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ВСТУП 

Актуальність дослідження. За двісті років досліджень Ольвії – одного з 

найвизначніших давньогрецьких полісів Північного Причорномор’я – здобуто 

величезну кількість писемних джерел: лапідарних написів, графіті, керамічних 

клейм, магічних заклять тощо. На жаль, до цього часу ці пам’ятки залишаються 

датованими доволі приблизно та не розглядаються з єдиних хронологічних та 

просопографічних позицій. Традиційні інструменти датування написів Ольвії 

(палеографічний, діалектологічний, формулярний тощо) дають змогу віднести напис 

лише до якогось століття. На процес застосування цих інструментів накладають свій 

відбиток і істотні суб’єктивні чинники. Через брак єдиної хронологічної опори та 

інші вади наявних методів вивчення різноманітних написів Ольвії, виникають 

нескінчені дискусії, наприклад, щодо відносного та абсолютного датування 

всесвітньо відомих декретів на честь Протогена, синів херсонесита Аполлонія, 

Нікерата Папіїва, хронології карбування «борисфенів», безлічі інших епіграфічних 

та нумізматичних пам’яток, що істотно ускладнює реконструкцію історичного 

процесу. Також бракує пов’язаних із суспільно-політичною історією та хронологією 

відомостей про родовий склад ольвійської громади, міжродові та внутрішньокланові 

взаємини впродовж століть, тобто, певним чином, залишаються в тіні самі основи 

просопографії Ольвії. В той же час, просопографія та суспільно-політична історія, 

для кожної з таких держав, як, наприклад, Мілет, Афіни, Родос тощо, побудовані 

саме на хронологічній основі, що міститься в так зв. епонімному календарі. Для 

античного світу є характерним застосування епонімного календаря: кожний рік 

отримував назву за ім’ям епоніма (царя, першого архонта, верховного жерця 

тощо), який «очолював» рік. Приклади застосування епонімного літочислення 

широко відомі, зокрема, в ольвійському декреті IosPE. I2. 32 на честь Протогена 

згадується рік жерця Геродора (за часів якого стався сильний голод) та рік жерця 

Плістарха (за часів якого знов стався страшний голод). Відповідно, календар 

являє собою перелік імен епонімів, зафіксований зазвичай у стовпцях на 

мармуровій плиті. Імена епонімів присутні також у інших джерелах (лапідарних 

написах, графіті, монетах тощо). Це створює можливість датування та 
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інтерпретації цих джерел на основі епонімного календаря. Водночас, історичний 

процес поповнюється його учасниками – реальними історичними особами.  

Наприкінці XIX століття академік В. Латишев опублікував великого 

розміру мармурову плиту з Ольвії (відому в наукових працях під кодом: IosPE. 

I2. 201), яка містила перелік громадян (надалі – Каталог). Питання щодо 

призначення документу та його хронології залишалися дискусійними; 

характерно, що в ньому були присутні імена, які відомі з інших лапідарних 

написів III та II ст. до н. е. У Каталозі також простежувалися імена прадідів, 

дідів, батьків та синів. Поновлені після закінчення Другої світової війни 

розкопки Ольвії надали нові написи, які містили ідентичні Каталогу імена, але 

датувалися ці написи вже IV ст. до н. е. Отже, протиріччя щодо датування та 

функціональної інтерпретації Каталогу поступово зростали.  

У 1980-х рр. Ю. Виноградовим та В. Рубаном, одночасно та незалежно 

один від одного, була запропонована гіпотеза щодо діахронного характеру 

Каталогу громадян Ольвії IosPE. I2. 201 (тобто, документ є епонімним 

календарем Ольвії). Гіпотеза була підтримана провідними науковцями, зокрема, 

Р. Шерком (R. Sherk), А. Аврамом (A. Avram), В. Крапівіною, В. Столбою 

(V. Stolba) та іншими. Однак, відкриття епонімного Каталогу, тобто, 

ольвійського епонімного календаря, обмежилося лише згаданою гіпотезою та 

впродовж майже 30 років ця ідея не набула подальшого розвитку. Це було 

зумовлено, насамперед, відсутністю надійного хронологічного реперу. Його 

наявність, за традицією, є головним чинником, який надає реальну можливість 

застосування стародавнього календаря: наприклад, основою для синхронізації 

календаря Мілету (тобто, прив’язки до абсолютного літочислення) став відомий 

факт виконання обов’язків епоніма Олександром Македонським у 333 р. до н. е. 

тощо. Із сучасних позицій, констатуємо, що зупинка в дослідженні календаря 

Ольвії була зумовлена не тільки відсутністю хронологічного реперу, а й тим, що 

можливості традиційних методів дослідження стародавніх написів щодо 

фрагментованого у верхній та нижній частинах Каталогу, були практично вичерпані. 

Але в останні роки спостерігається активне, достатньо продуктивне за 
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результатами, втручання в історичні дисципліни загальнотехнічних методів 

системного аналізу та математичного моделювання. На цих методах базується й 

нинішня дисертація, присвячена розв’язанню проблеми, що традиційно вважалася 

«нерозв’язною», а саме побудова єдиної хронологічної основи просопографії в 

контексті суспільно-політичної історії Ольвії Понтійської через синхронізацію та 

реконструкцію епонімного календаря IosPE. I2. 201 (тобто, порокового переліку 

ольвійської еліти) з застосуванням сучасних технологій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамах розроблення науково-дослідної теми відділу спеціальних галузей 

історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України 

НАН України «Спеціальні історичні дисципліни в контексті розвитку європейської 

науки» (державний реєстраційний номер 0115U002126) та кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, 

середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (державний 

реєстраційний номер 0116U007146). 

Мета дослідження полягає в побудові просопографії політичної та культової 

еліти, як основи суспільно-політичної історії Ольвії Понтійської на ґрунті 

синхронізації та реконструкції епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 (календаря) та у 

взаємозв’язку з іншими джерелами (пам’ятками епіграфіки, нумізматики Ольвії 

тощо). Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань:  

- загальна характеристика джерельної бази дослідження; 

- критичний аналіз історіографії проблеми, зокрема, Каталогу громадян Ольвії 

IosPE. Ι2. 201 та суміжних напрямів досліджень; 

- розроблення теоретико-методологічних засад дослідження, у тому числі:  

- виявлення основних системних властивостей та побудова математичних 

моделей Каталогу; 

- застосування принципу заміни хронологічного реперу системою 

хронологічних діапазонів; 
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- побудова теоретичних принципів хронологічної реконструкції лакун 

Каталогу та початкового розміру Каталогу, теоретичних основ дослідження 

просопографії Ольвії пізньоархаїчної – класичної доби (остання чверть VI – перша 

чверть IV ст. до н. е.), теоретичних основ дослідження просопографії післягетської 

Ольвії; 

- впровадження нових інструментів дослідження писемних джерел Ольвії – 

просопографічного датування, реконструкції та інтерпретації; 

 Практичні дії щодо синхронізації та реконструкції початкового розміру 

епонімного Каталогу передбачають:  

 - визначення послідовність дій щодо синхронізації Каталогу; 

 - обґрунтування реального хронологічного реперу Каталогу та «року 

Аполлона» в синхронізації III стовпця; 

 - практичну реконструкцію початкового розміру Каталогу;  

 - визначення хронологічних квот – нової історичної реалії, проблемних 

питань реконструкції місцерозташування фрагмента IosPE. I2. 201 в Каталозі, 

похибки синхронізації Каталогу й похибки просопографічного датування написів; 

Основи просопографії та суспільно-політичної історії Ольвії Понтійської V ст. 

до н. е. – І ст. н. е., хронологічно поділені на етапи, та включають: 

 - пізньоархаїчну-ранньокласичну просопографію (остання чверть VІ – перша 

чверть IV ст. до н. е.), пізньокласичну – ранньоелліністичну (друга чверть IV – 

перша чверть III ст. до н. е.), періоду кризи (друга чверть III до н. е. – перша 

половина II ст. до н. е.), пізньоелліністичної доби (кінець II ст. до н. е. – перша 

чверть І ст. до н. е.), просопографію післягетської Ольвії (вступ). 

Узагальнення отриманих результатів та їх доведення до стану, зручного для 

практичного використання (Додатки), включає:  

- загальний вигляд синхронізованого епонімного Каталогу Ольвії IosPE. I2. 

201, фрагменти гілок родів вищої еліти Ольвії, фрагменти гілок родів другорядної 

еліти Ольвії, характерні родові імена вищої еліти Ольвії, характерні родові імена 

другорядної еліти Ольвії, просопографічний коментар до епонімного Каталогу 
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Ольвії (хронологічна основа просопографії та суспільно-політичної історії 

ольвійського поліса), доповнення до епонімного Каталогу (післягетська Ольвія), 

перегляд традиційних датувань та побудова обґрунтованої хронологічної низки 

епіграфічних пам’яток Ольвії (лапідарних написів, графіті, магічних списків тощо), 

просопографічна інтерпретація монетних скорочень, просопографія вищої еліти 

Ольвії (у вигляді таблиць). 

 Об’єктом дослідження є Ольвійський поліс V ст. до н. е. – до III ст. н. е.  

 Предметом дослідження є політична та культова еліта Ольвії у визначених 

хронологічних межах. 

 Наукова новизна полягає в розв’язанні проблеми, яка традиційно вважалася 

«нерозв’язною» - синхронізації та реконструкції епонімного Каталогу (календаря) 

Ольвії Понтійської, тобто, у створенні надійної хронологічної основи на якій 

сформований новий науковий напрям – просопографія політичної й культової еліти 

Ольвійського поліса з притаманними цьому напряму теоретичними підходами, 

новим інструментарієм та систематизованим формулюванням.  

На захист винесено: 

 - вперше в антикознавстві, універсальні теоретичні основи синхронізації,  

реконструкції та інструментарій дослідження стародавніх епонімних календарів, які 

перебувають у фрагментарному стані та позбавлені хронологічних реперів; 

 - вперше, комплексні практичні розвідки, на основі яких досягнуто синхронізацію 

та реконструкцію календаря Ольвійського поліса;  

 - вперше, перегляд з єдиних хронологічних та просопографічних позицій 

традиційних абсолютних та відносних датувань сотень лапідарних написів, монет, 

графіті, керамічних клейм, магічних написів Ольвійського поліса; 

 - вперше, побудову основ просопографії політичної та культової еліти Ольвії 

Понтійської; 

 - вперше, нові данні щодо суспільно-політичної історії Ольвійського поліса, у тому 

числі, стосовно кланової боротьби.  

 Методи дослідження. Для дослідження всіх різновидів написів та монет 

Ольвії застосовані традиційні методи спеціальних історичних дисциплін 
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(просопографії, хронографії, генеалогії, епіграфіки, палеографії, ономастики, 

нумізматики тощо). Разом із традиційними методами дослідження написів, для 

досягнення синхронізації календаря Ольвії вперше використано системний аналіз та 

математичне моделювання. Також були запропоновані та введені в науковий обіг 

нові методи просопографічного дослідження: просопографічне датування, 

просопографічна реконструкція та просопографічна інтерпретація. Окрім того, 

запропоновано та використано новий метод моделювання хронології активної 

діяльності історичної особи (або групи історичних осіб).  

Хронологічні межі охоплюють майже шість століть – з V ст. до н. е. по I ст. н. 

е., включно. Водночас, епонімний календар Ольвії охоплює IV-I ст. до н. е. Завдяки 

спеціальним заходам хронологічне дослідження перенесено приблизно на одне 

століття раніше за початок введення календаря. З урахуванням чиннику 

спадкоємності в середовищі елітних родів Ольвії, дослідження поширене також і на 

перше століття н. е. Поодинокі родові гілки Ольвії піддаються дослідженню навіть 

до III ст. н. е. 

Географічні межі дослідження охоплюють переважно Ольвію та її хору також 

у нагальних випадках, античні поліси Середземномор’я (Афіни, Мілет, Родос, 

Ліндос, Дельфи, Делос, Смірна тощо), причорноморські поліси (Херсонес, 

Пантикапеї, Тіра, Істрія тощо). 

 Теоретичне значення здобутих результатів визначається розробкою 

універсальних теоретичних основ синхронізації та реконструкції стародавніх 

епонімних календарів, які перебувають у фрагментарному стані та позбавлені 

хронологічного реперу. Універсальними є і сформульовані в дисертації принципи 

просопографічних досліджень у хронологічних лакунах та за хронологічними 

межами календарів, теоретичні здобутки щодо моделювання життєдіяльності 

історичної особи (групи осіб), визначення хронологічних квот у стародавніх 

епонімних календарях. Крім того, сформульований та перевірений на практиці 

новий теоретичний принцип просопографічної ідентифікації історичних осіб 

(політичної та культової еліти), який, на відміну від традиційного ономастичного 

підходу, є більш виваженим, інформативним та продуктивним.  
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Практичне значення дисертації, насамперед, полягає в запровадженні 

нового наукового напряму досліджень Ольвії Понтійської –– просопографії в руслі 

суспільно-політичної історії впродовж багатьох століть із надійною хронологічною 

опорою на синхронізований та реконструйований календар. Використання нових 

інструментів просопографічного датування, просопографічної інтерпретації та 

просопографічної реконструкції цілком може бути застосоване й до нових 

епіграфічних знахідок. Теоретичні розвідки та висновки також можуть бути залучені 

до науково-пізнавальної, освітньо-педагогічної діяльності. Вони знайдуть 

застосування під час досліджень історії давньогрецьких полісів Північного 

Причорномор’я та Середземномор’я, складання підручників для вищих навчальних 

закладів та середніх шкіл та розробки навчальних програм і спецкурсів. Також 

можливе подальше використання здобутого масиву нових результатів і окремого 

фактичного матеріалу для написання узагальнювальних праць, монографій з давньої 

історії України, у тому числі, тих, що висвітлюють суспільно-політичну боротьбу 

ольвійських еліт, співвідношення локальних хронологій Ольвії, Херсонесу та 

Понтійського царства, перегляд нумізматичної колекції Ольвії з єдиних 

хронологічних та просопографічних позицій, продовження досліджень щодо 

просопографії післягетської Ольвії, впровадження поточненої схеми ольвійської 

лапідарної палеографії на базі віртуального хронологічного ряду написів, подальше 

дослідження епонімних каталогів античного світу з застосуванням розробленої 

універсальної математичної моделі календаря тощо. 

 Особистий внесок здобувача. Дослідження виконувалися здобувачем 

самостійно. Матеріали та положення, які мають наукову новизну та виносяться на 

захист, отримані здобувачем особисто.  

 Апробація результатів Результати дослідження висвітлювались упродовж 

2007-2016 рр. у формі оприлюднення на регіональних та міжнародних конференціях 

в Україні, РФ: Боспорский феномен: сакральный смысл региона, памятников, 

находок. Международная научная конференция (Санкт-Петербург, РФ, 2007 

р.); Проблеми історії та археології України. VI Міжнародна конференція, 

присвячена 150-річчю від дня народження академіка В. П. Бузескула (Харків, 2008 
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р.); VII Обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові 

дослідження» (Миколаїв, 2008 р.); VIIІ Обласна краєзнавча конференція «Історія. 

Етнографія. Культура. Нові дослідження» (Миколаїв, 2011 р.); IХ Обласна 

краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження» 

(Миколаїв, 2013 р.); Боспорский феномен: искусство на периферии античного мира. 

Международная научная конференция (Санкт-Петербург, РФ, 2009 р.); Боспорский 

феномен: население, языки, контакты. Международная научная конференция 

(Санкт-Петербург, РФ, 2011 р.); Античная цивилизация: политические структуры и 

правовое регулирование: Доклады международной интернет-конференции 

(Ярославль, РФ, 2012 р.); їх Читання пам’яті професора Петра Йосиповича 

Каришковського. Міжнародна наукова конференція (Одеса, 2009 р.); Х Читання 

пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського. Міжнародна наукова 

конференція (Одеса, 2013 р.); XVIII Сергеевские чтения. МГУ им. М. В. Ломоносова 

(Москва, РФ, 2011р.); I Международная конференция «Вопросы эпиграфики» 

(Москва, РФ, 2012 р.); Всероссийская конференция «Жебелевские чтения –ХV». 

Центр антиковедения и кафедра Древней истории СПбГУ (Санкт-Петербург, РФ, 

2013 р.); їх Міжнародна конференція «Проблеми історії та археології України» 

(Харків, 2014 р.); IV Международная конференция «Слово и артефакт: 

междисциплинарные подходы к изучению античной истории» (Саратов, РФ, 2014 

р.); IІ Международная конференция «Вопросы эпиграфики» (Москва, РФ, 2015 р.); 

IX Читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського. Міжнародна 

наукова конференція (Одеса, 2016 р.); Конференция, посвященная 70-летию со дня 

рождения Юрия Германовича Виноградова (Москва, РФ, 17-18 червня 2016 р); Х 

Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові 

дослідження» (Миколаїв, 2016 р.).  

З результатами досліджень також можна ознайомитись у електронних 

ресурсах. Перебіг досліджень з 2012 р. висвітлюється на персональному сайті 

«Дослідження епонімного Каталогу Ольвії IosPE. I2. 201» (режим доступу: 

kankit.com). Починаючи з 2010 р. cтатті та монографії коментуються провідними 

світовими критичними виданнями (Вull, SEG, Aristeas). Усі статті (та частково 
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монографії) після публікації викладаються у вільний доступ на міжнародній 

платформі (режим доступу: independent.academia.edu/NikolayNikolaev). Кількість 

відвідувань профілю та прочитань статей (Total Views) за період 2012 – 2016 рр. 

склала понад 5300. Відстежують перебіг досліджень (Followers) майже 160 фахівців 

з України, РФ, Франції, Греції, Болгарії, Італії, США, Німеччини, Румунії, 

Туреччини, Польщі, Великої Британії, Іспанії, Угорщини, Нідерландів, Сербії, 

Канади, Австрії, Чеської Республіки, Ізраїлю, Данії, Ірландії та інших країн.  

Публікації. Положення дисертації висвітлені у двох одноосібних монографіях 

та 41 публікації. У фахових виданнях – 33 публікації, з них 23 – у фахових виданнях 

України та 10 – у фахових виданнях Греції, Німеччини та РФ (2 статті зі 

співавторами: М. Dana (Сорбонський університет, Франція) та О. Білоусов (МДУ ім. 

М. Ломоносова, РФ)). Окрім того, за темою дисертації опубліковано в Україні, РФ 

понад 8 статей та тез докладів. 

 Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дисертації. Вона 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків (основний текст – 354 с.), списку 

використаних джерел та літератури (512 позицій), додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 525 с.; у додатки А і Б винесено 67 таблиць та 28 рисунків, які є 

невід’ємною частиною основного тексту. Також у додатках В, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, 

Й, К скомпоновані систематизовані результати досліджень, які мають довідковий, 

узагальнювальний характер та призначені для практичного використання.  
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РОЗДІЛ 1. 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА РОЗРОБКА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ.  

1.1 Окреслення джерельної бази дослідження. 

Джерельна база представлена декількома групами. Основними серед них є 

властиво сам епонімний Каталог IosPE. I2. 201, група наративних джерел, 

епіграфічні пам’ятки (лапідарний архів, графіті, керамічні клейми, магічні написи) і 

пам’ятки нумізматичні, у яких згадуються в тому чи іншому варіанті громадяни 

Ольвії. Всі вони знайдені на території Ольвійського поліса за весь період його 

дослідження. Окрему групу становлять написи інших держав античного світу. Це 

декрети та посвяти на честь видатних ольвіополітів, а також і їх меморіальні 

епітафії. Особливу групу джерел складають притаманні тільки елітним верствам 

населення розкішні будинки, скульптура, коштовна розписна кераміка, ювелірні 

прикраси тощо. 

Традиційно, упродовж тривалого історичного періоду персональний склад усіх 

основних інститутів адміністративної та релігійної влади (архонти та інші 

магістрати, жерці, епоніми) в Ольвійському полісі (аналогічно іншим полісам) 

формувався з вузької групи представників елітних родів. Доступні вивченню 

матеріали із суспільно-політичної історії Ольвії тією чи іншою мірою пов’язані, 

переважно, саме з цією категорією населення. Це визначає актуальність досліджень 

із систематизації відомостей про ольвійську еліту і, відповідно, побудови основ 

ольвійської просопографії. Водночас, і сам процес суспільно-політичної історії 

набуває імен учасників цього процесу – реальних історичних осіб. Відомо, 

наприклад, що епонімний каталог Мілету, у якому зосереджена просопографічна 

інформація про вищу еліту Мілету, є хронологічною основою суспільно-політичної 

історії Іонії впродовж тривалого періоду [129, с. 82-88]. Для Ольвії такою 

хронологічною основою може стати, в разі успішного розв’язання поставленого в 

нашій дисертації завдання, епонімний Каталог Ольвії IosPE. I2. 201. Важливим 

напрямом просопографічних досліджень Каталогу є аналіз його структури, тобто 

внутрішні зв’язки, але до цього часу цей напрям досліджень представлений 
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виключно ономастичними спостереженнями [179]. З Каталогом пов’язані й деякі 

інші (зовнішні) джерела. Під терміном «зовнішні джерела» розуміються пам’ятки, 

що виявлені за весь період вивчення Ольвії, у яких містяться просопографічні 

відомості про ольвійську еліту догетського періоду: наративні джерела, лапідарні 

написи Ольвії та інших центрів, монети, графіті, клейма на посудинах і черепиці, 

написи на гирях, олов’яних пластинах, дзеркалах, які мають характерні Каталогу 

імена та патроніми. Зауважимо при цьому, що джерелами нашого дослідження є 

лише пам’ятки, які містять імена ольвіополітів – представників вищої та другорядної 

еліти; уривчасті просопографічні відомості про рядових ольвіополітів, що містяться 

здебільшого у побутових графіті, не є об’єктом дослідження. 

До групи неписемних джерел належать властиві тільки досліджуваній 

категорії населення дорогі житла й особисті речі (перстень, можливо, з портретним 

зображенням ольвійської жінки, яка належала до вищих верств населення [296, 

с. 248-255]), дзеркала [272, с. 248-251] тощо), витвори мистецтва (у т. ч. – 

скульптура [66, с. 117-122]), вазопис. Водночас, ономастичні, лінгвістичні 

(діалектологічні) відомості, що містяться в джерелах, не є об’єктом нашого 

дослідження. Нижче розглянуто своєрідність, важливість та інформативність кожної 

з груп джерел.  

Наративні джерела. Ольвії Понтійській присвячена незначна кількість 

наративних джерел. Особи, що згадуються в цих джерелах, здебільшого належать 

вищій еліті. Твори Геродота (Herod. IV. LXXVІ–LXXХ) надають деякі відомості про 

грека Тімна та скіфську еліту, що мала в Ольвії високий статус: Орік, Скіл та інші. 

Інформація про Біона Борисфеніта (Diog.) ігнорується, оскільки суспільний статус 

Біона в Ольвії належить до найнижчих. Згадуються також географ (ймовірно) 

Діонісій Ольвіанський [27, c. 80-89], Сфер Борисфеніт [81, с. 171-191] (Plut. 

Cleomenes; Diogenes Laertius, VII. 37, 177 ), Посідоній Ольвіополіт [495, c. 877]. 

«Борисфенітська промова» Діона Хризостома (Dіo Chrys., XXX, 56) містить 

інформацію про юнака Каллістрата і старця Геросона. Слід зазначити, що наративні 
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джерела неодноразово коментувалися багатьма вченими впродовж століть, але 

просопографічна інтерпретація цієї інформації буде виконуватися вперше. 

Лапідарні написи. Для дослідника, що працює над питаннями просопографії 

та історії, епіграфічний матеріал завжди є дуже вадливим джерелом [146, с. 162-

177]. Історичні особи, що згадуються в групі лапідарних написів Ольвії IV-I ст. до 

н. е., належать до вищої еліти, і, так чи інакше, мають зв’язок із Каталогом. Це 

створює основу для виконання поточненого (просопографічного) датування групи 

написів і виводить дослідження написів Ольвії на якісно новий рівень. 

Лапідарні написи Ольвії фігурують, переважно, у фундаментальних збірках, 

зокрема – у виданні IosPE. I2, здійсненого В. Латишевим (1916 р.). Треба 

враховувати, що цікавість для нинішнього дослідження становлять лапідарні 

написи, у яких згадуються імена ольвійської еліти догетського періоду (написи, що 

датовані першими століттями н. е., не розглядаються). До таких написів слід 

віднести: IosPE. I2. 24, 25+31, 27, 32, 33, 34, 35, 76-78, 160, 161, 163, 164-166, 168, 

172, 178-180, 186-192, 195, 196, 201, 208-220, 270-271, 273, 277-278, 307, 326, 670-

672. Серед перелічених написів найбільш просопографічно насиченими є IosPE. I2. 

32, 76, 201 тощо. 

 Продовжує видаватися збірник I.Olbia (1968 р.), з якого величезну цікавість 

для дослідження становлять такі написи: I.Olbia 24, 26-30, 56-58, 65-68, 70-72, 74-76, 

113, 125, 168 тощо. Звернемо увагу також на нову просопографічну інтерпретацію 

посвяти I.Olbia 71 жерців Евресибія, виконану нещодавно В. Столбою [493] на 

найсучаснішому рівні. Переважно філологічний коментар щодо групи лапідарних 

написів надається в збірнику IGDOP Л. Дюбуа (1996 р.). Значна кількість 

лапідарних написів Ольвії, знайдених після 1968 р., у яких присутня 

просопографічна інформація, міститься, переважно, в окремих статтях [10; 11; 13; 

26; 49; 55; 57;60; 82; 88; 107; 108; 118; 129; 132; 138; 152; 153; 166; 191-196; 201; 218; 

228-229; 232; 236; 243; 342 тощо]. З огляду на чимале поповнення лапідарного 

архіву Ольвії за останні 50 років та необхідність його інтерпретації на сучасному 

рівні, А. Іванчиком готується до видання фундаментальна праця під назвою 
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IosPE. I3. Взявши до уваги помилки В. Латишева, одним із головних принципів 

видання IosPE. I3. проголошується особистий огляд кожного напису видавцем.  

Написи інших полісів. На відміну від статті Т. Кніпович [145, с. 119-153], у 

нинішньому дисертаційному дослідженні враховується інформація про 

ольвіополітів, що фігурують у написах інших полісів.  

Публікація епіграфічних пам’яток античного світу, у яких згадується Ольвія та 

ольвіополіти, бере початок із праці В. Латишева IosPE. Введення в науковий обіг 

нових епіграфічних документів виконувалось Ю. Виноградовим [56, с. 144-147], 

Б. Граковим [72, с. 231-315], П. Каришковським [123, с. 172-177], І. Свенцицькою 

[314, с. 93-99; 315, с. 263-266], М. Скржинською [321, с. 133-143]. Передусім 

розглядаються лапідарні написи з міст, розташованих в басейні Чорного моря на 

схід від Ольвії, Херсонесу Таврійського та Пантікапею. 

Матеріали з Херсонесу представлені почесним декретом IosPE. I2. 345 III ст. 

до н. е. на честь представника невідомого ольвійського роду, сина Евтія, 

ольвіополіта... [ὁ δεῖνα Ε]ὐθίου [Ὀ]λ?βιοπολίτ[α]ς..., написом IosPE. I2. 546 II ст. до н. 

е.... [....]Ὀλβιοπ[ολ...]... і написом NEPKh II 109 III-II ст. до н. е. зі згадкою народу 

ольвіополітів ὁ δᾶμ̣ος [Ὀ]λ̣βιοπ[ο]λί̣[τ....]....  

Фрагментований напис CIRB 151 з Пантікапею кінця II – середини III ст. н. е. 

Ὀλβιο[....] не має однозначного читання і лише ймовірно стосується Ольвії. 

Розглядаються епіграфічні пам’ятки з міст узбережжя Чорного моря, на захід 

від Ольвії. У напису з Тіри першої половини III ст. до н. е. (ближче до середини 

століття), невідомий тірієць увінчується ольвіополітами (Ὀλβιοπολίτας) лавровим 

вінком [133, с. 64]. Видавці пам’ятки вважають, що це може свідчити про участь 

Ольвії у збройному конфлікті між Істрією й Каллатісом – з одного боку, та Візантієм 

і Тірою – з іншого за контроль над морським портом західнопонтійського міста 

Томіс (орієнтовно в 260 р. до н. е.), у якому Ольвія, ймовірно, виступила на боці 

Візантія. З Каллатіса походять фрагменти вапнякової плити, на якій, за 
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припущенням П. Каришковського [116, с. 111-131], ймовірно, читається рядок [ὁ 

δῆμος ὁ Ὀ]λβι[οπολιτ ̣εῶν]. 

На відміну від літературних, кількість епіграфічних пам’яток поступово 

збільшується, завдяки, головним чином, археологічним розкопкам. Наприклад, до 

раніше відомих пам’яток нещодавно додалася надгробна стела IScM III 166 з 

Каллатіса, яка належала представнику невідомого роду Арістону, сину Сосіполіоса, 

ольвіополіту II ст. до н. е. – Ἀρίστων [Σωσι]πόλ[ι]ος Ὀλ[β]ιοπολίτης. Наступне 

місто – Томіс – представляє почесний декрет IScM II 5 на честь Ніла, сина якось 

тірійця [71, с. 231-315]. Декрет датується початком I ст. до н. е., у ньому згадується 

місто Ольвія – Ὀλβίαν πόλιν.  

Багатовікові зв’язки двох міст підтверджує також надгробок [IScM II 279] 

середини II – початку III ст. н. е. якогось Сатира, поставлений його батьком 

Понтіком, сином Нікія, ольвіополітами Ποντικὸς Νεικίου Ὀλβιοπολείτης. Ймовірно, 

ця ж особа згадується в лапідарних пам’ятках IosPE. I2. 82 і IosPE. I2. 128 Ольвії 

перших століть н. е. і належить до вищої аристократії післягетської Ольвії. 

Щодо латинського напису [100, с. 110-114] з Адамклісі (сучасна Констанца) зі 

згадкою Зевса Ольвіополітанського, то у видавців не викликає сумнівів ольвійське 

походження цього культу. 

Зв’язки Ольвії з Візантієм в I ст. н. е. підтверджує почесний декрет IosPE. I2. 

79 Візантійського поліса на честь Оронта ольвіополіта, Абабова сина Ὀρόντας 

Ὀλβιοπολείτας Ἀβάβου υἱός. Оронт, найвірогідніше, належить до знаменитого 

ольвійського роду Евресибіадів. 

