 
доходам» на території Російської імперії запроваджується державний поземельний податок, 
який приєднувався до загальнодержавних доходів. Подушний земський збір з селян 
поєднувався з подушним податком, а подушний земський збір з міщан «взымается под 
названим окладного сбора». Однак дані зміни не змінили саму сутність поземельного збору.
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Положення земської реформи, які були закріплені у положенні від 1 січня 1864 р. 
передбачали створення губернських та повітових земських зборів та земських управ [6]. 
В сфері оподаткування на земства було покладено право визначати розмір місцевих зборів, 
їх стягнення та розпорядження коштами. Одночасно з Положенням приймаються «Временные 
правила для земских учреждений по делам о земских повинностях, народном продовольствие 
и общественном призрении», що встановлювали порядок визначення розмірів і розкладки 
земських зборів. 

Так звані непрямі податки, а саме питний акциз, податок на сіль, цукор, тютюн та ін. в 
період «великих реформ» також піддалися змінам. Основні засади в оподаткуванні спирту та 
спиртних напоїв були визначені законом від 26 жовтня 1860 р. та деталізовані в «Положение 
о питейном сборе» від 4 липня 1861 р. Розмір акцизу встановлювався для всієї території 
Російської імперії, крім Царства Польського і становив 4 руб., а за «облагаемую акцизом 
единицу принимается градус, или одна сотая ведра безводного спирта». В період з 1860–
1870 рр. акциз постійно зростав, а вже в 1878 р. було запроваджено додатковий акцизний 
збір з горілчаних виробів, який не залежав від проценту спирту в напої. Того ж дня був 
схвалений і «Высочайше утвержденный устав об акцизе с табака». Статут вказував що акциз 
з виробленого тютюну стягувався як і раніше через «бандеролі», право вирощувати тютюн 
надавалося всім категоріям населення, за право виготовляти і продавати тютюн сплачувалися 
спеціальні акцизні свідоцтва. Тютюн нижчого сорту не оподатковувався, а вироби з вищого 
сорту дозволялося виготовляти тільки на фабриках, що мали спеціальне свідоцтво та патент. 
Зміни, щодо цін на акцизні свідоцтва, зменшення розрядів бандеролей, штрафні санкції за 
порушення та інші незначні уточнення були внесені законом від 1877 р. 

26 листопада 1863 р. був прийнятий «Устав об акцызе на сахарный песок туземного 
приготовления». Цим законом було скасовано пільги для новостворених цукрових заводів. 
Виробництво цукру обкладалося патентним збором за право виготовлення та акцизом з 
кількості видобутого цукру. Указом від 16 липня 1867 р. було збільшено акциз на цукор 
до 50 коп. за пуд. Та зазначено, якщо надходження за 1868–1869 рр. будуть нижчими 
6500000 руб. – акциз з 1 серпня 1870 р. становитиме 70 коп. з пуда. А вже в «Мнение» 
Державної ради від 1872 р. говорилося, якщо надходження будуть меншими ніж встановлені 
законодавчо, то акцизний збір збільшиться, але не більше ніж 90 коп. з пуда. Додатково 
зменшувалося ввізне мито на привізний цукор.

Законом від 14 травня 1861 р. «Об улучшении соляной нашей системы» відмінялася 
державна монополія на видобування і продаж солі; соляні родовища продавалися, передавалася 
на умовах оренди, чи за умови сплати частини прибутку.

Аналізуючи податкове законодавство періоду 1860–1870 рр. в Російській імперії можна 
зробити висновок, що незважаючи на позитивне значення податкових перетворень вони були 
недостатньо радикальними і половинчастими. Також здійснювався подальший наступ на 
особливий правовий статус українських губерній і ці території втрачали своє «привілейоване» 
положення. 
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С.І. ІЛОВАЙСЬКИЙ ПРО МОНЕТНУ РЕГАЛІЮ 
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

S.I. ILOVAISKY ABOUT THE MONETARY REGALIA 
IN THE RUSSIAN EMPIRE

Сергій Іванович Іловайський (1861–1907) – випускник юридичного факультету 
Санкт-Петербурзького університету, викладав фінансове право на юридичному факультеті 
Новоросійського університету з 1886 по 1907 р., пройшовши шлях від приват-доцента до 
професора, завідувача кафедрою фінансового права. Науковий доробок С.І. Іловайського 
складають праці з проблем теорії фінансового права й непрямого оподаткування, котрі сприяли 
розв’язанню назрілих завдань фінансової теорії і практики, розвитку власного понятійно-
категоріального апарату й методологічного інструментарію фінансового права як самостійної 
сфери наукового пошуку. Найбільш значущими науковими працями С.І. Іловайського були 
навчальні видання з фінансового права («Конспект лекций по финансовому праву», 1889 р.; 
«Краткий учебник финансового права, 1893 р.; «Учебник финансового права», 1895 (3-тє 
видання), 1904 (4-те видання) [2]). У підручнику фінансового права кваліфіковано викладено 
сутність фінансового господарства, державних витрат, бюджетного права, фінансового 
управління касового і контролюючого устрою. Одна з глав підручника (ХVІ) [2] присвячена 
характеристиці фінансових регалій як виду державних доходів. Науковець фінансові регалії 
казни поділив на дві великі групи, до першої групи відносив промисли, що необхідні 
виключно для отримання доходів державного бюджету (казенні монополії, котрі знищують 
приватних конкурентів), а до другої групи зарахував суспільно значущі промисли, а саме – 
монетну регалію, поштову і телеграфну. У межах даної публікації розглянемо саме монетну 
регалію, як найстарішу регалію, що має первинне державне і суспільне значення, де держава 
обмежує або виключає приватну конкуренцію для реалізації соціальних, політичних та 
економічних інтересів усієї громади [5]. Монетна регалія передбачає монопольне право 
держави на чеканку і випуск монет в обіг; в Російській імперії була регалізована і чеканка 
монети, і випуск паперових грошей. На основі монетної регалії держава реалізує монетне 
законодавство, визначає найменування, матеріал, пробу, вагу, розмір монет, їхні зовнішні 
ознаки, ремедіум (дозволене відхилення від законних проби і ваги монети) та ін. [1]. Наведені 
вище сучасні характеристики С.І. Іловайський визначає як доброякісність і одноманітність 
монети.

Хронологічно аналіз монетної регалії Російської імперії С.І. Іловайський розпочинає з 
Маніфесту 20 червня 1810 р., згідно якого срібний рубль оголошувався головною монетною 
одиницею імперії, всі інші монети були прив’язані до курсу рубля. Аналізуючи монетну 
систему держави, вчений виділяє два види монет – головну (яка обслуговує грошові угоди 
в державі) і розмінну (обслуговує дрібні платежі та розмінює головну монету) й пояснює 
відмінності у доходах державної казни від чеканки цих монет. Цей дохід формується як 
різниця між номінальною і дійсною вартістю монет і він є державним доходом від монетної 
регалії. Чеканка головної монети не повинна слугувати джерелом державних доходів, її 
внутрішня цінність повинна відповідати номіналу – це головна умова повноцінності грошей. 
С.І. Іловайський наводить інформацію, що Англія не отримує від чеканки головної монети 
доходів (навіть за рахунок казни перекривають витрати на карбування цієї монети); у Франції 
з кілограма золота, вартістю 3437 франків чеканили 3444 франка; у Німеччині золота монета 
карбувалася на 0,4 % дорожче вартості вміщеного в ній метала. Такий державний підхід є на 
думку вченого виваженим, оскільки, головна монета не знецінюється і користується довірою 
населення, а також, не вигідно її переплавляти у злитки, для виготовлення ювелірних прикрас. 
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Щодо розмінної монети, то вона має другорядне значення і всі держави чеканять низькопробну 
розмінну монету, збільшуючи за рахунок цього доходи казни. При характеристиці періоду з 
1810 по 1899 рр. Іловайський не наводить даних щодо доходів чи збитків від чеканки головної 
монети в Російській імперії та доходів казни від чеканки розмінної монети у зазначений 
період, що можна пояснити специфікою самого видання – це підручник фінансового права, 
котрий автор не переобтяжував додатковою історичною й статистичною інформацією. Мабуть 
з цієї ж причини С.І. Іловайський у своїй праці не аналізує докорінну реорганізацію російської 
грошової системи на основі срібного рубля, яку було проведено у 1839–1843 pp. тогочасним 
міністром фінансів Російської імперії Е. Канкріним, в результаті якої була встановлена 
система срібного монометалізму. 

Основну увагу вчений приділяє монетній системі, заснованій на золотому монометалізмі, 
закріпленій Монетним статутом 1899 р., котрий об’єднав законоположення грошової реформи 
1895–1897 рр. та регламентував монетну систему; монетний обіг; предмет, порядок діяльності 
й управління Санкт-Петербурзького Монетного двору. До 1897 шляхом збільшення податків, 
видобутку і покупки золота, зовнішніх позик Державний банк створив золоту готівку у 
1095 млн. рублів, що майже дорівнювало сумі кредитних квитків, які оберталися в країні 
(1121 млн. рублів) [4]. Основною монетною одиницею став золотий рубель, що дорівнював 
1/15 імперіала й містив 17,424 долі чистого золота. Золота монета мала номінал 5 руб., 7 руб. 
50 коп., 10 руб. і 15 руб., срібна монета (номіналом 1 руб., 50, 25, 20, 15, 10 і 5 коп.) й мідна 
монета ставали розмінними й слугували допоміжними монетами в обігу та розрахунках. 
Сукупне пропонування срібної монети в обігу не повинно було перевищувати 3 руб. на 
душу населення Російської імперії, а емісія мідної монети здійснювалася за імператорським 
дозволом. 

Як вченого-фінансиста С.І. Іловайського в першу чергу цікавила проблема доходів 
казни від монетної регалії. І досліджуючи цю проблему в пореформений період, науковець 
висновує, що чеканка золотої монети, яка випускалася з номінальною вартістю відповідно її 
внутрішньої вартості, була збитковою для державного казначейства, оскільки були ще витрати 
на угар золота й чеканку. Чеканка срібної й мідної монет були прибутковими для казни, 
але доходи розрізнялися по рокам і в середньому становили 1–2 млн. рублів, хоча були і 
високодохідні роки, наприклад, 1896 р., коли монетний дохід склав 11½ млн. руб. при 2 млн. 
витрат на чеканку монет.

В цілому, С.І. Іловайський вважає, що монетна регалія інколи є збитковою, але це не 
є проблемою, оскільки основне призначення її науковець вбачає не в отриманих доходах, а в 
слугуванні суспільним інтересам.

Література
1. Гацалов М.М. Современный экономический словарь-справочник. – Ухта: УГТУ, 

2002. – 371 с. 
2. Иловайский С.И. Учебник финансового права (издание 4-е) / С.И. Иловайский. – 

Одесса: «Типо-хромолитография А.Ф. Соколовского», 1904.
3. Материалы по денежной реформе 1895–1897 гг. / Под ред. А.И. Буковецкого. – 

Вып. I. – М., 1923.
4. Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. Деньги в России. История русского 

денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. – М.: ООО «Издательство стрелец», 
2000. – 224 с.

5. Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: 
Монографія. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД, 2007». – 631 с.



92

Орлик С.В.

ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ 1914 р. В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

THE STATE LOTERY OF THE YEAR 1914 IN THE UKRAINIAN PROVINCES 
IN RUSSIAN EMPIRE

Після вступу Російської імперії у Першу світову війну, спостерігався високий рівень 
згуртованості суспільства, у тому числі і в українських губерніях. Користуючись піднесеним 
патріотичним настроєм та маючи фінансову скруту державного бюджету, імперський уряд 
ініціював проведення державної лотереї на підтримку постраждалих від війни. Положення 
«Про благодійну лотерею 1914 року на користь поранених і хворих воїнів, сімей осіб, 
призваних на війну, та осіб, постраждалих від військового лиха» (далі – Положення про 
благодійну лотерею) було підписано 3 грудня 1914 р. Це був нормативний акт, який 
регулював випуск та проведення єдиної державної благодійної лотереї у імперії Романових 
періоду Першої світової війни. Відповідно до Положення про благодійну лотерею перший 
випуск лотерейних білетів був запланований на суму 10 млн. руб., у кількості 2 000 000 
білетів, розділених на 20 000 серій по 100 штук кожної серії. Загальна кількість виграшних 
лотерей становила 4334 штуки на суму виграшу 1,5 млн. руб. На першому засіданні Комітету 
лотереї, яке відбулося вже на другий день після прийняття Положення – 4 грудня 1914 р., 
було затверджено зразок лотерейного білета зеленого кольору для першого випуску. На 
цьому ж засіданні було прийнято рішення не чекати завершення реалізації першого випуску 
і розпочати одночасно другий випуск лотерейних білетів (ще на 10 млн.руб.) – рожевого 
кольору – із зазначенням у назві білета номера випуску (рис. 1). Виготовлення лотерейних 
білетів було замовлено державному підприємству – Експедиції Заготовки Державних Паперів. 
Вартість такого друку складала 1 копійку за 1 білет.

Рис. 1
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Продаж білетів благодійної лотереї було розпочато по всій імперії 18 грудня 1914 р. 
Як зазначала Єлисаветградська газета «Голос Півдня»: «Первый день продажи прошёл 
очень успешно. Наплыв желающих приобрести билеты огромный. У касс можно видеть 
представителей всех классов населения. Спрос на билеты превзошёл все ожидания». Продаж 
лотерейних білетів мав здійснюватися до 29 лютого 1915 року, проте цей термін було 
продовжено: для першого випуску – до 27 травня, а для другого – до 17 червня 1915 рна 
терміни: для першого випуску – 1 червня, а для другого – 20 червня 1915 р. Перенесення 
вищезазначених термінів було пов’язано з рядом причин (організаційними та законодавчими), 
які виникли в процесі реалізації благодійної лотереї і, відповідно, не сприяли блискавичному 
досягненню необхідного результату.

Сума першого випуску благодійної лотереї у розмірі 4 млн. руб., виручена від продажу 
білетів, розподілялася поміж добросердечними государинями та однією з княжних царської 
сім’ї, які за рахунок народних грошей надавали допомоги пораненим і хворим воїнам, 
постраждалим від воєнного лиха, а саме: 1 млн. рублів передавався у розпорядження її 
Імператорської Величності государині імператриці Марії Федорівни (мати Миколи II); 1 млн. 
рублів направлявся до фонду її Імператорської Величності государині імператриці Олександри 
Федорівни (дружина Миколи II); 2 млн. рублів – до комітету її Імператорської Величності 
княжної Тетяни Миколаївни (донька Миколи II). Залишкова частина першого випуску, а це 
4,46 млн. руб., мала надійти у розпорядження «Вєрховного Совєта», для видачі допомоги 
урядовим і приватним благодійним установам та товариствам. Що стосується другого 
випуску благодійної лотереї, то усі кошти (біля 8,5 млн. руб.) мали надійти у розпорядження 
«Вєрховного Совєта» (за винятком витрат на проведення, організацію лотереї на суму 
40 тис. руб. та грошових виграшів на суму 1,5 млн. руб.). Окрім того, усі розпорядники 
благодійних коштів були зобов’язані надати звіти до «Вєрховного Совєта» про цільове 
використання цих коштів. Процес реалізації благодійних лотерейних білетів супроводжувався 
посиленими пропагандистськими та рекламними заходами. 

