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КАМ’ЯНІ ВАГОВІ ГИРІ АНТИЧНОГО ЧАСУ ЗІ ЗБІРКИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ANTIQUE STONE WEIGHTS FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM OF UKRAINIAN HISTORY

Анотація
Публікуються дві кам’яні вагові гирі VI–III  ст. до н. е. з археологічних знахідок 1938 р. в античному місті 

ольвія.
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Summary
Two stone weights of the 6th – 3rd centuries BC from the archaeological finds in the ancient city of Olvia (1938) 

are published.
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серед кам’яних виробів античного часу в зібранні нміу зберігаються 2  артефакти (інв.  №  б  5–2  935. 
о / 384 236 та інв. № б 5–1 834. о / 381 564). Перший записаний як мармурова плита з написом, другий – як 
мармуровий чотирикутник.

Ці предмети були знайдені експедицією іа  ан  урср під керівництвом Л.  м.  славіна в 1938  р. під час  
розкопок у заповіднику “ольвія” на ділянці “нг” (с.  Парутине очаківського р-ну миколаївської обл.) та 
надійшли до музею в 1938 р. з інституту археології ан урср. Під час їх наукового опрацювання у 2012 р. автори 
консультувалися зі с. н. с. іа нан україни, к. і. н. в. в. Крапівіною. з’ясувалося, що ці предмети – кам’яні вагові 
гирі VI–III ст. до н. е. (рис. 1, 2), тобто часу, коли в ольвії використовувалася евбейсько-аттична вагова система1.

схожі вагові гирі зберігаються в музеях італії2 (рис. 2, 3). артефакт із нміу (інв. № б 5–2 935), записаний як 

1  Крапивина В. весовые гири ольвии // исследование по античной археологии северного Причерноморья. – К., 
1980. – с. 89.

2  La bilancia nel mondo romano / [El. resours]: – Access mode: http://www.museorenzi.it/it/sezione-romana (last access 
14.03.2018). – Title from the screen.
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мармурова плита, – це важка контрольна гиря з мармуроподібного вапняку3. він має вигляд овальної плити із 
двома округлими заглибленнями, заповненими залишками металу (карбонат свинцю) та написом між ними. 
над написом та під ним є овальні заглиблення. Поверхня виробу шліфована. розміри гирі: довжина – 22,5 см; 
ширина – 16,5 см; висота – 6,8 см; діаметри округлих заглиблень 1,1 см та 1,2 см; довжина напису – 5,6 см; 
довжини овальних заглиблень 2,1 см та 2,4 см; глибини овальних заглиблень 0,4 см та 0,3 см.

округлі заглиблення із залишками металу призначалися для біметалевої ручки зі свинцевою основою та 
бронзовою дужкою. Після консультації із членом спілки художників україни, скульптором с. і. саратовським 
було реконструйовано схему кріплення ручки до гирі (рис.  5). в отвори розігрітої кам’яної гирі заливався 
розплавлений свинець, який завдяки низькій температурі плавлення (327,4⁰с) застигав поступово та потрапляв 
до найменших отворів. Після застигання утворювалися циліндричні свинцеві стовпчики, в яких робилися 
горизонтальні отвори, куди вкладалася бронзова частина ручки: виготовити суцільну бронзову ручку було 
неможливо, оскільки заливання до отворів розплавленої бронзи з температурою плавлення 800⁰с4 призвело 
б до розтріскування кам’яної гирі5.

напис на плиті вказує на вагу гирі. відомо, що такі гирі широко застосовувалися в зовнішній та гуртовій 
торгівлі, і в їхній основі була міна (427 г)6.

гиря з нміу вагою 3 кг 824 г фрагментована й пошкоджена ще в давнину. Її нижня частина збита, металева 
ручка відсутня. на нашу думку, первинна вага гирі становила 10 мін (4 кг 270 г).