У преамбулі декрету IosPE. I2. 24 (IGDOP 14 = SEG 26:848) про гроші, 

знайденого в Калхедоні (сучасний Анадолу-Кавак) і виданого орієнтовно 340 р. до н. 

е., згадується Борисфен – [εἰς Β]ορυσσθένη εἰσπλεῖν, а в тексті – Ольвіополіс... 

χαλκὸν καὶ τὸ ἀργύριο[ν] [τὸ] Ὀλβιοπολιτικόν. Дослідники небезпідставно 
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припускають, що текст декрету був прийнятий в Ольвії, а в храмі Зевса Урія, де він 

був виставлений, у ньому додали перший рядок. 

Напис IK Kalchedon 4 зі згадкою демотікона Ольвії на Гіпанісі [Ὀλβιανὸς τῶν 

πρὸς] Ὕπανιν (уточнений переклад Ю. Виноградова [56, с. 144-148]) другої 

половини II – першої половини I ст. до н. е. так само, як і декрет про гроші, 

знайдений біля входу в Понт, у Калхедоні. Декрет згадує, цілком ймовірно, 

представника роду Аристократидів, Κάνωβος Θρασυδάμαντους. Подвійне 

найменування Ольвії характерно і для Клароса, що міститься південніше; у 

документі SEG 30:1334, датованому приблизно 149-150 рр. до н. е.: Ὀλβιοπολειτῶν 

τῶν καὶ Βωροσθενειτῶν – ольвіополітів і борисфенітів. Просопографічна 

інтерпретація осіб, згадуваних у декреті, є сьогодні неможливою. 

Почесний декрет IosPE. I2. 77 з Косу на честь Посідея (Посідеїва?), 

ольвіополіта Ποσίδ[εος] [….]ου Ὀ[λβ]ιοπ[ολίτας] і почесний декрет IosPE. I2. 78 

Тенедоса на честь, ймовірно, Посідея, сина Посідеїва, ольвіополіта [ὁ δεῖνα 

Ποσ]ιδέου Ὀλβιοπ[ολίτας…] належать тій самій особі, – ольвіополіту зі знаменитого 

роду Діонісіїв, – і датуються межею III-II ст. до н. е. 

Синхронні зазначеним, виконані на одному камені, почесні декрети IG 813 і IG 

814 з Делосу на честь проксенів і евергетів делоcького святилища Аполлона 

Посідея, сина Діонісія, ольвіополіта Ποσίδεος Διονυσίου Ὀλβιοπολίτης і Діодора 

А(г)рота, ольвіополіта [Διόδωρο]ς Ἀρώτου [Ὀλβιοπολίτης]. Унікальне ольвійське 

ім’я Ἀγρότας трактоване тут дещо невірно – пропущена «гамма» після «альфи” 

(можливо, помилка виконавця напису). Разом з тим слід у цьому зв’язку зауважити, 

що документ IG IX 2526 з Ларісси засвідчує в Греції ім’я Арота –... Ἀρότης Ἀρότου. 

Персони, присутні в делоському декреті належать до згаданого вище ольвійського 

роду Діонісіїв. Родинні зв’язки вищезгаданих проксенів і евергетів досліджені в 

історіографії [219, с. 171]. 
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На острові Кос знайдений ще один документ. Це – виконана на мармуровій 

стелі епітафія (Bosnakis, Epigraphes 9), яка датується III ст. до н. е.: [Σ]ώπολις 

Μοιραγόρεω Ὀλβιοπολίτης – Сополіс, син Мойрагора, ольвіополіт. Патронім 

Μοιραγόρεω зіставлений із патронімом Εὄβολος Μοιραγόρεω з defixio IGDOP 101 

останньої чверті V – першої чверті IV ст. до н. е. Це дає змогу умовно виділити 

другорядний ольвійський рід чи гілку Мойрагорів. 

З Мілету походить декрет I.Milet 57 про ісополітію Мілету та Ольвії, який 

датується першою половиною двадцятих рр. IV ст. до н. е.: τάδε πάτρια 

Ὀλβιοπολίταις καὶ Μιλησ[ί]οις... Фактична реалізація цих «отчих встановлень» у 

Мілеті, на думку Б. Гракова [72, № 36, 37], зафіксована фрагментами написів про 

внесення іноземців до числа мілетських громадян. Це фрагмент I.Μilet 113 III ст. до 

н. е., знайдений неподалік Лев’ячої бухти, у якому, ймовірно, згадується етнікон 

ольвіополітів, і фрагмент I.Μilet 156 II ст. до н. е., що також ймовірно, містить 

етнікон ольвіополітів. 

Найпівденнішою межею цього дослідження є острів Родос. У східному 

некрополі цього острова знайдено фрагмент NSER 95 прямокутної надгробної стели 

з написом Ἡδε[ῖα] Ἀριστοκρ[ίτου?] Βορυσθε[νῖτις] – Гейдейя, дочка Аристокрита?, 

борисфенітка. Характер пошкодження цього напису дає змогу альтернативно 

віднести її або до роду Аристокритидів-Сократидів (...Ἀριστοκρ[ίτου?]), або до 

Аристократидів (... Ἀριστοκρ[ατου?]). 

З Дельф походить декрет ВСН 1928:52 263-260 рр. до н. е. на честь проксена й 

евергета дельфійського святилища Аполлона Діонісія, сина Діонісія, борисфеніта – 

Διονυσίωι Διονυσίου Βορυσθενίτηι, вигнаного, очевидно, з Ольвії через загострення 

кланової боротьби групою Антестерія з роду Аристократидів дещо раніше 263-

260 рр. до н. е. 

В Афінах Ольвія Понтійська репрезентована надгробком I-II ст. н. е. з 

афінського акрополя Пофоса, сина Деметрія, Борисфеніта – Πόθος Δημητρίου 
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Βορυσθενίτης (IG II² 8423). Інформація щодо родової належності цієї особи відсутня. 

Другий афінський документ ATL (IG I3 71) – фрагмент податкового списку 425/424 рр. 

до н. е. членів Афінського морського союзу, у якому окремими дослідниками 

реконструюється рядок зі згадкою Ольвії – Τ Ὀ[λβιοπολίς], – можна лише умовно 

віднести до документів, пов’язаних з Ольвією Понтійською. Є солідна бібліографія 

(див. нижче) pro et contra з питання реконструкції цього ряду, оскільки згадка Ольвії 

у цьому списку є важливим прямим аргументом про входження Ольвії до 

Афінського морського союзу. Розгляд цього документа буде виконано дещо 

пізніше – в розділі, присвяченому взаєминам Ольвії та Афінського морського союзу. 

З Амфіполя походить надгробний пам’ятник SEG 39:568 IV ст. до н. е. Тлесона 

(?), Борисфеніта – [Τλή]σων Βορυσθενίτης. В Ольвії таке ім’я не траплялось, а 

патронім покійного ольвіополіта в документі не наводиться. На цій підставі, навіть 

орієнтовно, неможливо віднести цю особу до будь-якого відомого ольвійського 

роду. 

Для деяких із перелічених написів зафіксований зв’язок з епонімним 

Каталогом. Наприклад, дев’ять (!) написів з інших міст (IosPE. І2. 77, 78, 670, 671, 

672; ІG 813; ІG 814, BCH 1928-52 ) пов’язані з родом Діонісіїв [82, с. 261-265; 219, 

с. 171-198]. Низку написів з інших міст (IosPE. І2. 345, IScM III 166, SEG 39:568) 

ідентифікувати не вдається. Ольвійське походження декрету IScM I 65 з Драгомірни, 

на підтвердження досліджень румунського епіграфіста та історика В. Кожокару [152, 

с. 297-318], надійно доведене завдяки наявності просопографічних зв’язків із 

Каталогом. 

Не враховуються нами імена іноземців, які згадуються в почесних декретах 

Ольвії, а також присвяти та надгробки [55, с. 5-56; 166, с. 63–67] іноземців (IosPE I2. 

232, 223; I.Olbia 98). Водночас, повністю виключати іноземців із переліку 

неправомірно. Так, привілеї, даровані синопському екс-тирану Тімесілею [49, с. 65-

90], підіймали його статус на один рівень (з огляду на його минуле та майновий 

стан) з найбагатшими та авторитетнішими громадянами Ольвії. До цієї групи 
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належать також Аріх (Орік), Стефан, син Олександра зі Смірни, і, можливо, якийсь 

син Зобія. 

Звертає на себе увагу присутність серед еліти групи імен, які пов’язуються з 

діаспорою Херсонесу. Розроблення теми херсонеської діаспори та співвідношення 

локальних хронологій Ольвії та Херсонесу, очевидно, є перспективним завданням 

ольвійської та херсонеської просопографії. 

Нумізматичні пам’ятки. Інформативні можливості Каталогу не 

вичерпуються підкресленим вище збігом імен епонімів з іменами з лапідарних 

написів, оскільки є чималий пласт матеріальної культури догетської Ольвії, 

представлений монетами. 

Написи на цих пам’ятках містять імена монетних ольвійських магістратів, для 

яких розроблена, переважно, досить надійна хронологічна шкала. На цій базі 

подальше дослідження буде пов’язане з зіставленням імен, що містяться в монетних 

легендах, з іменами епонімів із Каталогу. Монетні легенди вивчаються з точки зору 

як хронології, так і просопографії. Це уможливлює поточнення їх датування, а також 

прив’язки монетних випусків до окремих знатних родів. З іншого боку, оскільки 

монети Ольвії датуються здебільшого в межах 5-25 років, виникає реальний шанс 

отримання результатів, які підтверджують вірність прийнятої в першому 

наближенні моделі синхронізації Каталогу. 

За своєю інформативністю монетні легенди, безумовно, поступаються 

лапідарним написам: останні містять, переважно, ім’я та патронім особи, тут же 

імена зазвичай наводяться в скороченому вигляді, а патронім, за окремими 

винятками, не вказується. Крім того, присутня [6, с. 34] велика різноманітність у 

застосуванні монограм, використовуються одно- і двоскладникові конструкції, 

абревіатури тощо. 

Усі ці нюанси привносять елемент певної невизначеності в інтерпретацію 

пам’ятки, що було зауважено, наприклад, В. Крапівіною [163, с. 129] стосовно 

агораномних клейм. Брак інформації іноді компенсується рідкістю імен (наприклад, 

Πεδιέως, Μόσχος), або використанням характерних родових імен [219, Додаток 

№5]. Проте загальний рівень достовірності датувань та історичної інтерпретації 
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легенд на монетах значно нижчий, аніж рівень, що забезпечується лапідарними 

написами. Так, скорочення ΑΓΑ на монетах інтерпретують іменами Ἀγαθῖνος, 

Ἀγαθάρκος тощо. Саме в таких випадках надійна ідентифікація навряд чи можлива. 

Загалом, згадані імена суголосні іменам представників знатного другорядного роду 

Агатинів з Ольвії, близького до Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів [244, с. 27]. 

Також відповідно до античної традиції, особа, яка була епонімом, посаду 

монетного магістрату виконувала хронологічно близько до виконання епонімної 

посади [101, с. 85]. Опосередкованим свідченням справедливості такого перебігу 

справ для Ольвії може слугувати, наприклад, інформація з декрету IosPE. I2. 35 на 

честь амісенського кібернета, де якийсь Посідей Анаксагорів (Ποσιδέος 

Αναξαγόρου), виконавши обов’язок жерця-епоніма, наступного року став архонтом 

[129, с. 87]. Аналогічні матеріали виявлені під час дослідження списку імен жерців, 

які «подбали» про скарбницю з декрету IosPE. I2. 76 про тарифи на 

жертвопринесення [219, с. 170]. Разом з тим, збіг імен епонімів із синхронними 

скороченнями на монетах, можливо, свідчить лише про те, що ці монети 

хронологічно близькі року виконання епонімату; функції та посади осіб, прихованих 

за цими скороченнями, не є відомими; умовно ці особи називаються монетними 

магістратами. 

Безперечно, кожне ототожнення монетної легенди повинно бути обґрунтовано 

реальними хронологічними і просопографічними аргументами. Як приклад, 

розглядається просопографічна інтерпретація монограми ΒΟΣ на «борисфені» [136, 

с. 81. №68]. У другому стовпці Каталогу є рядок з ім’ям епоніма Μῦς Βοσπορίχου. 

Це означає, що його батько, Βοσπορίχος τοῦ δεῖνος, ймовірно, виконував епонімну 

посаду в III ст. до н. е. У цей же період (кількома роками раніше або пізніше 

виконання епонімата) цей Βοσπορίχος, вірогідно, виконував посаду монетного 

магістрата, що підтверджується монограмою зі скороченням ΒΟΣ. 

Зрештою, отримано підтвердження висновків О. Зографа [101, с. 131] і 

П. Каришковського [136, с. 82] про випуск «борисфенів» аж до 240-220-х рр. до н. е. 
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включно. Це твердження ґрунтується на тому, що монограма ΒΟΣ належить до 

завершальних, масових випусків «борисфенів», а ім’я Βοσπορίχος для Ольвії є 

досить рідкісним. У такий спосіб, можна зіставити монетні випуски 340-335 рр. до 

н. е., що містять легенду ΜΟΣΧ або ΜΟΣΧΙ, з батьком епоніма 300 р. до н. е. на ім’я 

Ἀθηνόδωρος Μόσχου, хоча тут є деякі нюанси. П. Каришковський [114] абсолютно 

вірно вважає, що ідентифікація батька епоніма Афінодора Мосхова (Ἀθηνόδωρος 

Μόσχου) зі скороченням ΜΟΣΧΙ неприйнятна через те, що це скорочення 

стосується імені Мосхіон, а не Мосх. Обидва ці суголосні імені – рідкісні для Ольвії 

і, безумовно, є характерними іменами одного роду – Мосхів. Отже, у генеалогічних 

розрахунках нічого не змінюється. 

Здебільшого, ототожнення монетних легенд, що являють собою скорочене до 

двох-трьох літер написання імені монетного магістрату або епоніма, на жаль, не має 

однозначного трактування. Так, скорочення ΕΥ з формального погляду може 

означати, що в Ольвії зустрічаються імена Εὑρησίβιος, Εὔδωρος, Εὔξενος, 

Εὐφρόνιμος, Εὐβίοτος, Εὐμένης та ін. Водночас, якщо звернутися до матеріалів [52, 

с. 147] про рід Евресибіадів в Ольвії на початку IV ст. до н. е., гіпотеза [290, с. 80] 

про те, що ця легенда стосується імені Εὑρησίβιος, не позбавлена сенсу. 

Видатний дослідник античної нумізматики А. Зограф, у статті, що зберігалась 

у його архіві й лише нещодавно опублікована [102, с. 33-37], визнав: 

«...розшифровка монограм на монетах становить одну з найважчих і невдячних 

завдань античної нумізматики. Дуже рідкісні випадки, коли автору такої 

розшифровки вдається через абсолютно переконливі зіставлення відразу завоювати 

своєму тлумаченню монограми загальне визнання».  

Думка А. Зографа збігається з матеріалами В. Анохіна [6, с. 34], який вказав на 

велику різноманітність у застосуванні додаткових знаків в елліністичній 

нумізматиці Ольвії. У нашому ж дослідженні досить багато монетних скорочень і 

монограм уперше здобула поіменну ідентифікацію та успішно співвіднесена з 

іменами реальних історичних осіб – ольвійських епонімів. Це стало можливим через 
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заміну ономастичних досліджень (характерних для попереднього етапу дослідження 

монет Ольвії) просопографічними, на базі синхронізованого Каталогу. Як відомо, 

датування монет, на відміну від написів, має достатньо вузькі хронологічні рамки. 

Ці рамки накладалися на аналогічні хронологічні ділянки Каталогу, і в цих часових 

відрізках проводився пошук епонімів, яких можна було б зіставити з монетними 

монограмами і скороченнями. На думку П. Каришковського [129, с. 82] і В. Рубана 

[275, с. 39-40], у період IV-I ст. до н. е. вузька група осіб із найзнатніших 

ольвійських родів займала керівні посади майже в усіх інститутах політичної та 

релігійної влади в полісі. Існує й нумізматичний матеріал, у легендах і монограмах 

якого вгадуються фрагменти імен тих чи інших представників ольвійської знаті. Як 

уже було сказано вище, з огляду на античну традицію передбачається, що виконання 

посади епоніма для окремих персон, було, здебільшого, хронологічно близьким до 

виконання ними посади монетного магістрата [101, с. 85]. Важливо підкреслити 

просопографічну особливість в обійманні посади монетного магістрату (а можливо 

й інших магістратур), яка полягає, зазвичай, у спадкуванні цієї посади нащадками. 

Такі приклади наслідування посад добре простежуються в родах, наприклад, 

Пантаклів-Клеомбротів і Протогенів. Розшифровки монетних монограм ΚΕ 

(Каллінік Евксенів), ΜΒ (Міс Боспорихів) та інших дали змогу, з урахуванням 

сказаного вище, вирішити в нашому дослідженні низку важливих історичних 

завдань. 

Нумізматичні пам’ятки привертали до себе увагу дослідників із самого 

початку досліджень ольвійського поліса. Але найбільший інтерес для дослідження 

складають праці, датовані не раніше 30-х рр. минулого століття. 

У трудах О. Зографа [101; 102] закладено основи наукової класифікації та 

датування ольвійських монет. Трудами видатних вчених – П. Каришковського 

[114;117;119-120;124;126-128;130-131;136;] та В. Анохіна [5-10] – відтворена історія 

грошового обігу, класифікація монетних типів та їх датування. На жаль, написи на 

монетах цими вченими розглядалися, переважно, з позицій ономастики. Є лише 

декілька гіпотез В. Анохіна [6], пов’язаних із просопографічною інтерпретацією 

групи легенд – ΠΡΩ, ΠΡΩΤΗΡ, ΑΓΑ тощо, але їх тлумачення, – на чому ми 
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зупинимось нижче, – не відповідає, у світлі новітніх просопографічних розробок, 

дійсності. 

До фундаментальних праць В. Анохіна, П. Каришковського та О. Зографа 

необхідно додати значну кількість наукових статей, в яких розглядаються ті чи інші 

аспекти грошового обігу та нумізматики ольвійського поліса [2-3; 83; 156; 207; 213; 

268; 274; 278; 302; 306; 324; 327; 367; 418]. 

Написи на гирях і керамічних клеймах. Зауважена вище вузькість кола 

ольвійської еліти, у середовищі якої було звичайною практикою почергове обрання 

її представників на вищі державні посади, дає змогу висунути таке теоретичне 

положення: згадка про ту чи іншу персону в лапідарному написі означає високу 

ймовірність виконання саме цією особою (або її родичами) посади магістрату; у 

випадку одночасної присутності фігуранта в написі й Каталозі ця ймовірність 

зростає. Відповідно до традиції, передбачається й те, що виконання посади 

магістрату відповідною особою, було хронологічно близьким до виконання нею 

посади епоніма [163, с. 140-147; 164, с. 127-141; 262, с. 52-62; 71]. З пам'яток 

матеріальної культури ольвійського поліса виділяється група керамічних клейм та 

написів на гирях, імена на яких збігаються з іменами Каталогу. Отже, вивчення цієї 

категорії епіграфічних матеріалів є також перспективним при виконанні нашого 

дослідження. Зауважимо при цьому значний внесок у дослідження ольвійських 

керамічних клейм наших попередників і колег: І. Брашинського [38], В. Рубана [275] 

та В. Крапівіної [161; 163]; В. Крапівіна, крім того, займалася і вивченням гир [163]. 

Графіті. Виданню, класифікації та інтерпретації графіті присвячена значна 

кількість досліджень, зокрема – А. Русяєвої, В. Яйленка та ін. [14, с. 52-55; 270, 

с. 115-124; 23; 89, с. 40-56; 61, с. 134-142; 328-329; 484, с. 499-517; 485, с. 63-92; 482, 

с. 93-116]. Одначе власне просопографічні дані з ольвійських графіті об’єктом 

спеціального вивчення не були. 

Особливістю графіти, на відміну від лапідарних написів, є більш низька 

інформативність і достатньо широкий спектр їх можливої інтерпретації. Думка 

Т. Кніпович [145, с. 123] щодо віднесення графіті лише до рядового населення, як 



 28 

свідчить практика, безпідставна. Спільне вивчення графіті й Каталогу додатково 

підтверджує безперечну належність цілої низки цих документів до вищої 

ольвійської еліти – Діонісіям, Аристокритідам-Сократидам, Каллінікам та ін. [219, 

с. 176-180]. Проте належність окремих імен із графіті до еліти Ольвії вимагає 

відповідного обґрунтування, зокрема – на основі добору імен «аристократичних» і 

виключення звичайних [179, с. 348]. 

Така класифікація імен, на превеликий жаль, має умовний характер. Так, 

Ю. Виноградов [52, с. 76] виділяв нову ольвійську аристократію VI-V ст. до н. е., 

представники якої, ймовірно, в метрополії, – до їх переселення в Ольвію, – належали 

до нижчих соціальних верств, що могло накласти відбиток на антропонімію цієї 

аристократії. Очевидно, при інтерпретації графіті слід враховувати вартість 

посудини, на якій був вирізаний напис (так, напис на аттичному колонному кратері 

560-550 рр. до н. е. вазописця Лідоса, ймовірно, Артеміс, дочки Гіпасія, трактується 

як посвята еліти [284, с. 36; 298]). Слід, одначе, брати до уваги й той факт, що 

нанесені на не надто дорогій кераміці графіті не обов’язково належать нижчим 

категоріям населення: відоме графіті фіаситів Бореїків виконане на випадково 

підібраному керамічному фрагменті [219, с. 70]. 

З усього сказаного випливає висновок: реальні просопографічні відомості 

можуть міститися тільки в графіті з повними іменами персонажів. На жаль, таких 

графіті небагато. 

Магічні написи. Йдеться про написи на свинцевих пластинах, але відомі 

магічні написи й на кераміці та кістяних пластинках. 

Початок вивчення магічних написів ольвійського поліса, безперечно, 

пов’язаний із публікаціями В. Шкорпіла [380] та Е. Діля [89]. Чималий внесок у 

першій половині минулого століття зроблено С. Дложевським [91], І. Толстим [350], 

С. Тохтасьєвим, А. Русяєвою, О. Білоусовим, М. Дана (M. Dana), Л. Дюбуа 

(L. Dubois), О. Колору (O. Cоloru) та ін.  

Ними в науковий обіг введено значну кількість магічних написів Ольвії, що 

походять, переважно, з некрополя. О. Білоусовим активно готується до видання 
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корпус магічних написів Ольвії. Але серед різноманітних аспектів вивчення цих 

пам’яток найбільш поширені лінгвістичні та ономастичні розвідки. Водночас, 

видавець великої групи магічних написів С. Тохтасьєв цілком слушно зазначив, що 

нам ще тільки належить навчитися перетворенню ономастичного матеріалу в 

повноцінне історичне джерело в умовах, коли традиційних джерел або бракує, або 

вони відсутні взагалі [355, с. 72-98; 422, с. 135-138; 423, с. 69-73; 430, с. 159-186; 431, 

с. 121; 434, с. 225-227; 500]. 

Тим часом, у результаті дослідження проблем синхронізації епонімного 

Каталогу IosPE. I2. 201 (з похибкою +2 / – 4 рр.) запропонована хронологічна основа 

в контексті суспільно-політичної історії Ольвії IV-I ст. до н. е., а база для аналізу 

написів цієї грецької колонії поповнився новими просопографічними 

інструментами: методами інтерпретації, датування і реконструкції [227, с. 445-514]. 

Це відкриває нові перспективи для вивчення, зокрема, магічних написів на якісно 

новому рівні, спираючись на хронологічну шкалу і просопографічну інформацію з 

Каталогу, у сукупності з іншими синхронними написами (з тотожними іменами). 

З усього розмаїття питань, що виникають у дослідників магічних написів на 

свинцевих пластинах (tabellae defixiones), нами розглядаються лише питання 

просопографії – тобто родової ідентифікації осіб, які згадуються в цих пам’ятках. 

Т. Кніпович зазначала, що суспільне становище таких осіб навряд чи було 

особливо високим [145, с. 123]. Проте результати одночасного дослідження Каталогу 

і написів на свинцевих пластинах не підтверджують цю гіпотезу. Опосередкованим 

свідченням того, що особи, згадувані в пластинах, належали, принаймні, до 

заможних верств населення, може вважатися (хоч і не беззаперечно) їх участь у 

судових позовах. Здебільшого, імена на свинцевих пластинах належать до 

«аристократичних» [179, с. 391] – як для суспільно-політичної практики 

ольвійського поліса. 

З позицій просопографії до розглянутої категорії пам’яток належать і, доволі 

рідкісні, побутові листи на свинцевих пластинах [див., наприклад: 43, с. 74-100]. 
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Неписемні джерела. До цієї групи наших джерел належать пам'ятки 

матеріальної культури: нерухомі об'єкти та окремі артефакти (палаци, мармурова 

або бронзова скульптура, ювелірні вироби, вазопис тощо). Майже всі вони (за 

винятком, наприклад, бронзового дзеркала [272]) не містять імен та інших 

просопографічних відомостей [109; 206; 273] і використовуються в нашому 

дослідження лише опосередкована, для підтвердження належності їх власників до 

числа ольвійської еліти. 

Загалом, розглянута вище джерельна база дає змогу дослідити заявлену тему 

та досягти поставленої мети. Слід, одначе, брати до уваги необхідність здійснювати 

дослідження на основі всього комплексу визначених джерел – усіх їх груп, беручи за 

основу Каталог громадян Ольвії IosPE. I2. 201. 
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 Історіографія. 

Ще 50-60 років тому просопографічні дослідження зводилися до побудови 

переліку громадян, про що свідчать широко відомі праці Т. Кніпович (щодо 

ольвійського поліса [145, с. 119-153]) та В. Даниленка (щодо херсонеського поліса 

[80, c. 136-178]). Сучасне ж уявлення щодо виконання просопографічних 

досліджень, як до дослідження ольвійської громади, сформовано здобувачем на 

основі тези проф. В. Ставнюка [345 с. 8; 346] стосовно вивчення античної історії: 

«…більш конструктивним здається розуміння суспільства як системи, в котрій 

взаємодіють різні чинники суспільно-політичного, культурно-релігійного, 

економічного (у найширшому розумінні цього терміну) та навіть екологічного 

характеру. Такий підхід до вивчення історії античності дає змогу враховувати 

позитивні надбання різних шкіл, теорій і навіть дисциплін».  

Отже, для досягнення поставленої мети, окрім історії вивчення головного 

об'єкта нинішньої дисертації – епонімного каталогу IosPE. І2. 201 – необхідно 

проаналізувати історіографію дослідження суміжних проблем, зокрема – пов’язаних 

із характеристикою населення ольвійського поліса та його етнічного складу, 

процесами грецької колонізації Північного Причорномор’я, взаємин із варварською 

периферією античної грецької цивілізації, дослідженням історії античного Світу 

загалом, особливо звертаючи увагу на проблеми тиранії та політичної боротьби в 

грецьких полісах тощо.  

Історіографія Каталогу. Як підкреслено вище, Каталог IosPE. Ι2. 201 є 

головним просопографічним документом ольвійського поліса. Для більш цілісного 

сприйняття Каталогу (Рис. 1.1, 1.2) та подальшого його ефективного дослідження із 

самого початку висвітлимо 125-річну історію його вивчення.  

Вперше Каталог громадян Ольвії опублікував у першому виданні своєї 

монументальної праці IosPE акад. В. Латишев, який виявив, що в цьому Каталозі 

досить часто трапляються імена батьків, онуків і дідів (наприклад, Ἀριστοκράτης 

Ἀρίστων[ο]ς і Ἀρίστων Ἀριστοκράτους, Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς і Πρωτογένης 

Εὐδώρου та інші). Однак, він не зрозумів призначення Каталогу, зазначивши: 

«...шкода, що в переліку немає нічого, що дає можливість точніше визначити його 
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характер і походження; я не зупиняюся на здогадках, які можуть знайтися у 

кожного...» [10, с. 180]. В. Латишев зазначив також що в Каталозі згадуються імена, 

які трапляються і в інших лапідарних написах Ольвії, наприклад, Κλεόμβροτος 

Παντακλέους (IosPE. Ι2. 179), Παντακλῆς Κλ[εομβρότου] (IosPE. Ι2. 180), Εὑρησίβιος 

Δημ[ητρίου](IosPE. Ι2. 187) та ін. Спираючись на це, видавцем був зроблений суто 

формальний висновок про синхронність Каталогу і цієї групи написів (IosPE. Ι2. 

188). Зокрема, В. Латишев [72, с. 258] припустив, що епонім Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ з 

Каталогу є батьком братів Агрота й Посідея, синів Діонісія (Ἀγρότα και Ποσίδεος 

Διονύσιου) з посвяти IosPE. Ι2. 189. Надалі це було прийняте Б. Граковим [72, c. 

247], А. Білецьким [13, с. 95], А. Русяєвою [284, с. 207], Т. Кузнецовою [184, с. 3-8], 

Р. Шерком (R. Sherk) [489, с. 236]. (Фактично батьком Агрота та Посідея, синів 

Діонісія, як встановлено на нинішній час [219, с. 183], є Діонісій Діонісіїв, персонаж 

почесного декрету Дельфійського святилища 263-260 рр. до н. е.). 

Видавець датував Каталог і згадану групу написів [186, с. 86] III ст. до н. е. 

Водночас, він виявив, що в Каталозі написання літер α, ε, θ, μ, ω відповідає більш 

пізньому періоду. Дослідник був змушений поставити під сумнів можливість 

використання палеографічного аналізу, зазначивши, що до нас дійшла дуже 

незначна кількість ольвійських написів найдавніших часів; на підставі одного лише 

характеру письма майже неможливо висловлювати цілком упевнені судження про 

час того чи іншого документу (IosPE). (Надалі, у другій редакції IosPE. Ι2. В. 

Латишев [с. 196] змістив датування Каталогу до початку II ст. до н. е.). 

До честі видатного дослідника, академік В. Латишев розумів, що у вивченні 

цього документа багато прогалин і він, з огляду на його особливості, руйнує систему 

палеографії, що склалася до того часу; усі датування В. Латишева достатньо 

обережні і супроводжуються великою кількістю застережень. (Зокрема, В. Латишев 

[11, с. 137] зазначав, що Каталог не може належати до часу більш пізнього, ніж II ст. 