У підсумку, із загальної кількості випущених 4 млн. лотерейних білетів було продано 
3.797.626 4/5 штук, з них 1.904.356 білетів першого випуску та 1.893.270 4/5 білетів другого 
випуску. Всього надійшло коштів від продажу благодійних лотерей 18.988.134 руб., у тому 
числі виручка по українських губерніях склала 3.243.761 руб. (17,1 %). З них, по українських 
губерніях: Південних (Херсонська, Катеринославська, Таврійська) продано 346.621 3/5 білетів 
на суму 1.733.108 руб., що складало 9,13% від загальної суми проданих лотерей; Південно-
західних та Малоросійських (Київська, Подільська, Волинська, Чернігівська, Полтавська, 
Харківська) продано 302.130 3/5 білетів на суму 1.510.653 руб., що складало 7,96 % від 
загальної суми проданих лотерей. Не раціональне планування розподілу між губерніями 
кількості лотерейних білетів для продажу, призвело до утворення їхніх залишків. Найбільші 
залишки не проданих благодійних лотерейних білетів виявилися у Східно-чорноземних 
російських губерніях (45,9 тис.), Кавказьких (22,5 тис.) та Сибірських (31,1 тис.) регіонах. По 
всіх українських губерніях залишились не проданими 35.157 4/5 білетів на суму 175.789 руб. 
(17,37 % від загальної суми не проданих лотерейних білетів), тоді як по імперії залишок 
не проданих лотерейних білетів складав 202.373 1/5 білетів на суму 1.011.866 руб. Якщо 
порівнювати успішність продажу лотерейних білетів обох випусків, то вони були майже 
однаковими: за першим випуском залишок не проданих білетів складав 95.644 на суму 
9.521.780 руб., за другим випуском – 106.729 1/5 білетів на суму 9.466.354 руб.

Таким чином, проведення урядової благодійної лотереї сприяло залученню значних 
додаткових коштів, яких було недостатньо в бюджеті для проведення соціальних виплат та 
надання матеріальної допомоги пораненим і хворим воїнам та сім’ям, які постраждали від 
війни. Адже біля 85 % коштів, отриманих від продажу благодійної лотереї, мали надійти 
за цільовим призначенням. Хоча у процесі проведення благодійної лотереї й виникало 
ряд проблем, які змушували Комітет лотереї продовжувати строки продажу лотерей та 
відстрочувати терміни розіграшу. У цілому можна констатувати успішність проведення 
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державної благодійної лотереї 1914 року. При необхідних 20 млн. руб. надійшло майже 
19 млн. руб., що склало 95,0 % від запланованих сум. Але продовжувати практику проведення 
благодійної лотереї уряд не став. Затягнення війни зменшувало не лише патріотизм, а й 
матеріальні статки населення. Зубожіння громадян ставало очевидним у середині 1915 року, 
а незадоволення населення політикою імперського самодержавства створювало революційні 
настрої в частини суспільства і не давало владі підстав для оголошення наступних 
благодійних лотерей. Тому не дивно, що вищезазначена благодійна лотерея була єдиною, яку 
було випущено державою у період Великої війни.

Kuklik B.

BONY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z 1915 ROKU

PAPER MONEY CITY AT BIAŁYSTOK FROM 1915 YEAR

Niemiecka okupacja ziem Królestwa Polskiego oraz zachodnich guberni Cesarstwa 
Rosyjskiego rozpoczęła się w lipcu – wrześniu 1915 roku. Jednym z pierwszych aktów prawnych 
było wprowadzenie na tych ziemiach waluty niemieckiej obok rubli rosyjskich. Za tym szło 
obniżenie kursu rubla do marki. Wprawdzie wprowadzono markę ale cały czas brak jej było w 
obiegu. Kursowały ruble, które po niekorzystnym kursie wymieniano na marki. Przez cały też 
okres brakowało pieniądza drobnego. Należy także pamiętać, że zaczynało brakować też rubli, 
że względu na brak ich dopływu z Rosji, co uniemożliwiał front rozdzielający walczące armie. 
Obszar późniejszego Ober-Ostu dysponował tylko taką ilością gotówki jaka znajdowała się w 
obiegu. Z obiegu zniknął całkowicie pieniądz kruszcowy i metalowy, który był tezauryzowany 
przez ludność.

W zaistniałej sytuacji zarządy miejskie licznych miast polskich postanowiły wyemitować 
swoje bony miejskie opiewające na ruble. Tak stało się m. in. w Częstochowie, Łodzi i Sosnowcu. 
Miasta te chciały uregulować poprzez te emisje sprawę obiegu pieniężnego. Bony miejskie służyły 
także do pokrycia defi cytów miejskich jak i zaspokojenia ludności w braki pieniężne.

Odmienna sytuacja związana była z emisją bonów miejskich Białegostoku. Zarząd miasta 
Białegostoku z chwilą wkroczenia 13.08.1915 roku spoczywał w rękach Komitetu Obywatelskiego, 
utworzonego po ucieczce wojsk rosyjskich z miasta. Składał się z przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa. Komitet Obywatelski niezwłocznie nawiązał kontakt z nowym okupantem pragnąc 
pośredniczyć w kontaktach społeczeństwa miasta z władzami niemieckimi. Idea Niemców była 
inna. W końcu września zwykłego burmistrza zastąpił przysłany z Niemiec Cesarsko – Niemiecki 
Nadburmistrz Lehman. Powołał on do życia Radę Miejską (feirat), do której weszli władający 
językiem niemieckim przedstawiciele działającego cały czas Komitetu Obywatelskiego. Znamy 
z nazwiska: Witolda Kościa, Edwarda Steinhagena i Piekarskiego, których nazwiska widnieją 
na wyemitowanych bonach. Nałożono na miasto kontrybucję, wprowadzono podatek wojenny, 
przystąpiono rekwizycji i szczegółowej ewidencji wszystkiego.

Jeszcze przed ucieczką wojsk rosyjskich i przymusowej ewakuacji części ludności, robotników 
i fabryk w Białymstoku zabrakło tak pieniądza papierowego (rubli), kruszcowego jak i drobnego. 
Stało się to powodem w prowadzenia w Białymstoku do obiegu pieniądza zastępczego pod postacią 
kwitów kasowych (Kassenschein). Z zachowanych egzemplarzy wiemy o dwóch takich emisjach. 
Jedna z nich datowana na 15 września 1915 roku i druga na 1 października 1915 roku. Podstawy 
wprowadzenia dwóch emisji były różnorakie i uwarunkowane względami ekonomicznymi. Pierwsza 
z września dotyczyła w pierwszej kolejności drobnego pieniądza: 30 kopiejek oraz 1 rubla. Były 
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one dwujęzyczne: w języku niemieckim oraz języku polskim. Głosiły one: «Trzydzieści kop. Płaci 
kasa miejska Białegostoku okazicielowi niniejszego». Poniżej miejsce i data emisji: «Białystok 
15 września 1915 r.» oraz gwaranci emisji ze strony niemieckiej oraz polskiej: «Prezydent miasta/
Komitet Obywatelski» – «Der Buergermeister/Das Buergercomite». 

Szybko zorientowano się, że dwa najniższe nominały nie zaspokoją potrzeb ludności i 
prowadzono pod tą samą datą: 15.09.1915 roku wyższe nominały. Były one już dwuwalutowe i 
opiewały na: 1 marka – 60 kopiejek; 3 marki – 1 rubel 80 kop.; 5 marek – 3 ruble; 10 marek – 
6 rubli. Sentencje i układ druku pozostawał bez zmian. Nie zaspokoiło to potrzeb ludności, a przede 
wszystkim niemieckich władz okupacyjnych Ober – Ostu. Należało bowiem pobierać podatki, 
odbierać różne należności. A pieniądza wciąż brakowało poprzez drenaż ekonomiczny miasta. 
Ludność zaś niechętnie pozbywała się ukrytego pieniądza kruszcowego i metalowego. Zaś rubli 
rosyjskich w praktyce w obiegu już nie było.

Efektem tego była druga emisja miejska bonów opiewających na jeszcze wyższe 
nominały. Była to emisja z 1 października 1915 r. Wyemitowano nowe 3 bony: 20 marek – 
12 rubli; 50 marek – 30 rubli oraz 100 marek – 60 rubli. Wpływ na tą emisję o tak wysokich 
nominałach miał niewątpliwe czynnik ekonomiczny. Była to gwałtowna infl acja związana z 
prowadzoną wojną.

Na wszystkich bonach emitowanych w Białymstoku w 1915 r. celem uwiarygodnienia 
umieszczano specjalne pieczęcie. Znane są do chwili obecnej 3 rodzaje pieczęci. Wszystkie 
pieczęcie to odbitki stempli gumowych. Pierwsza z nich okrągła, z herbem miasta wprowadzonym 
w czasie niemieckiej okupacji. Tarcza dwudzielna w pas. W górnym polu połu orzeł, na dolnej 
zaś Pogoń litewska. Wokół tarczy herbowej napis dookolny w języku niemieckim: «Niemiecki 
Nadburmistrz. Białystok». Drugi typ pieczęci, również okrągła lecz bez herbu miasta. Również 
w języku niemieckim z dookolnym napisem: «Cesarsko-Niemiecki Nadburmistrz». A w środku 
pieczęci nazwa miasta po niemiecku: «Białystok». Trzeci rodzaj, to pieczęć podłużna, z niemieckim 
napisem: «Wartość w markach unieważniona. Wykup tylko na ruble». Wszystkie odciski pieczęci w 
tuszu niebieskim. Jedynie podłużna znana jest odciśnięta w barwie czerwonej.

Elementem zabezpieczającym przed fałszowaniem były podpisy na wyemitowanych bonach. 
Każdy z tych pieniędzy papierowych Białegostoku podpisywany był przez trzy osoby. Zwykle był 
to burmistrz lub osoba w zastępstwie, następnie nadburmistrz lub ktoś w zastępstwie oraz dwóch 
członków Komitetu Obywatelskiego. Na ostatniej emisji (1.X.1915) trzech najwyższych nominałów 
pojawia się już tylko Cesarsko – Niemiecki Nadburmistrz. 

Podpisy na bonach są przeważnie nieczytelne. Rozpoznać można jedynie dwa: A. Chanyński 
i E. Steinhagen. Z wszystkich znanych bonów można odnaleźć 8 różnych rodzajów podpisów.

Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że wyemitowane bony białostockie były 
drukowane w miejscowej drukarni. Świadczy o tym słaba jakość papieru dwóch najniższych 
nominałów. Wyższe nominały mają o wiele lepszą gramaturę i jakość. Przypuszcza się więc, że 
papier do ich produkcji sprowadzono z Niemiec. Najwięcej ciekawości budzą dwa najwyższe 
nominały bonów: 50 i 100 marek. Papier użyty do ich druku posiada bowiem znak wodny. Mogłoby 
to sugerować druk tych bonów w Niemczech. Interesujące rozwiązanie artystyczne i kolorystyczne 
zastosowano na bonie 20.markowym.

Papier użyty do druku posiadał różne barwy w zależności od nominału: bladozielony, 
beżowy, szary, żółty, jasnozielony i żółtobrązowy. To samo dotyczy barwy farby drukarskiej: czarna, 
ciemnoniebieska, zielona, , ciemnozielona oraz brązowa.

Wobec braku zachowanych materiałów archiwalnych trudno jest określić wielkość emisji. 
Jednak biorąc pod uwagę numerację poszczególnych banknotów oraz różnorodność i wielorakość 
podpisów szacunkowo przyjmuje się wielkość emisji na 250–300 tysięcy marek niemieckich i 150–
180 tysięcy rubli rosyjskich.

Czas obiegu tego pieniądza był ograniczony. Także co do terenu ponieważ obiegał tylko na 
terenie miasta Białegostoku. Koniec jego istnienia wiązać należy z dniem 17.04.1916 r. Wtedy to 
bowiem powołano w Poznaniu: Niemiecki Bank Wschodni dla Handlu i Przemysłu. Wyemitował 



96

on wtedy na potrzeby Ober – Ostu, a więc obszarów zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego 
pod zarządem wojskowym niemieckim specjalną walutę: ost-ruble.

W tym też momencie dalsza emisja bonów Białegostoku i ich obieg pieniężny stracił 
rację bytu.
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ПИТАННЯ ДРУКУ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ ДЛЯ УКРАЇНИ 1918–1942 рр.

THE QUESTION TO PRODUCE BANKNOTES FOR UKRAINE DURING 1918–1942

В фондах музею НІАМ «Київська фортеця» зберігається колекція Карбованців 
Райхскомісаріату Україна. При оцифруванні купюр виникло питання, де вони були 
надруковані. Переглянувши низку статей, які присвячені темі окупаційних грошей, виявили, 
що в більшості з них зазначено, що вони надруковані в місті Рівне, випущені Центральним 
емісійним банком України. Про те, що вони друкувались в м. Берліні майже не йдеться або 
заперечується. Отже, спробуємо дізнатись, де саме вони були виготовлені. Також розглянемо 
на яких грошових знаках використовували локальний, а на яких суцільні водяні знаки.

Від самого початку друкування паперових грошей і цінних паперів були спроби їх 
фальсифікувати. Тому весь час їх намагались захистити в процесі виготовлення. Основними 
елементами захисту грошових знаків, після Першої світової та в ході Другої світової воєн, 
які технологічно реалізувалися в процесі виготовлення паперу, є водяні знаки – спеціальні 
помітні проти світла зображення, що формуються під час виготовлення паперу внаслідок 
різної товщини паперової маси [3]. 

Після розпаду Австро-Угорської монархії у листопаді 1918 р., у східній Галичині було 
проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Своїх грошей уряд ЗУНР не друкував, а 
користувався грошима УНР періоду Директорії, а також австрійськими кронами. 

Емісія Знаків Державної Скарбниці 25 та 50 карбованців здійснювалася урядами 
Центральної Ради, Гетьмана Скоропадського та Директорії. Надруковані на білому папері 
135×75 мм, без водяних знаків [4, 12].

Державні Кредитові Білети 1918 р. надруковано у Берліні, країною-емітентом для 
збільшення грошової маси в обігу, на папері з водяними знаками: хрестики [4]. 

Емісія Знаків Державної Скарбниці 1000 карбованців здійснювалась урядами Гетьмана 
Скоропадського та Директорії УНР. Банкноти на цупкому папері 190×120 мм. друкувались в 
Києві, Камянці-Подільському та Варшаві [4, 37]. 

Купюри, надруковані в Камянці-Подільському з локальними водяними знаками: 
хвилясті лінії, а виготовлені в типографії Василя Шульженка та гроші з Варшави без 
водяних знаків. 
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У липні 1919 р. ЗУНР була окупована військами Польщі. У грошовий обіг ввели 
польські марки які функціонували до 1924 р., які друкували в Німеччині або в приватних 
друкарнях польських міст. З 1924 р. польську валюту стали називати – злоті, в обігу на 
Тернопільщині були до 1 листопада 1939 р. і обмінювались на радянські рублі один до 
одного [6].

У ході радянсько-польської війни, Червона Армія зайняла території Галіції, в результаті 
чого Главревком 15 липня 1920 р. проголосив створення Галицької Соціалістичної Радянської 
Республіки. 