Друга гиря – мармурова чотирикутна (рис.  2), належить до легких гир евбейсько-аттичної системи. 
Позначки на її поверхні, ймовірно, вказують на вагу. розміри: висота – 2 см; довжина – 4,8 см; ширина – 4,5 см; 
вага – 115,59 г (відповідає одній міні евбейсько-аттичної системи7).

такі гирі широко використовувалися в зовнішній та внутрішній торгівлі. Північне Причорномор’я було 
одним із важливих ринків античного світу. торгівля в містах зосереджувалася на агорі, де виборні агораноми 
контролювали правильність використання ваг і мір8. згідно з реформою солона9 594 р. до н. е., в афінській 
державі діючі системи мір та ваги були змінені10.

вагові гирі з нміу належать до післяреформного періоду. торговельний інвентар (мірні посудини, 
свинцеві, бронзові та кам’яні гирі, залишки ваг) належить до особливої категорії археологічних джерел із 
античних міст11. ваги відомі за зображеннями в розписах посуду та на кам’яних рельєфах VI–V ст. до н. е.12. 
Кам’яні вагові гирі належать до категорії рідкісних знахідок: до цього часу з розкопок ольвії були опубліковані 
лише металеві гирі13

таким чином, після наукового вивчення та нової атрибуції цих музейних предметів у науковий обіг 
введено 2 кам’яні вагові гирі VI–III  ст. до н. е. евбейсько-аттичної системи з ольвії, які нині експонуються в 
розділі “античні міста – держави Північного Причорномор’я” відділу “найдавніша та середньовічна історія 
україни” національного музею історії україни.

3  Одноралов Н. скульптура и скульптурные материалы. – м., 1982. – с. 221.
4  Мінжулін О. реставрація творів з металу. – К., 1998. – C. 66, 117.
5  реконструкція ручки важкої вагової гирі з мармуроподібного вапняку під інв. № б 5–2 935 зроблена художником-

реставратором Ю. П. бутом у майстерні нміу. Експонат знаходиться в експозиції музею.
6  Анохин В. торговля и денежное обращение // археология украинской сср. – К., 1986. –с. 495.
7  Крапивина В. весовые гири ольвии... – с. 88.
8  Ольговський С. античні держави Північного Причорномор’я. – К., 2007. – с. 98.
9  Чуистова Л. античные и средневековые весовые системы, имевшие хождения в северном Причерноморье // 

археология и история боспора. – симферополь, 1962. – т. іі. – с. 18.
10  словарь античности. – м., 1989. – с. 37.
11  Брашинский И. торговля // античные государства северного Причерноморья. – м., 1984. – с. 176.
12  Чуистова Л. античные и средневековые весовые системы... – с. 219, табл. 56 (2, 3); с. 222, табл. 59 (9).
13  Чуистова Л. античные и средневековые весовые системы…– с. 1–231; Крапивина В. весовые гири ольвии... – 

с. 83–93; Ее же. архаические весовые гири березани и ольвии // ольвия и ее округа. – К., 1986. – с. 105–111; Ее же. весовые 
гири // Культура населения ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – с. 131–133; Ее же. неопубликованные 
гири из раскопок ольвии // античные древности северного Причерноморья. – К., 1988. – с. 188–194.
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          Рис. 1. Важка контрольна                       Рис. 2. Легка мармурова гиря.                 Рис. 3. Антична вагова гиря. 
         вагова гиря. VI–III ст. до н. е.                VI–III ст. до н. е. Ольвія. Б 5–1 834.            VI–III ст. до н. е. Музей у Галілеї
                     Ольвія. Б 5–2 935.                                                                                                                                                  (Італія).

        Рис. 4. Антична вагова гиря.              Рис. 5. Реконструкція вагової гирі         Рис. 6. Зображення ваг на посуді.
              VI–III ст. до н. е. Італія.                           з мармуроподібного вапняку.                                    VI–V ст. до н. е.
                                                                                                             Ольвія. Б 5–2 935

Рис. 7-8. Зображення ваг на кам’яному  рельєфі. VI–V ст. до н. е.
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