до н. е. на тій підставі, що серед стількох імен громадян немає жодного негрецького. 

Це спостереження, практично, є непрямим підтвердженням діахронного характеру 

Каталогу). Аналогічний, обережний підхід до датування написів, що мають 



 33 

курсивний шрифт, який збігається зі шрифтом Каталогу, через багато років 

повторили видавці збірника I.Olbia, публікуючи написи I.Olbia 35, 36, 37, 38. 

Упродовж 70-80 років авторитет В. Латишева домінував над цим документом 

[304, с. 98-100]. Однак, досліджуючи палеографію Каталогу, Т. Кніпович [145, 

с. 131] віднесла його до часу не більш раннього, ніж II ст. до н. е. Вона також 

визнала абсолютно неймовірним, що в Ольвії у III ст. до н. е. застосовувалася 

система письма, якою виконаний Каталог. Зробивши низку цікавих спостережень, 

Т. Кніпович дуже близько підійшла до інтерпретації Каталогу як діахронного 

документа. Перу Т. Кніпович належить також стаття, що стала вже «класичною», 

[148, с. 3-30; 31, с. 3-31; 150, с. 20-22] про дослідження грецького лапідарного 

письма в Ольвії, де Каталог розглянутий як приклад використання характерного для 

пізньоелліністичної Ольвії курсивного шрифту.  

Розкопки ольвійського поліса, поновлені після закінчення Другої світової 

війни, призвели до інтенсивного поповнення лапідарного архіву; у деяких із нових 

написів згадувалися громадяни Ольвії, імена яких збігалися з іменами з Каталогу 

IosPE. Ι2. 201, але датувалися ці написи вже IV ст. до н. е. Так, А. Білецький, 

публікуючи посвяту жерців Евресибія і фіаситів (I.Olbia 71 = IGDOP 11), датовану 

ним кінцем IV – початком III ст. до н. е., відмовився стверджувати на підставі збігу 

кількох імен ([Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτεος, [Πολυμέδ]ων Λεωκράτ[εο]ς), що Каталог 

хронологічно близький пам’ятці, яка публікується [10, с. 186]. В. Денисова [84, 

с. 99], публікуючи напис ольвійських стінобудівників і виявивши збіг декількох імен 

з іменами з Каталогу ([Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς, Νικόστρατος Νικοκλέους), зазначила, 

що Каталог за загальним характером і за формою окремих літер належить більш 

пізньому часу, окрім того, Каталог явно стоїть осібно серед інших пам’яток 

лапідарної епіграфіки догетської Ольвії.  

Паралельно йшло накопичення інформації про систему літочислення в Ольвії. 

Так, Ю. Виноградов і А. Русяєва ввели в науковий обіг пам’ятки «малої» 

епіграфіки – графіті, які дали змогу з’ясувати назви всіх місяців ольвійського 

календаря й існування так званої інтеркалірації – «вставного» місяця для деяких 

років [296] (раніше були відомі назви лише окремих місяців календаря Ольвії [292, 



 34 

с. 112]). Врахувати інтеркалірацію й невідповідність початку року в ольвійському 

календарі в нинішньому дослідженні, зі зрозумілих причин, практично не можливо. 

(Надалі ці чинники враховані «грубим» збільшенням похибки синхронізації 

Каталогу на 1 рік, тобто з 5-ти до 6-ти років). Є. Леві [192, с. 101], публікуючи 

декрет на честь Діонісія Тагонова (пізніше – I.Olbia 26), датований епоніматом 

жерця Теогейтона, вказала, що датування ім’ям жерця трапляється і в декреті IosPE. 

Ι2. 32 на честь Протогена – рік жерця Геродора, рік жерця Плістарха; дослідниця 

припустила щорічну змінюваність жерців в елліністичній Ольвії. 

Н. Лейпунська [200, с. 21-26] вважала, що в III cт. до н. е. ольвійські епоніми 

були жерцями Аполлона Дельфінія. Існування ж у цьому полісі епонімів-жерців 

храму Аполлона в IV-I ст. до н. е. обґрунтував П. Каришковський [132, с. 87]. Згідно 

з його висновками, у V ст. до н. е. літочислення в Ольвії здійснювалося за 

епонімними айсімнетами мольпів (наприклад, посвята I.Olbia 58 = IGDOP 2 

датована епонімним айсімнетом мольпів Діонісодором, сином Лінеївим). На зміну 

їм приходять епоніми – жерці, можливо, Аполлона; їх епонімат засвідчений 

написами III і початку II ст. до н. е. У перші століття н. е. епонімну посаду 

виконували проти – перші архонти (IosPE. I2. 43). В іншій статті [129, с. 49] 

дослідник зазначає, що з початку IV ст. до н. е., у зв’язку з поваленням тиранії, в 

Ольвії затвердився демократичний устрій, і колективні посвяти мольпів змінили 

індивідуальні посвяти жерців Аполлона, до яких, цілком ймовірно, перейшли і 

функції епонімів. Водночас А. Русяєва звернула увагу, на відсутність джерел щодо 

епонімів у IV ст. до н. е., якими, можливо, були жерці Аполлона [284, с. 45]. 

Аналогічно, у статті В. М’якоход [209, с. 672-677] показано, що в період найвищого 

розквіту Ольвії епоніми в епіграфічних документах не згадуються. 

Причина відсутності згадок про епонімів в ольвійських документах IV ст. до 

н. е. може пояснюватися тільки теоретично, на основі припущень. Але досить 

несподівані результати отримані нами пізніше, під час дослідження всіх відомих 

написів Ольвії, що містять епонімну датувальну формулу: епоніми згадуються 

тільки в період «раннього» етапу протекторату Мітрідата VI Евпатора, що 

пов’язано, ймовірно, з підготовкою до переходу на літочислення Понту (як варіант, 
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перехід на нову еру був приурочений до 200 р. «віфінсько-боспорської» царської 

ери – 97/96 р. до н. е.). Єдиний виняток – декрет I.Olbia 26 240-227 рр. до н. е., у 

який датувальна формула була внесена пізніше, очевидно для того, щоб залагодити 

конфлікти, які виникли під час прийняття цього декрету. Більш докладно це питання 

розглянуто в подальших розділах.  

М. Скржинська [320, с. 46-47] зазначила, що у ΙΙΙ ст. до н. е., або дещо раніше, 

спілка мольпів в Ольвії припинила існування, і функції епонімів перейшли до 

жерців Аполлона Дельфінія.  

Отже, перший етап дослідження Каталогу характеризується інтерпретацією 

цього документа як синхронного списку громадян Ольвії і поступовим 

накопиченням критичної маси матеріалу, який вимагав перегляду традиційного 

уявлення про такий його характер. Треба зазначити, що й сьогодні є багато 

прихильників застарілої ідеї про синхронний характер Каталогу [5, с. 95; 300, c. 152-

170]. Як приклад, наведемо витяг із сучасної статті [300, c. 152-170]: «... каталог 

зберігся частково. Немає поки достовірної аргументації, з якою саме метою на 

мармуровій плиті були зафіксовані імена ольвіополітів. З огляду на відомості з 

хронологічно близького до каталогу декрету на честь Протогена про втечу з Ольвії 

в період воєн і неврожаїв багатьох заможних громадян (IosPE. I2. 32 можна також 

припускати, що в ньому були увічнені ті її повноправні політи, які сприяли 

подоланню економічної кризи і виживанню найбідніших верств населення». Треба 

зазначити, що вказана гіпотеза не є наслідком вивчення самої структури Каталогу, а 

сформульована суто формальна. Варто згадати слова першовидавця В. Латишева 

щодо інтерпретації Каталогу: «…я не зупиняюся на здогадках, які можуть знайтися 

в кожного...» [10, с. 180]. Нижче буде наведена низка аргументів щодо діахронного 

характеру Каталогу.  

 Інтерпретація Каталогу як діахронного списку жерців храму Аполлона – 

епонімного Каталогу Ольвії є другим етапом його дослідження. Хронологічно подія 

належить до початку 80-х рр. минулого століття. Відкриття календаря Ольвії 

належить Ю. Виноградову [48, с. 145; 504; 505, с. 146-164] і В. Рубану [275, с. 30-40]. 

Обидва дослідники прийшли до такого розуміння Каталогу одночасно і незалежно 
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один від одного, про що свідчить інформація з монографії Ю. Виноградова [52, 

с. 220, виноска 196]. Припускати, що хтось із цих вчених зробив у відкритті 

ольвійського календаря більший внесок, а хтось менший – недоречно; однозначно, 

відкриття епонімного Каталогу є дуже важливим досягненням у дослідженні Ольвії. 

Видатний історик і епіграфіст сучасності Ю. Виноградов [52, с. 220] більш докладно 

виклав свою гіпотезу про діахронний характер Каталогу у фундаментальній 

монографії. Переконливою здається і гіпотеза В. Рубана [275, с. 30-40]: початок 

ведення епонімного Каталогу Ольвії, за аналогією з мілетським епонімним 

каталогом I.Milet. № 122-123 (Syll.3 272), має збігатися з датою демократичного 

перевороту. Подія, за схемою Ю. Виноградова [52, с. 135], належить до межі V-IV 

ст. до н. е. Пізніше Ю. Виноградов (спільно з В. Крапівіною), у якості припущення, 

перемістив дату повалення тиранії дещо нижче [57, с. 75].  

Ю. Виноградову [53, с. 15] (спільно з Г. Головачовою) належить також єдина 

спроба пов’язати датування епіграфічної пам’ятки з діахронним Каталогом. Так, за 

спостереженнями цих дослідників, епонімат якогось Епікура Адрастова (Ἐπίκουρος 

Ἀδράστου), обґрунтовано ідентифікованого з братом Нікофана Адрастова 

(Νικοφάνας Ἀδράστου), персонажа графіті зі згадкою імені Зопіріона SEG 42:711, 

розташованого в шостому ряду першого стовпця Каталогу, мусить відповідати часу 

облоги Зопіріона. 

Це спостереження не базувалося на будь-яких дослідженнях Каталогу і 

належить до категорії міркувань логічного характеру. Проте надалі встановлено, що 

це припущення було, загалом, достатньо близьким до реальності (Епікуром 

Адрастовим епонімна посада була виконана у 351 р. до н. е., згідно із 

синхронізованим Каталогом). 

Ю. Виноградовим [52, с. 221] також висловлене припущення про приблизну 

синхронність фіксації Каталогу і декрету на честь амісенського кібернета IosPE. I2. 

35. Згідно з синхронізованим Каталогом, декрет IosPE. I2. 35 на честь амісенського 

кібернета (рік Ἀπό[λλων Διός]) належить до 105 р. до н. е., після цього епонімний 
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Каталог вели ще не менше 10 років (відомий фрагмент імені епоніма 95 р. до н. е.). 

Більш докладно про це у наступних розділах. 

Ймовірно, приймаючи епонімат Епікура Адрастова, як своєрідний 

хронологічний репер, що стосується часів Зопіріона, у своїй фундаментальній 

монографії Ю. Виноградов [52, c. 148. (прим. 47)] також навів коротку інформацію 

про належність окремих епоніматів роду Евресибіадів до конкретних століть. 

Зокрема, рік [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς (1 рядок I стовпця Каталогу) віднесений до 

IV ст. до н. е. (синхронізація – 356 р. до н. е.), рік Πολυμέδων Λεωκράτους (45 рядок 

I стовпця Каталогу) віднесено до III ст. до н. е. (подальша синхронізація – 318 р. до 

н. е.). Роки Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] і Εὑρησίβιος Δημ[……]υ (відповідно 30, 31 ряди 

II стовпця Каталогу) віднесені до II ст. до н. е. (відповідно, подальша 

синхронізація – 197, 196 рр. до н. е.). 

Надалі підтверджено, що Ю. Виноградовим загалом вірно (за винятком 

епонімата Πολυμέδων Λεωκράτους) намічені збільшені (вікові) репери Каталогу. 

Здавалося б, відкриття епонімного Каталогу Ольвії мало стимулювати 

подальші перспективні дослідження, зокрема – його синхронізацію. Однак було 

здійснено його короткий розгляд лише з позицій ономастики [179, с. 421]. 

З огляду на сучасний рівень вивченості Каталогу очевидно, що після 80-х рр. 

минулого століття можливості традиційних методів дослідження написів у вивченні 

фрагментованого у верхній і нижній частинах епонімного Каталогу Ольвії, як 

діахронного документа, були вичерпані. 

Водночас, датування написів, що ґрунтуються на простому збігу імен з 

Каталогом, не враховують його діахронний характер; комплексний аналіз 

палеографії та просопографії написів підмінюється довільним «призначенням» 

родинних зв’язків, як то: «…Геросона, згаданого в каталозі, вважати сином, а не 

батьком Протогена» [4, с. 95]. Палеографічні розбіжності, що виникають при 

цьому, ігноруються. 

Яскравим прикладом «патової» ситуації у дослідженні Каталогу є об’ємне 

дослідження В. Яйленка [385, с. 4-105]. Дослідник, ігноруючи нові погляди на 
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документ, зробив реальний крок назад, повторивши помилки В. Латишева, як 

справедливо вказує Ю. Виноградов, «...нехтуючи всіма нормами розвитку грецької 

палеографії...» [52, с. 182]. Представляючи Каталог синхронним документом III ст. 

до н. е., – як і В. Латишев, – В. Яйленко визнав явні невідповідності, що підривають 

палеографічний аналіз, як такий. 

Водночас, В. Яйленко [387, с. 281], приймаючи, як і раніше, синхронність 

Каталогу, виконав доволі обґрунтовану палеографічну реконструкцію його 

первинних розмірів. Він зазначив, що Каталог являє собою мармурову дошку, в якій 

зберігся порівняно цілим лише лівий край заввишки 110 см, ширина збереженої 

частини дошки становить 31 см. З усіх ольвійських елліністичних написів 

найбільшу ширину має декрет в IosPE. I2. 34 на честь Нікерата Папіїва – 56 см (про 

датування декрету на честь Нікерата Папіїва початком другої половини I ст. н. е. – 

зокрема, ширина декрету характерна для написів перших століть н. е. – див. нижче), 

і це вказує, що Каталог містив понад 3 колонки. Висота найбільших ольвійських 

елліністичних стел не перевищує 2 м. Разом з тим, втрачена лише порівняно 

невелика частина стели, бо в разі більшої висоти самі тексти були б недоступні для 

читання. Це означає, що стела з Каталогом могла бути максимально вдвічі вищою і 

містити імен максимум удвічі більше ніж ті, що збереглись у фрагменті. У лівій 

колонці залишилося найбільше імен (67). Помноживши цю цифру на кількість 

колонок і подвоївши її, отримаємо максимально можливе число імен – понад 400. 

Насправді ж, імен могло бути не більше 300. Оскільки ж літери заввишки 12 мм на 

висоті понад 2 м читаються погано, висота стели мала бути меншою [387, с. 281]. 

Наведена тут наближена реконструкція первинних розмірів Каталогу – це 

практично все, що може надати палеографія. Але й це дуже важливо, тому що вказує 

на орієнтовні розміри Каталогу: початкова кількість його рядів становить від 100 до 

134. Безумовно, цей результат не може задовольнити своєю точністю і не має нічого 

спільного з проблемою синхронізації Каталогу. 

Як зазначалося вище, ідея про синхронний характер документу продовжує 

існувати та має своїх прибічників. Активним захисником синхронного характеру 
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Каталогу є В. Яйленко. Особливу увагу треба приділити його аргументам проти 

діахронного характеру Каталогу [387, с. 281]. 

Дослідник стверджує, що в Каталозі відсутні здебільшого імена відомих нам 

жерців-епонімів. Зокрема, він зазначив, що патронім жерця Лінея з декрету IosPE. I2. 

33 починався літерою Т, а Ліней із Каталогу був сином Геродора (Λήναιος 

Ἡροδώρου). 

В. Яйленко «забув», що видавець фрагментованого декрету IosPE. I2. 33, і 

цілком обґрунтовано, читав літеру «τ» як початкову в артиклі, присутнього перед 

патронімом Лінея, тобто, «…Ληναίου τ[οῦ… (або Τ…)». За палеографічними 

міркуваннями та мовною особливістю... βουλ]ῇ..., уперше зазначеної в ольвійських 

декретах на честь амісенського кібернета та Стефана, сина Олександра, смірнійця, 

зараз вважається, що декрет IosPE. I2. 33 датується не раніше рубежу II-I ст. до н. е. 

(див. докладніше нижче). Присутність у тексті декрету артикля, що стоїть, ймовірно, 

перед патронімом Лінея, свідчить про те, що епонім на ім’я Ліней раніше був 

присутній у Каталозі – таким був, принаймні, Λήναιος Ἡροδώρου. Тобто вказувати 

патронім Лінея у декреті IosPE. I2. 33 було необхідно для датуючих цілей. (Навіть з 

урахуванням цього артикля запропонована здобувачем раніше [219, с. 80] 

ідентифікація жерця з декрету IosPE. I2. 33 з епонімом Λήναιος Ἡροδώρου 

помилкова).  

 Ім’я жерця-епоніма Теогейтона (ἱερωμένου Θεογίτωνο[υ]ς) з декрету I.Olbia 

26, згідно з реконструкцією першовидавця, було змінено на Герогейтон. У Каталозі 

представлений син Теогейтона, Тімей (Τιμέας Θεογίτωνο[υ]ς) і його онук Артемідор 

Тімея (Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου]). Водночас очевидно, що жрець Герогейтон 

(Теогейтон) виконував епонімну посаду в хронологічній лакуні Каталогу, що 

зафіксована над фрагментом другого стовпця. Крім того, всупереч думці В. 

Яйленка, декрет I.Olbia 17+21+30+120 на честь сина Зобія, що містить епонімну 

датовочну формулу [ἱερωμένου Ἀνα]ξιμένους)..., знаходить відповідність у третьому 



 40 

стовпці Каталогу (Ἀν[αξιμένος τοῦ δεῖνος]). Датується цей декрет, найвірогідніше, 

роком жерця Анаксимена – 97 р. до н. е. 

У розглянутому випадку дослідник помилково (без урахування розмірів 

лакуни) реконструював датувальну формулу декрету SEG 34:759=I.Olbia 

17+21+30+120 як ([ἱερωμένου τοῦ δεῖνος(?) Ἀνα]ξιμένους), тобто ім’я епоніма 

замінив його патронімом. 

Зауваження В. Яйленка про те, що в Каталозі відсутня згадка про відомих 

жерців із присвят IosPE. I2. 166 і IosPE. I2. 191 Фрасібула (Θρασύβουλος [τοῦ 

δεῖνος]) й Евбіота Аристонова (Εὐβίοτος Ἀρίστωνος) є відверто спекулятивною. 

Каталог є переліком жерців Аполлона Дельфінія, а згадувані дослідником особи 

були жерцями Діоніса і богів Самофракійських, відповідно, і це добре відомо В. 

Яйленку. 

Дослідник також «забув» про те, що в Каталозі відсутня інформація і про 

жерців-епонімів із декрету IosPE. I2. 32 на честь Протогена, Геродора та Плістарха. 

Однак цей документ згадує не менше десятка їх родичів, що належать до інших 

поколінь [257, с. 26-41], родичів самого Протогена та інших персонажів декрету, 

зокрема, Аристократа, Демокона й Конона. Важливим аргументом для 

підтвердження діахронності Каталогу є фрагмент, який міститься в третьому 

стовпці, «рiк Аполлона», спільно з розміщеним вище рядом, який трактується як рік 

Посідея Анаксагорова [219, с. 28-29]. Тільки цей один факт, підтверджуючи 

епонімну датовочну формулу почесного декрету IosPE. I2. 34, здатен «обнулити» 

наукову позицію В. Яйленка щодо ольвійського епонімного Каталогу. 

Аргументи В. Яйленка проти діахронного характеру Каталогу остаточно 

«розбиваються» у наступних розділах, де обґрунтовується факт активного 

використання епонімної датовочної формули у вузькому хронологічному діапазоні 

кінця II – початку I ст. до н. е. для групи написів (IosPE. I2. 33, IosPE. I2. 35, I.Olbia 

17+21+30+120, I.Olbia 75). Цей факт можливо інтерпретувати лише поетапною 

реалізацією Мітрідатом VI Евпатором плану переходу Ольвії на літочислення 

Понту, що, ймовірно, пояснюється своєрідною «м’якою» специфікою раннього 
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етапу протекторату. Цілеспрямований випуск групи написів, що містять датовочну 

формулу в традиційному епонімному літочисленні, потребував, очевидно, і 

подальшої фіксації в камені епонімного Каталогу IosPE. I2. 201. Це і створило 

передумови для переходу Ольвії на літочислення Понту.  

З огляду на загальний характер циклу статей, що публікуються, дуже мало 

уваги приділив Каталогу американський дослідник епонімного літочислення 

античного світу Роберт Шерк (R. Sherk) [489, с. 236], який зазначив, що факт 

повторення імен батьків і дітей підтверджує думку Ю. Виноградова про епонімний 

характер Каталогу. Далі Р. Шерк зіставив жерця на ім’я Діонісій Агрота (Διονύσιος 

Ἀγρότ[ο]υ) з 27 ряду другого стовпця Каталогу з якимось Діонісієм, сином такого-

то, – батьком Агрота й Посідея з посвяти IosPE. I2. 189 – тобто, практично, повторив 

помилку В. Латишева, хоча, на відміну від В. Латишева, визнав епонімний 

(діахронний) характер документа (аналіз причин похибок В. Латишева й наступних 

поколінь дослідників, які прийняли цю тезу, див.: [219, с. 183]). На початку 

нинішнього століття «латишевське» уявлення про синхронність Каталогу було 

прийнято С. Андреєвою [4, с. 95]. 

Слід зазначити, що є й ще одна наукова позиція щодо інтерпретації Каталогу. 

Вона має компромісний характер: Каталог визнається чи-то синхронним, чи-то 

діахронним. Така «обережна» позиція простежується в наукових статтях, 

опублікованих останніми роками А. Русяєвою, наприклад, [296, с. 84-114]. 

Водночас, слушним здається зауваження С. Тохтасьєва [354, с. 310] про те, що 

ні Ю. Виноградов ні В. Яйленко не виклали скільки-небудь докладно свою 

аргументацію про діахронні або синхронні властивості Каталогу. 

Таким чином, на даному етапі приймається в якості робочої гіпотези висновок 

про діахронний характер Каталогу, але обґрунтування його буде здійснюватися 

практично в кожному розділі дисертації. 

В останні десятиліття, як українськими [179, с. 421], так і закордонними 

дослідниками [495, с. 43-63], діахронний характер Каталогу прийнятий остаточно. 

Дослідники вказують, що цей діахронний список, вирізьблений на мармуровій 

стелі в другій половині II або першій половині I ст. до н. е., надає цілу галерею імен 
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ольвійських громадян, які впродовж трьох століть становили елітарну частину 

громади. Серед них зустрічаються представники аристократичних родів 

Евресибіадів і Леократидів, а також Каллініків, Геросонів-Геродорів, Протогенів, 

Пантаклів-Клеомбротів, Аристократидів тощо, у яких родові імена передавалися з 

покоління в покоління. Розгалужена мережа їх сімейств у невеликому місті 

призвела, очевидно, до того, що в елліністичний час громадяни перебували в той чи 

іншій мірі в стані спорідненості між собою. Загалом, у цьому важливому для історії 

Ольвії Каталозі зафіксована переважна кількість аристократичних імен [179, с. 421; 

356, с.72-79; 357, с. 170-208; 358, с. 82-118; 388, с. 90-129; 391, с. 88-99; 394, с. 221-

223; 396, с. 582-600; 404; 424, с. 105-134; 425; 426, с. 383-434; 439, с. 149-157; 446, 

с. 356-367]. 

Слід, одначе, констатувати, що прийняття дослідниками діахронного 

характеру Каталогу так і не стало приводом для здійснення його синхронізації. 

Очевидно, тут традиційно вирішальним виявився сам факт відсутності 

хронологічного реперу [320, с. 46], подібного до засвідчення виконання епонімної 

магістратури Александром Македонським в Мілеті в 333 р. до н. е. [I.Milet. № 122-

123; Syll.3 272], що послужило основою для синхронізації епонімного Каталогу 

Мілета [320, с. 46] та розроблення хронологічної основи суспільно-політичної 

історії Іонії впродовж тривалого часу [129, с. 82-88]. 

У цьому зв’язку важливо зробити наступні зауваження. 

Лапідарна епіграфіка догетської Ольвії дійсно не містить пам’яток, що мають 

вузьке датування, які можливо було б використовувати як хронологічні репери. 

Виняток становить лише знайдена нещодавно посвята Діогена Тіеїва, намісника 

Мітрідата VІ Евпатора [166, с.63-67], 220 р. ери царів Понту (78/77 рр. до н.е.). 

Однак цей документ не може бути використаний для синхронізації Каталогу, 

оскільки в ньому немає згадок про епонімів, що цілком справедливо зазначив А. 

Аврам [400, с. 802-803]. 

Група дослідників, – зокрема В. Латишев [IosPE. I2. 271], Т. Кніпович [148, 

с. 5-6], Ю. Виноградов, П. Каришковський [45, с. 20-42] і С. Андреєва [4, с. 76], – 

традиційно відносили до добре датованих (середина IV ст. до н. е.) напис IosPE. I2. 
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271, у якому, найвірогідніше, згадується видатний античний скульптор Пракситель 

афінянин. Але надійність датування цього напису була переконливо спростована 

В. Денисовою [354, с. 310], яка, по-перше, вказала на те, що значна його 

фрагментованіість не дозволяє скільки-небудь достовірно віднести його до числа 

сигнатур великого майстра. По-друге, в Афінах на початку III ст. до н. е. працював 

скульптор із таким же ім’ям. До аргументів В. Денисової можна додати й те, що 

реально відомо п’ять (!) [375, с. 152-153] скульпторів на ім’я Пракситель, які 

працювали в VІ ст. до н. е. – I ст. н. е. Крім того, напис зі згадкою Праксителя не 

містить будь-якої просопографічної інформації про ольвіополітів; хоча, є дуже 

висока ймовірність того, що замовником (і/або дедікантом) присвяти статуї, 

зробленої афінським скульптором Праксителем (якщо припустити його авторство), 

був представник роду Леократидів-Евресибіадів, Діонісіїв або Аристократидів, 

тобто, вихідців із групи найзнатніших ольвійських родів. На користь цієї гіпотези 

свідчить і велика фрагментованість постаменту з ім’ям Праксителя; одним з 

варіантів інтерпретації фрагментованості постаменту може бути його свідоме 

знищення, виконане якимось ворогуючим кланом. 

Критичне висловлювання В. Денисової щодо тези про те, що точно датованим 

традиційно [84, с. 101] вважається й постамент статуї роботи Стратоніда афінянина 

(I.Olbia 65) дещо застаріли. Дійсно, до початку 80-х рр. минулого століття єдиним 

свідченням діяльності вказаного скульптора був постамент, який його видавець 

відніс до часу «раніше Олександра Македонського» (IG II2 4907: «…ἀνέθη]κεν. 

[Στρατ]ωνίδης ἐ[ποίησεν]». Середина IV cт. до н. е.). Однак, відомий ще один 

постамент із сигнатурою Стратоніда – присвята Асклепію Кихисіппа, сина Діонісія 

(IG II2 4373 =SEG 30:165. Орієнтовно 350 рр. до н. е.). Обидва постаменти їх видавці 

відносять орієнтовно до середини IV ст. до н. е. Ольвійська сигнатура Стратоніда – 

третій документ цього майстра – також датується початком другої половини IV ст. 

до н. е. і містить найважливіші просопографічні відомості про рід Леократидів-

Евресибіадів. 

На підставі історичних міркувань Т. Кніпович [148, с. 5-6] абсолютно 

справедливо віднесла до добре датованих (орієнтовно 100 р. до н. е.) декрет IosPE. 
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I2. 35 на честь амісенського кібернета. Але при цьому дослідниця вказує на 

різноманітність стилів і шрифтів, застосовуваних синхронно. Аналогічні проблеми і 

складності, що підстерігають фахівців під час спроби точного датування 

ольвійських написів на базі палеографії, визначила й В. Денисова [84, с. 101]. Це 

стосується і схеми ольвійської лапідарної палеографії IV ст. до н. е., реалізованої з 

точністю до двох десятиліть [45, с. 20-42], запропонованої в 1976 р. 

Ю. Виноградовим і П. Каришковським. Схиляючись перед авторитетом цих 

видатних вчених, необхідно зазначити, що схема у своїй основі все ж таки 

суб’єктивна і суперечить розробленому наукою стандартному підходу до 

вирішення такого типу завдань. 

Завершуючи короткий екскурс в ольвійську лапідарну палеографію, 

висловимо сподівання, що визначена вище проблема дістане певний імпульс, коли її 

розв’язання буде спиратися на віртуальний хронологічний ряд численних написів, 

датованих на базі синхронізації Каталогу (див. нижче). 

Отже, необхідно зазначити, що нечисленні спроби віднайти хронологічний 

репер для синхронізації епонімного Каталогу з застосуванням традиційних методів 

палеографії та епіграфіки не призвели до скільки-небудь відчутного результату, а 

початкові відомості про цей Каталог зводяться до такого переліку: 

- Каталог є діахронним списком жерців Аполлона – епонімів Ольвії; 

- кількість рядів Каталогу від 100 до 134; 

- кількість стовпців – 3; 

- початок ведення Каталогу – межа V-IV ст. до н. е.; 

- завершення ведення Каталогу – кінець II – початок I ст. до н. е.; 

- середина першого стовпця Каталогу належить до періоду облоги Зопіріона. 

Історіографія проблеми розглядається також у деяких суміжних напрямах.  

Передусім – це дослідження населення ольвійського поліса. Початок 

просопографічного вивчення населення Ольвії, зокрема, еліти, покладено 

монографією В. Латишева [186]; окремі просопографічні спостереження містить 

також його каталог написів IosPE. І2. З моменту ж публікації Т. Кніпович [145, 
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с. 119-153], – найбільш значної праці, присвяченої вивченню населення догетської 

Ольвії, – пройшло понад 50 років; за цей час набагато зросла кількість епіграфічного 

та іншого матеріалу, що містить відомості про населення. Треба зазначити, що 

основна мета статті Т. Кніпович – вивчення етнічних і суспільних груп у складі 

населення догетської Ольвії – має явний ухил у бік ономастики і не порушує тему 

родової просопографії. Стаття, залишаючись одною з головних для кожного, хто 

вивчає просопографію та суспільно-політичну історію Ольвії, містить і низку 

спірних положень [241]. Окрім того, традиційне на той час [80] викладення 

матеріалу як переліку громадян Ольвії, без залучення написів інших полісів, що 

згадують ольвіополітів, та без спроби аналізу родинних зв’язків між громадянами і 

динаміки взаємин між родами, є застарілою формою яка, в сутності, не є 

просопографією. 