Приступивши до соціалістичних перетворень, Главревком насамперед намагався 
реформувати складну грошову систему.

На території Галицької СРР в обігу були гроші різних валютних систем: Росії та 
Тимчасового уряду – рублі та «Керенки», австро-угорські крони, німецькі марки, військові 
«ост-рублі», чисельні паперові гроші Львова, Тернополя, Збаржа, та ін. міст. Крім цих грошей 
також використовували гроші країн Антанти – франки, фунти, стрелінги, долари. 

Громадянська війна ускладнила, а в багатьох випадках повністю виключила можливість 
доставки грошей з центру на околиці країни. Тож використовували також місцеві, приватні 
гроші, але належали вони до необов’язкових, тимчасових бон. Місцеві бони випускались 
від імені міських, сільських самоуправлінь, підприємств, кооперативів під забезпечення 
матеріальних цінностей – валют, майна місцевих органів влади. Захистом таких грошей були 
печатки місцевих самоврядувань. Купюри з водяними знаками у формі сотів, відомі нам, лише 
10 карбованців, 1919 р. надрукованих в Камянці-Подільському. 50 карбованців надрукували 
лише проби, водяні знаки: гриби.

1 серпня 1920 р. Главревком ухвалив постанову № 3 про грошові знаки. У першому 
параграфі оголошувалось, що «нормування обмінної вартості всіх грошових знаків, які 
знаходяться на грошовому обігу належать Галицькому революційному комітету, і вся 
спекуляція грошовими знаками, явна й потайна біржа забороняється під загрозою конфіскації 
майна, арешту, передачі воєнному трибуналові». Обов’язковими грішми є тільки паперові 
знаки, випущені Російською РФСР. Нові гроші друкувались в Петербурзі та Москві. 

З березня 1922 р. вся робота з виготовлення грошових знаків була повністю 
зосереджена на Московській фабриці [5, 25]. В середині 20-х років із зростанням замовлень 
на продукцію Держзнаку став відчуватися дефіцит паперу. Тому в 1937 р. була побудована 
нова паперова фабрика Держзнаку в Краснокамську (Пермської області). 

До початку війни 1941–1945 рр. потреба країни в грошових знаках, цінних і державних 
паперах повністю забезпечувала Московська друкарська фабрика разом з Ленінградською 
і Краснокамською паперовими фабриками. Війна порушила нормальний режим роботи 
Держзнаку. Ленінградська паперова фабрика з грудня 1941 р. по серпень 1943 р. внаслідок 
блокади міста німецькими військами не працювала [5, 29].

На початок війни єдиним (а в подальшому основним) постачальником паперу для друку 
Держзнаку стала Краснокамська паперова фабрика. Коли стало ясно, що одна з головних 
цілей гітлерівської Німеччини – швидше заволодіти Москвою. В середини 1941 р. почалася 
евакуація столичних підприємств. Основне обладнання Московської друкованої фабрики було 
перебазовано в Краснокамськ, а інша, менша частина, в Ташкент [5, 30].

Фашиська Німеччина в 1934 р. видала закон про підпорядкування всіх ланок грошово-
кредитної системи фашистському урядові. Та поставила грошово-кредитну систему на 
службу мілітаризму. Фашисти для фінансування війни і грабування захоплених країн широко 
використовували випуск різних за характером обігу грошових знаків. 

Для окупованих територій використовували військову валюту «воєнні гроші». Під 
військовою валютою розуміють спеціальні паперові гроші, випущені без забезпечення 
військовою владою однієї (або коаліцією держав) на території іншої держави (або групи 
держав) таким чином уникаючи інфляції в своїй країні. В цілях своєчасного та безперервного 
забезпечення постачання військових частин військовою валютою у всіх арміях були створені 
військово-польові банки [1, 275].
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Для місцевого населення використовували спеціально розроблені окупаційні гроші 
як один з видів військових грошей. Власне новий порядок стосовно грошей на окупованих 
територіях Радянського Союзу відбувсь 28 травня 1941 р. в Берліні.

Перші спроби надруковані російською мовою, з вказівкою знаходження емісійного 
банку в Києві, місті, де передбачалося розмістити окупаційний уряд Східних земель. 
Але надалі, для використання на окупованій території України, банкноти було випущено 
українською та німецькими мовами так званим Центральним Емісійним Банком Україна з 
вказівкою місцезнаходження в місті Рівному. Усі гроші надруковано в Берліні [6, 54]. На всіх 
купюрах 1942 рік випуску. 

У зв’язку з обставинами, (про які описано вище) в яких опинились радянські друкарні, 
окупаційні гроші не могли бути надруковані.

На всіх банкнотах, про які згадувалось в статті, не було вказано назви столиці чи міста, 
де випускались, друкувались гроші окрім райхскарбованців. Можливо надрукували м. Рівне, 
оскільки місто обрали центром райхскомісаріату «Україна» з 24 округів.

Для захисту на окупаційних грошах використовували наступні водяні знаки: 1, 2, 5 
карбованців – зиґзаґи; 10, 20 карбованців – ланцюги; 50 карбованців – гриби; 100 та 200 
карбованців – подвійні хрести; 500 карбованців – зірки в квадратах. На купюрах номіналом 
100, 200, 500 райхскарбованців по центру рівномірно нанесені захисні волокна. На радянських 
грошах використовували лише суцільні водяні знаки. Захисні волокна на радянських грошах 
чи грошах Директорії не використовувались.

Після Другої світової війни грошові знаки були анульовані та вилучені з обігу.
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Шустек З.

РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ НАДПИСИ НА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
И СЛОВАЦКИХ БУМАЖНЫХ ДЕНЬГАХ 1919–1945 

RUSSIAN AND UKRAINIAN INSCRIPTIONS ON THE CZECHOSLOVAK 
AND SLOVAK PAPER MONEY 1919–1945

Чехословакия возникла в 1918 г. с целью создания однородного национального 
государства без решающего влияния немцев и венгров, державших в своих руках значительную 
долю экономической и политической власти в бывшей Габсбургской монархии. Однако 
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парадоксально, что именно Чехословакия среди государств – правопреемников сохранила 
самое богатое национальное разнообразие, состоящее из больших немецких, венгерских, 
еврейских и польских меньшинств. Ситуация еще более усложнилась в связи с тем, что в 
течение 1919 г. стало ясно, что в состав Чехословакии войдет также Рутения – Подкарпатье, 
под названием Подкарпатская Русь.

В национально сложной обстановке Чехословакия сохранила практику австрийской 
части бывшей монархии публиковать важные документы также на языках меньшинств. 
Однако встала проблема, какой язык применять в Подкарпатской Руси, где большая часть 
населения была неграмотная, с низким национальным сознанием, и где среди местной 
интеллигенции встречались разные концепции – великорусская, малорусская (украинская), 
самостоятельная русинская и даже про-венгерская. На бланках разных документов местного 
происхождения появилась даже чудесная «трасанка», смешивающая чешский, словацкий 
и русский языки с местным диалектом и написанная латинскими (!) буквами. Однако в 
документах высшего ранга – деньгах и паспортах применялся русский язык. Но и в этом 
случае встала проблема орфографии в связи с реформой орфографии в России в 1918 г. До 
1945 года на деньгах применялась старая орфография, на паспортах с 1924 г. – новая. Однако 
с начала 20 гг. некоторые бумажные деньги печатались в США, где недостаточно чётко 
различали формы мягкого и твердого знаков, и твердый знак изображали почти как мягкий, 
с немного увеличенной отсечкой. Вследствие этого на последующих изданиях возникли 
даже ошибочные надписи, так как ответственные чиновники или художники механически 
копировали надписи, не зная значения обеих букв. Орфографически правильные надписи – 
русские и украинские – появились только на билетах Чехословацкого монетного ведомства 
образца 1944 г., напечатанных в ГосЗнаке, и 2000-кроновом билете, изданном в Словакии 
в августе 1945 г. Однако и в этом случае ошибки были исправлены только благодаря 
корректуре текстовых панелей. Позже надписи на языках меньшинств на чехословацких 
деньгах не применялись.

Латушкова Ю.П.

БЮДЖЕТ МИНСКА ПЕРИОДА ПОЛЬСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМЫ

THE BUDGET OF MINSK CITY DURING THE POLISH INTERVENTION: 
FORMATION, STRUCTURE AND ISSUES

Тема местных, в том числе городских, финансов в период социальных кризисов 
слабо разработана в отечественной историографии. Между тем, жизнь города и горожан 
напрямую зависели от состояния городской казны. Во время войн и революций начала ХХ в. 
местные власти были поставлены перед необходимостью решения ряда злободневных задач 
в чрезвычайных условиях, когда прежние источники формирования бюджета, в первую 
очередь налоговые поступления и сборы, оказались малоэффективны, а имевшиеся в наличии 
денежные суммы в любой момент могли быть изъяты решением вышестоящих органов или 
обесцениться в результате инфляции. 

Согласно с распоряжением Генерального комиссара Восточных земель от 14 августа 
1919 г. о городском уставе, органами городского самоуправления являлись городская рада 
и магистрат. Городская рада являлась распорядительным и контролирующим органом. В ее 
компетенцию входили вопросы установления принципов управления имуществом города, 
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утверждение бюджета города, налогов и выплат в его пользу и т. д. Исполнительным органом 
городской рады являлся магистрат [3].

К моменту польской оккупации (8 августа 1919 – 11 июля 1920 г.) г. Минск перенес 
несколько смен власти, что самым негативным образом отразилось и на городском хозяйстве, 
и на городском бюджете. Уже на момент немецкой оккупации 1918 г. газеты писали о 
тотальном дефиците городского бюджета и «комичном обнищании кассы», а городские и 
земские власти в поисках выхода из тупиковой ситуации разрабатывали проекты местных 
эмиссий [см. 4; 5].

Созданный после захвата Минска польскими войсками Магистрат оказался в крайне 
сложной ситуации. Пресса описывает состояния кассы города и городского хозяйства в 
самых мрачных красках: «В переживаемый момент положение городских финансов является 
катастрофическим […] необходимо безотлагательно, всеми возможными способами пополнять 
городскую кассу» [12]; «Городские предприятия находятся в тяжелом положении, ни одно из 
них не способно без значительной финансовой помощи удовлетворить предъявляемые к нему 
требования. Правда, городу должны немалую сумму денег главным образом многочисленные 
абоненты электрической энергии, но более крупных должников, например, бывших советских 
учреждений, вовсе нет в городе, а поступления от других пока задерживаются по разным 
причинам» [12]. Надо отметить, что кроме указанных, одной из причин устойчивого дефицита 
городского бюджета был неограниченный кредит для польских военных частей. Так, только 
отдел топлива к январю 1920 г. выдал топлива военным частям на миллион марок [6].

Выход из сложившегося положения Магистрат видел в усилении налогового гнета 
и обращении к польским властям за предоставлением городу ссуды [8; 12]. Отмечу, что к 
польской администрации Магистрат обращался неоднократно: так, был вынужден просить 
местные гражданские власти взять на себя содержание почты [9]; в октябре 1919 г. окружным 
комиссаром на строительство узкоколейки от залежей торфа до складов было отпущено 
200000 рублей [1]; в ноябре 1919 г. – ходатайствовал о субсидии в ½ миллиона рублей для 
организации ассенизационного городского обоза [10].

Согласно приблизительной смете, расходы Минска составляли:
1) «На содержание больниц и учреждений здравоохранения – в месяц 760.000 р. до 

1 января 1920 г. – 3800000 руб.
2) На содержание и ремонт городских строений – школ, казарм, и проч. – и 

укрепление настила Немиги и т. д. в месяц 150000 р., до конца года 750000 р.
3) На содержание школ, приютов и городских убежищ – в месяц 200000 р., до конца 

года – 1000000 р.
4) На содержание штатов и канц. расходы – 200000 в месяц, до конца года 1000000 р.
Всего в месяц – 1,310.000 р., а до 1 янв. 1920 г. – 6,550000 р.» [8].

Планировалось поступление следующих доходов:
1. «Налоги со зрелищ – до 100000 р.;
2. Налоги с недвижимостей – до 300000 р.;
3. От предположенного обложения прибывающих в город по железной дороге 

товаров – до 200000 р.;
4. Прочие налоги и обложение домашних животных – до 150000 руб.» [8].
Дефицит городского бюджета по смете составил около 5 800 000 рублей. 

Для пополнения городской кассы было принято решение: 
1. «Стянуть в кассу все недоимки за прошлое время.
2. Принять меры к своевременному поступлению в городскую кассу очередных 

налогов со зрелищ, трактирных заведений, сбора с извозного промысла, сбора с собак, с 
домашних животных, с торговли и промыслов и проч.

3. Приступить к подробному выяснению через податную инспекцию современного 
положения основных городских доходов сбора с недвижимостей и подоходного налога, 
квартирного налога и проч.
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4. Признать существующую с 1911 г. оценку частновладельческих недвижимостей 
несоответствующей громадному росту цен на все предметы и общему количеству денежных 
знаков, обращающихся среди населения.

5. Ввести сбор с ввозимых в город товаров в процентном отношении стоимости 
товара.

6. Разработать и ввести так называемый больничный сбор для более полного 
удовлетворения санитарно-лечебных нужд.

7. Установить разовый взнос в 100 р. с потребителей электрической энергии, с 
какового взноса будет производиться постепенный расчет на потребляемую в дальнейшем 
энергию. При наличии до 2000 абонентов разовый взнос по 100 р. временно усилит кассу на 
200000 руб.» [12].

В газетах публикуется воззвание бургомистра г. Минска к горожанам, в котором после 
подробного описания состояния дел указывается: «…Магистрат надеется, что это население 
проявит больше терпения и не откажет ему в своей помощи в усилении средств городской 
кассы своевременным внесением налогов» [2]; однако руководство Минска понимает, что 
«…ввиду обнищания населения городские налоги будут поступать неаккуратно» [8]. Кроме 
общей неплатежеспособности, важной проблемой являлось отсутствие точной актуальной 
информации о состоянии имущества и проживающем в городе населении. В конце 1919 г. 
в минской налоговой инспекции шла работа по выявлению доходов лиц, подлежавших 
обложению за 1918 г. [11] и взиманию с них налогов.

Но все средства, поступившие налоговым путем, не обеспечивали нужд городского 
населения, поэтому было решено обратиться в Варшавский коммунальный банк за ссудой в 
8000000 марок [7].
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Синчук И.И.

АНТИКВАРНЫЕ ПОДДЕЛКИ БРОНЗОВЫХ МОНЕТ ХОРЕЗМСКОЙ 
НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СОБРАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ЛИТВЫ

THE MODERN FAKE BRONZE COINS OF THE KHOREZM 
PEOPLES SOVIET REPUBLIC FROM THE COLLECTION 

OF THE NATIONAL MUSEUM OF LITHUANIA

В собрании Национального музея Литвы хранится 12 экземпляров монет желтого 
сплава Хорезмской Народной Советской Республики (ХНСР, узб. Xorazm Xalq Sho’ro 
Jumhuriyati) 1921 г., поступившие в качестве конфискованных товаров [1; 2]. Они явно связаны 
с антикварными подделками медных российских монет 18–19 вв. (одна из поддельных копеек 
1811 г. изготовлена на заготовке для хорезмской монеты номиналом в 20 рублей). Тиражи 
подлинных монет невелики: 100 руб. – 40 тыс., 20 руб. – 80 тыс., 25 руб. – 160 тыс., 
500 руб. – 320 тыс. [3, с. 136]. Стоимость подлинных монет в хорошем состоянии во время 
близкое к выявлению подделок составляла 30–40 USD [4, р. 1831].