У порівнянні з матеріалами Т. Кніпович, мета сучасних просопографічних 

досліджень Ольвії інша: по-перше, отримання інструментарію для виконання 

просопографічних реконструкцій, датування і інтерпретації, як відомих, так і знову 

виявлених написів IV–I ст. до н. е.; по-друге, спроба реконструкції на цій базі 

окремих перипетій суспільно-політичної історії догетської Ольвії. 

Окремі зауваження про родовий склад ольвійської еліти містяться в працях 

А. Аврама [404], А. Білецького [12; 13; 14], Ю. Виноградова [52, с. 146], А. Русяєвої 

[284], М. Паровіч-Пешікан [264] та інших. Стислий виклад основних відомостей про 

склад населення Ольвії представлено в фундаментальній праці [179]. Епонімний 

Каталог у цих дослідженнях переважно є об’єктом ономастики. 

Отже, спеціальних досліджень, присвячених просопографії ольвійської еліти, 

за винятком сучасної статті В. Столби [493], де розглянуто складний для 

інтерпретації напис I.Olbia 71, майже немає.  

Другий напрям – суспільно-політична історія ольвійського поліса. На жаль, 

перелік узагальнювальних досліджень з суспільно-політичної історії Ольвії не є 

репрезентативним. Майже через сто років після виходу монографії В. Латишева 

[186] видатним епіграфістом і істориком Ю. Виноградовим опубліковане 
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фундаментальне дослідження, присвячене політичній історії ольвійського поліса 

[52], яке, безсумнівно, залишається найвищим досягненням у дослідженні Ольвії і в 

наш час. Суспільно-політична історія ольвійського поліса розглядається також у 

колективній узагальнювальній праці [179], воєнна історія Ольвії – у монографії [63], 

будні і свята ольвіополітів, культурно-релігійні аспекти діяльності ольвійського 

поліса – у монографіях [284; 291; 320] тощо. Треба зазначити появу доволі великої 

кількості статей, присвячених тим чи іншим аспектам суспільно-політичної історії 

Ольвії [4; 8; 27; 29; 30; 33; 39-42; 44-60; 77; 81-82; 87; 94-96; 104; 107; 113; 115; 

118; 122; 123; 134-135; 145; 149; 151; 162; 165; 166; 169; 173-174; 180; 209; 215; 260-

261; 277; 280; 293-298; 301; 315; 318; 330-335; 344; 363; 376; 378; 385-387; 404; 426; 

452; 460; 493-494], але безсумнівним є зауваження з колективної фундаментальної 

праці, що «… згідно з наявними на цей час джерелами неможливо простежити, які 

державні зміни проходили кожні п’ять–десять–п’ятнадцять років» [179, с. 358]. 

Зазначимо, що це зауваження визначає вирішальну роль у побудові основ 

просопографії та суспільно-політичної історії Ольвії епонімного Каталогу IosPE. І2. 

201, який характеризується щорічною фіксацією. Це також потребує застосування 

інших суміжних напрямів досліджень, у тому числі, наприклад, аналогічні 

дослідження афінського поліса [345]. 

Проблема взаємовідносин зі світом варварської периферії є дуже актуальною 

для нинішнього дослідження, що підтверджується наративними, нумізматичними та 

епіграфічними джерелами тощо. У сучасній інтерпретації проблема 

характеризується існуванням декількох наукових шкіл. Ю. Виноградов [52] 

пропонував ідею скіфського протекторату над Ольвією в V cт. до н. е., 

С. Крижицький [174 та ін.] її відхиляє. Розробці деяких аспектів цієї проблеми 

присвячено багато праць А. Русяєвої [285 та ін.], І. Снитка [335], ін. В останні роки 

проблема взаємин ольвійського поліса з навколишнім світом варварів дістала новий 

імпульс у працях В. Крапівіної [171], яка на основі аналізу археологічного матеріалу 

та матеріальної культури дійшла висновку про незначну варваризацію населення 

Ольвії у перші століття н. е. З іншого боку, С. Тохтасьєв [357-360], аналізуючи імена 
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ольвіополітів, наполягає на присутності чималої кількості варварів у післягетській 

Ольвії.  

Історіографія процесу грецької колонізації є важливою для пропонованого 

дослідження у зв'язку з існуванням колонізаційних хвиль та відомою гіпотезою 

щодо боротьби між групами колоністів [280]. Дослідження цієї проблеми 

започаткував В. Латишев, неабиякий влад внесений С. Жебельовим, Ю. 

Виноградовим, В. Яйленко, В. Лапіним, А. Русяєвою [52; 94; 280; 384]. Дослідження 

щодо колонізації в загальногрецькому контексті виконувалися А. Буйських [41], А. 

Аврамом (A. Avram)[402; 404], В. Яйленко [384], М. Маноледакисом (M. 

Manoledakis) [469], Е. Петропулосом (Elias K. Petropoulos) [477], Г. Цецхладзе (G. 

Tsetskhladze) [498] та іншими дослідниками.  

Дослідження царських ер та локальних хронологій виконують О. Габелко, 

В. Столба, В. Кац, С. Монахов, Д. Хєйте та інші [67-70; 139-140; 408;448; 493].  

Історія античності, переважно у розкритті аспектів політичної боротьби, є 

одним з найважливіших напрямів дослідження. На жаль, для ольвійського поліса 

майже немає досліджень, присвячених суспільно-політичній боротьбі між кланами. 

Так, Ю. Виноградов [52] зазначив, що псефізма Антестерія залишається єдиним 

свідченням такої боротьби. Здобувачем використано матеріали з політичної 

боротьби та тиранії у Афінах, викладені В. Ставнюком [345, с.145-147, 346]. 

На завершення ж констатуємо, що історіографічна база нашого дослідження є 

ґрунтовною і надає необхідні можливості для розв’язання наукової проблеми, 

визначеної в якості мети нашої дисертації. 
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1.3 Розроблення теоретико-методологічних засад дослідження. 

Як це випливає з огляду джерел та історіографії проблеми, наше дослідження 

є, фактично, першою спробою синтезу просопографічних відомостей, що містяться 

у комплексі розглянутих джерел, зокрема – в епонімному Каталозі IosPE. І2. 201 – 

календарі Ольвії. Водночас, підлягають дослідженню як внутрішні зв’язки Каталогу 

(див. нижче), так і зовнішні зв’язки Каталогу (див.: огляд джерел). (Окрім цього, є 

необхідним і виконання огляду досліджень щодо методів спеціальних історичних 

дисциплін [35; 36; 64; 65; 80; 266; 78; 79; 151, с. 28-31; 433; 468; 476; 347]).  

1.3.1 Основні системні властивості та математичні моделі Каталогу. 

Після опублікування ідей Ю. Виноградова [52, с. 220] і В. Рубана [275, с. 39] 

про діахронний характер Каталогу, впродовж майже 30 років не робилося жодних 

спроб його синхронізації. «Офіційна» причина зупинки дослідження Каталогу – 

відсутність хронологічного реперу. Але очевидно, що дійсною причиною 

тридцятирічної зупинки вивчення Каталогу є вичерпання можливостей традиційних 

методів дослідження стародавніх написів щодо аналізованої наукової проблеми. 

Подальше вивчення Каталогу, яке умовно названо третім етапом, цілком належить 

здобувачу і можливе лише з використанням сучасних методів системного аналізу та 

математичного моделювання, що набувають останнім часом все ширшого 

застосування в гуманітарній сфері. Наша дисертація продовжує і узагальнює 

здійснювані раніше пошуки на цьому – третьому – етапі, є спробою системного 

дослідження Каталогу з метою його синхронізації та реконструкції. Зауважимо при 

цьому, що ми слідуємо одному з визначень системного підходу [348, с. 3], за яким 

ним є група методів, з допомогою яких реальний об’єкт описується як група 

взаємодіючих компонентів. Системне дослідження по своїй суті безмежне; обсяг 

виконуваних пошуків визначається поставленою метою. 

Нижче розглядаються основні системні властивості та математичні моделі 

Каталогу. Підстави для реконструкції Каталогу створюються його унікальними 

властивостями Каталог є єдиною лапідарною пам’яткою Ольвії, яку можливо 

описати властивостями простої матриці.  
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Властивість I. Отже, кожне ім’я жерця-епоніма в Каталозі відповідає деякому 

року сучасного літочислення, тобто числу (елемент). Елементи розміщені у трьох 

вертикальних стовпцях, а за горизонталлю – у рядах. У такий спосіб, Каталог є 

матрицею – прямокутною таблицею, яка містить невідоме число (m) рядів і три 

стовпця [157, с. 336]. Елементи першого стовпця – a1...am, другого – b1…bm, 

третього – c1… cm: 

 a1  b1  c1 

 a2  b2  c2 

 … … … 

 ai   bi    ci 

 … … …. 

 am bm cm. 

Розглянута матриця – розташований у трьох стовпцях упорядкований 

(регресний) ряд натуральних чисел, оскільки Каталог стосується подій, які 

відбувалися до н. е., звідки випливають прості формули (I-ΙV), що описують її 

властивості: 

- різниця двох будь-яких сусідніх елементів у будь-якому стовпці 

дорівнює 1; властивість дає змогу, маючи хронологічну інформацію про один 

елемент, обчислити значення всіх інших елементів у стовпці: 

ai  –  ai+1 =bi   – bi+1 = ci – ci+1 = 1; (І) 

- різниця двох будь-яких сусідніх елементів у будь-якому ряду дорівнює 

довжині стовпця (m). Іншими словами, хронологічна різниця між двома 

епоніматами, розташованими в одному ряду, дорівнює первісній довжині 

стовпця Каталогу. Наприклад, різниця між роком Ποσειδώνιος Ἐπικράτου з 

першого стовпця і роком Κλεόμβροτος Παντακλέους з другого стовпця дорівнює 

від 134 до 100 років у розвиток попередньої, палеографічної реконструкції В. 

Яйленка (Див. вище): 

ai   – bi = bi   – ci = m; (II) 

- різниця двох будь-яких крайніх елементів в будь-якому ряду дорівнює 

подвоєній довжині стовпця (2m): 
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ai    –  ci = 2m; (III) 

- різниця першого (a1) і останнього (cm) елементів матриці дорівнює потроєній 

довжині стовпця (3m) мінус 1: 

а1   –  cm = 3m – 1; (IV) 

Властивості матриці, представлені формулами I-IV, теоретично дають змогу 

реконструювати початкову кількість рядів Каталогу – довжину стовпця (m), 

задаючи значення елементів. Оскільки точні репери відсутні, значення елементів 

теоретично можуть задаватися як хронологічні діапазони. Перераховані формули, 

відображаючи внутрішні властивості Каталогу, отже, є основою для реконструкції 

його розмірів і синхронізації в першому наближенні. Безперечність цих моделей і 

універсальність під час вивчення інших епонімних каталогів, зафіксованих у 

стовпцях, очевидна. 

Властивість II. Найважливішою внутрішньою властивістю Каталогу є 

можливість виконання відносних датувань. Властивість визначається формулами (I), 

(II), (III). Відносне датування, як відомо, є традиційним інструментом історичних 

досліджень і ефективно використовувалося, наприклад, В. Латишевим [186, с. 161-

167] для групи написів перших століть н. е. Очевидно, що Каталог, навіть без 

проведення його синхронізації, надає інформацію про відносні датування як 

різницю кількості рядів (тобто років), між епоніматами, розташованими в одному 

стовпці. Зв’язавши деяких епонімів з тотожними іменами з лапідарних написів, 

теоретично, на базі відносних датувань можливо вибудувати віртуальний 

хронологічний ряд цих написів. (Побудова такого ряду можлива на першому етапі 

тільки в межах збереженого фрагмента епонімного Каталогу). Надалі запропоновані 

принципи побудови віртуальної низки написів також і для хронологічних лакун 

Каталогу. Треба враховувати, що тут і надалі йдеться тільки про написи, що містять 

просопографічну інформацію, тобто імена і патроніми ольвіополітів. Тим часом, у 

побудованій віртуальній низці ольвійських написів виявлено, зокрема, своєрідні 

хронологічні діапазони: діапазон використання «лунарної» сигми і діапазон 

використання групи фонетичних феноменів. У ці діапазони згодом включені інші 

написи, що не містять просопографічної інформації.  
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Безумовно, ствердження про те, що датування лапідарних написів, у разі збігу 

згадуваних у них імені та патроніма з ім’ям епоніма, збігаються з роком виконання 

епонімної посади, неправомірно. Абсолютний збіг може бути тільки для 

нечисленної групи лапідарних написів, датованої роком того чи іншого епоніма: 

IosPE. I2. 33, IosPE. I2. 35, I.Olbia 26, I.Olbia 75, I.Olbia 17+21+30+120. До всіх інших 

написів, в разі збігу просопографічних відомостей з Каталогом, є правомірним 

твердження про те, що датування цього напису тяжіє до року епонімату. Більш 

складне завдання виникає при датуванні напису, в якому присутні кілька епонімів з 

Каталогу. Так, посвята I.Olbia 71 (= IGDOP 11) містить імена рідних братів 

Евресибія Леократова ([Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς) і Полімедона Леократова 

(Πολυμέδων Λεωκράτους), хронологічна різниця епоніматів яких за Каталогом 

становить 38 років. Крім того, в посвяту I.Olbia 71 надалі (згідно з обґрунтованої 

думки проф. В. Столби (V. Stolba) [493, с. 293-302]) було внесено, ймовірно, ім’я 

сина Полімедона Леократова, якогось Леократа Полімедонова (Λεωκράτης 

Π[ολυμέδοντους]). Згідно з Каталогом, Леократ Полімедонів виконав посаду 

епоніма через 24 роки після виконання цієї посади його батьком. Отже, посвята 

I.Olbia 71 згадує трьох осіб, які виконували епонімну посаду в період більший за 60 

років – два покоління! Близький приклад можна навести для напису ольвійських 

стінобудівників SEG 32:795 [219, с. 43-50]: епонімати Феокла Аристонова ([Θ]εοκλῆς 

Ἀρίστων[ο]ς) з роду Аристократидів та Нікострата Нікоклова (Νικόστρατος 

Νικοκλέους) з роду Нікоклів, розрізняються на 35 років. Крім того, в Каталозі 

присутні і родичі зазначених осіб. Аналогічна ситуація характерна і для графіто 

IGDOP 95 фіаситів Бореїків [219, с. 70-74], де присутні імена історичних осіб з родів 

Каллініків і Аристокритидів-Сократидів. Алгоритм датування перерахованих вище 

документів, у яких присутні групи осіб, базується на відносних датах (Див. 

наступний розділ) і перетині хронологічних інтервалів активності осіб з різних 

родів. 

Наочний приклад ілюструє практичні дії з використанням Каталогу щодо 

відносних датувань. Отже, в II стовпці Каталогу присутній епонімат жерця Агатина 
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Деймахова (Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου). Цей жрець згадується також в декреті I.Olbia 

28+29+123+IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита Аполлонія. В. Анохін [6, с. 40-

41] на підставі легенди АГА, що нібито збігається з ім’ям Ἀγα(θῖνος Δηϊμάχου) в 

одній з монетних серій 280-260 рр. до н. е., відніс дату декрету на честь синів 

херсонесита Аполлонія до кінця першої чверті III ст. до н. е. (Причина такого 

датування вивчена раніше [219, с. 94]; дослідник, мабуть, не прийняв до уваги 

традицію чергування родових імен. Особа на ім’я АГА(...) на монеті [372, № 

699] 280-260 рр. до н. е. є, досить ймовірно, дідом епоніма Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου, 

згаданого в цьому декреті). Однак, звертаючись до відносних датувань, можливо 

встановити, що жрець Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου і онук знаменитого Протогена (Див. 

почесний декрет IosPE. I2. 32) Евнік Евдорів (Εὔνικος Ε[ὐδώρου]), згідно з 

Каталогом, виконували епонімні посади в межах одного покоління (різниця 22 

роки). Неважко порахувати: приймаючи датування декрету на честь синів Аполлонія 

за В. Анохіним (кінцем першої чверті III ст. до н. е.), дату декрету IosPE. I2. 32 на 

честь Протогена треба віднести на останню третину IV ст. до н. е. (sic!). 

Аналогічний приклад міститься у вельми змістовній англомовній статті V. Stolba 

[493, с. 293-302], що має безперечну наукову новизну. На жаль, на прикінцевому 

етапі дослідження автор проігнорував відносні датування, що надаються Каталогом. 

Це призвело до побудови помилкових гілок роду Леократидів і Евменів і, як 

наслідок, до потенційного спотворення подій історії Ольвії IV-III ст. до н. е. 

Зокрема,Евмен (II), згідно з стемою є сином дедіканта присвяти I.Olbia 71. Але за 

Каталогом, цей Евмен – сучасник згаданого вище онука Протогена, Евніка Евдорова 

(різниця 8 років). Звідси, відповідно наведені у статті гілці, випливає, що декрет на 

честь Протогена виданий раніше за посвяту жерців Евресибія I.Olbia 71, тобто 

майже у середині IV ст. до н. е. (sic!). Кількість таких прикладів достатньо значна. 

Отже, відносні датування з використанням епонімного Каталогу 

(несинхронізованого!) є потужним об’єктивним інструментом дослідження, що дає 

змогу віртуально «розставити» велику групу написів Ольвії у відносній 
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хронологічній послідовності, навіть не маючи на початковому етапі надійних 

абсолютних датувань.  

Властивість III. Ще одна, найважливіша системна властивість Каталогу, що 

випливає з формул (I), (II), (III) – взаємна залежність всіх його елементів між собою. 

З розглянутих вище матеріалів випливає, що Каталог є системою. Але немає 

відокремленої частини системи – зміною частини системи створюється нова 

система. Системність Каталогу яскраво ілюструється подоланням дуже важливого 

критичного зауваження проф. А. Аврама щодо хронологічного реперу [405, no. 303-

308] (мовою оригіналу з подальшим перекладом): «Je pose, cependant, tout 

simplement la question: même si on admet le lien entre le siège d’Olbia par Zopyrion et le 

decret en l’honneur de Kallinikos, est–ce la prevue suffisante pour dater l’eponymie de ce 

personage de la même époque? Autrement dit, Kallinikos n’aurait-il pas pu recevoir des 

honneurs peu après cet événement, mais revêtir l’eponymie quelques années avant ou 

après? Je constate de manière plus générale que si les connexions prosopographiques 

établies par N. sont plutôt convaincantes, les dates éponymiques absolues pour lesquelles 

il plaide le sont moins. Il vaudrait peut-être mieux attendre des repères absolus 

indubitables pour reprendre les calculs». «... Я ставлю просте питання, чи є на 

сьогодні збіг епонімата Каллініка Філоксенова з датою декрету на честь Каллініка 

Евксенова істиною. Іншими словами, Каллінік Евксенів міг отримати свою 

винагороду кількома роками пізніше або раніше року Каллініка Філоксенова. Я бачу 

більше: якщо просопографічні зіставлення, встановлені автором, досить 

переконливі, то для епонімних дат це не так. Напевно, найкраще було б почекати 

появи документа з безперечними абсолютними орієнтирами». – Зауважимо на це, 

що в дослідженні не стверджувалося, що дата декрету на честь Каллініка Евксенова 

збігається з датою епонімату Каллініка Філоксенова. Там лише констатується, що 

дата випуску, зокрема, свинцевих (облогових) монет з монограмою Каллініка 

Евксенова, збігається з епоніматом Каллініка Філоксенова, що підтверджується 

ланцюжком інших датувань, про що йдеться нижче.  

Професор Аврам має рацію з традиційних позицій, але не враховує 

властивість системності Каталогу. Пересунути дату епонімата Каллініка Евксенова 
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(329+2 / –4 рр. до н. е.) можливо, але тільки в межах похибки синхронізації, тобто +2 

/ – 4 рр. (ця похибка обґрунтована нижче). Якщо зробити це довільно, тоді 

порушиться вся збалансована система датувань. У сутності, синхронізація Каталогу 

досягнута на основі оптимізації і взаємної залежності; абсолютно всі, пов’язані з 

Каталогом та прийняті на сьогодні дослідниками датування написів і монет, 

відповідають хронології Каталогу. 

Як приклад взаємної залежності даних нижче наводиться попередній варіант 

моделі синхронізації Каталогу – табл. 1 (для скорочення змісту – тільки його 

центральна частина). Модель побудована тільки з урахуванням матеріалів, 

отриманих попередниками: Каталог є діахронним списком, кількість рядів Каталогу 

від – 100 до 134, кількість стовпців – 3, початок ведення Каталогу – рубіж IV–V ст. 

до н. е., завершення ведення Каталогу – кінець II – початок I ст. до н. е., середина 

першого стовпця Каталогу належить до періоду облоги Зопіріона. Отже, в моделі 

прийнято, що епонімат з центральної частини I стовпця – рік Ἀγαθῖνος 

Ἀντιμήστορος – належить до 330 р. до н. е. На базі цієї інформації розраховані дати 

всіх інших елементів епонімного Каталогу. А тепер, якщо замінити 330, наприклад, 

на 331, всі інші елементи Каталогу також змінять свої значення. 

Водночас, представлений цифровий матеріал загалом відповідає інформації, 

отриманій попередниками. Зокрема, задавшись вихідними даними про відповідність 

середини I стовпця рокам Зопіріонової облоги, в результаті розрахунків доходимо 

висновку, що завершення ведення Каталогу (III стовпець) дійсно відповідає межі II-I 

ст. до н. е., але з дуже великим розкидом. Представлена модель синхронізації 

Каталогу (табл. 1), одначе, цілком, правомірна. 

Властивість IV. Каталог є базовим документом для вивчення основ родової 

просопографії Ольвії IV-I ст. до н. е., оскільки в ньому міститься інформація про 

генеалогію і хронологію основних елітних родів [219; 234]. Доречно навести 

висловлювання В. Латишева щодо збігу імен в Каталозі і лапідарних написах: 

«...збіг їх імен, які стали відомими з вище перелічених документів, настільки 

разючий, що визнати його суто випадковим майже неможливо, або, принаймні, з 
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набагато більшою ймовірністю можливо вважати, що це одні й ті ж особи...» 

[186, с. 84]. 

Тут дослідження впритул наблизилося до найважливішого методичного 

питання про правомірність ототожнення осіб, перелічених у Каталозі, з їх 

однофамільцями з інших епіграфічних пам’яток. Після В. Латишева цим питанням 

переймалося багато дослідників [219, с. 31]: В. Денисова, Ю. Виноградов, П. 

Каришковський, В. Крапівіна, Н. Лейпунська, А. Русяєва, В. Рубан та ін. Всіма 

вказаними дослідниками, – які, безперечно, внесли вагомий внесок у дослідження 

Ольвії, – це питання вирішувалося ствердно. У кожному разі, ототожнення ці 

неможливо довести, так само як і спростувати. Тому положення, за яким особи, 

згадані в Каталозі та інших епіграфічних пам’ятках IV-I ст. до н. е., за збігом їх імен 

і патронімів тотожні у разі наявності палеографічних відповідностей, належать до 

базового принципу [219, с. 31]. 

З накопиченням досвіду встановлено, що найважливішим чинником у 

ототожненні (родової ідентифікації) осіб є неодноразово згадувана дослідниками 

Ольвії, як стверджується тепер, неухильно дотримувана традиція [284, с. 59] 

спадкування першим онуком ім’я діда, яка зберігалася в основній гілці родів 

впродовж сотень років; це добре простежується в епонімному Каталозі і є основою 

для побудови фрагментів генеалогічних древ. Як відомо, імена в стародавньому світі 

були віддзеркаленням правового статусу, сімейного чи особового походження і 

суспільної/культурної ідентичності; ономастика є потужним символом особистої 

ідентичності, а також суспільних зв’язків та культурної належності особи [465, 

с. 193]. Поглиблене вивчення рядів Каталогу дало нагоду виділити в ньому ряд 

фрагментів родовідних гілок декількох знатних родів Ольвії. Водночас, вельми 

важливо те, що чергування імен осіб в основній гілці роду відповідало прийнятій 

традиції, і, одночасно, розміщення цих імен у рядах Каталогу відповідало 

основному закону генеалогії. Обмеженість числа впливових родів Ольвії і 

хронологічні періоди піднесення (падіння) окремих з них також є аргументом у 

родовій ідентифікації персонажів з різноманітних епіграфічних пам’яток. 
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На основі дослідження просопографічного складника Каталогу були 

побудовані фрагменти родових гілок основних аристократичних родів 

пізньокласичної-елліністичної Ольвії: Діонісії, Леократиди-Евресибіади, 

Аристократиди, Аристокритиди-Сократиди, Пантакли-Клеомброти, Протогени-

Геросони-Геродори, Нікерати, а також деякі роди «другого ешелону» [219, с. 251]. У 

такий спосіб, встановлено, що майже 90% лапідарних написів догетської Ольвії, що 

містять імена, належать до Леократидів-Евресибіадів, Діонісіїв, Аристократидів, 

Аристокритидів-Сократидів, Пантаклів-Клеомбротів, Протогенів-Геросонів-

Геродорів і Нікератів. Аргументом для ототожнення осіб є також стійка в 

ольвійській громаді традиція призначати на вищі посади свою рідню. У 

багатодітних грецьких сім’ях була, однак, не стійка, традиція називати синів 

суголосними іменами. Отже, були стисло перелічені аргументи [219, с. 32-34], які, 

зазвичай, використовуються під час ототожнення (ідентифікації) історичних осіб 

епіграфічних пам’яток з епонімами (або їх родичами) з Каталогу. Необхідно також 

згадати критичні висловлювання, які прозвучали на одній з наукових конференцій, 

про те, що існування омонімів серед представників різних родів в Ольвії не дає 

змогу виконати надійну інтерпретацію осіб. Дійсно, ономастика теоретично 

передбачає існування десятків омонімічних осіб у кожному поколінні. Але 

просопографія, на відміну від ономастики, оперує виключно реальними 

історичними постатями. Наприклад, на базі ономастики можливо запропонувати у 

межах покоління існування десятків осіб з достатньо поширеним ім’ям, наприклад, 

Σωκράτης (головний аргумент опонентів!). Фактично ж у догетскій Ольвії відома 

лише одна реальна історична особа з таким ім’ям – епонім 335 р. до н. е. Σωκράτης 

Ποσειδωνίου. Водночас, відомі також чисельні родинні зв’язки цієї особи (тобто 

батьки, дядьки, брати, сини, онуки тощо) і присутність його імені в інших написах. 

Тобто просопографічне дослідження, на відміну від ономастичного, оперує тільки з 

реальними історичними особами та відомостями, ігноруючи теоретично можливі 

омоніми (за рідкісним винятком). Надійність цих відомостей визначається тим, що 

вони утворюють несуперечливу і цільну, зокрема, хронологічно, систему 

відомостей. (Наявна ономастична практика «присвоєння» імен в процесі 
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реконструкції фрагментованих написів чи монетних скорочень на базі ономастики 

ілюструється у тексті цього дослідження).  

Теоретично можливість проживання в Ольвії осіб з іменами і патронімами, що 

повністю збігаються, не виключається, однак, об’єктом вивчення є тільки вузький 

прошарок громади, який мав нагоду залишити імена на камені. Ігнорування 

омонімів було негативно оцінено опонентами – професійними істориками та 

епіграфістами, що викликає необхідність докладніше аргументувати цю позицію, 

залучаючи матеріали про кількість населення Ольвії та процентної частки в ньому 

еліти. Тема більш докладно вивчалася для архаїчної і ранньокласичної Ольвії; звідси 

і почнеться огляд відповідних досліджень. В. Зубарь [104, с. 58-59] запропонував 

такий критерій майнової диференціації для архаїчної Ольвії: з 265 архаїчних могил, 

тобто майже 20%, належать до «багатих». Безумовно, тільки половина цих поховань 

належить до чоловічих (10%). І. Снитко [326, с. 11] висловив припущення, що до 

еліти належать не всі багаті, але тільки підкурганні поховання. Це зауваження 

збігається з думкою Ю. Виноградова [52, с. 76] про те, що еліта Ольвії архаїчного 

періоду складалася з «нової» еліти (яка могла походити з низького прошарку, що, 

можливо, наклало відбиток на її антропонімію) і родової мілетської аристократії. 

Отже, чоловіча частина «основної» і «другорядної» еліти становила майже 5% 

населення і у разі загальної чисельності її, в розглядуваний період, у 6000 осіб [173, 

с. 24; 42, с. 52-53] не перевищувала за 300 осіб. Згідно з розрахунками Л. Славіна 

[316, с. 295] загальна кількість населення Ольвії у ΙV-I ст. до н. е. не перевищувала 

10000 осіб. Цей висновок, зокрема, добре аргументує гіпотезу В. Яйленка [384, 

с. 291], який ототожнює одну і ту ж особу – якогось Анаксагора – одночасно в трьох 

епіграфічних пам’ятках: березанському графіті SEG 32:752, графіті SEG 32:802 з 

ольвійського теменосу V ст. до н. е. і листі IGDOP 23 Ахіллодора; також 

аргументуються гіпотези Є. Леві [198, с. 97] і А. Русяєвої [284,с. 212] про віднесення 

серії графіті IGDOP 62 і IGDOP 63 Тіхона Гекатоклова до однієї і тієї ж особи. 

Належність персонажів перелічених пам’яток «малої» епіграфіки до еліти не 

викликає сумнівів у видавців. Немає підстав вважати, що в пізньокласичній та 

елліністичній Ольвії співвідношення еліти у відсотках від загального числа 
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населення істотно змінилося. Згідно з оцінкою колективного дослідження [179, 

с. 160], в елліністичній Ольвії проживало від 13 до 21 тисячі осіб; відповідно, 

чоловіча частина «основної» і «другорядної» еліти не перевищувала 650-1050 осіб. 