500 рублей (Рис. 1). Гурт имеет несколько концентрических низкорельефных тонких 
поясков (след токарной обработки), идеально центрировано изображение относительно края 
монеты (размещение опушки) в отличие от подлинных монет, на гурте видны зубчики от 
межточечных интервалов опушки, русская и арабская (арабографическая) легенда выполнены 
грубо, с очевидными искажениями форм букв.

100 рублей (Рис. 2). Гурт имеет много концентрических низкорельефных тонких 
поясков (след токарной обработки), идеально центрировано изображение относительно края 
монеты (размещение опушки) в отличие от подлинных монет, русская и арабская легенда 
выполнены грубо, с очевидными искажениями форм букв.

25 рублей (Рис. 3). Гурт имеет много концентрических низкорельефных тонких 
поясков (след токарной обработки), идеально центрировано изображение относительно края 
монеты (размещение опушки) в отличие от подлинных монет, русская и арабская легенда 
выполнены грубо, с очевидными искажениями форм букв.

20 рублей (Рис. 4). Гурт имеет много концентрических низкорельефных тонких 
поясков (след токарной обработки), идеально центрировано изображение относительно края 
монеты (размещение опушки) в отличие от подлинных монет, русская и арабская легенда 
выполнены грубо, с очевидными искажениями форм букв.

Табл. 1 
Метрологические показатели антикварных подделок монет светло-желтого сплава 

Хорезмской республики 1921 г. из собрания Национального музея Литвы
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1921 500 . . 20 19 2,1 4,517 5,3 52144 1 12 

1921 500 . . 20 19 2,1 4,551 5,3 52264/1 1 12 

1921 500 . . 20 19 2,0 4,343 5,3 52264/2 1 12 

1921 500 . . 20 19 2,1 4,445 5,3 52264/3 1 12 
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1921 100 . . 23 21 2,1 6,329 7,5 52143 1 12 

1921 25 . . 25,5 26 2,1 8,061 9,2 52142 1 12 

1921 25 . . 25 26 2,0 7,648 9,2 52263/1 1 12 

1921 25 . . 25,5 26 2,1 7,978 9,2 52263/2 1 12 

1921 25 . . 23 26 1,6 4,509 9,2 52423/2 1 12 

1921 20 . . 23 25 2,0 6,276 9,6 52141/1 1 12 

1921 20 . . 23 25 2,1 6,475 9,6 52141/2 1 12 

1921 20 . . 23 25 2,0 6,221 9,6 52262/1 1 12 

1921 20 . . 23 25 2,1 6,480 9,6 52262/2 1 12 

1921 20 . . 23 25 2,1 6,399 9,6 52262/3 1 12 

1921 20 . . 23 25 2,2 6,705 9,6 52423/1 1 12 

На «хорезмских» подделках собрания встречена только дата 1921 г. (1339 г. хиджры). 
Монеты выпускались в в течение трех лет: с 1338 по 1340 год хиджры (1920–1922 гг.), но 
лишь в 1339 г. х. выпускались монеты всех четырех номиналов [5].

Очевидно, что описанные антикварные подделки монет светло-желтого сплава 
Хорезмской республики 1921 г. заметно отличаются от подлинных метрологическими 
показателями – как диаметром, так и весом. Немедленно выдают подделку мелкие 
концентрические низкорельефные тонкие пояски на гурте (на подлинных – гладкий гурт со 
следами вырубки, реже – с косым зубчатым гуртом). 

Известно, что в конце 1970-х годов в Новосибирске изготавливались «копии» монет 
ХСНР [6, рис. 4]. Вероятное время производства описанных ныне подделок – 1990–1991 гг.

Иллюстрации

    
          Рис. 1. Инв. № GRD 52264_1                              Рис. 2. Инв. № GRD 52143

 
              Рис. 3. Инв. № GRD 52142                           Рис. 4. Инв. № GRD 52423_1
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Бойко-Гагарін А.

ПОЛОВИНА ЛИВАРНОЇ ФОРМИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИКА 
ІЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE HALF OF THE COIN COUNTERFEITER’S MOLD FOUNDED 
IN LWIW REGION

В цьому повідомленні піде мова про інструмент фальшувальника монет часів Польської 
республіки, що був знайдений краєзнавцями у Львівській області – (Рис. 1). Знахідка лише 
однієї частини ливарної форми у лісі може вказувати на те, що зловмисники викинули її, 
намагаючись приховати свою діяльність.

Рис. 1. Частина ливарної форми для фальсифікації монет

Матриця прямокутної форми із наявними двома отворами, в центрі вдавлене 
зображення монети, від якого на 2–3 та 4–5 годин відходять 4 прорізьблені промені. У центрі 
робочої поверхні матриці зображено герб Польської республіки – Орел, навколо якого кругова 
легенда: RZECZPOSPOLITA POLSKA, нижче дата 1934 та визначення номіналу 2 ZŁOTE 2. 
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Порівнявши зображення із обіговими монетами державного карбування з каталогу Януша 
Пархімовича [4, 28, № 111a],можна зробити висновок, що за допомогою матриці підробляли 
монети номіналом 2 злотих 1934 року з портретом маршала Йозефа Пілсудського (1867–1935) 
на реверсі.

Технічні характеристики вивченого інструменту є наступними: вага: 144,31 г., висота: 
53,09 мм, ширина: 49,67 мм, товщина: 7,10 мм, діаметр робочої поверхні: 22,34 мм, діаметр 
отворів для скріплення матриць: 7,50 мм. 

Подібні інструменти та фальшиві монети часів Другої Речі Посполитої або Польської 
республіки відомі нумізматичній науці. Процеси підробки польських монет та банкнот 
за даними тогочасної газетної періодики та архівними матеріалами щодо діяльності 
правоохоронних органів детально досліджено професором Кшиштофом Філіповим [1, 33–40]. 
Польським дослідником Єжи Пенязіком описано дві гіпсові ливарні форми для виготовлення 
фальшивих монет номіналом у 10 злотих 1932 року без знаку монетного двору з приватної 
колекції Павла Грота, знайдені у 1960 році у місті Пуцку (пол. Puck, Поморське воєводство) 
[5, 10–13]. Деякі питання аспекту фальшування грошей у міжвоєнний період, зокрема 
міжнародної співпраці польської поліції із протидії фальсифікації грошей всередині країни 
та в Європі детально окреслені Кшиштофом Хaліцкі [2, 72–79]. Підробки монет зазначеного 
періоду із власної приватної колекції опубліковані Лєхом Кокоцінскі [3, 16–19]. 

Питання фальсифікації польських монет у 1920–1930-х роках на прикладі історичного 
Поліського воєводства комплексно вивчено білоруським дослідником Іваном Івановичем 
Сінчуком [6]. За допомогою матеріалів архівів щодо рівня заробітної плати та цін у 
зазначений період автором аргументовано високу привабливість фальсифікації срібних монет 
[6, 12–18]. Проаналізувавши документальні свідчення того часу про підробку грошей та 
матеріали приватних колекцій в Польщі, дослідник констатує, що підробки монет номіналом 
2 злотих 1934 року трапляються досить рідко [6, 9]. У фокусі дослідження представленої у 
цьому тезисі половини ливарної форми варто звернути особливу увагу на описані в праці 
Івана Івановича особливості технічних процесів виготовлення підробок. Обґрунтовані та 
підтверджені практичним експериментом з відтворення процесу фальсифікації висновки 
І.І. Сінчука щодо техніки виготовлення металевих ливарних форм повністю підтверджуються 
матрицею із Львівської області. Враховуючи точну відповідність зображення робочої поверхні 
матриці монетам державного карбування, слід погодитись із тим, що зображення на поверхні 
матриці отримувалось шляхом удару молотом по справжній монеті, покладеній на поверхні 
матриці [6, 21]. Більш чіткий відтиск отримувався в разі попереднього розпечення до 
почервоніння металевої заготовки ливарної форми. 

Досліджена матриця також має 4 канали «промені», що відходять від робочої 
поверхні до країв матриці, які слугували для відведення повітря при заливанні металу. Між 
променями також є поглиблення, що при скріплення двох половин створює отвір для залиття 
розплавленого металу (т.зв. «литник»). Отвори ближче до країв матриці слугували для 
скріплення двох частин форми за допомогою нарізного кріплення: імовірно, болтів та гайок. 
На полі поза робочою поверхнею матриці по колу нанесені неглибокі насічки, що могли 
перешкоджати черезмірному розлиттю металу між частинами форми. 

Нам також вдалося дослідити склад сплаву металу на поверхні матриці за допомогою 
ренгено-флуорисцентного аналізу (РФА). Зворотна частина матриці має наступний склад: 
Cu – 84.8 %; Fe – 2.2 %; Mn – 0.9 %; Ca – 2.49; S – 0.42; P – 0.54; Si – 6.24; Al – 3.22; 

Склад поверхні на робочій частині матриці має наступний склад (2 проби):
1. Ag – 0.075 %; Cu – 92.35 %; Fe – 0.12 %; S – 0.8 %; P – 0.35 %; Si – 4.45 %; 

Al – 1.9 %;
2. Ag – 0.05 %; Cu – 90.74 %; Fe – 0.2 %; S – 0.74 %; P – 0.34 %; Si – 5.58 %; 

Al – 2.36 %; 
Як бачимо, елементний склад робочої поверхні матриці відрізняється складом 

мікро-домішків від складу сплаву металу, з якого виготовлено матрицю (мідна основа). 



106

За результатами здійснених двох проб на струмки робочої поверхні матриці виділяється 
наявність незначної кількості срібла. Це може імовірно вказувати на те, що в якості металу 
для виготовлення фальшивих монет використовувалось срібло. Виготовлення фальшивих 
монет із аналогічного монетам державного карбування металу несло вигоду у разі заниження 
його проби. Слід відмітити, що високі концентрації кремнію, кальцію, сірки та фосфору є 
брудом, чистка від якого не проводилась із метою виявлення використовуваного для залиття 
в матрицю металу.  

Варто відзначити, що подібної до описаної в цій тезі ливарної форми не відзначені 
у працях вищезгаданих нумізматів, що з високим ступенем імовірності дає можливість 
стверджувати, що подібний інструмент фальшивомонетників публікується вперше та суттєво 
доповнює відомі нумізматичній науці свідчення щодо аспекту підробки грошей у Польській 
республіці у міжвоєнний період.
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Баюра А.

ОБМЕН ЗЛОТЫХ НА РУБЛИ В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ В 1939 г.:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙАСПЕКТЫ

EXCHANGE OF ZLOTY FOR RUBLES IN WESTERN BELARUS IN 1939: 
ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. Советский Союз, несмотря 
на «Пакт Риббентропа-Молотова», первое время воздерживался от враждебных действий 
против Польши. Однако, уже 11 сентября Белорусский особый и Киевский особый военные 
округа были преобразованы соответственно в Белорусский и Украинский фронты, и СССР 
вступил в активную фазу подготовки нападения на Польшу.

Определенный интерес для изучения истории денежного обращения представляет 
вопрос о замене польской денежной системы на советскую.

Первое упоминание в официальных документах о соотношении польской и советской 
валют автор нашел в «Постановлении Военного совета Белорусского фронта № 01» от 
16 сентября 1939 г., в котором ставились задачи войскам фронта. В пункте 9 Постановления 
сказано: «Необходимые фураж и продовольствие покупать у населения за наличные в 
советских рублях, объявить населению, что стоимость рубля (курс рубля) равна стоимости 
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(курсу) злотого». Фактически это был официальный довоенный курс – в период с мая по 
август 1939 г. он колебался в пределах 99,23–100,71 рубля за 100 злотых.

Надо полагать, что Постановление, подписанное высшим военным и партийным 
руководством БССР, было согласовано в Москве. Хотя в мемуарной литературе мы находим 
иное. Так, в дневнике П.К. Пономаренко, бывшим в то время 1-м секретарем ЦК КП(б)Б, 
упоминается его беседа с И.В. Сталиным 12 сентября 1939 г., в которой Сталин сказал, что 
предполагаемый курс польской и советской валют может составлять 2 рубля за 1 злотый.

В течение короткого времени – с 17 по 25 сентября 1939 г. части Белорусского 
фронта вышли на линию будущей границы между СССР и Германией. На занятой 
территории советское военное командование создавало органы временной администрации – 
«Временные управления», в состав которых включались представители от РККА и НКВД, 
а также от местного населения из числа просоветски настроенных элементов. Основная 
задача «Временных управлений» заключалась в том, чтобы не допустить политического и 
хозяйственного кризиса, взять под контроль деятельность всех предприятий и учреждений в 
целом, и в первую очередь тех, которые обеспечивали жизнедеятельность населения (банки, 
телефонная и телеграфная связь, водоснабжение, торговая сеть, хлебопекарни, предприятия 
общественного питания и т. п.).

Одной из задач, вставших перед новой властью, было упорядочивание денежного 
обращения.

В сентябре-ноябре 1939 г. в Западной Белоруссии имело место резкое увеличение 
денежной массы. Причин этому было несколько.

Во-первых, с началом войны население в массовом порядке изымало из кредитно-
банковских учреждений свои сбережения. Во-вторых, в регионе некоторое время параллельно 
находились в обращении польские и советские деньги. В-третьих, новая власть на 
большинстве предприятий и учреждений повысила зарплату, при этом прибывшие с востока 
специалисты получали заработную плату по более высоким ставкам, принятым в СССР.

Значительное увеличение денежной массы стало одной из причин товарного голода. 
Ещё одной причиной хозяйственных трудностей был наплыв беженцев от войны. Так, в 
Бресте накануне войны проживало 55 тысяч человек, в октябре 1939 г. в городе находилось 
ещё и 10 тысяч беженцев.

Необходимо отметить, что новое советское руководство прилагало большие усилия для 
решения проблемы снабжения. Например, уже в 1939 г. в Брестский район было направлено 
20 вагонов соли, 180 ящиков спичек, 470 ящиков махорки, 4 цистерны керосина. Кроме того, 
новая власть отказалась от быстрой национализации торговли, находившейся исключительно 
в частных руках, здраво рассудив, что в переходный период такая мера приведет к полному 
параличу сферы снабжения. Несмотря на это многие владельцы магазинов и других торговых 
точек прекратили работу, укрывали товары и спекулировали ими.

В письме секретаря ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко И.В. Сталину «О положении в 
Западной Белоруссии» от 25 сентября 1939 г. говорилось: «Прошу совета по следующим 
вопросам:

1. С хлебом в городах пока обходятся, но Экономсовет должен разрешить завоз 
спичек, соли и керосина, так как население не имеет их уже давно, и по этим товарам 
изголодались.

2. Все электростанции городов Западной Белоруссии работают на нефти. Запасы 
остались от 3 до 12 дней. Во избежание их остановки нефть нужно начать завозить сейчас. 
Кое-где исчерпав запасы, станции уже стоят.

3. Просим дать также совет по вопросу о ценах. Цены на продовольственные товары, 
существовавшие я Вам уже сообщал, они пока и остаются. А вот был такой случай, когда без 
нашего разрешения ТрансТоргПит завез в Молодечно вагон-лавку и начал продавать масло по 
15–16 руб. или злотых килограмм, хлеб по 90 коп. за килограмм и т. д. Железнодорожники-
рабочие не могли покупать, так как это сразу выбило бы их из бюджета. Вопрос с ценами, 
конечно, связан и с вопросом о зарплате». 
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В Москве быстро отреагировали, и уже 1 октября 1939 г. было принято Постановление 
Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопросы Западной Украины и Западной Белоруссии». В нем, в 
частности, был такой пункт:
«27. Установить следующие цены на соль – 20 коп. за килограмм на территории Западной 
Украины, 30 коп. за килограмм на территории Западной Белоруссии; на спички – 3 коп. за 
коробку маленького формата; на керосин – 65 коп. за литр на территории Западной Украины, 
66 коп. за литр на территории Западной Белоруссии; на махорку – 50 коп. за пачку в 
50 грамм». Т.е. вопрос о ценах стоял на самом высоком уровне – в Политбюро.

8 декабря 1939 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О переходе 
на советскую валюту на территории Западной Украины и Западной Белоруссии», где 
указывалось:

1. Обязать Государственный банк перевести с 21 декабря 1939 г. все расчеты 
государственных и кооперативных предприятий и учреждений на советскую валюту.

2. Выплату заработной платы рабочим и служащим всех предприятий и учреждений и 
расчеты по государственным заготовкам сельскохозяйственных продуктов с 11 декабря 1939 г. 
производить только в советской валюте.

В отдельном пункте постановления Госбанку разрешалось произвести эмиссию в 
400 млн. рублей для Западной Украины и 300 млн. для Западной Белоруссии. 

Таким образом, введение новой валюты отрицательно сказалось на социально-
экономическом положении региона. В первую очередь это коснулось системы снабжения, 
а также политики в области цен. В довоенной Польше цены были значительно ниже, чем 
в СССР.

Filipow K.

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI NUMIZMATYK POLSKO-UKRAIŃSKI

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI NUMISMATIST POLISH-UKRAINIAN

Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) znany jest przede wszystkim jako powieściopisarz, 
który pozostawił po sobie ogromną ilość powieści z historii dawnej Rzeczypospolitej. Mało jednak 
kto wie, że był także pionierem na polu numizmatyki i medalistyki XIX w.

Powieściopisarz, a także publicysta, historyk, krytyk literatury, krytyk sztuki, rysownik, 
kolekcjoner, a nawet pod koniec życia szpieg francuski, urodził się 28.VII.1812 r. w Warszawie. 
Młody Kraszewski wychowywał się w domu dziadków w Romanowie w guberni lubelskiej. 

Edukację szkolną kontynuował w szkołach w Białej Podlaskiej, Lublinie i Świsłoczy. 
W 1829 r. zaczął studia na Uniwersytecie Wileńskim. Studia zostały przerwane aresztowaniem 
(3.XII. 1830) za udział w konspiracji niepodległościowej. W więzieniu przebywał do 19.III. 1832 r. 
Dzięki łapówkom został zwolniony z więzienia i pozostawał do lipca 1833 r. pod nadzorem 
policyjnym. Wykorzystał ten czas na intensywne poszukiwania źródeł historycznych do dziejów 
Wilna i Litwy oraz pierwsze publikacje literackie

W 1834 r. porzucił dom rodziców i udał się na Wołyń i Podole. Rozpoczęła się w ten sposób 
jego epopeja ukraińska. Przebywał bowiem głównie w Horodcu. Gościł go znany kolekcjoner 
dzieł sztuki i książek Antoni Urbanowski. Z pobytem tym wiąże się pierwszy romans młodego 
J. I. Kraszewskiego z numizmatyką. Urbanowski po śmierci starszego brata Krzysztofa przejął zbiór 
monet antycznych, piastowskich i późniejszych kupionych od Wincentego Potockiego z Niemirowa 
oraz cennych medali. Była tam m. in. 10-dukatówka litewska z 1562 r.
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Kraszewski za zadanie otrzymał sporządzenie katalogu bogatej biblioteki A. Urbanowskiego 
oraz uporządkowanie zbioru numizmatycznego wraz ze sporządzeniem katalogu. 

Interesujące wiadomości o zbiorze A. Urbanowskiego i koligacjach rodzinnych samego 
Kraszewskiego wiemy z zachowanej korespondencji pomiędzy Antonim Ryszardem autorem 
rękopisu «Album numizmatyczne polski», a pisarzem.

Kraszewski podawał z pamięci najbardziej cenne według niego okazy zbioru: «Wielka 
szkoda rozproszonego zbioru po Urbanowskich – Starzyńskiej, nie tylko tak rzadkie złote medale – 
monety jak ów portugał Zygmuntowski rytowany przeze mnie, znajdowały się tam, ale jeszcze 
pyszne egzemplarze medalów elbląskich, gdańskich jakby dziś zpod stempla i z XVIII w. rzadkie 
jak mennicze próby Stan.[isława] Augusta i t. p. nie pamiętam dziś dokładnie. Był i Smoleński 
Zygmunta III. Monet ortów, denarów i t. p. było stosunkowo nie wiele, brakteatów jeszcze mniej. 
Głównie widać pierwszy założyciel Krzysztof Urbanowski starał się o medale i o egzemplarze co 
najpiękniejsze […]».

Ciekawym jest fakt, że podobiznę rzadkiego okazu numizmatycznego wykonał własnoręcznie 
sam Kraszewski. Świadczy to o jego znakomitych zdolnościach również w sztuce rytowniczej.

Nie obce były mu również nowinki numizmatyczne: «Był w moim posiadaniu ręką 
Albetrandego pisany katalog monet zbioru Stanisł.[awa] Augusta, ale nie mogę sobie przypomnieć 
co się z nim stało, spory tom in folio.» Po jego pobycie w dobrach Urbanowskiego w Horodcu ostał 
się trwały ślad. Pozostawił opracowany przez siebie w rękopisie katalog zbiorów: «Katalog monet 
i medali polskich rzymskich i greckich zbioru Krzysztofa i Antoniego Urbanowskich w Horodcu. 

Drugim istotnym elementem pobytu na Kresach Rzeczypospolitej są pozostawione informacje 
o dalszych losach zbioru monet i medali braci Urbanowskich. 

Kraszewski przez lata współpracował z «Tygodnikiem «Petersburskim» umieszczając tam 
recenzje, artykuły, prace krytyczne z dziedziny sztuki i kultury. Spięcia z redakcją w Petersburgu 
spowodowały założenie przez J. I. Kraszewskiego własnego periodyku. Było «Atheneum. Pismo 
zbiorowe dotyczące historii, fi lozofi i, literatury i sztuki» wychodzące w Wilnie. «Atheneum» 
publikowało różne «starożytnicze» materiały, w tym fi nalne rezultaty szerokiej zbierackiej pasji 
fundatora, a także grona zaprzyjaźnionych z nim znajomych.

Z okresu wołyńskiego życia J. I. Kraszewskiego pochodzą jego pierwsze publikacje z 
zakresu numizmatyki i medalistyki, zajmującej się medalierstwem. Obie te dyscypliny łączono w 
XIX w. w jedno nazywając je często zamiennie jako «starożytności». Dał temu w publikacjach 
z tego okresu dotyczących dziejów Wilna w zamierzchłych czasach. Tam pomieścił informacje 
o medalu Stanisława Mińskiego podkanclerza koronnego, członka komisji menniczej, posła przy 
Stolicy Apostolskiej i starosty wielu dóbr Rzeczypospolitej.

W opisywaniu dziejów stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego nie mogło też zabraknąć 
opisania tak ważnego przedsięwzięcia jakim była mennica wileńska. Poświęcił jej obszerne 
omówienie w osobnym rozdziale zatytułowanym : «Mennica». Passus ten o tyle był cenny, że 
zawierał reprodukcję portugała Zygmunta Augusta wybitego w mennicy wileńskiej w 1562 r.

Opisując dzieje mennicy wileńskiej J. I. Kraszewski przedstawiał ówczesny stan wiedzy, 
dostępny mu z literatury oraz bogatych zbiorów gromadzonych przez Urbanowskich i innych 
«starożytników». W swojej własnym sumptem wydawanej w Wilnie «Ikothece» poświęcał krótkie 
notki dawnym monetom i medalom. Oddzielnie umieszczał je również «Tece Wileńskiej

Lata 1860–1863 to okres warszawski życia J. I. Kraszewskiego w Warszawie dokąd 
przeniósł się z rodziną. Następny okres życia to lata 1863–1885 – czas pobytu w stolicy Saksonii.

Przed wydaniem trylogii i w trakcie prac nad dziełami historycznymi Kraszewski opracowuje 
wydaną w Poznaniu: «Polskę w czasie trzech rozbiorów», dzieło w którym wykorzystuje 
swoje znajomości z dziedziny numizmatyki, medalierstwa oraz znajomości dziejów pieniądza. 
Pomocnym mu w tym przedsięwzięciu były nie tylko umiejętności nabyte przy opracowywaniu 
zbioru Urbanowskich, ale także posiadanie własnego zbioru monet i medali. W trzytomowym 
dziele przemycił w tekście wiele wątków związanych z tą tematyką. Jednym z nich była sprawa 
fałszerskiej działalności króla Prus i zalanie ziem Rzeczypospolitej fałszywym pieniądzem. 
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W «Polsce w czasie trzech zaborów» Kraszewski wiele miejsca poświęcił sprawom 
medalierskim. Wątki te przewijają się podczas opisywania dziejów Rzeczypospolitej w tym okresie.

Więcej informacji mamy przekazanych na temat medalu przywiezionego przez ambasadora 
króla Prus Fryderyka Wilhelma II – Girilamo Lucchesiniego. Inne medale, o których wspomina 
J. I. Kraszewski w dziejach Rzeczypospolitej w czasie zaborów to medal wybity w Holandii na 
«cześć i pamięć» konstytucji III Maja : «Terrore liberta».

Wspomina także o medalu ks. Izabelli Czartoryskiej wybitym dla córki, z okazji 13 urodzin. 
To medal z 1791 r. opisywany przez Emeryka Hutten – Czapskiego i Edwarda Raczyńskiego. Był 
to jeden z nielicznych medali magnackich z okresu panowania Stanisława Augusta.

Innym medalem, któremu uwagę poświęcił J. I. Kraszewski był medal upamiętniający ks. 
Józefa Poniatowskiego zamówiony i wręczony przez jego żołnierzy w związku z odejście z wojska. 

Wiele uwagi J. I. Kraszewski poświęcał także pieniądzom papierowym z okresu Insurekcji 
Kościuszkowskiej co znalazło swój oddźwięk w jego twórczości literackiej.

W 1879 r. J. I. Kraszewski udał się do Krakowa na uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia 
twórczości, które stają się ogólnonarodową manifestacją patriotyczną. Współpracował z wywiadem 
francuskim, za co w 1883 r. był aresztowany i skazany na 3,5 roku twierdzy. Zwolniony (1885) 
za wysoką kaucją wyjechał na kurację zagraniczną. Zmarł w Genewie 19. III. 1887 r. Uroczysty 
pogrzeb w Krakowie i złożenie zwłok na Skałce odbyło się 18. IV. 1887 r.

Ilustracje

Fig. 1

Fig. 2

Bibliografi a
1. «Gazeta Codzienna» 1856, nr 77;
2. «Ikonotheka», Wilno 1858 [A i B];
3. «Teka wileńska» pod red. H. Kirkora, Wilno 1858–1859;
4. «Zapiski Numizmatyczne. Pismo poświęcone numizmatyce i sfragistyce», Kraków 1888, 

nr 13, 15;
5. Kraszewski J.I. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1779, t. I–III, Poznań 1873;



111

6. Kraszewski J.I. Wilno od początków jego do roku 1740, Wilno 1840–1842;
7. Kraszewski J.I. Wilno od początków aż do r. 1750, Wilno 1838–1840; 
8. Kurnatowski W. «Józef Ignacy Kraszewski. Działalność na polu numizmatyki polskiej 

oraz opis medali i medalików wybitych na cześć jego, Kraków 1888;
9. Danek W., Kraszewski Józef Ignacy, [w:] «Polski Słownik Biografi czny», Wrocław-

Warszawa-Kraków 1970, t. XV;
10. Dutkowski J., Złoto dynastii Jagiellonów, Gdańsk 2010;
11. Filipow K., Falerystyka polska XVII–XIX wieku, Białystok 2004;
12. Gumowski M., Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, Poznań 1948;
13. Parchimowicz J., Monety polskie 1545–1586, 1633–1864, t. I, Szczecin 2012;

Барашкова О.К. 

МИСТЕЦТВО НАРОДНОГО РЕМЕСЛА 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НУМІЗМАТИЦІ

ARTS CRAFTS IN THE MODERN UKRAINIAN NUMISMATICS

В умовах сучасної інформаційної та культурної глобалізації, модернізації українського 
суспільства відбувається нехтування етнічної культури. Тому із здобуттям незалежності 
України, етнографічна тема набула особливої актуальності не тільки в літературі, живописі, 
скульптурі, але і в сучасній нумізматиці.

З давніх-давен створена засобами малої пластики монета – є своєрідним літописом 
певного історичного періоду. 

Актуальність пам’ятної монети полягає в особливій історичній документальності та 
інформативності, оскільки вона може відгукнутися на будь-яку подію в державі та світі.

Отже, сучасна українська нумізматика долучаючись до етно-культурознавчого напрямку 
вивчення історії, закарбовує в металі одну з найбільш досліджуваних сторінок історії України: 
звичаї, духовну спадщину та матеріальну культуру українського народу, що є складною 
ієрархічною структурою, яка формувалася століттями.

В 2009 р. Національний банк України започаткував серію пам’ятних монет, присвячених 
мистецтву народного ремесла, яке є предметом дослідження не тільки матеріальної, а й 
духовної спадщини етносу – скарбниці художніх ідей численних поколінь народу, що живить 
сьогодні професійно-мистецьку творчість. [6, 111].

Специфічність створення монет даної серії полягає у глибокому осмисленні традицій 
українського народного ремесла, більшість з яких на сьогодні давно забуті. 

Пам’ятні монети, що увійшли до серії «Народні промисли та ремесла України» – це 
вдале поєднання новітніх технологій та творчих ідей трьох художників «Арттріум», авторів 
монет – Володимира Тарана, Олександра та Сергія Харуків. [7].

При їх виготовленні матова поверхня металу оброблена традиційною черню, що надає 
срібним монетам особливої вишуканості та колориту.

Композиційні вирішення при створенні пам’ятних монет обумовлюються не лише 
технологічними прийомами, але і тонким відчуттям майстра. [3, 24]

Одним з важливих моментів є вміння зберегти художню цілісність всієї композиції, 
створити єдність центральної фігури і заднього плану. Структура кожної зображуваної деталі 
має відповідати композиції в цілому. Для гармонійного сприйняття зображуваної композиції 
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художники вдаються до групування елементів, тобто об’єднання окремих деталей орнаменту 
лицевої і зворотної сторони монети. [4, 62].