Водночас, приблизно 90% написів Ольвії (з іменами ольвіополітів) пізньокласичної-

елліністичної доби представлені сімома основними родами з понад двох десятків 

відомих в Ольвії родів; коло еліти, з якої формувалися епоніми і магістрати, дуже 

вузьке [129, с. 87; 275, с. 39]. Отже, об’єктом дослідження в межах одного покоління 

є від 160 до 260 осіб. Згідно з даними колективного дослідження [175], в 

елліністичній Ольвії, переважно у лапідарних написах, відомо понад 230 імен без 

урахування безлічі чоловічих імен на уламках амфорних стінок, знайдених під час 

розкопок дікастерія, досі не опублікованих. Цифра, з огляду на активні дослідження 

магічних списків останніх років [414, с. 145; 415, с. 167; 416], є істотно заниженою. З 

огляду на те, що «...ольвійська антропонімія елліністичного часу відрізняється 

надзвичайною різноманітністю» [179, с. 422], проблему омонімів для такої малої 

кількості можливо ігнорувати. Зважаючи на орієнтовний характер пропонованих 

розрахунків і випереджаючи критику опонентів в упередженості таких розрахунків, 

чисельність «основної» еліти можливо збільшити на 100% або 200%; проте, 

проблема омонімів не виникає. Звідси також випливає й те, що на основі родових 

імен і традиції їх успадкування такими, що повністю збігаються, можуть бути, 

зазвичай, імена тільки у осіб, що належать одному роду, але до різних його 

поколінь. Це спостерігається і в Каталозі. Для того, щоб розрізняти таких людей в 

лапідарних надписах, необхідно залучати максимальну кількість аргументів. 

Аналогічний висновок отриманий В. Даниленко [80, с. 177] щодо просопографії 

Херсонесу. Наскільки складною може бути ідентифікація родичів з однаковими 

іменами та патронімами, яскраво ілюструє процес датування ольвійського декрету 

I.Olbia 26 на честь Діонісія, сина Тагона, херсонесита (Див. нижче). Реальне життя, 

безумовно, складніше схеми. Наприклад, спостерігаються збіги родового імені 

Аристон в роду Аристократидів і Нікератів, Але ідентифікація осіб з цих родів 

проблем, нібито, не викликає, оскільки є інші родові імена, фрагменти родовідних 

гілок тощо. 
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До того ж треба додати, що кількість вищої еліти, яка дійсно була здатна 

випустити лапідарний напис в VІ-V ст. до н. е., була обмежена одиницями. Ще одне 

зауваження: у родовому ототожненні осіб неможливо використовувати імена 

Метродор, Деметрій і деякі інші, внаслідок їх надзвичайної поширеності. Також не 

містять характерної родової належності імена Ліней, Антестерій тощо. Отриманий 

висновок, тим не менше, не можна трактувати спрощено, тобто збіг імен є важливим 

критерієм в ухваленні рішення про віднесення особи до одного роду, але цього 

недостатньо; враховується вся наявна інформація. 

В останні роки у зв’язку з розгортанням широкомасштабних досліджень 

магічних написів – переліків імен (іноді з патронімами), виникла гіпотеза про те, що 

ольвіополіти самі, з допомогою патронімів, розрізняли омонімічних осіб. Докладно 

це питання вивчено у новітній статті [241].  

Наведене вище спеціальне дослідження [227, с. 445-514; 76, с. 44-58; 77, с. 459-

463] про можливість існування омонімів серед ольвіополітів показало: в 

пізньокласичній-елліністичній Ольвії кількість вищої еліти, в межах покоління, 

становила понад 160-260 осіб; за умови розмаїття грецьких імен це дає нагоду 

ігнорувати існування омонімів. Вузькість кола ольвійської еліти [186, с. 161; 129, 

с. 87], в середовищі, де звичайною практикою було почергове обрання на вищі 

державні посади [275, с. 39], дає змогу висунути важливе теоретичне положення: 

згадка особи в епонімному Каталозі означає високу вірогідність згадки її і в 

синхронних епіграфічних пам’ятках і виконання цією ж персоною посади архонта, 

агоранома та монетного магістрату хронологічно близько до виконання епонімату 

[472, с. 147-150]. 

Властивість V. Хронологічний порядок розміщення у Каталозі епонімів, що 

належать до одного роду, тяжіє до основного закону генеалогії про тридцятирічний 

період зміни поколінь. Властивість V Каталогу обґрунтована нижче і надалі 

використана для обчислення початкової кількості рядів Каталогу через обчислення 

очікуваних дат епоніматів для епонімів з другого стовпця за епоніматами їх родичів 

з першого стовпця і подальшої оптимізації даних. 

  



 60 

1.3.2 Принцип заміни хронологічного реперу системою  

хронологічних діапазонів. 

Треба ще раз повернутися до проблеми наявності хронологічного реперу для 

синхронізації Каталогу. Необхідною умовою використання календаря стародавніх 

народів є, як відомо, встановлення його синхронності до абсолютного літочислення. 

Але досягнення цього можливо тільки за наявності відповідних хронологічних 

реперів. Широко відомим фактом є, наприклад, виконання епонімної посади в 333 р. 

до н. е. Олександром Македонським, що постало основою для синхронізації 

каталогу мілетських стефанефорів та подальшої реконструкції суспільно-політичної 

історії Мілету [320, с. 17]. На жаль, хронологічний репер для епонімного Каталогу 

Ольвії не знайдений [320, с. 46]. На відсутність реального хронологічного реперу 

абсолютно справедливо вказав проф. А. Аврам [400;405], як у першій, так і в другій 

критичній лемі, присвяченій Каталогу. 

Тим часом, проблема відсутності хронологічного реперу в нинішньому 

дослідженні була вирішена через використання системних принципів: відсутній 

репер замінений численними хронологічними діапазонами. Хронологічними 

діапазонами постали порівняно вузькі датування репрезентативної групи написів і 

монет, імена персонажів, які збігаються з іменами епонімів Каталогу. (Зазначається 

деяка умовність поділу термінів «хронологічний репер» і «хронологічний 

діапазон»). Дійсно, на основі огляду виявлено існування досить представницької 

групи написів і монет догетської Ольвії, які датовані з похибкою від 5 років і вище, 

тобто уявляють собою систему хронологічних діапазонів. Безумовно, це визначає 

наближений характер синхронізації Каталогу. Заміна хронологічного реперу 

хронологічними діапазонові визначає і похибку синхронізації Каталогу. Очевидно, 

похибка синхронізації не може бути нижчою розміру мінімального хронологічного 

діапазону. (У пропонованому дослідженні традиційні математичні розрахунки 

похибки повністю видалені! Це – данина глибокої поваги до епіграфістів і реакція 

на їх чисельні зауваження: не перетворювати історичне дослідження в 

математичний трактат). Всі хронологічні діапазони послідовно для першого, 

другого і третього стовпців Каталогу розглядаються в наступному розділі. 



 61 

1.3.3 Теоретичні принципи хронологічної реконструкції лакун Каталогу 

та початкового розміру Каталогу 

Системне дослідження внутрішніх взаємозв’язків Каталогу включає: 

виявлення хронологічних і математичних особливостей формування Каталогу, 

виявлення присутніх в Каталозі окремих родів, класифікацію родів за ієрархією: 

вища еліта і еліта «другої» категорії, дослідження хронологічних і математичних 

особливостей присутності окремих родів та їх взаємодію, побудову фрагментів стем 

родів, складання переліку характерних імен родів, порівняльні дослідження 

загальних і особливих властивостей Каталогу та інших епонімних каталогів 

античного світу, зокрема, мілетського, розроблення принципів досліджень поза 

хронологічних рамок Каталогу і в хронологічних лакунах Каталогу [239; 242; 249] 

тощо Цей великий розділ досліджень Каталогу IosPE. І2. 201 представлений нами, 

переважно, у першій монографії [219] та першій частині другої монографії [234]. 

 Класифікація родів за ієрархією (вища еліта і еліта «другої» категорії) 

спочатку була умовною; критерієм віднесення еліти до вищої категорії вважалося її 

переважання в епонімному Каталозі і порівняно Значна кількість лапідарних 

пам’яток роду. Але пізніше був виявлений надійний критерій для віднесення до 

вищої еліти: факт виконання епонімної посади рідними братами [220; 230; 235], на 

відміну від еліти «другої» категорії, де застосовується тільки схема «батько → син». 

Кожен елітний рід отримував певний час, впродовж якого кілька разів виконувалася 

епонімна посада рідними братами. Розмір квоти, імовірно, залежав від становища 

роду в загальноольвійському ієрархічному реєстрі. Виділено квоти Протогенів-

Геросонів-Геродорів, Діонісіїв і Аристократидів – 14 років, Пантаклів-Клеомбротів, 

Аристокритідів-Сократидів і Нікератів – 12 років. Походження квот переконливого 

пояснення не знайшло; їх існування не було сприйнято професійними епіграфістами, 

оскільки аналоги такого явища в античному світі відсутні. Тим не менше, відповідна 

математична обробка епонімних каталогів раніше не виконувалася, що й не давало 

нагоди виявити ці квоти. Також були виявлені аналогічні квоти в Каталозі епонімів 

Мілета, Ліндоса і Родосу. Це надає можливість припустити, що, принаймні, в деяких 

античних полісах призначення на посаду епоніма регламентувалося з урахуванням 
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родинних зв’язків [219, с. 163]. Заслуговує на увагу думка з цього приводу нашого 

наукового консультанта, В. Ставнюка, який вважає хронологічні квоти 

закономірним етапом, що відображає існування домовленостей між представниками 

вищої еліти. У епонімному Каталозі Ольвії також виявлена особливість призначення 

на посаду епоніма-родича, яка сучасними термінами може бути позначена 

«лобіюванням»; аналогічна особливість зазначена і в каталозі мілетських епонімів. 

Такий напрям досліджень, як взаємозв’язки родів в Каталозі, дав нагоду 

виявити існування кланів – об’єднань (за тою чи іншою ознакою) елітних родів. У 

Каталозі тричі (!) виявлено тандем Леократидів-Евресибіадів, Діонісіїв і Агатинів. 

До цього клану примикали, ймовірно, і Демокони [219, с. 101]. Також ймовірно, 

можна виділити клан Протогенів-Геросонів-Геродорів і Аристокритідів-Сократидів-

Каллініків. Хронологія зльотів-падінь родів стосується досліджень внутрішніх 

взаємозв’язків. Зокрема, переважання епоніматів Аристократидів в I стовпці 

Каталогу змінюється повною відсутністю таких в II і III стовпцях. У поєднанні з 

аналізом написів, підданих damnatio memoriae і інтенсивності випуску лапідарних 

написів Діонісіями і Аристократідами, це дало змогу здобути реальні відомості про 

багаторічну ворожнечу, яка супроводжувалася вигнаннями Аристократидів і 

Діонісіїв. 

 Як вступ в запропоновані теоретичні принципи хронологічної реконструкції лакун 

Каталогу та його початкового розміру, необхідно дослідити деякі генеалогічні 

принципи формування цього документу; водночас, для підвищення рівня довідкової 

бази, паралельно виконується пошук аналогічних принципів і в мілетському 

епонімному списку I.Milet №№ 122-123. Отже, послідовно розглядаються загальні 

генеалогічні принципи формування епонімних реєстрів Мілету та Ольвії. 

Відповідність до основного закону генеалогії. Основний закон генеалогії 

стверджує, що зміна поколінь відбувається один раз на 30 років. Це дає нагоду 

обчислювати хронологію конкретної особи на ґрунті хронологічної інформації про 

діяльність його пращурів і/або нащадків. Точність хронологічних розрахунків 

істотно підвищується під час використання всієї наявної інформації про пращурів і 
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нащадків [405, с. 533]. Оскільки епонімні списки Мілету та Ольвії є пороковими 

записами, теоретично, розташування персонажів-родичів в цих списках повинно 

відповідати цьому закону. Вже перші дослідники [186, с. 86] епонімного Каталогу 

Ольвії звернули увагу на наявність у ньому епонімів-родичів, розташування імен 

яких чергувалося через певні проміжки часу. Для того, щоб перевірити відповідність 

епонімних списків Мілету та Ольвії до основного закону генеалогії, необхідно 

виконати найпростіші арифметичні обчислення: визначити різницю у роках (рядах) 

між епонімами-батьками та епонімами-синами для різних родів і обчислити середнє 

значення отриманих даних. Зважаючи на те, що мілетський епонімний список дуже 

об’ємний, розглядаються лише деякі приклади епоніматів з нього (табл. 15). 

Аналогічні матеріали отримані і для досліджуваного епонімного Каталогу Ольвії 

(табл. 16). 

Як бачимо з табл. 15 і 16, разом із чималими, окремими відхиленнями 

отриманої різниці від значення в 30 років, простежується тенденція до того, що із 

зростанням репрезентативності вибірки різниця дійсно наближається до значення 

30. Про це свідчить отримане середнє значення в 27,5 років, що і є, безперечно, 

відбитком дії основного закону генеалогії. Водночас, у мілетському епонімному 

списку отримана практично аналогічна цифра – 28,0. (Дослідники горгіппійського 

агоністичного каталогу зазначають, що середнє значення хронологічної відмінності 

між парами, що мають взаємозворотні імена і патроніми, тобто між батьками і 

синами – 26 років; це цілком відповідає нормальній різниці між поколіннями [24, 

с. 115]). Отже, представлені в табл. 15, 16 матеріали, підтверджують, що 

формування епонімних списків Мілету та Ольвії відповідає основному закону 

генеалогії за наявністю репрезентативних матеріалів. Зауваження щодо вимоги про 

репрезентативність матеріалів дуже важливе. Наприклад, визначене одноразове 

«порушення» цього закону у роді Аристократидів: в 312 р. до н. е. епонімат виконав 

Ἀριστοκράτης Θεοκλέους, потім, лише через 6 років, фіксується епонімат його 

першого сина Ἀρίστων Ἀριστοκράτους (306 р. до н. е.). Інформація пов’язується з 
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особливостями історичного періоду – домінуванням роду Аристократидів в Ольвії і, 

вже традиційно, ігнорується в генеалогічних розрахунках [219, с. 31]. 

Родові схеми чергування епоніматів. Водночас, особливістю і мілетського, і 

ольвійського епонімних списків є присутність матеріалів про епонімів і їх родичів, 

де хронологічна інформація суттєво не відповідає основному закону генеалогії. 

Тобто ще одним загальним принципом формування епонімних списків Мілету та 

Ольвії є достатньо чисельні факти попарного розташування (чергування) епоніматів 

за схемою батько → син або за схемою старший брат → молодший брат. Поява 

таких схем, дуже ймовірно, пов’язана з «гентильним» типом жрецтва, характерним 

для античного світу [204, с. 103-115]. 

У першому стовпці ольвійського епонімного Каталогу зазначено чергування 

епоніматів за схемою брат → брат: Ἡροσῶν Ἡροδώρου → Στάφυλος Ἡροδώρου, 

Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς → [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς, Ἀρίστων Θεοκλέους → 

Μενεκράτης Θεοκλέους. Для другого стовпця епонімного Каталогу схема дає ще 

один приклад: Χαιρήμων Νικηράτου → Καλλικράτης Νικηράτου. Крім того, в обох 

стовпцях Каталогу зафіксовано чергування епоніматів за схемою батько → син: 

Ὀρθόβουλος Εὐβιότου → Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου, Ἀθηνόδωρος Μόσχου → Ἀμύντωρ 

Ἀθηνοδώρου, Τιμέας Θεογίτωνος → Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου]. Водночас, в епонімному 

каталозі Мілету також присутнє чергування епоніматів, як за схемою батько → син 

(Διαγόρης Διοκρέωντος → Τιμαγόρης Διαγόρεω), так і за схемою брат → брат: 

Κριτόβουλος Ἀριστοκράτεος → Ἀλκμεωνίδης Ἀριστοκράτεος, Λύκιππος Ἑκαταίο → 

Ἱστικῶν Ἑκαταίο, Γόργος Ἀντιλέοντος → Ἀχαιὸς Ἀντιλέοντος. 

Порівнюючи статус сімей, що представлені у ольвійському епонімному 

каталозі схемою брат → брат (Геросони-Геродори, Аристократиди, Нікерати), 

неможливо не помітити, що вона вміщує в себе тільки представників вищої 

ольвійської еліти. Саме тоді, схема чергування батько → син (Демокони, Мосхи, 

Теогейтони) містить імена еліти тільки «другого ешелону». Надалі схема брат → 

брат дістала більш глибоке вивчення та дало нагоду розробити об’єктивний критерій 
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належності історичних осіб до вищої еліти: виконання посади рідними братами. 

(Див. розділ «Хронологічні квоти»). 

Кланові схеми чергування епоніматів. Ще одним загальним принципом 

формування епонімних списків Мілету та Ольвії є чергування епоніматів 

представників кланових об’єднань з аристократичних сімей; зазначаються факти 

попарного розташування епоніматів за схемою представник А клану К → 

представник Б клану К. Термін «клан» в розглянутому випадку визначається як 

сукупність аристократичних родин, що об’єднані родинними, економічними, 

релігійними та будь-якими іншими спільними ознаками. Епонімний Каталог Ольвії 

надає декілька прикладів такого чергування (найвірогідніше, зазначеного вище 

протекціонізму). Відомо чергування епоніматів Діонісіїв, Леократидів-Евресибіадів і 

Агатинів: Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου] → [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς → Διονύσιος 

Ἀριστείδ[ο]υ. Через кілька років ситуація повторюється в дещо іншій послідовності: 

Ἀπολλόδωρος Διοδώρου → Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου → Λεωκράτης Πολυμέδοντος. 

Передбачувана реконструкція третього, значною мірою фраґментованого, стовпця 

ольвійського Каталогу також дає зазначену вище послідовність епоніматів: 

Ε[ὑρησίβιος?] → Ἀγ[αθινος?] → Ποσ[ιδέος Αναξαγόρου]. Підтвердженням 

реальності такого чергування є й матеріали реконструкції лівого стовпця 

фрагментованої посвяти I.Olbia 168 жерців Леократа, де відновлюються імена 

Діонісіїв і Агатинів: [Διονύσιος Ἀριστεί]δου → [Ἀγαθῖνος? Ἀντιμήστ]ορος [245]. Ще 

один приклад такого чергування представлений в епонімному Каталозі Ольвії 

епоніматами Каллініків і Аристокритидів-Сократидів: Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ → 

Κάλλιππ[ο]ς Καλλινίκο[υ]. Водночас, представники Каллініків і Аристокритидів-

Сократидів, згідно з інтерпретацією [219, с. 70-72] відомого графіто [284, с. 18], 

входили в релігійний фіас Бореїків. Треба зазначити, що дослідження розглянутої 

«кланової» схеми чергування епоніматів в каталозі Ольвії ще не завершено. 

Аналогічний приклад можна навести і для мілетського Каталогу: чергування 

епоніматів Мольпагорів і Мандрагорів: Δάφνις Μολπαγόρεω → Ἑκαταῖος 
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Μανδραγόρεω; через кілька років чергуються епонімати Λεάναξ Μολπαγόρεω → 

Θεόδωρος Μανδραγόρεω і ще через кілька років завершує схему епонімат якогось 

Мольпагора Мандрагорова (Μολπαγόρης Μανδραγόρεω), котрий має характерне 

ім’я Мольпагорів і характерний патронім Мандрагорів. 

Отже, порядок взаємного розташування родичів (батько → син) в епонімних 

Каталогах Мілету та Ольвії відповідає основному закону генеалогії, за винятком 

розглянутих декількох варіантів, ймовірно, протекціонізму, коли епонімати 

групуються попарно. (Тут не ставиться завдання з’ясувати, наскільки погоджуються 

зазначені принципи формування епонімних списків Мілету та Ольвії з епонімними 

списками інших античних міст-держав. Наводяться тільки матеріали з Північного 

Причорномор’я про горгіппійський агоністичний каталог [7, с.103-104; 182, с.143]. 

Дослідник налічує в цьому документі 14 пар осіб з взаємозворотними протонімами і 

патронімами, а також 31 пару, в якій протонім однієї особи є патронімом іншого. 

Розглянувши хронологічні співвідношення між цими парами, дослідник дійшов 

висновку, що тут представлені діти та їх батьки). Звідси надходять, принаймні, 3 

важливих висновки: 

 -по-перше, збіг принципів формування двох розглянутих, і ольвійського, і 

мілетського, списків є ще одним переконливим аргументом діахронії Каталогу; на 

жаль, залишається до цього дня тупиковий напрям досліджень, який базується на 

синхронності цього документа (Див. розділ I); 

 -по-друге, автоматично забезпечується відповідність основному закону 

генеалогії не тільки між епонімами-батьками і епонімами-синами, але й для інших 

родичів, зокрема, між епонімами-дідами і епонімами-онуками, епонімами-

правнуками тощо. Очевидно, що точність таких генеалогічних розрахунків суттєво 

залежить від ступеня репрезентативності інформації. Чисельні докази на користь 

цього положення є опублікованими [219; 234]. Цей висновок зумовлює також 

реальну нагоду обчислення хронології персонажів, які розміщувалися у втрачених 

фрагментах ольвійського епонімного Каталогу (хронологічних лакунах) через 

використання збереженої хронологічної інформації про пращурів і/або нащадків 
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конкретних осіб, тобто обґрунтовується можливість виконання просопографічних 

реконструкцій та просопографічних датувань в хронологічних лакунах Каталогу з 

точністю, достатньою для реконструкції історичних подій. Важливо зазначити й те, 

що обчислення такі можливі не тільки для осіб, які виконували епонімну посаду, 

наприклад, відомих за декретом на честь Протогена жерців-епонімів Геродора і 

Плістарха, але і для інших персонажів. Наприклад, невідомо, виконував громадянин 

Аристократ, персонаж декрету на честь Протогена, посаду епоніма, але період 

активності його підпадає обчисленню на підставі зазначеної особливості 

формування епонімного списку Ольвії. Практична реалізація цього положення 

представлена в монографії [234], а також у наступних розділах дисертації. У такий 

спосіб, теоретична можливість реконструкції втрачених рядів Каталогу з точністю, 

достатньою для вирішення історичних завдань є достатньо обґрунтованою; 

 - по-третє, відкривається можливість реалізації нового напряму в 

реконструкції первинних розмірів Каталогу (тобто початкової кількості рядів). 

Оскільки у другому стовпці епонімного Каталогу Ольвії присутні нащадки епонімів 

з першого стовпця, стає можливим обчислення теоретичних років виконання 

епонімату для персонажів другого стовпця Каталогу на основі хронології 

персонажів першого стовпця. Отримання масиву теоретичних років виконання 

епоніматів для епонімів другого стовпця Каталогу дає нагоду виконувати подальшу 

обробку його різними засобами. Наприклад, в одній із статей [254, с. 211-215] 

наведена графічна реконструкція початкової кількості рядів Каталогу. Можливим є 

також зіставлення цих теоретичних дат з фактичними роками виконання епонімної 

посади для різної кількості рядів Каталогу (наприклад, 104-124) і подальший вибір 

кількості рядів, які забезпечують мінімальне відхилення теоретичних розрахунків 

від фактичних дат епоніматів. Зазначені прості дії повністю окреслюються рамами 

типової математичної задачі з класу так званих оптимізаційних задач [157, с. 333]; 

результатом цих обчислень є досягнення більш високої точності в реконструкції 

початкових розмірів епонімного Каталогу Ольвії і, як наслідок, більш точне 

датування ольвійських епіграфічних пам’яток і встановлення хронології історичних 

подій. Як зазначалося вище, основний закон генеалогії добре виконується за 
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наявністю репрезентативних матеріалів, тому для обчислення оптимальної кількості 

рядів Каталогу необхідно використовувати всю наявну інформацію. Отже, 

пропонується подальший розвиток математичної моделі ольвійського епонімного 

Каталогу – єдиної лапідарної пам’ятки Ольвії, діахронні властивості якої можливо 

засвідчити з допомогою простих математичних формул. Запропоноване вище є 

теоретичною основою для подальшого підвищення точності синхронізації 

ольвійського епонімного Каталогу. 

1.3.4 Теоретичні основи побудови просопографії Ольвії пізньоархаїчної-

класичної доби  (остання чверть VI – перша чверть IV ст. до н. е.). 

Синхронізація Каталогу IosPE. І2. 201 дала змогу створити основи родової 

просопографії пізньокласичної-елліністичної Ольвії (IV-І ст. до н. е.), реалізувати 

просопографічний метод уточненого датування, реконструкції та інтерпретації 

ольвійських лапідарних написів і ввести в науковий обіг нові факти з суспільно-

політичної історії цього поліса [219; 227; 230; 242]. Водночас, родової просопографії 

Ольвії ранньокласичного і, особливо, пізньоархаїчного періоду (остання чверть VІ – 

V ст. до н. е.) практично не існує; до того ж, немає адекватних теоретичних методів 

її вивчення. Водночас, є чимало високоякісних досліджень [12, с. 72; 48; 179; 410; 

412; 419; 420; 425; 435], присвячених вивченню ольвійських імен зазначеного 

періоду. Але у цих публікаціях імена вивчаються з позицій, переважно, ономастики 

та/або етнічного походження. Попри те, що у відомій праці Т. Кніпович [145, с. 119-

153] було заявлено про дослідження, як етнічних, так і суспільних верств населення 

Ольвії, перевагу надано виключно аналізу етнічного складу. З огляду на значення, 

яке має просопографія для подальшої реконструкції суспільно-політичної історії 

Ольвії, в умовах явного дефіциту вихідних даних, нижче представлена спроба 

розробки деяких теоретичних принципів вивчення просопографії в пізньоархаїчній-

класичній Ольвії та на основі цих принципів надається короткий аналіз 

просопографічних джерел останньої чверті VІ – V ст. до н. е. [246, c. 132-138]. 

Отже, наявність імені та/або патроніма історичної особи в лапідарному написі 

пов’язується з належністю цієї особи до елітних верств населення, які безпосередньо 

впливали на історичний процес [145, с. 119-153]. Першочергова ознака ольвійського 
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елітного роду для IV-І ст. до н. е. – достатньо часта присутність представників цього 

роду в епонімному Каталозі і відносна регулярність випуску лапідарних написів, які 

згадують характерні імена роду. На підставі цих критеріїв для IV-І ст. до н. е. (тобто 

в пізньокласичний-елліністичний період) до елітних сімей Ольвії були віднесені 

Діонісії, Леократиди-Евресибіади, Аристократиди, Пантакли-Клеомброти, Нікерати, 

Аристокритиди-Сократиди, Протогени-Геросони-Геродори [245, с. 132-138]; 

представники перелічених сімей згадуються [245, с. 132-138] приблизно в 90% 

лапідарних написів IV-І ст. до н. е. Крім того, були виділені і елітні сім’ї «другого 

ешелону», умовним критерієм віднесення до яких є відсутність або мінімальна 

кількість лапідарних написів за наявністю згадок про ці сім’ї в епонімному Каталозі. 

До таких належать [219, Додаток № 5]: Агатини, Адрасти, Батаки, Боспорихи, 

Демокони, Дайкрати-Аристодіми, Каллініки, Мосхи, Нікокли, Педеї, Теогейтони, 

Еврімони. Останнім часом встановлено існування, ймовірно, ще кількох 

другорядних сімей (або гілок) – Праксианактів [225, с. 474-478], Поликсенів 

(епоніми, відповідно, 309 і 214 рр. до н. е. Ἀθήναιος Πολυξένου і Ἱκέσιος Πολυξένου 

мають унікальний для Ольвії патронім Поліксен; їх епонімати добре відповідають 

спорідненості цих осіб у третьому поколінні: ((309 - 214) / 3 = 31,6). Зазначимо, що 

цей патронім присутній і в напису перших століть н. е. IosPE. I2. 206), Леопрепидів 

[493], Гераклидів [401] і Монімів [227, с. 445], і цей процес триває. Отже, можна 

констатувати, що для пізньокласичної-елліністичної Ольвії (IV-І ст. до н. е.) 

отримані початкові відомості щодо родової просопографії. Звідси випливає 

теоретичний висновок: ретроспективне звернення до епіграфічних пам’яток 

пізньоархаїчної – класичної Ольвії (остання чверть VІ-V ст. до н. е.) повинно 

підтвердити присутність в них характерних імен та/або патронімів родоначальників, 

принаймні, деяких, з перелічених вище елітних сімей. Однак, ранній лапідарний 

архів Ольвії має особливості у порівнянні з написами IV-І ст. до н. е. По-перше, 

лапідарні пам’ятки цього періоду досить нечисленні, по-друге, пам’ятки, які містять 

імена, ще більш нечисленні; по-третє, всі ці пам’ятки значною мірою 

фрагментовані; велика частина з них передбачає кілька варіантів реконструкції 

(I.Olbia 55, I.Olbia 56, I.Olbia 57, I.Olbia 59).  
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Просопографічна інформація, яка міститься в написах VІ-V ст. до н. е., у 

порівнянні з написами IV-І ст. до н. е. також може істотно відрізнятись. По-перше, 

це зумовлено цілком природними змінами в переліку елітних сімей, їх можливими 

«злиттями й поглинаннями» тощо. По-друге, остання чверть VІ-V ст. до н. е. 

зазначається динамічністю в родовій просопографії, оскільки у цей час ще мали 

місце колонізаційні «хвилі». По-третє, у 380-х рр. до н. е. було ймовірним значне 

скорочення складу еліти, пов’язане з можливим виїздом з Ольвії тирану [52, с. 141], 

його сім'ї та прибічників. А втім, важливим напрямом дослідження буде пошук в 

ранніх лапідарних написах засновників відомих в IV-І ст. до н. е. елітних сімей 

Ольвії. Відсутність репрезентативності наявних матеріалів, безумовно, накладає 

відомі обмеження на трактування отриманих результатів, які будуть носити чітко 

окреслений гіпотетичний характер. 

На перший погляд, нерепрезентативність ранньої лапідарної епіграфіки 

(кінець VІ-V ст. до н. е.) компенсується великою кількістю пам’яток керамічної 

(малої) епіграфіки – графіті, виданню, класифікації та інтерпретації яких присвячена 

Значна кількість досліджень [280; 284; 296; 351; 383]. Характерною особливістю 

графіті, у порівнянні з лапідарною епіграфікою, є більш низька інформативність і 

багатозначність інтерпретації [301, с. 289-296]. Графіті також виконувались всіма 

верствами населення; водночас, мета цього дослідження не полягає в ономастичних 

студіях або перепису населення Ольвії. Основним завданням роботи є отримання 

просопографічних відомостей про найбільш значущі аристократичні сім’ї. 