Своєрідного художнього ритму монетам серії, яка присвячена українським ремеслам, 
надає стилізований напис, що вирізняється єдністю кожної окресленої літери та слова в 
цілому, і гармонійно поєднується із загальним стилем монети. Шрифт обраний для монет 
даної серії сприймається як частина декору, що підвищує їх естетичну цінність. [5, 105–107].

Але навіть при використанні значної кількості декоративних елементів у монетах даної 
серії в цілому не створюється враження надмірного перенасичення орнаментикою. 

Для композиційної схеми загального орнаменту монет серії «Народні промисли 
та ремесла України» характернийстиль селянського мистецтва в якому найорганічніше 
проявляються етнічні риси. [5, 27].

Найрізноманітніші зміни сюжетного, рослинного та геометричного оздоблення надають 
орнаментальній побудові виразного ритму. 

Так, на реверсі зображено майстра за роботою в гуті, чи-то кузні, на аверсі плавні 
лінії стилізованих птахів та квітів доповнюється загостреними лініями ремісничого інвентаря.

Рослинний орнамент на монетах даної серії спрощено-стилізований. Така тенденція 
характерна для народного мистецтва України в цілому [1, 162].

При тому, що композиційні вирішення монет дуже подібні, художні образи, створені на 
кожній з них, мають свою індивідуальність, де проявляється специфічний ідейно-естетичний 
аспект та опредметнюється духовна сутність народу.

Створені на монетах образи зрозумілі сучасній людині. Глибоке вивчення і знання 
натури, вірність і правдивість в передачі образу людей, розробка історичного сюжету – 
критерії для створення сучасної монети.

Змістовні сюжети на українських пам’ятних монетах, що присвячені народним 
ремеслам, відрізняються особливістю орнаментальних мотивів та композиційних прийомів, 
відтворюють особливості народної творчості – історичної основи, на якій розвивається світова 
культура. А поєднання традиційного народного декору та новітніх технологій у виготовленні 
монет, демонструють світу високопрофесійне мистецтво сучасної української нумізматики. 
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Василик С.М.

НУМІЗМАТИКА МУЗИЧНА В КОНТЕКСТІ 
«УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ»

MUSICAL NUMISMATICS IN THE CONTEXT 
OF «UKRAINIAN MUSICAL ENCYCLOPEDIA»

Енциклопедія, як своєрідний підсумок розвитку науки, засвідчує не тільки здобутки 
певної галузі пізнання, а й є ознакою зрілості держави. Про це свідчить збільшення у 
8–10 разів кількості українських галузевих енциклопедій, енциклопедичних словників, 
довідників порівняно з радянським часом. Так, гуманітарними інститутами НАН України 
було підготовлено Енциклопедію історії України (Інститут історії, Київ, 2003–2013, TT. 1–10), 
Малу енциклопедію етно-державознавства (Інститут держави і права ім. В. Корецького, К., 
1996), Малу енциклопедію права інтелектуальної власності (Там само, 2009), Шевченківську 
енциклопедію (Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, К., 2012–2015, тт. 1–6), Енциклопедію 
«Українська мова» (Інститут мовознавства ім. О. Потебні, Інститут української мови, К., 2000, 
2007), Малу енциклопедію українського народознавства (Інститут народознавства, Л., 2007), 
а також готується 7-митомна Українська музична енциклопедія (надалі УМЕ; Київ: ІМФЕ 
ім. М.Т. Рильського, 2006–2011, тт. 1–3.).

Формування концепції Української музичної енциклопедії (далі – УМЕ) започатковується 
у 90-х роках минулого століття і першим вагомим здобутком стало укладання «Слóвника 
Української музичної енциклопедії» (Київ, 1993). Тільки із переліку гасел видання стає 
зрозумілим, що проект матиме масштабний музично-україністичний характер. Донедавна для 
музичної громадськості України доступна була тільки 6-ти томна московська «Музыкальная 
энциклопедия», написана в радянський час і застаріла через брак статей церковної музики, 
заборонених, замовчуваних чи приписуваних інонаціональним культурним осередкам 
постатей, понять, категорій і явищ української музичної культури. Статті УМЕ стосуються 
не тільки української музичної культури, а й тих явищ у інших культурах світу, що прямо 
чи опосередковано пов’язані з Україною. Відтак, до УМЕ увійшли базові для музикознавчої 
науки категорії і поняття, що мають міждисциплінарний контекст – україністика, стиль, 
жанр, мислення, мова, образ, форма, драматургія, інтерпретація; статті, присвячені історико-
культурним епохам, музичному виконавству, творчим колективам, мистецьким установам, 
конкурсам, фестивалям, преміям, бібліотекам, колекціям, музеям, музичним фахам, 
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персоналіям діячів української музичної культури, музичній регіоналістиці, зарубіжно-
українським музичним зв’язкам тощо. До корпусу статей із сфери допоміжних історичних 
дисциплін вводяться статті «Бібліографія музична», «Філателія музична», «Нумізматика й 
боністика музична» та ін.

Випуск ювілейних і пам’ятних монет має передусім культурний, пізнавальний та 
політичний характер, що унаочнює тисячолітній набуток історії та культури України. 
Упродовж 1995–2016 рр. в обіг випущено понад 500 ювілейних та пам’ятних монет, 
поміж найвідоміших авторів: С. Бєляєв, О. Івахненко, М. Кочубей, Д. Лоббан, С. Міненок, 
А. Пономаренко, Т. Прохорова, А. Сніжко, В. Таран, О. і С. Харуки, В. Швецов та ін.

В українській нумізматиці значну кількість монет різних тематичних серій можна 
умовно об’єднати за причетністю їх до світової та української музичної культури, зокрема, – 
видатні композитори, співаки, музично-театральні діячі; визначні постаті козацької доби, 
оспівані в думах і народних піснях; поети й письменники, до творчості яких звертались 
українські композитори; зображення народних музичних інструментів, окремих музичних 
творів, а також сцен із музично-театральних вистав, будівлі театрів, навчальних закладів тощо.

Так, у серії «Видатні особистості України»1 представлено ряд відомих композиторів: 
«Микола Лисенко»2; «Борис Лятошинський; «Володимир Івасюк»3; «Михайло Вербицький»4; 
кобзаря: «Остап Вересай»; співаків: «Соломія Крушельницька; «Анатолій Солов’яненко»; 
«Іван Козловський; «Борис Гмиря; «Оксана Петрусенко»5; хореографів: «Серж Лифар»; 
«Павло Вірський»; музично-драматичних акторів, режисерів: «Марія Заньковецька»; «Лесь 
Курбас»6; «Іван Карпенко-Карий».

У цій же серії також представлено галерею постатей, які відіграли визначну роль в 
історії, культурі, науці, а також мали значний вплив на українську музичну культуру: поети 
«Григорій Сковорода»; «Леся Українка; «Іван Франко; «Тарас Шевченко; «Володимир Сосюра; 
«Максим Рильський»; «Андрій Малишко» «Дмитро Луценко» «Павло Тичина»; письменники 
«Григорій Квітка-Основ’яненко»; «Микола Гоголь» етнограф «Павло Чубинський»; музичний 
критик і громадсько-політичний діяч «Симон Петлюра»; український релігійний діяч і 
меценат «Андрей Шептицький».

Серія «Герої козацької доби», присвячена 500-річчю українського козацтва, 
репрезентує галерею героїчних постатей – захисників української нації і найважливіші події 
вітчизняної історії 16–18 ст., широко оспіваних в українських думах і піснях: «Козак Мамай»; 
«Іван Мазепа; «Кирило Розумовський».

У серії «Гетьманські столиці» вийшла ПМ. «Глухів», історичне минуле міста тісно 
пов’язане з процесами державо- й правотворення, освітою музичною7.

Серію «Народні музичні інструменти» представляють: «Бандура», «Ліра», «Цимбали», 
«Бугай», на рельєфних поверхнях аверсу монет символічно зображено звукові хвилі, струни 
інструментів у вигляді стилізованих рослинних барокових орнаментів. На реверсі – народні 
музичні інструменти.

У серії «Духовні скарби України» представлено ПМ. «Енеїда», «За твором М.В. Гоголя 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» які неодноразово втілені у музичних творах, зокр. в операх. 

1 Напівжирним шрифтом виділено серії нумізматичних монет, курсивом і кольором – гасла УМЕ [Тут і надалі, прим. 
автора – В.С.].
2 На аверсі монети – інципіт гімну М. Лисенка-О. Кониського «Молитва за Україну» (1885). На більшості іменних монет 
зображується портрет реципієнта, для уникнення повторів не згадуємо в основному тексті, як і легенду.
3 На аверсі – композиція зі стилізованої квітки червоної рути на тлі орнаментальної смуги та музичні електроінструменти. 
На реверсі – портрет композитора, облямований листям калини на тлі грамплатівки.
4 На аверсі – стилізована композиція на тлі державного прапора України та інципіт гімну «Ще не вмерла України і слава, і 
воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля».
5 На аверсі – макова квітка на тлі інципіту «Реве та стогне Дніпр широкий» розташованих по колу, на реверсі – портрет 
співачки в українському строї.
6 Зображено портрет митця на тлі геометричного орнаменту, що використовувався під час оформлення театральних афіш 
«Березоля» у 1920-х.
7 На аверсі в центрі зображено гармату і дзвін, що виготовлялись у Глухові.
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У серії «Українська спадщина» – «140-річчя Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка»; «Українська лірична пісня»8; «До 200-річчя С. Гулака-Артемовського»; 
«Гопак»; «50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка»; 
«Останній шлях Кобзаря»9; «За твором Лесі Українки «Лісова пісня»»10 ;«Український балет»; 
«Щедрик» – до 100-річчя 1-о хорового виконання твору М. Леонтовича «Щедрик», знаного 
в усьому світі під назвою «Коляда дзвонів» («Carol of the Bells», «Ukrainian Bell Carol», 
«Ukrainian Carol») хором Київського університету.

У серії «Відродження української державності», з-поміж-інших, вийшла ПМ. 
«Державний гімн України»11.

У серії «Пам’ятники архітектури України» – «120 років Одеському державному 
академічному театру опери та балету», у серії «Вищі навчальні заклади України» – 
«100 років Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського»; «400 років 
Національному університету «Києво-Могилянська академія.

Поза названими серіями («Інші монети») вийшли монети «100 років Львівському 
театру опери та балету»; «100 років Чернівецькому музично-драматичному театру 
ім. О. Кобилянської»; «150 років Національній філармонії України»; «75 років Київському 
академічному театру оперети».

Насамкінець, варто зауважити певну вибірковість, фрагментарність і спонтанність у 
виборі персоналій української нумізматики. Так, видатні українські композитори К. Стеценко, 
Л. Ревуцький, С. Людкевич, співаки О. Мишуга, Є. Мірошниченко поки не удостоїлись 
карбування, й зовсім не представлені в українській нумізматиці й знані виконавці-
інстументалісти, диригенти, музичні колективи.
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Тупчієнко М.П.

МІФО-РИТАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ПЛАТІЖНОЇ СИМВОЛІКИ ЗАЛІЗА В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ

MITHOLOGICAL AND RITUAL ASPECTS OF FORMING 
OF PAY SYMBOLICS OF IRON IN TRADITIONAL CULTURE

Широке розповсюдження заліза в народній культурі не виключало його сакралізації 
в міфо-ритуальній сфері, що розкривалася у нагромаджені його різноманітних символічних 
значень, у тому числі й платіжних.

Метою даного дослідження є виявлення міфо-ритуальних механізмів формування 
платіжних символічних значень заліза в східнослов`янській сакральній народній культурі.

В основі формування платіжної символіки заліза лежить його зіставлення з іншими 
кольоровими металами в міфо-ритуальній сфері, знайомство з якими передувало знайомству 
із залізом, або ж відбувалося паралельно з ним. 

Зближення заліза з іншими металами простежується як на мовному так і на обрядовому 
рівнях. В українських колядках, українських та російських казках, а також в знахарських 
замовляннях залізо заступає то місце срібла, то золота, а, то згадується поряд із ними. 
Симптоматичним є те, що залізо і мідь, і срібло, і золото у зазначених текстах символізують 
небо, тобто символізують конструктивний матеріал у міфічному світотворенні. 

Аналогічні зіставлення мають місце і в хетських текстах, з приводу чого В. Ардзимба 
висловлює припущення, що міфологічні уявлення хетів передбачали наявність кількох 
металевих небес, розташованих одне над одним. Подібні уявлення могли сформуватися серед 
східнослов`янських народів не без впливу анатолійської традиції.

Символічне зіставлення заліза з іншими металами простежується також в обрядовій 
сфері східнослов`янського населення, зокрема, в обряді будівельної жертви, в обрядах 
направлених на захист від грози, де залізо (лемех, кочерга, рогачі...) замінюється срібними 
грошима або ртуттю. 
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У наведених вище прикладах, де взаємодублюються срібло й залізо, а також 
вживаються поряд золото, залізо та мідь акцент робиться на комплементарному посиленні 
міфологічної ідеї про металеву природу небесних світил (місяця), а також самого неба. 

В основі сприйняття металевості неба та небесних світил, символічного зближення 
металів між собою, міг знаходитися основний елемент, що визначає їх схожість – це 
емоційне сприйняття і неба, і металів людиною, як сяючих, що знайшло своє вираження у 
відповідних назвах. 

Саме сакралізація металів через їх приналежність до небесної сфери, очевидно, 
обумовила їх використання у якості певних торгових символів – універсальних еквівалентів 
вартості, що, у свою чергу, зіставлялися між собою своєю вартістю. В ІІІ тис. до н. е. в 
Угариті на зорі палеометалу, як свідчать клинописні тексти, залізо коштувало в 40 раз 
дорожче срібла й в 5–8 разів – золота [1]. 

Сучасник Гомера Гесіод у поемі «Роботи і дні» згадує залізні стержні, що 
використовувалися в торгівлі в період архаїки [2]. Висока вартість заліза в добу бронзи та 
на початку раннього залізного віку пояснюється його винятковою рідкістю й значними 
трудозатратами в процесі добування. Але й значно пізніше - у кінці раннього залізного 
віку та в середньовіччі, залізо, хоча, й поступається своєю вартістю міді, сріблу й золоту, 
все ще не втрачає значення торгового символу, породженого його сакралізацією. У працях 
зарубіжних і вітчизняних археологів звернуто увагу на знахідки заготовок-напівфабрикатів 
заліза у вигляді: стержнів латенського та римського часу із Британських островів [3]; 
заготовки у вигляді веретен і мечів пізньогальштатського й латенського часу в кельтських 
старожитностях [4]; а також у вигляді сокир (Axtbarren) на території Великоморавії [3]; 
стержнів з розкопок на городищі Зимно [5, 44] і «ножів» з тупим лезом і руків`ям загнутим 
кільцем з розкопок в Києві [6], які, на думку Р. Плейнера, показують, що залізо в Європі і 
в добу пізньої античності й середньовіччя залишалося не тільки предметом, але й засобом 
торгівлі, загальним еквівалентом вартості [3] .

Таким чином, незалежно вiд того, в якому етнічному середовищі сформувалися 
згадувані терміни, в основi їх виникнення лежало схоже емоційне сприйняття цих металiв як 
частин небесного світла, сяйва. Усе це символічно «зрівнювало» їх сакральну значимість у 
ролі універсальних еквівалентів вартості в перiод становлення металургiї, а отже могло стати 
однією з причин взаємозамiщення цих металів в українському та російському фольклорі.
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Samoila S.