Прикладом досить змістовних в плані просопографії ранніх пам’яток малої 

епіграфіки є серія графіті Тихона, сина Гекатокла [199, с. 96-100], що розглядається 

нижче. Отже, інформація з графіті визначає межу цього дослідження, за якою 

результати можуть бути заповнені випадковою інформацією про рядових громадян. 

Монети пізньоархаїчного періоду не містять написів, а монети 

ранньокласичного періоду на відміну від лапідарних написів, так само як і графіті, 

недостатньо інформативні в частині просопографії і допускають неоднозначне 

трактування легенд. Написи на ранніх монетах Ольвії обмежуються широко відомим 

[6; 136; 214; 306, с. 16] переліком імен та/або їх скорочень: ΑΡΙΧ (Ο), ΘΥ, ΠΑΥΣ 



 71 

(ΕΠΙ ΠΑΥΣΑ), ΕΜΙΝΑΚΟ, Χ?.. ΑΠΙΠ... (?). Щодо легенди ΕΠΙΚ, треба зазначити, 

що багаторічні розкопки не додали жодного примірника монет з такою легендою, і 

вони, імовірно, не існували, що припускали П. Каришковський та Ю. Виноградов 

[52, с. 92; 136]. Перелічені легенди багаторазово поставали об’єктом досліджень, 

зокрема, щодо етнічної належності імен ΑΡΙΧ, ΕΜΙΝΑΚ. Легенда ΠΑΥΣ (і її більш 

інформативний варіант ΕΠΙ ΠΑΥΣΑ) містить ім’я епоніма Павса(нія) або Павса. 

Знайдена в останні роки монета з легендою Χ?..ΑΠΙΠ...(?) [269, с. 69], імовірно, є 

ретроградним написанням легенди [Ε]ΠΙ ΠΑΥΣΑ. Ім’я Павс(аній ?), проте, зіставити 

її з яким-небудь відомим ольвійським родом не вдається. Можливо, що епонім 

Павс(аній) був айсімнетом мольпів; велика лита монета з його ім’ям містить, крім 

символу Аполлона Лікаря (колесо), і символ Аполлона Дельфінія (дельфін). 

Наративні джерела, які належать до розглянутого періоду, обмежуються 

широко відомою новелою Геродота про царя Скіла (Herod. IV. LXXVIII-LXXХ.). 

Треба згадати про ще одне джерело – побутові листи на свинцевих пластинах. Деякі 

обмежені відомості додає аналіз листів Ахіллодора SEG 32:802 (IGDOP 23) і 

Апатурія SEG 37:665 [52, с. 77]. Проте, родова ідентифікація лихваря і власника 

рабів Анаксагора (це ім’я добре відомо у елліністичній Ольвії, збігається воно з 

однією з гілок видатного роду Діонісіїв), лихваря Леанакса [433, с. 1-14] (це ім’я є 

притаманним мілетському роду Мольпагорів, гілки якого, імовірно, існували і в Ольвії), 

рабовласника Тімолея, на даному етапі виконується сугубо гіпотетично. До 

розглянутої категорії епіграфічних пам’яток належить і напис IGDOP 92 на 

бронзовому дзеркалі. Що стосується магічних заклять на свинцевих пластинах – 

хронологічний період, що розглядається, не є притаманним для цих пам’яток. 

Основні гіпотези щодо процесу колонізації мілетян в Ольвію, стисло 

розглянуті в колективному дослідженні [180, с. 348]. Найважливіше значення у 

зв’язку з темою, що розглядається, набуває вельми вірогідний факт переселення в 

Ольвію мілетських мольпів – верхніх шарів еліти Мілету. На користь цього 

переселення трактується наступна інформація: колегія мольпів з усіх мілетських 

колоній зафіксована тільки в Ольвії [444, с. 209-215; 133, с. 42; 284, с. 194; 32]. А. 
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Русяєва, наприклад, вважає, що встановлення і зміцнення культу Аполлона 

Дельфінія в Ольвії здійснили мілетські мольпи, політична та релігійна активність 

яких посилилася в другій половині V ст. до н. е., і цілком припустимо, що вперше 

спілка мольпів в Ольвії з’явилася синхронно з введенням культу Дельфінія у третій 

чверті V ст. до н. е. або дещо раніше [280, с. 25-64; 198, с. 126-129]. Дуже важливим 

фактом є те, що термін «мілетські мольпи» не є яким-небудь абстрактним поняттям, 

але є досить конкретною і репрезентативною просопографічною інформацією [246, 

с. 132-138] – список осіб; імена і патроніми цих осіб містить видатний історичний 

документ – каталог І.Mіlet №122-123 мілетських епонімів –айсімнетів мольпів. У 

цьому документі зосереджена просопографічна інформація про основні елітні сім’ї 

Мілета, починаючи з 525/524 рр. до н. е. На цій основі, під час вивчення ольвійської 

епіграфіки останньої чверті VІ-V ст. до н. е. традиційну ідентифікацію 

родоначальників відомих в IV-І ст. до н. е. аристократичних сімей перспективно 

доповнити ще одним напрямом досліджень, який полягає в зіставленні 

просопографії еліти Мілету – епонімних айсімнетів мольпів та імен в ранніх 

епіграфічних пам’ятках (переважно, лапідарних) Ольвії. Запропонований напрям, 

однак, не є якимось принципово новим, він тут знаходить тільки більш узагальнену 

форму; зауваження про походження, наприклад, Леокса Мольпагорова (з напису 

IosPE. І2. 270) зі знатного мілетського роду Мольпагорів неодноразово наводилося в 

дослідженнях попередників [52, с. 76]. Але є очевидним й те, що так звана «нова» 

еліта (див. вище) в каталозі мілетських мольпів відсутня, тому немає й теоретичних 

принципів для її ідентифікації. 

Отже, основою для досліджень просопографії Ольвії пізньоархаїчної-

класичної доби може бути, як ретроспективне звернення до Каталогу, так і 

застосування епонімних каталогів Мілету.  

1.3.5 Теоретичні основи вивчення просопографії післягетської Ольвії. 

Синхронізація Каталогу дає нагоду здобути початкову інформацію щодо 

родової просопографії для пізньокласичної-елліністичної Ольвії в хронологічних 

межах Каталогу (з межі першої – другої чвертей IV ст. до н. е. до раннього I ст. до 

н. е.). Особливість цих досліджень полягає в тому, що втрачені фрагменти Каталогу 
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гіпотетично заповнювались іменами реальних історичних осіб (зокрема, епонімів) з 

допомогою методики використання основного закону генеалогії та традиції 

чергування родових імен. Показовими в цьому плані є дослідження, наприклад, 

декрету IosPE. I2. 32 на честь Протогена. Використовуючи хронологічну інформацію 

про чисельних пращурів і нащадків персонажів декрету (Геросона, Протогена, 

Демокона, Геродора, Плістарха, Конона і Аристократа) на базі Каталогу була 

побудована хронологічна модель подій, що потрапляють в його хронологічну 

лакуну (друга чверть – початок третьої чверті III ст. до н. е.). Похибка такої 

реконструкції мінімальна і надає змогу поточнити датування, які були отримані на 

основі традиційних методів дослідження лапідарних написів. Разом із тим, на всіх 

етапах існування Ольвії, зокрема, поза хронологічними рамами Каталогу, посади 

епонімів і магістратів виконували представники вузької групи елітних родів [129]. 

Наприклад, є матеріали про те, що в V ст. до н. е. вихідці з знатного жрецького роду 

Діонісіїв були епонімними айсімнетами мольпів [228, с. 46-55]. Діонісії також 

неодноразово були жерцями Аполлона – епонімами впродовж IV-I ст. до н. е., про 

що свідчить Каталог. Нарешті, відомо про виконання Діонісіями посади прота [480, 

с. 5-9] (та інших посад [IosPE. I2. 183]) в полісних магістратурах в перші століття 

н. е. Наведені матеріали наводять на думку про те, що, ймовірно, є теоретична 

можливість реконструкції фрагментів генеалогічних древ елітних родів Ольвії, не 

тільки в межах хронологічних лакун Каталогу, але і через його віртуальне 

розширення на основі застосування закону генеалогії та традиції чергування 

родових імен. Отже, звернення до пізніших написів теоретично дають нагоду 

виявляти в них нащадків епонімів, представлених в Каталозі та/або групі 

пізньоелліністичних лапідарних написів Ольвії [234, с. 243]. Представлені нижче 

матеріали не претендують на повноцінну всебічну перевірку цього положення, але 

мають характер стислого попереднього дослідження - своєрідної розвідки 

розглянутої теми.  

Отже, з аналізу грецьких імен, що фіксуються в написах перших століть н. е., 

попередньо можна зробити висновок, що в розглянутий час в Ольвії були присутні 

такі роди: Евресибіади (Εὑρησιβίος, Καλλισθένος), Діонісії (Διονυσίος, 
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Διονυσόδωρος, Ποσείδηος, Νεικοδρόμος, Ἀναξιμένης, Ἀγρώτα), Аристокритиди-

Сократиди (Σωκράτης, Φίλων), Нікерати (Νεικηράτος, Ἀρίστων, Παπίας), 

Геросони-Геродори (Ἐπικράτης, Ἱεροσῶν), Батаки (див. нижче), Праксіанакти (див. 

нижче), можливо, Педеї (Πίδειος, Ζώϊλος) і Геракліди (Ἡρακλείδης). Відсутні 

характерні для вищої еліти елліністичної Ольвії імена Λεωκράτης, Παντακλῆς, 

Κλεόμβροτος, Πρωτογένης, Εὔνικος, Ἀγαθίνος та інші. Про гілку Леократидів та 

гілку Протогенів у перші століття н. е. інформації також бракує. «Борисфенітська 

промова» Діона Хризостома (Dіo Chrys., XXX, 56), що належить до кінця I ст. н. е., 

найвірогідніше, містить інформацію про нащадка роду Геросонів-Геродорів – старця 

Геросона, уважного слухача промов Діона. На думку В. Яйленка [385, с. 53], цей 

Геросон може бути зіставлений з батьком персонажа з напису I.Olbia 87 на ім’я 

Φιλίσκος Ἱεροσῶντος. Гіпотеза В. Яйленка підтверджується [227, с. 445-514], як 

збігом родових імен Геросонів-Геродорів (Філіск, Геросон), так і хронологічними 

обчисленнями (пік активності персонажу напису I.Olbia 87, що має ім’я Φιλίσκος 

Ἱεροσῶντος, у другій половині І ст. н. е. тяжіє до 96 р. н. е., водночас Геросон був 

вже людиною похилого віку); як відомо, Діон Хризостом відвідав Ольвію 

наприкінці I століття н. е. Водночас, персонаж на ім’я Філіск Геросонов в написі 

I.Olbia 87 – плід реконструкції В. Яйленка. Зауважимо, що в цьому написі присутній 

також деякий Метродор (?) Праксіанактов. На базі посвяти I.Olbia 71, датованої 327-

322 рр. до н. е., виникає можливість отримати піки активності персонажів, що мають 

патронім Праксіанакт: 35, 95, 155, 215... рр. н. е. Явний збіг хронології Філіска 

Геросонова (96 р. н. е.) і Метродора Праксіанактова (95 р. н. е.) свідчить про те, що 

це питання у майбутньому потребує спеціальної уваги.  

 У майбутньому треба розглянути й надзвичайно цікаве питання про ймовірне 

«відродження» в післягетській Ольвії найпотужнішого роду Аристократидів, згадки 

про який зникають після 240–230 рр. до н. е. Про присутність Аристократидів може 

свідчити декрет IosPE. I2. 40 на честь Феокла Сатирова; Феокл Сатирів є носієм 

характерного імені та патроніма Аристократидів: Θεοκλές, Σατύρος. У написах 
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перших століть зафіксоване також характерне ім’я Аристократидів Θρασύβουλος. 

Інші імена, наприклад, Μητροδώρος, Θεόδωρος, Θεόδουλος, Τρύφων, Δημητρίος, 

Νουμήνιος, Ἡρόξενος, Ἑρμογένος, Θεόφιλος, Ἱσταῖος, Μενέστρατος, Τειμοκλῆς, 

Ἀλεξάνδρος, Ναύτιμος, Καλλιστράτος та інші. На початковому етапі дослідження їх 

складно співставляти з конкретними родами; не виключається, що деякі носії цих 

імен є вихідцями з нижчих верств населення, що зуміли «піднятися» в період 

пізньоелліністичний-ранньоримський періоди. 

Подальше дослідження загалом повинно враховувати й деякі очевидні 

особливості просопографії ольвійської еліти римського часу: 

 - просопографічні дослідження для перших століть н. е. достатньо чисельні, 

оскільки написи римського часу характеризуються наявністю великих списків 

членів ольвійських колегій [15, с. 117-130; 483, с. 229-234] Ахіллу Понтарху, 

Аполлону Простату. У працях В. Латишева [186], Ю. Виноградова [55; 59], А. 

Іванчика (разом із В. Крапівіною) [451, с. 111-123], П. Каришковського [129; 134; 137; 

138], В. Крапівіної [158; 160; 161; 167; 169, с. 123-129; 170; 171 ], А. Русяєвої [281, 

с. 3-25; 288, с. 182-186], С. Саприкіна [310, с. 147-155], Ю. Трещевої [362; 363, с. 156-

182] та інших [179; 40; 211; 147] сформовані фрагменти  гілок елітних родів перших 

століть н. е. Отже, вихідна інформація для узагальнення є; як один з перспективних 

напрямів  слід розглядати хронологічний і просопографічний зв'язок цих фрагментів 

поміж собою та з матеріалами доби пізнього еллінізму; 

- порівняно мала кількість еліти, зменшення кількості аристократичних родів 

та повне зникнення деяких з них, поява нових родів та гілок, просування процесу 

«переплетіння» традиційних ольвійських родів; 

 - порушення принципу передачі родового імені від діда до онука та, 

найвірогідніше, часта заміна його з II ст. н. е. (?), принципом передачі імені від 

батька до сина (Сократ Сократів, Бадак Бадаків, Філон Філонів, Оронт Оронтів, 

Каллісфен Каллісфенів). У догетській Ольвії тільки в роду Діонісіїв спостерігався 

принцип передачі імені від батька до сина (Посідей Посідеїв, Діонісій Діонісіїв); 
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 - наявною є велика група лапідарних написів датованих у вузьких 

хронологічних діапазонах; 

 - зміни в написанні деяких імен [179, с. 445; 413, с. 181-186], масова поява 

осіб – носіїв іранських [360, с. 566] (та інших, негрецьких) імен (і/або патронімів), 

іноді в поєднанні з грецькими патронімами (і/або навпаки). Етнічна належність цих 

осіб є предметом дискусії. Головне протиріччя тут полягає в тому, що іранські (і 

інші, негрецькі) імена наявні в переважному середовищі грецької духовної та 

матеріальної культури [74; 171; 491]. Один з процесів, що відбувалися в 

ольвійському ономастиконі, ілюструється, наприклад, посвятою I.Olbia 87: архонт 

Геросон Епікратів (Ἱερο[σῶντ Ἐπικράτου]ς) мав сина – стратега Дадака Геросонова 

(Δαδακος Ἱεροσῶντος) (втім, у варіанті реконструкції В. Яйленка [385, с. 53] в 

напису I.Olbia 87 присутні, імовірно, брати Дадак і Філіск Геросонови. 

Реконструкція Яйленка, однак, не змінює суті зауваження: в Ольвії перших століть 

н. е. в межах однієї сім’ї та одного покоління імена дітям надавалися, як грецькі, так 

і іранські). Це може вказувати, наприклад, на виникнення традиції (моди) у 

середовищі греків називати дітей місцевими іменами або на те, що виходець з 

давнього аристократичного роду, Геросон Епікратів, був одружений на жінці, яка 

походила з місцевого варварського середовища. Це, безумовно, попереднє 

зауваження. Надалі приймається думка В. Крапівіної [169, с. 123-129; 298; 458, 

с. 140-147] про те, що особи, які мають іранські імена (та/або патроніми) є греками. 

Отже, запропоновано теоретичний напрям просопографічних досліджень 

післягетської Ольвії, який полягає у застосуванні спадкоємності родових імен. 

1.3.6 Нові інструменти дослідження писемних джерел Ольвії – 

просопографічне датування, реконструкція та інтерпретація 

У дослідженні реалізується такий новий інструментарій: просопографічна 

інтерпретація [233, с. 156-164], просопографічна реконструкція та просопографічне 

датування пам’яток. Інструменти, що пропонуються для вивчення ольвійської 

просопографії, вперше вводяться в науковий обіг. Обґрунтування інструментів 

виконано в першій частині монографії [234], яка присвячена дослідженню 
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внутрішніх властивостей Каталогу і його синхронізації. Крім того, в першій частині 

розроблені деякі теоретичні принципи дослідження, наприклад, вивчення 

просопографії в ранніх епіграфічних пам’ятках тощо. Як зазначалося раніше, 

необхідність виділення теоретичної частини дослідження в окремий розділ була 

зумовлена специфікою методів, що застосовуються, малохарактерних для 

історичних і епіграфічних досліджень. 

Вступ в просопографічне датування написів Ольвії. В науковий обіг 

вводиться новий інструмент дослідження написів Ольвії – просопографічне 

датування. На відміну від палеографічного датування яке використовує, зокрема, 

особливості написання літер, тут датування написів визначається хронологією 

діяльності історичних осіб – персонажів напису, який датується. Завдання 

просопографічного датування полягає в привласненні напису, що досліджується, 

дати, яка збігається з хронологією активності певному персонажу з цього напису. 

Хронологія активності персонажу, що згаданий у документі, який досліджується, 

визначається, по-перше, через встановлення його належності до обмеженої групи 

знатних родин Ольвії і, по-друге, встановлення місця персонажу у генеалогічному 

древі конкретної сім’ї з допомогою синхронізованого Каталогу. У такий спосіб, 

досягається неабияке поточнення датування самого напису на відміну від 

традиційного палеографічного методу. Просопографічне датування майже 100 

написів Ольвії представлено у монографіях [219; 234]. Просопографічне датування 

лапідарного напису, на відміну від палеографічного датування, може містити в собі 

лише одно число – пік активності персонажу напису, що досліджується. Це число є 

результат розрахунку, середнє значення, обчислене на основі дат виконання 

епонімної посади пращурами і/або нащадками персонажа. Як вважалося, 

інтерпретація цього числа абсолютно «прозора» та очевидна і не потребує 

коментарів. А втім, виник міф про датування «з точністю до року». 

Під час виконання просопографічного датування написів підсумкова похибка 

датування формується як сума похибки синхронізації Каталогу і похибки 

просопографічних розрахунків, хоча, тут можливі й різні варіанти. 
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По-перше, є група лапідарних написів, які можна датувати з 

наймінімальнішою похибкою, яка дорівнює похибці синхронізації Каталогу (+2 /-4 

роки для I, II і III стовпця Каталогу). До цієї групи належать написи, що містять 

епонімну датувальну формулу «ἱερωμένου…»; водночас ім’я жерця-епоніма є 

присутнім в Каталозі. Неодноразово згадуваний в цьому дослідженні декрет на честь 

амісенського кібернета IosPE. I2. 35 датується роком Аполлона, який був після 

Посідея Анаксагорова, тобто 105+2/-4 р. до н. е.; з урахуванням похибки синхронізації 

Каталогу цей декрет можна віднести до 107-102 рр. до н. е. Роком епоніма 

Анаксимена, сина такого-то (97+2/-4 р. до н. е. згідно з Каталогом) датується декрет 

I.Olbia 17+21+30+120 (= SEG 34:759) на честь сина Зобія. З врахуванням похибки 

синхронізації Каталогу датування декрету I.Olbia 17+21+30+120 належить до 99-93 

рр. до н. е. 

До даної групи написів можна віднести і декрет I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 

240 на честь синів херсонесита Аполлонія; на підставі вдалого припущення Ю. 

Виноградова про те, що цей декрет виданий у рік жерця Агатина Деймахова 

(Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου), епоніма 215 р. до н. е. З урахуванням похибки синхронізації 

Каталогу (+ 2 /-4 р.), датування декрету на честь синів Аполлонія належить до 217-

211 рр. до н. е. До цього ж хронологічного діапазону може бути віднесений і 

фрагментований напис IosPE. I2. 196, ймовірно, на базі статуї одного з синів 

Аполлонія [248, с. 188-190]. Але щодо інтерпретації цього напису, існує й 

альтернативна думка А. Аврама [405, no. 303-308]. Ще раз акцентуємо увага на 

наступному факті: похибка датувань написів Ольвії, що містять епонімну датовочну 

формулу, дорівнює похибці синхронізації Каталогу. 

Наступною групою написів є посвяти жерців Аполлона, які завершили 

виконання посади «…Ἀπόλλωνι Δελφινίωι ἱερησαμένος». Очевидно, що посвята про 

завершення виконання жрецької посади не може бути датована раніше дати 

виконання епонімату, тобто terminus post quem таких написів збігається з роком 

виконання епонімата. Наприклад, посвятний напис SEG 42:716 епоніма 193+2/-4 р. до 

н. е. Евніка Евдорова (Εὔνικος Ε[ὐδώρου]), онука знаменитого Протогена, датується 
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не раніше за 193 р. до н. е. До того ж, з огляду на наявність достатньо 

репрезентативних матеріалів про пращурів Евніка Евдорова в Каталозі, є 

можливість для обчислення хронологічного періоду його активності і, звідси, – 

визначити час завершення періоду цієї активності. Згідно з табл. 33 пік активності 

Евніка припадає на 196 р. до н. е., діапазон активності, відповідно, 211-181 рр. до 

н. е. З співвідношення піка активності Евніка (196 р. до н. е.) і року виконання 

епонімата (193 р. до н. е.), бачимо, що епонімну посаду Евнік Евдорів виконав у віці, 

близькому до середнього. Отже, terminus ante quem присвяти Евніка Евдорова: 181 р. 

до н. е. Звідси, датування посвяти (без урахування похибки синхронізації Каталогу) 

потрапляє у діапазон орієнтовно 193-181 рр. до н. е. 

Виконана просопографічна реконструкція [258, с. 471-478] фрагментованої 

посвяти Аполлону Дельфінію IosPE. I2. 163: «[Μῦς Βοσπορίχ]ου [ἱερησάμεν]ος 

[Ἀπόλλων]ι Δελφινίωι» дала нагоду реконструювати ім’я жерця і зіставити його з 

епонімом 217 р. до н. е. з Каталогу, а також на підставі цього, запропонувати 

датування напису IosPE. I2. 163: не раніше за 217 р. до н. е. та не пізніше приблизно 

за 200 р. до н. е. У даному випадку бракує репрезентативних відомостей про родичів 

Міса Боспорихова, і передбачається, що після виконання епонімної посади цей Міс 

міг залишатися жерцем Аполлона ще понад 15 років. Передбачаючи критику цього 

положення зазначимо, що в цьому випадку не існує перешкод щодо збільшення 

розглянутої цифри до 20 або, навіть, 25 років. Отже, датування посвяти IosPE. I2. 

163: не раніше 217 –200 рр. до н. е. Як бачимо, навіть у межах однієї групи написів 

їх просопографічне датування виконується, практично, на основі індивідуального 

підходу. 

Різновидом просопографічного датування є встановлення дати напису, 

персонажі якого гіпотетично присутні в хронологічних лакунах Каталогу. 

Особливості такого датування докладно висвітлюються у наступних розділах. 

Характерним для даної групи написів є декрет I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова, 

виданий за жерця Гіро(Тео)гейтона. Каталог надає відомості про дати епонімату 

сина й онука жерця Теогейтона. Дата ж самого епоніма потрапляє в хронологічну 
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лакуну Каталогу. На цій підставі датування декрету I.Olbia 26 виконується з 

мінімальною похибкою 240-227 рр. до н. е. (Див. докладний опис процесу 

просопографічного датування декрету I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова у розділі 

8). Аналогічний приклад розгорнутого датування подій декрету IosPE. I2. 32 на честь 

Протогена наведено також нижче. 

Заразом, згадка імен епонімів в написах можлива не тільки у зв’язку з 

виконанням епонімата, а й з будь-яких інших причин. Як відомо, епоніми 

виконували в інші роки, близькі до року епонімата, інші державні обов’язки. 

Відомим прикладом, розглянутим раніше, є виконання якимось Посідеєм 

Анаксагоровим з декрету IosPE. I2. 35 на честь амісенського кібернета посади 

архонта на наступний рік після виконання посади епоніма [129, с. 86]. Те ж саме 

стосується й датування орієнтовно 340 р. до н. е. магічного напису на свинцевій 

пластині IGDOP 104 з згадкою імені епоніма Евдора Протогенова (Εὔδωρος 

Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς). Водночас, видавець відносив напис IGDOP 104 до 400-350 рр. до 

н. е. 

Найвірогідніше, що датування графіті навклерів IGDOP 26 та агораномного 

клейма ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ [275, с. 34] «тяжіє» до 217 р. до н. е. Ім’я персонажу тут 

збігається з рідкісним для Ольвії ім’ям епоніма 217 р. до н. е. Менандра 

Гекатонімова (Μένανδρος Ἑκατωνύμου). Крім того, присутні палеографічні 

підстави відносити розглянуті написи до зазначеного періоду. Також встановлено 

датування орієнтовно 203+2/-4 р. до н. е. декрету I.Olbia 24, прийнятого за 

пропозицією, ймовірно, Нуменія Гікесіїва (Νουμήνιος Ἱκεσίου), епоніма 203 р. до 

н. е. Очевидно, що точно визначити похибку під час датування зазначених написів 

не є можливим; можна лише стверджувати, що перелічені написи «тяжіють» до 

років виконання епонімної посади, що згадуються в них осіб-епонімів. Елементарні 

теоретичні міркування дають нагоду стверджувати, що абсолютні дати зазначених 

написів містяться в діапазоні, що відрізняється від року виконання епонімату 

особами, згаданими у написах, не більше за ± 30 років. Зазначимо, що це є самим 

«найгіршим» варіантом датування. Максимальна похибка формулюється тільки у 
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випадку, коли епонім є присутнім в Каталозі одноразово (наприклад, Ἐπίκουρος 

Ἀδράστου), тобто без родичів (пращурів, сучасників і нащадків). Але здебільшого є 

можливість сформувати репрезентативну вибірку родичів персонажу 

досліджуваного напису в Каталозі, і похибка (для кожного напису обчислюється 

окремо) датування орієнтовно не перевищує більше ніж ± 5-15 років. З зростом 

репрезентативності вибірки похибка обчислень знижується. Особливу цікавість для 

датування становлять написи, які містять списки імен представників різних родів; 

датування тут обчислюється, зазвичай, у вузькому діапазоні, на перетині незалежних 

один від одного хронологічних діапазонів. 

Тут лише стисло згадані деякі особливості просопографічного датування, 

свого роду вступ в цей процес (розгорнутий процес просопографічного датування 

групи написів надається у наступних розділах): 

– декрет IosPE. I2. 76 про скарбниці і тарифи на жертвопринесення (Пантакли- 

Клеомброти, Протогени, Метродори, Аристокритіди-Сократиди, Геракліди); 

– декрет IosPE. I2. 32 на честь Протогена. 

Також у монографіях [219, 234] наведено розгорнутий процес датування 

напису ольвійських стінобудівників IGDOP 13 (Аристократіди, Діонісії, Педеї, 

Нікокли, невідомий рід) та графіто IGDOP 95 фіаситів Бореїків (Аристокритиди-

Сократиди і Каллініки) та багатьох інших. 

Вступ у просопографічну реконструкцію написів Ольвії. Просопографічна 

реконструкція написів (зокрема, монетних скорочень та монограм) Ольвії – 

відновлення фрагментованих імен у написах іменами реальних історичних осіб, 

присутніх у інших синхронних написах або синхронізованому епонімному Каталозі 

(на відміну від ономастичної реконструкції, яка передбачає для відновлення напису 

безліч теоретично можливих імен та омонімів). Приклади застосування 

просопографічної реконструкції написів Ольвії дають особливий ефект під час 

відновлення пам’яток, які мають великі пошкодження, наприклад, посвяти IosPE. I2. 

161 Сократа Посідоніїва [474, с. 67-70], присвяти IosPE. I2. 163 Міса Боспорихова 

[223, с. 92-93], присвяти I.Olbia 168 жерців Леократа [243, с. 118-125], 



 82 

надмогильного напису IosPE. I2. 219 Агатина Антіместорова [245, с. 19-31] тощо. 

Зазначені реконструкції отримали високу оцінку з боку видатного епіграфіста та 

історика А. Аврама [403; 405; 406; 407]. 

Вступ у просопографічну інтерпретацію написів Ольвії. Просопографічна 

інтерпретація – виявлення взаємозв’язку історичної особи, що згадується у 

розглядуваному написі, з епонімами Каталогу, особами з інших написів і визначення 

належності цієї особи до будь-якого відомого в Ольвії роду. Необхідність цього 

формулювання виникає з контексту критичної леми О. Білоусова [18, с. 157]. 

Приклади застосування просопографічної інтерпретації наводяться майже у всіх 

опублікованих монографіях, статтях та в нинішній роботі. Звертаємо увагу на 

приклад просопографічної інтерпретації магічного напису SEG 50:702, IV. 

Висновки 

У розділі виконується огляд джерел щодо побудови просопографії політичної 

та культової еліти ольвійського поліса та розглядається історіографія найважливішої 

пам’ятки – епонімного Каталогу. Встановлено, що хронологічною основою 

суспільно-політичної історії та просопографії таких держав як Афіни, Родос, Мілет 

тощо є синхронізовані з сучасним літочисленням епонімні календарі. Щодо Ольвії, 

то у 1980 рр. були створені передумови для побудови хронологічної основи 

суспільно-політичної історії та просопографії: інтерпретація Ю. Виноградовим та В. 

Рубаном Каталогу громадян IosPE. I2. 201 як діахронного документа, тобто 

календаря Ольвії. Але це наукове відкриття майже 3 десятиліття, на жаль, 

залишалося лише констатацією факту. Причиною цього, більшою мірою, є те, що 

можливості традиційних методів вивчення стародавніх написів щодо необхідності 

реконструкції та синхронізації календаря Ольвії (за умови відсутності 

хронологічного реперу та фрагментарного стану календаря) були, практично, 

вичерпані.  

 На основі фундаментальних властивостей матричної моделі розроблені 

теоретичні основи синхронізації та реконструкції епонімного календаря Ольвії за 

браком хронологічного реперу та його фрагментарного стану. Також розглянуто 

теоретичні принципи дослідження джерельної бази та особливості досліджень у 
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хронологічних лакунах Каталогу та поза його хронологічними межами. 

Синхронізація теоретично досягається через застосування властивостей матричної 

моделі календаря та заміні відсутнього реперу численними хронологічними 

діапазонами. Реконструкція початкового розміру календаря теоретично досяжна 

через застосування основного закону генеалогії та обчислення теоретичних років 

епоніматів другого стовпця Каталогу на базі років виконання епоніматів пращурами 

з першого стовпця. Цілком очевидно, що традиційними методами дослідження 

стародавніх написів виконати синхронізацію та реконструкцію Каталогу не 

можливо. Цим і пояснюється майже тридцятирічна пауза, що виникла у дослідженні 

Каталогу. Розглянуті теоретичні основи дослідження просопографії, як ранніх 

епіграфічних пам’яток Ольвії, так і пам’яток післягетської доби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

РОЗДІЛ 2. 

ПРАКТИЧНА СИНХРОНІЗАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 

ПОЧАТКОВОГО РОЗМІРУ ЕПОНІМНОГО КАТАЛОГУ ОЛЬВІЇ. 

2.1 Послідовність дій щодо синхронізації Каталогу. 

 

У процесі реконструкції та синхронізації Каталогу використані властивості 

Каталогу, розглянуті вище. Цёй процес базується на методі послідовних наближень, 

і включає в себе кілька етапів: 

- Початковий етап. Груба оцінка належності I стовпця Каталогу до певного 

століття, потім, до частини століття (враховувалися дослідження інших вчених). 

- Виділення групи написів, що мають подібні з Каталогом імена, які 

дослідники пов’язують з подіями часів облоги Ольвії армією Зопіріона (посвята 

жерців Евресибія I.Olbia 71, посвята жерців Леократа I.Olbia 168, вотивно-

будівельний напис Клеомброта Пантаклова IosРE. I2. 179 і напис стінобудівників 

IGDOP 13). Огляд наявних абсолютних датувань (тобто хронологічних діапазонів) 

зазначених написів. 

- Обчислення відносних датувань перерахованих написів з використанням 

відносного розташування тотожних імен епонімів в Каталозі. Встановлення факту 

близькості відносних дат як критерію близькості абсолютних дат видання написів 

(тобто підтвердження факту належності написів I.Olbia 71 (= IGDOP 11), I.Olbia 168, 

IosРE. I2. 179 і IGDOP 13 (= SEG 32:795) до подій часів Зопіріонової облоги). 

 - Зіставлення відносних і абсолютних датувань (хронологічних діапазонів) 

написів та виділення в I стовпці Каталогу хронологічного діапазону, що приблизно 

належить до 330–320 рр. до н. е. На підставі базових властивостей Каталогу це надає 

можливість виконання попередньої синхронізації I стовпця. (Зазначимо, що операція 

конвертування відносних дат в абсолютні дати не є чимось принципово новим. 

Такою операцією, наприклад, з успіхом користувалися відомі фахівці [451; 106, 

с. 182-213] А. Іванчик та В. Крапівіна, досліджуючи написи перших століть н. е.).  

- Як попередній побічний етап: огляд відносних та абсолютних дат інших 

написів, що пов’язуються з I стовпцем Каталогу тотожними іменами (IosРE. I2. 
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25+31, IosРE. I2. 161, IGDOP 95, SEG 42:711, IGDOP 104 (= SEG 42:709,1 ), SEG 

27:444).  

 - Перехід до більш детального аналізу окремих хронологічних ділянок I 

стовпця Каталогу (330-320 рр. до н. е.) на основі нумізматичної інформації. 

Виявлення реального хронологічного реперу – року Каллініка Філоксенова. Зі свого 

боку, хронологічний репер дав нагоду ще більш поточнити модель синхронізації 

Каталогу, а також визначити похибку синхронізації I стовпця як +2 /-4 р. та 

окреслити попередні хронологічні рамки для II стовпця. 

- Дослідження III стовпця Каталогу. Пошук написів і монет з подібними 

іменами. Обчислення відносних дат написів і монет з подібними іменами. 

Важливою особливістю III стовпця Каталогу є присутність у ньому ряда з «роком 

Аполлона», згаданого в декреті IosРE. I2. 35 на честь амісенського кібернета. Цей 

декрет датується достатньо точно - 100 р. до н. е. Далі виконується поетапне 

підвищення точності синхронізації II стовпця Каталогу на основі поетапного 

поточнення первісної кількості рядів у Каталозі і підтвердження на основі 

нумізматичних і епіграфічних матеріалів попередньої синхронізації II стовпця 

Каталогу. Це дослідження можливо виконати різними шляхами, які, тим не менше, 

призводять до одного і того ж результату. 

- Оскільки, безперечно, відчувалася необхідність, як подальшого поточнення 

синхронізації, так і підвищення рівня її довідкової бази, дослідження пішло за новим 

шляхом. Був проведений порівняльний аналіз особливостей формування 

ольвійського IosPE. I2. 201 і мілетського I.Milet 122-123 епонімних каталогів, що 

надало змогу виявити їх загальну відповідність основному закону генеалогії [247, 

с. 299-303]. Це дало нагоду обґрунтувати теоретичні передумови для обчислення 

передбачуваних (теоретичних) дат епоніматів для групи епонімів з другого стовпця 

на основі хронології їх родичів з першого стовпця і, відповідно, обчислення 

початкової кількості рядів у Каталозі. 

На першому етапі це завдання вирішувалося наочним графічним 

(наближеним) методом [254, с. 21-25], згодом – точним аналітичним методом. На 

основі вирішення типової оптимізаційної задачі [157, с. 336] була обчислена 
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найбільш близька до реальності первинна кількість рядів Каталогу (зазначений 

алгоритм умовно названий генеалогічним методом). Але притаманні 

оптимізаційним завданням математичні формули не використовувалися; завдання 

вирішувалося наочним графічним засобом, згодом, математично точним, але 

простим табличним засобом. Результати цього, майже, прикінцевого (до появи 

реального хронологічного реперу) етапу синхронізації Каталогу не позбавлені 

відтінку сенсаційності, оскільки дали змогу не тільки обчислити кількість 

первинних рядів у стовпці, але й підтвердити цю кількість на основі переконливої 

історичної аналогії – збігом з каталогом Мілета, а отже, синхронізувати фрагмент 

Каталогу з похибкою + (плюс) 2 - (мінус) 4 роки за всіма трьома стовпцями 

(причина появи «несиметричної» похибки розглянута в одній з статей [227, с. 445-

514] і визначається необхідністю збереження наступності різних математичних 

моделей Каталогу). Подальше зниження похибки синхронізації Каталогу можливе в 

майбутньому на базі виявлення нових, добре датованих лапідарних пам’яток. 

Але діставши загальну кількість рядів Каталогу, точне обчислення кількості 

рядів, які містяться, відповідно, у втрачених верхній і нижній частинах, неможливе; 

Не вистачає надійних засобів щодо вирішення такого завдання, тому воно 

вирішується тільки наближеними методами, що ґрунтуються на сукупності 

історичних відомостей і математичній моделі Каталогу; можливе лише 

встановлення точних кордонів terminus post quem і terminus ante quem початку і 

terminus post quem і terminus ante quem закінчення ведення Каталогу. 

- Принципами, підтверджуючими достовірність синхронізації Каталогу, є 

відповідність загалом синхронізованого Каталогу відомим до нинішнього часу 

датуванням лапідарних написів і монет догетської Ольвії. Повертаючись до 

найважливішого критичного зауваження проф. А. Аврама [405, с. 533] треба 

зазначити, що воно не враховує властивості системи: у пропонованому варіанті 

синхронізації Каталогу абсолютно всі датування написів і монет відповідають датам 

відповідних епоніматів. Перенесення лише однієї з дат призведе до розбалансування 

всієї системи та її колапсу. 
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Розглянуті нижче матеріали ілюструють практичне застосування викладених у 

попередньому розділі теоретичних положень про синхронізацію та реконструкцію 

Каталогу. Важливе зауваження: хронологічні моделі треба сприймати саме як 

моделі, тобто умовну заміну реальності конструкціями, що відображають деякі 

головні хронологічні властивості Каталогу і написів. 

Отже, в розділі I встановлено, що середина I стовпця Каталогу належить 

приблизно до періоду часів облоги Зопіріона. У відповідності з розглянутим в 

попередньому розділі алгоритмом, далі виконується огляд абсолютних датувань 

написів Ольвії, що містять імена, які подібні іменам епонімів I стовпця Каталогу. 

Вотивно-будівельний напис IosPE. I2. 179. Вотивно-будівельний напис 

IosPE. I2. 179 дедіканта Клеомброта Пантаклова (Κλεόμβροτος Παντακλέους) і, 

одночасно, епоніма із середньої частини I стовпця Каталогу датований більшістю 

дослідників 330-300 рр. до н. е. Розгорнутий огляд датувань цього документа 

виконано раніше [219, с. 15-21]. У датуванні цього документа відзначається 

помилкова позиція В. Яйленка; датування напису IosPE. I2. 179 цим дослідником 

ґрунтується на припущенні стосовно його синхронності Каталогу, який віднесений 

ним до ΙΙΙ ст. до н. е. Датування напису IosPE. I2. 179 330-300 рр. до н. е. також 

підтверджується наявністю скорочення Κλε(όμβροτος) на синхронних монетах (див. 

нижче). 

Посвята I.Olbia 71 (=IGDOP 11). Посвята I.Olbia 71 жерців Евресибія і 

фіаситів Зевсу Сотеру містить не менше трьох дедікантів, які є одночасно й 

епонімами з I стовпця Каталогу. Першовидавець О. Білецький [10, с. 180] відносив 

напис I.Olbia 71 до кінця IV – початку III ст. до н. е. Аналогічно, автори збірника 

I.Olbia 71 датують напис кінцем IV – початком III ст. до н. е. Л. Дюбуа (I.Olbia 71 = 

IGDOP 11) датує посвяту кінцем IV ст. до н. е. У сучасній англомовній статті В. 

Столби [493, с. 293], присвяченій просопографії напису I.Olbia 71, датування 

відповідає вузькій даті, встановленій Ю. Виноградовим [52, с. 147]: 325-320 рр. до 

н. е. А. Русяєва [284, с. 59], на підставі епіклези Сотер, застосованої видавцями до 

Зевса також припускає, що пам’ятка була видана у світлі подій, пов’язаних з зняттям 

македонської облоги. 



 88 

Посвята I.Olbia 168. Посвята є композиційним аналогом посвяти I.Olbia 71. 

Не виключено також що посвяти I.Olbia 168 і I.Olbia 71 є окремими фрагментами 

однієї великої пам’ятки. На думку Ю. Виноградова [52, с. 149], написи I.Olbia 71 і 

I.Olbia 168 синхронні. Виконана раніше [243, с. 118-125] просопографічна 

реконструкція, інтерпретація і датування цієї пам’ятки, яка обґрунтовує ідею про 

хронологічну близькість посвят I.Olbia 71 і I.Olbia 168, дістала повне схвалення 

проф. А. Аврама [403]. В лівій колонці посвяти відновлено ім’я голови товариства 

жерців – Леократа, епоніма Діонісія Аристидова (Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ) і, 

ймовірно, епоніма Агатина Антіместорова (Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος). Не виключено, 

що права колонка посвяти I.Olbia 168 містить ім’я епоніма Стафіла Геродорова 

(Στάφυλος Ἡροδώρου). 

Напис стінобудівників IGDOP 13 (=SEG 32:795). Відомо, що випуск 

стінобудівельних написів зазвичай збігається з найважливішими моментами 

військової та політичної історії Ольвії [52, с. 159; 201, с. 117]. Напис про 

будівництво (або ремонт) стіни IGDOP 13 (=SEG 32:795) [84, с. 101] датується 

видавцем часом Зопіріонової облоги. Датування цього напису Ю. Виноградовим і П. 

Каришковським на ґрунті палеографії [45, с. 20-42] – близько середини IV ст. до 

н. е. – розглянуто в монографії [219, с. 43-50] й визнано помилковим та не 

відповідним сучасним методам дослідження процесів. Докази цієї помилковості 

наводяться нижче. 

Отже, група написів IosPE. I2. 179, I.Olbia 71, I.Olbia 168 і IGDOP 13 (=SEG 

32:795), за припущенням дослідників, пов’язується з подіями часів облоги Зопіріона. 

Абсолютні датування цієї групи, ймовірно, можуть належати до достатньо вузького 

хронологічного діапазону: 330-320 рр. до н. е. Довести цей факт можливо тільки 

встановивши близькість відносних дат виконання посади епонімами з ідентичними 

іменами з I стовпця Каталогу. 

У табл. 2 представлені відносні дати епоніматів для I стовпця Каталогу і 

написи, персонажів з яких можливо зіставити з епонімом I стовпця. 

Відповідно до інтерпретації видавців, у посвяті I.Olbia 71 перераховані 8 синів 

Леократа (у сучасній та обґрунтованій інтерпретації В. Столби [493, с. 293], синів у 
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Леократа було 7), з яких у першому стовпці Каталогу згадуються 2 – ймовірно, 

голова об’єднання жерців Евресибій Леократів ([Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς) і через 

38 рядів (вважайте – років), його брат, Полімедон Леократів (Πολυμέδων 

Λεωκράτους).  

Порядок розташування цих персонажів в Каталозі IosPE. I2. 201 і у посвяті 

I.Olbia 71 збігається, що відповідає античній традиції перерахування персонажів за 

їх віком (у прикінцевих рядах I стовпця Каталогу, через 23 ряди нижче року 

Πολυμέδων Λεωκράτους ймовірно згадується його син, Леократ Полімедонів 

(Λεωκράτης Π[ολυμέδοντος]), ім’я якого, за визначенням В. Столби, 

найвірогідніше, додано пізніше. Отже, в Каталозі наведені 2 покоління роду 

Леократидів, які у відповідності з основним законом генеалогії, охоплюють період у 

61 рік. Цей факт буде досліджено у подальших розділах [493, с. 293]). Як же 

поєднати хронологічний відрізок у 38 років в Каталозі з досить вузькою 

хронологічною інформацією про датування присвяти I.Olbia 71 – 325-320 рр. до н. е. 

(іншими словами – до якого з перерахованих епонімів найближче це датування)? 

Найвірогідніше, що, до самого молодшого! Але тут треба врахувати важливий 

нюанс: згідно з переконливою реконструкцією В. Столби [493, с. 293], ім’я самого 

молодшого дедіканта посвяти I.Olbia 71 та епоніма, можливо, Леократа 

Полімедонова (Λεωκράτης Πολυμέδοντος), маючого відносну дату 62, було додано 

у цю посвяту пізніше. Отже, для відносного датування посвяти треба скористатися 

відносною датою його батька, Полімедона Леократова (38). Це підтверджується 

також іншим відносним датуванням: сусідом Πολυμέδων Λεωκράτους (відносна 

дата – 38) в Каталозі є епонім Клеомброт Пантаклів (Κλεόμβροτος Παντακλέους), 

що має відносну дату 39. 

Він – дедікант вотивно-будівельного напису IosРE. I2. 179, який майже всі 

дослідники без заперечень датують 330-300 рр. до н. е. (Крім того, нижче 

представлені нумізматичні матеріали: монети зі скороченням ΚΛΠ 320-310 рр. до 

н. е. Відносні датування за іншими епонімами підтверджують вірність 

хронологічних розрахунків). Отже, хронологічний діапазон видання присвяти 
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I.Olbia 71 можливо зіставити з роком Πολυμέδων Λεωκράτους (див.: табл. 3). 

Відповідно, рік старшого брата ([Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς розташований на 38 

рядів (років!) вище, а рік Λεωκράτης Πολυμέδοντος, сина Полімедона Леократова на 

24 ряди нижче. Треба зазначити, що з подальшими побудовами ця інформація 

підтверджена. 

Зіставляючи відносні дати епоніматів осіб, імена яких присутні у посвятах 

I.Olbia 71 і I.Olbia 168, можливо зазначити їх близькість. Так, відносні дати глав 

товариств Евресибія та Леократа [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς і Διονύσιος 

Ἀριστείδ[ο]υ і, ймовірно, Στάφυλος Ἡροδώρου, перебувають практично поруч, 

відповідно, 1, 2 і 5. Відносні дати пересічних членів товариств, вказують на те, що 

вони були значно молодшими від глав: Πολυμέδων Λεωκράτους і Ἀγαθῖνος 

Ἀντιμήστορος, відповідно, мають відносні дати 39 і 30 для посвят I.Olbia 71 і I.Olbia 

168. Чи не є це ще одним доказом того, що Каталог є діахронним документом! Отже, 

відносне датування посвят I.Olbia 71 і I.Olbia 168 виконується за датами молодших, 

пересічних членів товариств. 

Подальші дослідження стосуються обґрунтування близькості до відносних 

датувань написів I.Olbia 71, I.Olbia 168 і IosРE. I2. 179 відносної дати напису 

стінобудівників IGDOP 13. Необхідно зазначити, що вирішення цього завдання 

можливе з використанням моделей різного ступеня складності. У першому стовпці 

Каталогу містяться епонімати дев’яти родичів Феокла Аристонова з трьох поколінь 

(!). Більш складна модель, що враховує хронологію усіх родичів Феокла 

Аристонова, представлена в монографії [219, с. 45-48]. Отже, розглядається один з 

варіантів, пов’язаний з присутністю в напису стінобудівників представників кількох 

родів; відносна дата випуску цього напису лежить на перетині хронологічних 

інтервалів активності стінобудівників.  

Перший стінобудівник, Лампон Педеїв (Λάμπων Πεδιέως), в Каталозі не 

представлений, Але з урахуванням винятковості імені та патроніма, очевидно, його 

родичем (братом) є епонім Зоїл Педеїв (Ζώϊλος Πεδιέως) (відносна дата – 21). 

Другий стінобудівник, Феокл Аристонів ([Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς) (відносна дата – 
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14) представлений в Каталозі, і епонімат його розташований всього на сім років 

пізніше за епонімат Зоїла Педеїва Ζώϊλος Πεδιέως. Третій стінобудівник Нікострат 

Нікоклів (Νικόστρατος Νικοκλέους) (відносна дата – 53) представлений в 

епонімному Каталозі через 39 років після епонімату Ζώϊλος Πεδιέως, водночас в 

Каталозі присутній також батько цього Нікострата, епонім Нікокл Гекатеонімів 

(Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ) (відносна дата – 9) [245] (табл. 4.). Пізніше були 

отримані матеріали про те, що першим сином цього Нікокла Гекатеонімова 

(Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ) є Гекатеонім Нікоклів (Ἑκατωνύμος Νικ[οκλέους?]). 

Надгробна стела цього Гекатеоніма датується кінцем IV – раннім III ст. до н. е., як за 

палеографією, так і за особливостями рельєфного зображення. 

Дослідження виконується у кілька етапів: 

 - прийняття відносних дат персонажів як пік (середину) хронології їх 

активності. Звертає на себе увагу необхідність перерахунку (на одне покоління) 

відносного піку активності епоніма Нікокла Гекатеонімова (9) на хронологію його 

сина, стінобудівника Нікострата Нікоклова (9+30 = 39). Детальне дослідження цієї 

ситуації наведене у монографії [219, с. 48-50]. Відносні дати епонімів- 

стінобудівників наведено в табл. 4; 

 - особливістю хронологічної моделі напису ольвійських стінобудівників є 

неперетинання інтервалів активності Нікострата Нікоклова (Νικόστρατος 

Νικοκλέους) з інтервалами інших осіб. (Докладне дослідження питання викладене у 

монографії [219, с. 48]). Зазвичай для подолання цього явища використовується 

розширення діапазону активності з ± 15 років до ± 20 років (див.: табл. 4); 

 - перетинання інтервалів активності (табл. 4) персонажів досліджуваного 

напису спостерігається у відносному хронологічному діапазоні: 33-34. Очевидно, 

що отриманий хронологічний діапазон дуже близький до відносних дат дедіканта 

посвяти I.Olbia 71 Полімедона Леократова (39), дедіканта посвяти I.Olbia 168 

Антіместора Агатинова (30) і дедіканта посвяти IosРE. I2. 179 Клеомброта 

Пантаклова (40). Отже, припущення видавців про те, що абсолютні дати випуску 

написів I.Olbia 71, I.Olbia 168, IosРE. I2. 179 і IGDOP 13 близькі, здобуло 
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підтвердження на основі близькості відносних дат за Каталогом (табл. 5). Близькість 

відносних датувань розглянутих написів є беззаперечним доказом «палеографічної» 

помилки Ю. Виноградова та П. Каришковського в датуванні напису стінобудівників 

серединою IV ст. до н. е. і правоти першовидавця цього напису В. Денисової. До 

того ж, з’являються підстави попередньо встановити відповідність відносного 

хронологічного діапазону 30-40 до абсолютного діапазону: приблизно, 327-317 рр. 

до н. е. Водночас, можливо було б поставити у відповідність до відносного 

діапазону 30-40 абсолютний хронологічний діапзон 330-320 рр. до н. е. або будь-

який інший, близький цьому. В даному випадку, для спрощення викладення, 

прийнятий діапазон, який підтверджений подальшим (нумізматичним) етапом 

синхронізації Каталогу. 

Є також група написів, що містить імена, ідентичні епонімам I стовпця 

Каталогу. Послідовно розглянемо ці написи. 

Графіто [284, с. 18, 196; 219, с. 70-74] IGDOP 95 фіаситів Бореїків містить 

перелік учасників фіасу: Καλλίνικος Φ ̣ιλ[οξέ]̣νου, [Ποσει]δώνιος Σωκράτου, Ἡροσῶν 

Φιλοξένου Δημήτριο̣[ς] Σωκράτου, Φίλων Σωκράτου. Підтримується думка А. 

Русяєвої [295, с. 55] щодо ідентифікації глави фіаса Бореїків з епонімом Ольвії 

Καλλίνικος Φ̣ιλ[οξέ] ̣νου та зазначається, що реконструкція патроніму у Л. Дюбуа як 

Καλλίνικος Φιλ[όνικ]ου (IGDOP 95) є суто формальною. Розглянута пропозиція Л. 

Дюбуа є ілюстрацією ономастичного підходу до реконструкції написів іменами осіб, 

існування яких не підтверджено реально. Один з фіаситів Καλλίνικος Φ ̣ιλ[οξέ]̣νου 

(відносна дата – 28) є епонімом Ольвії; епонім Σωκράτης Ποσειδωνίου [474, с. 67-

70] (відносна дата – 22) має взаємозворотне ім’я по відношенню до фіасита 

[Ποσει]δώνιος Σωκράτου і, найвірогідніше, є його батьком. (Надалі введено в 

науковий обіг нову інтерпретацію посвяти IosPE. I2. 161 Зевсу Сотеру, яка датована 

320 рр. до н. е. і, імовірно, містить ім’я дедіканта, епоніма Ольвії Σωκράτης 

Ποσειδωνίου). Хронологія активності [Ποσει]δώνιος Σωκράτου за датою епонімата 

його батька природно обчислюється додатком одного покоління: 22+30. 

Розташований нижче епонімат Ἱκέσιος Σωκράτους (відносна дата – 38) дає змогу 
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припустити, що цей епонім доводиться братом фіаситам [Ποσει]δώνιος, Δημήτριο̣[ς] 

і Φίλων. Приймаючи відносні дати епонімів як піки їх активності, відповідно, 52, 38, 

28, можна обчислити і періоди їх активності (± 15 років), відповідно: 37-67, 23-53 і 

13-43 (табл. 6). Найвірогідніше, відносне датування графіті IGDOP 95 фіаситів 

Бореїків «тяжіє» до хронологічного діапазону, у якому перетинаються інтервали: 37-

43. Це, відповідно до матеріалів, отриманих вище, відповідає абсолютній даті, 

близькій до 320-315 рр. до н. е. Графіті датується видавцем 330-250 р. до н. е., а Л. 

Дюбуа (IGDOP 95) – орієнтовно 300 р. до н. е. Всі перелічені імена зосереджені в 

середній частині I стовпця Каталогу, тому пропонований видавцем хронологічний 

діапазон графіті IGDOP 95 (330-250 рр. до н. е.) можна істотно звузити до 320-315 

рр. до н. е. 

Опубліковано графіто SEG 42:711 з згадкою про якогось Нікофана Адрастова 

(Νικοφάνας Ἀδράστου) [53, с. 15 ]. До того ж, в Каталозі міститься епонімат носія 

рідкісного імені та патроніма, якогось Епікура Адрастова (Ἐπίκουρος Ἀδράστου). 

Видавцями, на основі виключності цих імен, висунуте припущення про 

спорідненість Нікофана і Епікура Адрастових; на цій підставі ділянку Каталогу з 

рядом, де згадується ім’я Епікура, видавцями віднесено до часу Зопіріонової облоги 

[53, с.15]. Але на основі відносних датувань, очевидно: епонімат Епікура Адрастова 

(відносна дата – 6), по відношенню до епоніматів інших осіб, що розглядаються тут, 

виконувався орієнтовно 350 р. до н. е. (табл. 7). 

Ім’я епоніма Евдора Протогенова (Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς) (відносна дата – 

17) присутнє також в магічному написі IGDOP 104 (=SEG 42:709,1) на свинцевій 

пластині, яка датована видавцями 400-350 рр. до н. е. Але через відносне 

розташування епоніматів Евдора Протогенова і персонажів розглянутих вище 

написів, стає явним, що епонімат Евдора тяжіє до 340 рр. до н. е. (табл. 7). 

У прикінцевій частині фрагмента I стовпця Каталогу присутній один з 

персонажів декрету IosPE. I2. 32 на честь Протогена, батько Протогена, Геросон 

Протогенів (Ἡροσῶν Πρωτογένους) з відносною датою 63. Узагальнене датування 

декрету на честь Протогена [173, с. 18-44] охоплює 250-180 рр. до н. е., що різко 
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випадає з вищеозначених хронологічних діапазонів. Але тут необхідно розрізняти 

хронологію подій декрету, яка, за деякими оцінками, може охоплювати декілька 

десятків років, та саму дату видання декрету IosPE. I2. 32. Відновлення, як 

хронології подій, так і датування декрету IosPE. I2. 32, є однією з найскладніших 

проблем дослідження Ольвії. Тому епонімат Геросона Протогенова на даному етапі 

доцільно ігнорувати з тим, щоб виключити будь-які здогадки, не підкріплені 

синхронізацією Каталогу, але надалі всебічно розглянути цю проблему. (Згодом все 

постало «на свої місця», оскільки були отримані дані про те, що епонімат батька 

Протогена – Ἡροσῶν Πρωτογένους, належить до 294 р. до н. е., дата випуску 

декрету на честь Протогена – орієнтовно 230 р. до н. е.). 

Фрагментована присвята IosPE. I2. 161 Зевсу Сотеру, імовірно, епоніма 

Σωκράτης Ποσειδωνίου, віднесена нами до періоду після зняття облоги Ольвії [474, 

с. 67-70]. Дуже ймовірно, що Сократ, уславився й звитягами на о. Левке, за що йому 

також був присвячений декрет IosPE. I.2 325. Більш докладна інформація про ці 

написи надається у подальших розділах. 

Широко відомий декрет Ольвії IosPE. I.2 25+31 на честь Каллініка Евксенова 

(Καλλίνικος Εὔξένου) розглядається в розділі, присвяченому реальному 

хронологічному реперу. Персонаж декрету IosPE. I.2 25 + 31 Καλλίνικος Εὔξένου не 

виконував посади епоніма. 

Прийнята раніше ідентифікація епоніма Лінея Геродорова (Λήναιος 

Ἡροδώρου) з жерцем-епонімом з фрагментованого декрету IosPE. I2. 33 – 

[ἱερωμένου] Λήναιου τ[...] здається помилковою, оскільки і палеографія і мова [219, 

с. 80] напису не відповідні IV ст. до н. е. (обґрунтування датування напису IosPE. I2. 

33 кордоном II-I ст. до н. е. та місце його у лапідарній епіграфіці Ольвії надано 

нижче); першовидавець датує напис III-II ст. до н. е., аналогічно і В. Яйленко [385, 

с. 13]. 

Отже, розглянута група написів Ольвії, традиційно датованих у широкому 

діапазоні (400-250 рр. до н. е.), містить імена, ідентифіковані з епонімами з I стовпця 

Каталогу; імена цих епонімів розташовані в Каталозі досить компактною 
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хронологічною групою, яка не перевищує 60 років (див.: відносні датування). Це 

означає, що датування всієї групи розглянутих вище написів теоретично можливо 

значно звузити. Збіг імен [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς, Πολυμέδων Λεωκράτους, 

Λεωκράτης Πολυμέδοντος, [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς, Νικόστρατος Νικοκλέους, 

Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ, Ἐπίκουρος (Νικοφάνος) Ἀδράστου, Ζώϊλος (Λάμπων) 

Πεδιέως, Κλεόμβροτος Παντακλέους, Ποσειδώνιος Ἐπικράτου, Εὔδωρος 

Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς, Καλλίνικος Φιλοξένου, Σωκράτης Ποσειδωνίου, [Ποσει]δώνιος 

(Ἱκέσιος) Σωκράτου, Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ, Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος в перелічених 

написах і Каталозі та концентрація цих імен в I стовпці створює підстави для 

віднесення його загалом до другої половини IV ст. до н. е. – раннього III ст. до н. е. 

(табл. 8). 
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2.2 Обґрунтування реального хронологічного реперу Каталогу.  

 

Подальше дослідження виконується з застосуванням нумізматичних джерел. 

Наведені нижче монетні випуски датуються П. Каришковським та В. Анохіним у 

достатньо вузькому хронологічному діапазоні – 5 років! 

- Срібні монети, що містять монограму , датуються 330-325 рр. до н. е. [6]. 

Монограма читається як ΕΥ-ΤΙ і, згідно з припущенням здобувача, може бути 

зіставлена з рядом Каталогу Εὑ[ρήμων] Τι[μησιθέου]. 

- «Борисфени», що містять монограму  , датуються 330-325 рр. до н. е. 

[136, с. 81]. Монограма читається [234] як Θε і, згідно з припущенням здобувача, 

може бути зіставлена з рядом Каталогу Θε[οκύδης Παγκράτου]. Треба зазначити, що 

графічний варіант монограми , на нашу думку, є більш розвиненим та складається 

одночасно з протоніму та патроніму магістрату, тобто Θε[οκύδης] Π[αγκράτου]. 