REGALITATEA ÎN ÎNSEMNELE CELUI DE AL III-LEA
CONGRES INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ

THE INSIGNIA OF THE 3-rd NUMISMATICAL INTERNATIONAL CONGRESS

Anul acesta aniversăm şi comemorăm câteva evenimente deosebite din istoria neamului nostru 
şi mă refer în mod deosebit la aniversarea a: 150 de ani de la fondarea regalităţii în România, 135 
de ani de când România devine regat, 150 de ani de la înfi inţarea de către domnitorul A.I. Cuza, a 
celui mai important for de ştiinţă şi cultură din România, Academia Română (denumită, iniţial, la 
1 aprilie 1866, Societatea Literară Română, de la 1 august 1867, Societatea Academică Română, iar 
din anul 1879, Academia Română) şi comemorarea a 100 de ani de la intrarea României, alături de 
Antanta, în Primul Război Mondial, la 27 august 1916.

Ca urmare, Secţia Numismatică Braşov a organizat cel de-al III-lea Congres Internaţional de 
Numismatică din România postbelică, denumit «Regalitatea în România». La acest forum ştiinţifi c 
internaţional se vor prezenta comunicări de numismatică antică, feudală, modernă şi contemporană, 
dar şi lucrări de numismatică regalistă şi din istoricul Academiei Române.

Pentru a marca acest important moment ştiinţifi c am conceput şi realizat o plachetă şi o 
insignă aniversară. Contrar uzanţelor, placheta nu este unifaţă, ci are gravate ambele feţe.

PLACHETA ANIVERSARĂ (Pic. 1) PE AVERS, este dispusă central, harta României 
Mari, iar în cele patru colţuri ale plachetei, cei patru regi ai României, astfel: în stânga, sus, regele 
Carol I; în dreapta, sus, regele Ferdinand I; în stânga, jos, regele Carol II şi în dreapta, jos, regele 
Mihai I. Cele cinci imagini au fost realizate color, iar în rest 3D.

Legenda este biligvă: în partea superioară, pe cinci rânduri, CEL DE AL III-LEA CONGRES 
INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ/DIN ROMÂNIA POSTBELICĂ – BRAŞOV 2016/THE 
3rd INTERNATIONAL NUMISMATICS CONGRESS/FROM POST-WAR/ROMANIA – BRAŞOV 
2016, iar în partea inferioară, pe şase rânduri, 150 DE ANI DE LA/FONDAREA DINASTIEI 
REGALE A ROMÂNIEI/1866 – 2016/150 YEARS SINCE THE/FOUNDATION OF ROMANIA 
ROYAL DYNASTY/1866 – 2016.

REGELE CAROL I, nume întreg, Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von 
Hohenzollren-Sigmaringen, s-a născut pe 20 aprilie 1839, în Sigmaringen (Prusia) şi a decedat pe 
27 septembrie 1914, la Castelul Peleş, din Sinaia (România). Devine domn al României, la 10 mai 
1866 şi este proclamat rege la 26 martie 1881. În 29 iunie 1866, Parlamentul român adoptă prima 
Constituţie din România, aceasta fi ind una din cele mai avansate constituţii ale timpului. A condus 
trupele române în timpul războiului ruso-turc din 1877–1878, şi armata ruso-română la asediul 
Plevnei (22 august – 10 decembrie 1877). După război, în urma Tratatului de la Berlin (1 iulie 
1878), România a câştigat independenţa faţă de Imperiul Otoman, iar în anul 1913, la terminarea 
celui de al II-lea război balcanic, în urma Tratatului de la Bucureşti (10 august 1913), partea de 
sud a Dobrogei (Cadrilaterul, cu cele două regiuni, Durostor şi Caliacra) sunt alipite României.
La 7 aprilie 1909, Carol I primeşte din partea prinţului moştenitor al Germaniei, Wilhelm, gradul 
onorifi c de feldmareşal al armatei germane, iar la 17 septembrie 1912, Imperiul Rus i-a conferit 
demnitatea de mareşal al armatei imperiale ruse.Regele Carol I, s-a căsătorit la 15 noiembrie 
1869, la Neuwied (Germania) cu prinţesa Elisabeth Pauline Ottilie Luise de Wied (poetă, eseistă şi 
scriitoare, cunoscută sub pseudonimul literar de Carmen Sylva). A fost patroană a artelor frumoase 
şi fondatoare a unor instituţii caritabile. Regele Carol I şi Regina Elisabeta au avut un singur 
copil, o fetiţă, pe nume Maria, care s-a născut la Cotroceni, pe 8 septembrie 1870, şi a decedat pe 
9 aprilie 1874, la Bucureşti.

REGELE FERDINAND I, nume întreg, Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-
Sigmaringen, sau «Nando» cum îl alinta regina Maria, s-a născut la 24 august 1865, în Sigmaringen 
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(Prusia) şi a decedat pe 20 iulie 1927, la Castelul Peleş, din Sinaia (România). A urmat cursurile 
Şcolii de Ofi ţeri din Kassel a Universităţii din Leipzig şi a Şcolii Superioare Politice şi Economice 
din Tübingen. A continuat cariera militară în România ajungând până la gradul de general de 
corp de armată şi de mareşal (1 decembrie 1918). Deoarece Regele Carol I nu a avut urmaşi şi 
în urma renunţării la tronul României a Prinţului Leopold de Hohenzollern (21 noiembrie 1880) 
şi a fi ului acestuia, William de Hohenzollern (20 decembrie 1886), rege al României devine la 
10 octombrie 1914, Ferdinand de Hohenzollern. La 14 august 1916, regele Ferdinand a prezidat 
Consiliul de Coroană în cadrul căruia s-a luat o hotărâre dramatică: intrarea României în război 
împotriva țării sale natale, Germania. La afl area veștii că România s-a aliat cu Antanta, familia 
din Germania l-a renegat, iar la Castelul Hohenzollern s-a arborat în doliu stindardul heraldic 
al familiei. La terminarea războiului România a încheiat procesul de realizare a statului naţional 
unitar, prin unirea Basarabiei (9 aprilie 1918), a Bucovinei (28 noiembrie 1918) şi a Transilvaniei 
(1 decembrie 1918) cu Vechiul Regat. S-a încoronat la 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, ca rege 
al României Mari. În anii ce au urmat Primului Război Mondial, România a cunoscut o serie de 
transformări profunde, ca urmare a votului universal şi al aplicării reformei agrare. Realizările 
Regelui Ferdinad pe linie militară, politică, economică ş.a. au dus ca la numele său să fi e adăugate 
şi renumele de «Lealul», «Întregitorul» sau «Regele Ţăranilor». A fost membru de onoare al 
Academiei Române (1890) şi preşedinte de onoare al acesteia (1914–1927). Regele Ferdinand I, 
s-a căsătorit la 29 decembrie 1892, la Sigmaringen, cu prinţesa Maria Alexandra Victoria de Saxa-
Coburg şi Gotha (nepota reginei Victoria a Marii Britanii, fi ică a ducelui Albert de Edinburgh şi 
a marii ducese Maria Alexandrova Romanov, unica fi ică a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei). 
Regina Maria a dovedit reale calităţi diplomatice în susţinerea şi apărarea intereselor României, a 
militat pentru recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (a avut întrevederi ofi ciale cu preşedintele 
SUA şi Franţei, cu suveranul Marii Britanii şi cu reprezentanţi de marcă ai mass-media din Europa). 
În timpul Primului Război Mondial a participat ca soră de caritate în spitalele militare, fi ind numită 
de popor «mama răniţilor». Regele Ferdinand I şi Regina Maria au avut 6 copii, prinţul Carol 
(15 octombrie 1893, Sinaia – 4 aprilie 1953, Estoril, Portugalia), prinţesa Elisabeta (12 octombrie 
1894, Sinaia – 15 noiembrie 1956, Cannes), prinţesa Maria (6 ianuarie 1900, Gotha – 22 iunie 
1961, Londra), prinţul Nicolae (15 august 1903, Sinaia – 9 iunie 1978, Lausanne), prinţesa Ileana 
(5 ianuarie 1909, Bucureşti – 21 ianuarie 1991, Pennsylvania), şi prinţul Mircea (13 ianuarie 1913, 
Sinaia – 2 noiembrie 1916, Buftea).

REGELE CAROL II, nume întreg, Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (Carol 
Caraiman), sau regele, s-a născut la 15 octombrie 1893, la Sinaia şi a decedat la 4 aprilie 1953, 
la Estoril, Portugalia. A fost regele României între 8 iunie 1930 şi 6 septembrie 1940, perioadă 
marcată la început de efectele marii crize economice şi fi nanciare. A militat pentru fragilizarea 
partidelor politice, iar în anul 1938, instaurează dictatura regală, înlăturând constituţia din 1923 
şi desfi inţând partidele politice, înlocuite de un partid unic, patronat de rege, şi numit Frontul 
Renaşterii Naţionale. A luat măsuri brutale împotriva Mişcării legionare. A primit demnitatea de 
mareşal al României în baza Decretului Lege nr. 2451 din 14 iunie 1938. Din 17 mai 1921 a fost 
membru de onoare al Academiei Române. În urma Pactului Ribbentrop-Molotov, din 23 august 
1939, ultimatumului sovietic de «retrocedare imediată a Basarabiei şi a Bucovinei de Nord», din 
26 iunie 1940, a Dictatului de la Viena (cunoscut şi ca Al doilea arbitraj de la Viena) din 30 august 
1940, a Tratatului de frontieră româno-bulgară de la Craiova, din 7 septembrie 1940, care au dus 
la fărâmiţarea României Mari (aceasta pierzând fără luptă Basarabia, Bucovina de Nord, Herța, 
Transilvania de Nord-Est și Cadrilaterul), şi ca urmare a reputaţiei nefavorabile a lui, Regele 
Carol II, a fost obligat să abdice de către noul prim-ministru numit de el, generalul Antonescu, la 
6 septembrie 1940, părăsind ulterior România. Regele Carol II a fost dotat cu o inteligenţă ieşită 
din comun, şi a fost un mare pasionat de cultură, numit şi «rege al culturii», aceasta fi ind una din 
realizările sale majore; dar reputaţia sa a avut însă de suferit datorită vieţii private. De menţionat şi 
hotărârea sa de a renunţa, de bună voie, de trei ori, la prerogativele sale de moştenitor al Coroanei 
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României (31.08.1918, 01.08.1919 şi 12.12.1925). Se căsătoreşte la 31 august 1918, la Odessa, cu 
Ioana Maria Valentina (Zizi) Lambrino, contrar statutului Casei Regale, căsătorie anulată în 1919, 
de Tribunalul Ilfov. Din această relaţie s-a născut fi ul nelegitim, Mircea Gregor Carol Lambrino. 
La 10 martie 1921, se va căsători la Atena, Grecia, cu principesa Elena a Greciei şi Danemarcei, 
din această relaţie, născându-se, la 25 octombrie 1921, Prinţul Mihai. Şi acest mariaj se va destrăma 
curând, Regele Carol II căsătorindu-se la 3 iunie 1947, cu Elena Magda Lupescu, cu care va trăi, 
în exil, până la moarte sa (1953).

REGELE MIHAI I, s-a născut la 25 octombrie 1921, la Castelul Peleş, din Sinaia. În anul 
1925, ca urmare a «crizei dinastice», datorită renunţării principelui Carol la dreptul de succesiune la 
Coroana României, Regele Ferdinand I îl numeşte ca moştenitor pe principele Mihai. Ca urmare, în 
urma decesului Regelui Ferdinand I, la 20 iulie 1927, regele Mihai şi regenţa alcătuită din: fratele 
Regelui Carol II principele Nicolae, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Miron Cristea şi 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie Gheorghe Buzdugan (din 7 octombrie Constantin Sărăţeanu, 
consilier la Înalta Curte de Casaţie, ca urmare a decesului lui Gheorghe Buzdugan) vor depune 
jurământul în faţa Parlamentului (regele Mihai fi ind minor nu putea guverna). Această primă domnie 
se va încheia la 8 iunie 1930, cînd, prinţul Carol revine în România cu ajutorul aviatorilor, având 
interdicţie la graniţele României, de a intra în ţară. Regele Mihai revine la domnie, la 6 septembrie 
1940, după abdicarea silită a lui Carol II şi va domni până în 30 decembrie 1947, când, la rândul 
său, va fi  silit de comunişti să abdice.
Revenirea la domnie se va face sub statul naţional-legionar şi apoi sub regimul autoritar al 
generalului Antonescu, regele neavând putere reală de decizie. România intră în război la 22 iunie 
1941, alături de Puterile Axei, împotriva statului sovietic. Când situaţia de pe front a permis, regele 
Mihai a decis, prin lovitura de stat de la 23 august 1944, să întoarcă armele împotriva Puterilor 
Axei, faptă pentru care Stalin îl va decora cu cel mai mare ordin militar de război al U.R.S.S., 
«Ordinul Victoria», la 19 august 1945, iar preşedintele S.U.A. cu  «Legiunea de Merit» a armatei 
americane în grad de Comandant Șef. 
A primit demnitatea de mareşal al României în baza Decretului nr. 1354 din 9 mai 1941, semnat 
de generalul Ion Antonescu şi publicat în Monitorul ofi cial nr. 109, din 10 mai 1941. Membru de 
Onoare al Academiei Române din anul 2008.
Ordinul «Victoria» şi «Legiunea de Merit» (Pic. 3) În februarie 1945, este obligat să-l demită 
pe prim-ministrul anticomunist Nicolae Rădescu, numindu-l pe Petru Groza. În semn de protest 
la abuzurile noului guvern intră în «grevă regală», refuzând semnarea decretelor guvernului. 
La 30 decembrie 1947, este obligat să semneze actul de abdicare; pleacă în exil, însoţit de Regina-
Mamă Elena, în noaptea de 3 spre 4 ianuarie 1948, trecând frontiera româno-iugoslavă. În 10 iunie 
1948, se căsătoreşte cu principesa Ana de Bourbon-Parma (nume complet, Anne Antoinette 
Françoise Charlotte Zita Marquerite, fi ica prinţului Renė de Bourbon-Parma şi a prinţesei Margaret 
a Danemarcei). În urma aceste căsătorii au rezultat 5 copii: prinţesa Margareta (26 martie 1949, 
Lausanne, Elveţia), care a fost desemnată de Regele Mihai I, la 30 decembrie 2007, drept, 
Principesă Moştenitoare a României şi Custode al Casei Regale, prinţesa Elena (15 noiembrie 
1950, Lausanne, Elveţia), prinţesa Irina (28 februarie 1953, Lausanne, Elveţia), prinţesa Sofi a 
(29 octombrie 1957, Grecia) şi prinţesa Maria (13 iulie 1964, Hellerup, Danemarca). În anul 1997, 
preşedintele Emil Constantinescu, i-a reactivat Regelui Mihai cetăţenia română, având permisiunea 
să revină în România. La 25 octombrie 2011, Regele Mihai a ţinut un discurs în faţa camerelor 
reunit ale Parlamentului României.

PE REVERS, central, este dispusă stema cea mare a României din 23 iunie 1921, iar 
în colţuri, patru din cele mai importante distincţii relizate de regii României, respectiv: Ordinul 
«Steaua României», Ordinul «Mihai Viteazul», Ordinul «Virtutea Aeronautică» şi Medalia 
comemorativă «23 August 1944». În stânga stemei, iniţialele Ş.S. (Ştefan Samoilă), ale designerului 
plachetei şi în dreapta stemei, iniţialele S.D. (Silviu Dobraş), ale realizatorului plachetelor. Legenda 
este bilingvă: în partea superioară, pe patru rânduri, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ – 
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SECŢIA BRAŞOV/COSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV – CENTRUL CULTURAL «REDUTA» /
ROMANIAN NUMISMATIC SOCIETY – DEPARTMENT BRAŞOV/COUNTY COUNCIL OF 
BRASOV – «REDUTA» CULTURAL CENTER, iar în partea inferioară, pe patru rânduri, 135 
ANI DE LA PROCLAMAREA REGATULUI ROMÂNIEI/1881 – 2016/135 ANNIVERSARY OF 
PROCLAMATION OF THE KINGDOM OF ROMANIA/1881 – 2016.

Insigna are formă heptagonală, aceasta pentru a ne aminti că Braşovul a fost una din cele 
şapte cetăţi medievale («sieben burgen») locuite de saşii transilvăneni, care au dat numele german al 
Transilvaniei, «Siebenbürgen» şi anume: Bistriţa (Bistritz), Cluj (Klausenburg), Mediaş (Mediasch), 
Orăştie (Broos), Sibiu (Hermannstadt), Sighişoara (Schburg) şi bineînţeles Braşov (Kronstadt).

În centrul insignei, pe fond alb sau auriu, în partea superioară, Coroana de Fier a Romîniei, 
sub aceasta, stema municipiului Braşov, lateral faţă de acestea, cifrele 20 (stânga) şi 16 (dreapta), 
anul de desfăşurare a congresului, 2016. Circular, de la stânga spre dreapta, se afl ă legenda: 
AL III-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ, BRAŞOV. 

Se observă pe insignă folosirea culorilor drepelului de stat al României: roşu (catifeaua 
din interiorul Coroanei de Fier a României), galben (coroana murală cu şapte turnuri, însemnul 
municipiilor reşedinţă de judeţ) şi albastru (scutul pe care este dispus un trunchi de copac cu 
13 rădăcini – care simbolizează cele 13 comune ale Ţării Bârsei (Apaţa, Bod, Bran, Cristian, 
Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Măieruş, Prejmer, Sânpetru şi Vulcan) – care ies dintr-o 
coroană trilobată – simbolul puterii). 
Insigna are dimensiunile laturilor heptagonului de 13 mm şi diametrul de 30 mm. Au fost 
confecţionate insigne cu fond auriu şi alb cu, şi fără lentilă.
DATE TEHNICE

Ideea pentru realizarea plachetei, a diplomei şi a insignei aparţine Col. (r) ing. Ştefan 
Samoilă care a creat proiectul şi schiţa de concepţie. Proiectarea în 3 D a fost executată de un 
colectiv de proiectanţi sub conducerea ing. Silviu Dobraş iar realizarea pieselor s-a făcut la fi rma 
S.C. ACCESORIIPROD S.R.L. din Oradea. Placheta are dimensiunile de 100x80 mm, greutate 
200±5 grame, este confecţionată din zamak (un aliaj din 95 % zinc, 4 % aluminiu, 1 % cupru 
şi aproximativ 0.03 % magneziu; numele este un acronim al denumirii metalelor componente în 
limba germană: Z (zink), A (aluminium), MA (magnesium) şi K (kupfer). Ambele piese au fost 
confecţionate într-un tiraj de 120 buc. fi ecare.
Placheta este dispusă într-o cutie din lemn, cu dimensiunea de 150x120 mm, de culoare 
maron închis. Pe partea exterioară a capacului este gravat: în centru, Coroana de Fier a României; 
în stânga stema Societăţii Numismatice Române, iar în dreapta, stema Secţiei Numismatice Braşov. 
Legenda, în partea superioară, pe trei rânduri, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ / 
CENTRUL CULTURAL «REDUTA» / SECŢIA BRAŞOV, iar în partea inferioară, pe patru 
rânduri, AL III-LEA CONGRES / INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ / «REGALITATEA 
ÎN ROMÂNIA» / BRAŞOV 2016. Pe partea interioară a capacului este dispus Certifi catul de 
autenticitate.

Itinerariul tehnologic de confecţionare al plachetelor şi al insignelor a fost următorul: după 
schiţă (desen) s-a executat un desen vectorial în 3D, apoi s-a realizat un prototip pe freză CNC 
şi laser. Pe baza prototipului a fost executată matriţa pentru turnare, din latex (cauciuc natural); 
a urmat turnarea plachetei, polizarea, şlefuirea, vibrofi nisarea, galvanizarea, lăcuirea, introducerea 
culorilor, uscarea în cuptor electric şi aplicarea lentilelor de protecţie. Fotografi ile de pe plachetă au 
fost listate pe hârtie autoadezivă, tăiate pe contur cu laser sau ploter, dispuse în locaşurile prevăzute 
pentru acestea şi aplicate lentilele de protecţie sau domul. Latexul, este o sevă lăptoasă, o emulsie 
complexă formată din: proteine, alcaloizi, amidon, zaharuri, uleiuri, răşini şi gume, care se extrage 
din copaci ca: Para rubber tree, Castilla elastica şi uneori din Cichorieae.
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Iilustrații

Pic. 1 PLACHETA ANIVERSARĂ

Pic. 2. REGELE CAROL I, REGELE FERDINAND I, REGELE CAROL II, REGELE MIHAI I

Pic. 3. Ordinul «Victoria» şi «Legiunea de Merit»
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Pic. 4. ORDINUL «STEAUA ROMÂNIEI», ORDINUL «MIHAI VITEAZUL», ORDINUL «VIRTUTEA 
AERONAUTICĂ», MEDALIA COMEMORATIVĂ «23 AUGUST 1944»

Pic. 5. INSIGNA CONGRESULUI III

Баюра Д., Баюра Л.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 
НА НОВЫХ БЕЛОРУССКИХ БАНКНОТАХ

MONUMENTS IN THE NEW BELARUSIAN BANKNOTES

1 июля 2016 года граждане Республики впервые возьмут в руки купюры и монеты 
нового образца. Пока жители видели только эскизы, но некоторое представление о них уже 
существует, хотя информации о новых деньгах появилось не слишком много, но кое-что 
можно разглядеть уже сейчас:

В обращении появятся банкноты семи номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей, 
и восемь монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50 копеек, 1 и 2 рубля.
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Банкноты не слишком отличаются по размеру от привычных с 2000 года – 
150×74 мм. Изображение также: архитектура, национальные узоры, а вот дизайн стал 
более «европейским». Это объяснимо – в Европе находится выигравший конкурс НацБанка 
производитель дензнаков – компания «Томас де ля Рю» из Великобритании.

Национальный банк Республики Беларусь пояснил, что создание своего монетного 
двора в Беларуси не планируется, так как производство слишком дорогое, для небольшого 
государства явно не рентабельное. Кстати, из того же источника удалось узнать, что 
производство одной купюры или монеты колеблется от 1 до 4 евро центов, т. е. монеты в 
1 копейку, по нынешнему курсу, почти вдвое дешевле себестоимости.

Следует заметить, что отпечатаны и монеты, и купюры еще в 2009 году, о чем 
свидетельствует подпись тогдашнего главы НацБанка П.П. Прокоповича, и старое написание 
слова «пяцьдзесят», вместо – «пяцьдзясят», как следует из действующих правил орфографии. 
Несоответствия обещают устранить при изготовлении следующих партий денежных знаков.

Деньги, напечатанные в 2009 году, могли быть введены в оборот и раньше, однако 
этому помешал мировой экономический кризис и слишком высокая инфляция в белорусской 
экономике в последующие годы. Радует также, что затраты на производство денег уже 
понесены, хотя остаются расходы на проведение обмена, изменений в учете, перенастройку 
банкоматов и другой техники. 

Изображение на новых деньгах – семи купюрах выполнено по алфавиту, первой 
буквы области: пятирублевые посвящены Брестской области; десятирублевые – Витебской; 
двадцати – Гомельской; купюра в пятьдесят рублей – Гродненской; сторублевая – Минской; 
двухсотрублевая – Могилевской области; а сама крупная в пятьсот рублей – городу Минску.

Обратная сторона банкнот заполнена историческими и культурными символами, уже 
без явной привязки к географии страны и изображению на лицевой стороне. Исходя из 
выбранной темы доклада, авторы демонстрируют только эту сторону банкнот. Также не будут 
показаны изображения 500 и 200 рублевых купюр.

5 рублей (Рис. 1) – самая мелкая из купюр. На лицевой стороне – Белая вежа в 
Каменце (Брестская область) – оборонительное сооружение 13 века, редкий для Беларуси 
образец романского стиля. В левом углу знак «-», над ним – элемент крепостной стены.

10 рублей (Рис. 2). На лицевой стороне: Спасо-Преображенская церковь в Полоцке. 
Образец древнеполоцкого зодчества 12 столетия, современница святой Ефросиньи Полоцкой. 
В левом нижнем углу – круг, над ним – изображение высокого окна.

20 рублей (Рис. 3). На лицевой стороне: Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле, в 
углу – квадрат, над ним – окно.

50 рублей (Рис. 4) – на лицевой стороне: Мирский замок, в левом нижнем углу 
треугольник, над ним картинка, похожая на «ложное окно», как раз такое, каких много в 
Мирском замке.

100 рублей – на лицевой стороне: Замок Радзивиллов в Несвиже, в углу вместо креста 
ромб, над ним прямоугольник.

200 рублей – на лицевой стороне: общая структура лицевой и оборотной сторон 
остаются прежними, цветовое решение смещается в сторону фиолетового. На лицевой 
стороне: Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленникова, в левом 
нижнем углу, вместо прямого, косой крест, над ним изображение прямоугольника, похожее 
на дверь.

500 рублей – на лицевой стороне: Национальная библиотека, подпись Прокоповича, 
год выпуска, номинал купюры цифрами и прописью, прямой крест в левом нижнем углу, 
над ним прямоугольный знак, похожий на дверь, справа – надпись «РБ», по всей стороне 
полупрозрачные изображения и металлическая полоса для лучшей защиты от подделки.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что изображения памятников 
архитектуры на белорусских банкнотах подчеркивают то обстоятельство, что в республике 
уделяется огромное внимание сохранению исторического наследия.
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Иллюстрации

    
           Рис. 1        Рис. 2 

    
   Рис. 3        Рис. 4

Шпортун О.

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ «AUCTION.VIOLITY.COM» 
В НУМІЗМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

THE PROBLEM OF THE USE OF THE WEB-SITE 
«AUCTION.VIOLITY.COM» IN THE NUMISMATIC RESEARCHES

В останні роки посилився інтерес до історії та розвитку нумізматики. Це спеціальна 
галузь історичної науки, яка вивчає історію грошового обігу за його матеріальними залишками 
і пов’язана зі специфічними історичними джерелами: монетами, медалями, жетонами; в її 
рамах також досліджується історія техніки монетної справи, розвиток медальєрного мистецтва 
та інші питання. 

Нерідко дослідники використовують Інтернет як інструмент для обробки різнопланової 
інформації, однак актуальними питаннями залишаються пошук методики отримання 
достовірного джерела та опрацювання вмісту інформаційного ресурсу. 

Розвиток мережі Інтернет надає багато нових можливостей для швидкого доступу 
кожного бажаючого до регіональних, національних та світових ресурсів. Реaлiзацiя 
інформаційних функцій забезпечується створенням ще одного інформаційного ресурсу – 
веб-сайту. Правильна організація цього ресурсу веде до структурованості, повноти та 
надійності інформації.

Одним з найпопулярніших сайтів для колекціонування та дослідження монет є аукціон 
auction.violity.com [1], який почав роботу з 2005 року.

Щодо нумізматичних досліджень, то головним чином з даного сайту використовується 
розділ «Нумізматика». В наш час у цьому розділі представлено близько 23000 лотів, серед них 
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можна швидко виділити необхідні за допомогою сортування. Кожен лот містить зображення 
самої монети, матеріал з якого він виготовлений, стан, опис, спосіб оплати, доставка. Головним 
джерелом для дослідника є саме зображення монети у вигляді фотографій. За допомогою 
зображення можливе встановлення автентичності монет шляхом порівняння штемпелів, 
особливостей монет для уточнення їх хронології і місця карбування. Місцезнаходження 
монети може надати інформацію про ареал поширення монети, складання топографії знахідок 
скарбів і окремих монет з метою з’ясування торгових шляхів в старовині.

Також дотично можна дістати інформацію з інших розділів. Це спричинено декількома 
чинниками. По-перше, для глибокого дослідження іноді недостатньо основного нумізматичного 
джерела (монети, монетні комплекси), тоді саме допоміжні джерела у вигляді товарогрошей, 
медалей, орденів, письмових пам’яток допоможуть комплексно розкрити зміст проблеми. 
По-друге, технічні помилки у роботі сайту та людський фактор спричиняють розбіжності з 
пошуковими запитами та спричинюють проблеми з автентичністю монети.

Практика створення веб-сайтів різних організацій дозволяє сформувати низку 
загальних вимог, яким повинні відповідати й нумізматичні інтернет-ресурси. Вони базуються 
на загальних критеріях якості веб-серверів. До ключових показників якості веб-сервера 
належать:

 – глибина змісту; 
 – простота навігації;
 – стабільність інформаційних ресурсів;
 – оперативність оновлення інформації;
 – доступність для користувачів;
 – єдність дизайну всіх розділів [6, c. 16].
За даними параметрами сайт auction.violity.com. має такі якісні показники:
1. Зміст сайту складається з 12 розділів, кожен з яких має свої підрозділи. Окрім 

основної інформації, на сайті розміщені додаткові відомості про правила проведення аукціону, 
форум, архів. 

2. Навігація по сайту здійснюється шляхом переходу по розділах сайту, швидкого 
пошуку у відповідному вікні, також шляхом створення власного профілю.

3. Інформація на сайті оновлюється щохвилинно, що свідчить про достатньо швидке 
оновлення даних.

4. Сайт фактично є доступним для всіх користувачів мережі Інтернет, але інформація 
на ньому розміщена тільки російською мовою, що значно утруднює навігацію по ньому.

5. Всі розділи сайту є логічно взаємопов’язаними і графічно оформлені за однією 
спрямованістю.

Крім вищезазначених показників, можна виділити ряд недоліків:
 – Малоінформативність сайту.
 – Відсутність іншомовної версії сайту.
 – Відсутність статистики відвідин сайту.
 – Слабкий зворотний зв’язок з користувачами (відповіді на питання, що часто 

ставляться, обслуговування по електронной пошті);
 – Відсутність можливості спілкування відвідувачів сайту приватними повідомленнями.
Таким чином, сайт auction.violity.com є одним із навігаційних осередків пошуку та 

аналізу нумізматичних джерел [7, c. 203]. Саме даний сайт є об’єктом для проведення не 
тільки online аукціонів, а й вагомим джерелом для проведення нумізматичних досліджень.
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