- Срібні монети і «борисфени», що містять монограму Δ чи , датуються 330-

325 рр. до н. е. [9, №273]. Монограма читається [238] як Δ-Ε і, згідно з припущенням 

здобувача, може бути ототожнена з рядом Каталогу Δ[ιιστέφης] Ἑ[στιαίου]. 

- Срібні монети і «борисфени», що містять монограму , датуються 325-320 

рр. до н. е. [6, с. 81. №9, 13, 18]. Монограма читається [372, с. 226] як П-Е і, згідно з 

припущенням здобувача, може бути зіставлена з рядом Каталогу Π[ρωτογένης] 

Ε[ὐδώρου]. 

- Срібні монети і «борисфени», що містять монограму , датуються 330-325 

рр. до н. е. [6, № 266]. Монограма читається як Ε-Μ і, згідно з припущенням 

здобувача, може бути зіставлена з рядом Каталогу Ε[ὐφρόνιμος] Μ[ητροδώρου]. 

- Срібні монети і «борисфени», що містять монограму , датуються 325-320 

рр. до н. е. [6, № 267]. Монограма читається як Πο і, згідно з припущенням 

здобувача, може бути зіставлена з рядом Каталогу [Πο]σειδώνιος Ἀριστοκρίτου.  
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- Срібні монети з монограмою  датуються 320-315 рр. до н. е. [6, с. 81]. 

Монограма читається [372, с. 226] як ΕΚΑ і може бути зіставлена з епонімом 

Ἑκα[τέων Παντακλέους]. 

- Монети з монограмою  відносяться до 320-310 рр. до н. е. [234, с. 45]. 

Читання монограми пропонується як ΚΛ[εόμβροτος] П[αντακλέους] [6, с. 82. прим. 

17]. Те, що існують монети з монограмою ΚΛΕ (330-300 рр. до н. е.), які також 

зіставляються з Клеомбротом, не є унікальним фактом. Різні графічні варіанти 

монограм неодноразово фіксувалися, зокрема, в ольвійскій нумізматиці. 

Нумізматичні дані зведені в таблицю (табл. 9). Є очевидним те, що отримані 

дані добре корелюються з результатами попередньої синхронізації I стовпця 

Каталогу (табл. 8). Окрім того, надалі під час вивчення монограм першої групи 

«борисфенів», були отримані й інші аргументи на користь представленої 

синхронізації. 

Пошуки надійного хронологічного реперу, здатного підвищити точність 

синхронізації епонімного Каталогу Ольвії, здобувачем не припинялися і 

завершилися знахідкою в ольвійській історії другої половини IV ст. до н. е. 

достатньо добре датованого факту, який залишив відбитки в епонімному Каталозі, 

лапідарних написах і монетах. Нижче пропонується обґрунтування реального 

хронологічного реперу в епонімному Каталозі Ольвії: висвітлюється діяльність 

Каллініка, сина Евксенова (Καλλίνικος Εὔξένου), відомого з почесного декрету 

IosPE. I2. 25+31, і його ймовірного родича – епоніма орієнтовно 329 р. до н. е. 

Каллініка, сина Філоксенова (Καλλίνικος Φιλοξένου). 

Період облоги Ольвії Зопіріоном пов’язується дослідниками [50] з 

проведенням низки заходів, зокрема, грошової реформи та заміни крупної литої 

бронзи (так зв. «аси») «борисфенами». Ініціатором цих заходів, відповідно до 

інтерпретації почесного декрету IosPE. I2. 25+31, є Каллінік Евксенів, який був 

нагороджений безпрецедентною в античному світі сумою в 1000 золотих (є сучасна 

думка про те, що ця сума винагороди не була дуже великою [207, с. 351-358]). 

Дослідниками [50, с. 41] встановлені вузькі хронологічні рамки (325-320 рр. до н. е.) 
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видання декрету на честь Каллініка IosPE. I2. 25+31; декрет описує, зокрема, події 

облоги Ольвії Зопіріоном. Але Каталог не містить будь-яких згадок про епоніма 

Каллініка Евксенова, тому на етапі попередньої синхронізації інформація не 

розглядалась. 

Заразом, звертаючись до синхронізованого в першому наближенні Каталогу 

(табл. 8) і піднімаючись по рядах (табл. 9) від епоніматів 317, 320 і 324, 325, 326, 328 

рр. до н. е., відповідно, Κλεόμβροτος Παντακλέους, Ἑκατέων Παντακλέους 

Πρωτογένης Εὐδώρου, Διιστέφης Ἑστιαίου, Θεοκύδης Παγκράτου, Εὑρήμων 

Τιμησιθέου до періоду облоги (331 – 329 рр. до н. е.), постає можливим виявити 

епоніма 329 р. до н. е. Каллініка Філоксенова (Καλλίνικος Φιλοξένου). Впадають в 

око, як однакові імена, так і одноосновні патроніми обох Каллініків. Цей збіг 

свідчить про ймовірну належність Каллініка Евксенова і Каллініка Філоксенова до 

одного роду і підтверджує широко розповсюджену в Ольвії традицію призначати на 

вищі посади своїх родичів [219, с. 34]. Отже, найвірогідніше, в рік Каллініка 

Філоксенова (бл. 329 р. до н. е.), тобто в рік завершення облоги, Каллінік Евксенів, 

скоріше за все, виконуючи функції монетного магістрату, згідно з інтерпретацією 

декрету IosPE. I2. 25+31, почав карбування «борисфенів» також випускав золоті, 

срібні монети. Аргументи щодо цього важливого припущення наведені нижче. 

В останні роки стали відомими кілька свинцевих монет Ольвії, які копіюють 

відомі випуски золотих і срібних статерів (огляд щодо використання свинцевих 

монет, а також жетонів, вотивів тощо, в античному світі, наведений у статті Ф. де 

Келетея (F. de Сalatay) [440, с. 219-255]). Як відомо, важливою особливістю 

свинцевих монет є те, що вони випускалися тільки в період облоги, тобто є надійно 

датованими [6, с. 61; 8, с. 41; 214, №190]. Отже, є група практично синхронних, що 

відносяться до часу орієнтовно 331–329 рр. до н. е., золотих, срібних і свинцевих 

(облогових) монет, а також перший випуск «борисфенів» (рис. 2.3), які можливо 

пов'язувати з грошовою реформою, тобто (відповідно до інтерпретації декрету 

IosPE. I2. 25+31) з діяльністю Каллініка Евксенова. Перший випуск «борисфенів» 

має на реверсі монограму (рис. 2). Показово, що свинцеві монети і група золотих і 
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срібних статерів також мають зазначену монограму або її графічний варіант (рис. 3) 

на реверсі [136, с. 81 (№ 1, 2); 214, (№ 176, 177, 189, 190); 8, с. 41]. Традиційно [50, 

с. 26; 136, с. 66; 372, с. 223] монограма трактувалася як ΕΚ, ймовірно, в припущенні, 

що в ній приховано поширене в Ольвії ім’я Гекатеон, Гекатей (Ἑκατέων). 

Загальноприйнята інтерпретація цієї монограми наведена і в статті [224, с. 9-26], де 

вона ідентифікована з ім’ям епоніма Гекатеона Пантаклова (Ἑκατέων 

Παντακλέους).  

Тим часом видатний дослідник античної нумізматики А. Зограф в одній 

роботі, що довгий час зберігається в архіві і лише недавно опублікована, визнав, що 

розшифровка монограм на монетах становить одне з найважчих і невдячних завдань 

античної нумізматики; дуже рідкісні випадки, коли автору такої розшифровки 

вдається через переконливі зіставлення одразу завоювати своєму тлумаченню 

монограми загальне визнання [372, с. 33]. З урахуванням історичних подій, 

описаних в декреті на честь Каллініка Евксенова, і просопографічних 

відповідностей в Каталозі, пропонується інтерпретація розглянутої монограми з 

ім’ям Каллініка Евксенова. Водночас, монограму треба читати не як ΕΚ, а навпаки, 

як ΚΕ, тобто Κ[αλλίνικος] Ε[υξένου] (варіанти зворотного (негативного) нанесення 

монограм та окремих легенд широко відомі у нумізматиці та керамічній епіграфіці). 

Така інтерпретація монограми (у поєднанні з вузьким датуванням свинцевих монет) 

є важливим нумізматичним, хронологічним та історичним свідченнями участі 

Каллініка Евксенова у подіях облоги, зокрема, проведенні грошової реформи у рік 

Каллініка Філоксенова, та підтверджує матеріали, введені в науковий обіг 

видатними дослідниками [50] Ю. Виноградовим і П. Каришковським. Отже, 

епонімний Каталог Ольвії IosPE. I2. 201 надає важливий аргумент на користь 

інтерпретації декрету IosPE. I2. 25+31 згідно з матеріалами Ю. Виноградова та П. 

Каришковського. 

Отже,  знайдений реальний хронологічний репер епонімного Каталогу – рік 

Καλλίνικος Φιλοξένου, який співвідноситься з 329+2/-4 р. до н. е. Цей репер відповідає 

всім отриманим раніше системним відомостям про Каталог. Звідси витікає те, що 
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самий нижній збережений рядок I стовпця Каталогу - рік […. Δ]ιονυ[σίου] відповідає 

291+ 2/-4 р. до н. е. Відповідно, самий верхній рядок Каталогу – рік Ἀντι]μ[ήστωρ] 

Ἀ[γαθίνου] відповідає 357+2/-4 р. до н. е., а всі збережені ряди першого стовпця 

Каталогу синхронізовані з точністю +2 / -4 роки. Хронологічний репер Каталогу 

можливо представити такими, абсолютно еквівалентними записами: 331-6 = 330 +1/-5 

= 329 +2/-4 = 328 +3/-3 = 327 +4/-2 = 326 +5/-1 = 325 +6 = 331–325 рр. до н. е. Не приховуємо, 

була спокуса поставити у відповідність цьому хронологічному реперу вузький 

хронологічний діапазон 331–329 рр. до н. е., тобто 329+2 р. до н. е., оскільки йому 

відповідає карбування свинцевих монет. Заразом, пам’ятаючи про важливе 

зауваження А. Аврама [405, no. 303-308], а також з урахуванням п’ятирічного 

діапазону датування монет і початку карбування «борисфенів», віднесеного П. 

Каришковським [114, с. 174] до п’ятирічного діапазону, 330-325 рр. до н. е., не існує 

реальних підстав для підвищення точності хронологічного реперу (або, 

хронологічного діапазону). Тут передбачається, що Каллінік Евксенів практично 

одночасно випустив в обіг золоті, срібні, олив’яні монети і «борисфени» в 330-329 

рр. до н. е., або він міг повторно виконати посаду монетного магістрату в період 

початку карбування «борисфенів» в один з років діапазону 330-325 рр. до н. е. 

Читач, напевне, звернув увагу на те, що похибка синхронізації становить не п’ять, а 

шість років. Додавання ще одного року є компенсацією інтеркалірації та 

невідповідності початку року в сучасному і ольвійському календарях. Треба також 

взяти до уваги гіпотезу А. Аврама (з приватного листування) про те, що в Каталозі, 

можливо, помилково вказано ім’я Каллініка Філоксенова і фактично епонімом був 

Каллінік Евксенів. Наприклад, в лапідарній епіграфіці Ольвії відома виправлена 

помилка в написанні імені епоніма (декрет I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова). З 

іншого боку, Каллінік Філоксенів є присутнім у переліку імен з відомого графіті 

фіаситів Бореїків. 

Констатуються якісні зміни в дослідженні з синхронізації літочислення Ольвії: 

до хронологічних діапазонів додався реальний хронологічний репер – рік 

Καλλίνικος Φιλοξένου: 329+2/-4 рр. до н. е. Важливо зазначити, що, по-перше, 
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хронологічний репер епонімного Каталогу виявився повністю сумісним з 

попередніми напрацюваннями з синхронізації першого стовпця Каталогу, по-друге, 

виявлення цього реперу стало можливим тільки на базі виконання етапу 

попередньої синхронізації. Далі, з урахуванням формул I-IV, що відображають 

властивості матричної моделі Каталогу і виконаної синхронізації I стовпця, можлива 

попередня синхронізація II і III стовпців Каталогу (табл. 10). 

Як бачимо з табл. 10, нижні позначки дат епоніматів в III стовпці, наприклад, 

56, 55,..., 47 рр. до н. е. тощо, суперечать історичним міркуванням; принаймні, після 

смерті Мітрідата VI Евпатора Ольвія «відживала» останні роки перед гетським 

розгромом, і ведення Каталогу в цей період було малореальним. На цій підставі 

з'являється можливість виконати і деяке поточнення розміру Каталогу: замість 

наведеної В. Яйленком початкової кількості рядів (134-100) пропонується прийняти 

від 124 до 100 рядів. Результат синхронізації за перерахунком згідно з вже відомим 

алгоритмом (формули I-IV) із зазначеною кількістю рядів наведено в табл. 11. 

Розкид попередньої синхронізації Каталогу в результаті такого «історичного» 

коригування знизився за II стовпцем на 10 років і за III стовпцем на 20 років. 
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2.3 «Рік Аполлона» у синхронізації III стовпця.  

 

Подальший процес синхронізації Каталогу може виконуватися за кількома 

напрямами [227, с. 445-514]. Тут пропонується варіант з використанням 

хронологічної інформації про «рік Аполлона», згаданого в декреті IosPE. I2. 35 на 

честь амісенського кібернета. 

Для попереднього обґрунтування хронології третього, в значній мірі 

фрагментованого, стовпця Каталогу (рис. 4), необхідно звернутись до поширеної в 

античному світі практики заміни епоніма божеством в кризові роки за браком 

бажаючих виконувати цю почесну, але фінансово обтяжливу посаду [478, с. 58-60]. 

П. Каришковським [129, с. 87] запропоновано переконливе читання перших рядів 

декрету IosPE. I2. 35 на честь амісенського кібернета: «[ἱερωμένου Ἀπόλλωνο]ς τοῦ 

μετὰ Ποσίδεον Ἀναξα[γόρου]..... – В жрецтво Аполлона, (який був) після Посідея 

Анаксагорова...». Отже, цей декрет датований роком Аполлона, що відбувся після 

року Посідея Анаксагорова. Л. Робер [477, с.58-60] вважав, що епонімним 

божеством в декреті IosPE. I2. 35 міг бути, наприклад, Зевс. Проте, це припущення 

спростовується аргументованою критикою з боку П. Каришковського [129, с. 85], 

розвиненою згодом Ю. Виноградовим і А. Русяєвою [47, с. 19-64]. Крім того, 

найважливішим аргументом на користь року Аполлона, а не будь-якого іншого 

божества в ольвійському епонімному Каталозі, є мілетський епонімний каталог 

I.Milet 103; в цьому документі багаторазово згадуються роки Ἀπόλλων Διός (тобто 

Аполлон божественний, блискучий, променистий, славний, незрівняний). Ю. 

Виноградовим і А. Русяєвою  доведено [47, с. 19-64], що система літочислення 

Ольвії є точною копією мілетської. Звідси виникають підстави вважати й 

особливості ведення епонімного Каталогу Ольвії подібними Мілету (надалі були 

встановлені деякі загальні принципи формування епонімних каталогів Мілету та 

Ольвії). Крім того, відомі посвяти колишніх епонімів – жерців Аполлона Дельфінія, 

які завершили виконання своєї посади (IosPE. I2. 163, SEG 42:716) та ін. 
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Стислий огляд датувань декрету IosPE. I2. 35 на честь амісенського кібернета: 

В. Латишев і М. Ростовцев датували декрет 70-ми роками першого ст. до н. е. 

Одностайно відносять декрет IosPE. I2. 35 до рубежу II-I ст. до н. е. провідні 

дослідники Ю. Виноградов [52, с. 251; 60, с. 42-45], О. Габелко [67, с. 128-157; 68, 

с. 136; 69, с. 61-74; 70, с. 285-296], С. Жебельов [95, с. 285], А. Іванчик [107, с. 18], В. 

Крапівіна [460, с. 249-257], С. Саприкін [311, с. 137]. Одним з останніх досліджень 

(2011 р.), яке згадує датування декрету IosPE. I2. 35, є стаття А. Іванчика [452, с. 99-

110], який підтвердив традиційне віднесення цього документа до  орієнтовно 100 р. 

до н. е. Отже, можливо припустити, що в Каталозі в третьому стовпці в районі 100 р. 

до н. е. теоретично повинні бути присутніми фрагменти рядів Ποσιδέος 

Ἀναξαγόρου і наступний за ним – Ἀπόλλων Διός. У дійсності, звернення до третього 

стовпця Каталогу (див. табл. 11) дає змогу виявити фрагменти двох суміжних рядів: 

(5) Ποσ[...] і (6) Ἀπό[...], які, найвірогідніше, зіставляються з роками Посідея 

Анаксагорова та Аполлона з декрету IosPE. I2. 35 і реконструюються як Ποσ[ιδέος 

Ἀναξαγόρου?] (в табл. 11 відповідає 126-78 рр. до н. е.) і Ἀπό[λλων Διός?] (або, що 

менш імовірно – Ἀπό[λλωνος]) (в табл. 11 відповідає 125-77 рр. до н. е.). (Всупереч 

думці В. Рубана [275, с. 39] про відсутність згадок року Аполлона в Каталозі, 

виділення двох фрагментованих рядів у третьому стовпці IosPE. I2. 201, порівняних 

з декретом на честь амісенского кібернета IosPE. I2. 35, поклало початок 

дослідженням з синхронізації Каталогу). Таким чином, сихронізацію збережених 

залишків розглянутих рядів третього стовпця Каталогу можливо поточнити, 

віднісши їх, наприклад, до десятирічного діапазону: 105-95 рр. до н. е. 

Обґрунтування цієї гіпотези і подолання критичних зауважень опонентів наводяться 

нижче. 

Теоретично, в історії епонімату Ольвії було декілька років на чолі з епонімним 

божеством. Інформація є тільки про одну таку подію з декрету IosPE. I2. 35. 

Важливо те, що 2 відновлених ряди епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 відповідають 
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інформації з декрету IosPE. I2. 35, а не будь-якому іншому. Те, що в історії Ольвії 

«рік Аполлона», згаданий в декреті на честь амісенського кібернета, вже бував 

раніше та не є унікальним явищем, підтверджується фактом посилання в декреті на 

реальну історична особу – попереднього епоніма, Посідея Анаксагорова; це було 

потрібно для датуючих цілей [179, с. 378]. Крім того, згадка його патроніма свідчить 

про те, що епонімом Ольвії раніше вже була особа на ім’я Посідей (більш 

докладніше див. [240, с. 386-392]). Аналогічна інформація, наприклад, міститься в 

почесному декреті початку I ст. до н. е. з міста Томіс IScM II 5, на честь Ніла, сина 

такого-то, тірійця: ἐπὶ ἱέρεω Ἀπόλλωνος [τοῦ μετὰ τὸν δεῖνα] ἄρχοντες εἶπαν· 

ἐπειδ[ὴ Νῖλος τοῦ δεῖνος] Τυρανός,... «Під час жерця Аполлона, (що був) після 

такого-то, архонти запропонували: оскільки Ніл, син такого-то, тірієць...». У цьому 

декреті згадується Ольвія. 

Необхідно прокоментувати критичне зауваження, яке було озвучене на одній з 

наукових конференцій в Санкт-Петербурзі, про те, що фрагментований рядок 

Ἀπό[...], який реконструйований як Ἀπό[λλων Διός?], можливо відновити й 

звичайними іменами, наприклад, Аполлоній, Аполлодор та ін. Це ставить під сумнів 

подальші висновки, які спираються на зазначене положення. Розуміючи всю 

важливість зауваження, що торкається основ виконаної синхронізації Каталогу, 

необхідно надати аргументи на користь інтерпретації вказаного ряда як «року 

Аполлона». У найзагальнішому вигляді зауваження долається тим, що воно ігнорує, 

принаймні, кілька аргументів, які належать як до палеографічного аналізу, так і до 

математичної моделі ольвійського епонімного Каталогу. Видалений з контексту 

фрагментований рядок Ἀπό[...] з третього стовпця Каталогу  з позиції ономастики 

[46, с. 46-75] дійсно припускає можливість довільного доповнення будь-яким з 

поширених особистих імен: Аполлоній, Аполлодор тощо, зокрема, і ім’ям 

божества – Аполлона. Але не слід забувати, що текст досліджуваного документа 

надає ще один аргумент до реконструкції «року Аполлона» – розміщений вище 

рядок Ποσ[ιδέος Ἀναξαγόρου?]; обидва ці ряди у сукупності створюють підстави 

для їх зіставлення із згаданою вище фразою з декрету  IosPE. I2. 35. Дуже важливо, 
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що послідовність розташування цих двох фрагментованих рядів, також, відповідає 

тексту декрету IosPE. I2. 35, що різко підвищує вірогідність їх зв'язку саме з «роком 

Аполлона». Окрім того, локалізація «року Аполлона» у третьому стовпці Каталогу, 

також, відповідає загальному уявленню про те, що розташування цього року 

повинно міститися в прикінцевих рядах Каталогу. До того ж, згідно з попередньою 

синхронізацією (Див. табл. 11) «рік Аполлона» розташований в хронологічному 

діапазоні 125-77 рр. до н. е., що цілком відповідає його історичному тлумаченню і 

датуванню (105-95 рр. до н. е.). Отже, перелічені аргументи свідчать на користь 

прийнятої гіпотези про локалізацію «року Аполлона» у Каталозі. 

Нумізматика в синхронізації III стовпця. До нумізматичних матеріалів, які 

теоретично можливо використовувати для синхронізації III стовпця Каталогу, 

можна віднести монети, які містять легенди ΕΥΡΗ [6, № 328] і ΠΟΛΥ [6, с. 53], а 

також складну монограму [231, с.166-173]. Водночас, монети з легендами ΕΥΡΗ і 

ΠΟΛΥ датуються П. Каришковським [119, с. 99] початком I ст. до н. е., В. Анохіним 

[6, с. 53. №328] – 120-110 рр. до н. е. В. Нечитайло [214, №574] монети ΕΥΡΗ 

відносить до 110-100 рр. до н. е. Легенда ΕΥΡΗ зіставляється з фрагментованими 

рядами 1, 2 або 3 з третього стовпця Каталогу, відповідно, Ευρ[.........], Ευρ[.........], 

Ευ[.........], що містять, ймовірно, поширене ім’я Εὑρησίβιος, тобто магістрата 

Евресибія, на думку П. Каришковського [136, с. 106]. Що стосується легенди ΠΟΛΥ, 

то вона раніше зіставлена [ 219, с. 66-67] з дедікантом посвяти I.Olbia 76, 

Полімедом, сином Каллісфеновим (?) (Πολυμήδης Κα[λλισθενους?]) за свого брата; 

посвята датується межею II-I ст. до н. е. 

Отже, попередня синхронізація третього стовпця Каталогу базується на 

ідентифікації двох фрагментованих рядів, як пов’язаних з «роком Аполлона», що 

згадується у декреті IosPE. I2. 35 на честь амісенського кібернета і датується 

орієнтовно 100 р. до н. е. Водночас, ще одним хронологічним діапазоном, 

пов’язаним з третім стовпцем Каталогу, можна прийняти монетні випуски з 

скороченням ΕΥΡΗ, які відносяться до 110-100 рр. до н. е. Але треба враховувати й 



 106 

можливу варіабельність виводячи такий хронологічний діапазон внаслідок 

широкого розповсюдження імені Εὑρησίβιος у розгалуженому роді Евресибіадів. 

В табл. 12 рік Ἀπό[λλων Διός] синхронізований з 105-95 рр. до н. е. На цій 

підставі, використовуючи матеріали з синхронізації III стовпця (табл. 12), можна ще 

більше поточнити хронологію II стовпця Каталогу. Для цього (з використанням 

синхронізованого I стовпця) за формулами I-IV обчислюється початкова кількість 

рядів Каталогу: від 110 до 115 ((325 – 105) / 2 = 110 та (325 – 95) / 2 = 115) без 

урахування похибки. Далі за цією кількістю рядів поточнюється хронологія II 

стовпця. Як бачимо (табл. 13), розкид синхронізації у II стовпці становить вже 5 

років. (Це лише один з варіантів подальшої синхронізації. Наприклад, на рис. 4.2 

зображений один з багатьох чорнових варіантів графічної (наближеної) 

синхронізації, згідно з яким можна отримати розкид початкової кількості рядів 

приблизно з 107 до 115 тощо). 

Попередніми обчисленнями (табл. 13) отриманий достатньо вузький 

хронологічний діапазон синхронізації II стовпця Каталогу. Отже, наступним 

завданням є підтвердження цієї попередньої синхронізації. Для цього необхідно 

розглянути групу нумізматичних і епіграфічних пам’яток III-II ст. до н. е., яка 

містить імена, що збігаються з іменами епонімів з другого стовпця Каталогу. 

У табл. 14 надано відносні дати епоніматів для II стовпця Каталогу (I) і написи 

і монети, персонажів яких можливо зіставити з епонімами II стовпця. Табл. 14 

доповнена й результатами попередньої синхронізації I стовпця Каталогу – 

абсолютними хронологічними діапазонами II стовпця (II). 

Нумізматичні пам’ятки. На початку надано підтвердження попередньої 

синхронізації другого стовпця Каталогу з використанням нумізматики. 

- Епонімат якогось Клеомброта Пантаклова (Κλεόμβροτος Παντακλέους), з 

п’ятого ряда другого стовпця Каталогу (попередня синхронізація: 222-217 рр. до 

н. е.) відповідає монеті орієнтовно 220-210 рр. до н. е. з монограмою ΚΛΕ [6, № 267; 

214, № 425]. Особа, відповідно до основного закону генеалогії і традиції чергування 

родових імен, є онуком епоніма орієнтовно 317 р. до н. е. Κλεόμβροτος 
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Παντακλέους, з першого стовпця Каталогу (спеціальне дослідження щодо 

родинного зв'язку цих епонімів наведено у статті [254, с. 211-215]). 

 - Монети 220-210-200 рр. до н. е. [214, № 426, 427, 428 (220-210 р. до н. е.), 

№433 (210-190 р. до н. е.); 6, №265 (220-210 р. до н. е.), №269 (210-200 р. до н. е.)] 

містять легенду ΚΡΙ. Ймовірно, легенда є скороченням  рідкісного імені Κρίτος, яке 

можливо зіставити з епонімом Критом Нікератовим (Κρίτος Νικηράτου) з 10 ряда 

другого стовпця Каталогу (попередня синхронізація: 210-205 рр. до н. е.). 

 - Привертає увагу епонім з рідкісним ім’ям Міс Боспорихів (Μῦς 

Βοσπορίχου), патронім якого, ймовірно, ідентичний диференту ΒΟΣ з прикінцевого 

випуску «борисфенів» V групи, що датується П. Каришковським [136, с. 82] кінцем 

80-х – початком 40-х рр. III ст. до н. е. Найвірогідніше, епонім Μῦς Βοσπορίχου 

(попередня синхронізація: 217-212 рр. до н. е.) виконував свою посаду в останній 

чверті III ст. до н. е., тобто за покоління пізніше виконання посади монетного 

магістрату, ймовірно, його батьком на ім’я Βοσπορίχος. 

Епіграфічні пам’ятки. Переходимо до наступного етапу роботи – пошуку 

епіграфічних підтверджень. 

Декрети IG 813, IG 814. Декрети з Делосу IG 813 і IG 814 на честь 

ольвіополітів, відповідно, Посідея Діонісіїва (Ποσιδέος Διονυσίου) і Діодора 

А(г)рота (Διόδωρος Ἀ[γ]ρότου) надійно датуються видавцями межею II-I ст. до н. е. 

Водночас, в Каталозі присутній епонімат Діонісія Агрота (Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ), 

зафіксований в нижній частині другого стовпця. На підставі попередньої 

синхронізації (табл. 14) цей епонімат належить до 200-195 рр. до н. е., тобто 

близький до межі II-I ст. до н. е. Зіставляючи хронологічний діапазон епонімату 

Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ з декретами IG 813 і IG 814 на честь Посідея Діонісіїва і 

Діодора А(г)рота, ольвіополітів, з урахуванням хронологічних відповідностей, 

виникає гіпотеза про те, що епонім Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ і персонаж декрету IG 814 

Διόδωρος Ἀ[γ]ρότου є рідними братами (В. Латишев припускав, що Діонісій Агрота 

з Каталогу є батьком Агрота і Посідея Діонісіївих з посвяти IosPE. I2. 189, що було 
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прийнято іншими вченими [71, № 23-24; 284, с. 207; 489, с. 236]. Тут зазначимо: 

думка про те, що епонім Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ є батьком Посідея і Агрота 

Діонісіївих, не відповідає дійсності; думка базується тільки на формальному збігу 

імені та патроніма. Переконливі докази того, що батьком Агрота і Посідея 

Діонісіївих з посвяти IosPE. I.2 189 є Διονύσιος Διονυσίου – персонаж почесного 

Дельфійського декрету ВСН 1928:52 263-260 рр. до н. е., представлені у монографії 

[219, с. 183]). Отже, отримане епіграфічне підтвердження попередньої синхронізації 

II стовпця Каталогу. 

Посвята SEG 42:716. У нижній частині другого стовпця Каталогу 

розташований рядок 34 з іменем онука Протогена (Див. декрет IosPE. I2. 32) Евніка 

Евдорова (Εὔνικος Ε[ὐδώρου]). Його посвяту SEG 42:716, у зв’язку з завершенням 

виконання жрецької посади (ἱερησάμενος), видавці [301, с. 27], з огляду на 

палеографію, датують першою половиною II ст. до н. е. Відповідно до попередньої 

синхронізації другого стовпця Каталогу, посвята Евніка Евдорова «тяжіє» до 193-

181 рр. до н. е. (табл. 14). 

Посвята I.Olbia 71. Приблизна дата епонімата Евмена Сіріскова (Εὐμένης 

Συρίσκου) з 26 ряда другого стовпця Каталогу була обчислена в монографії [219, 

с. 51] на базі читання 6 ряда в правому стовпці посвяти 325-320 рр. до н. е. I.Olbia 71 

як Εὐμένης Λεωκράτους. Вона «тяжіє» до 197 до н. е. Більш сучасний варіант 

розрахунку піка активності особи з ім’ям Евмен на базі хронології персонажу 4 ряда 

правого стовпця, Евмена, сина такого-то з посвяти I.Olbia 71: 202 р. до н. е. ([(325 + 

320) / 2] – 30 × 4 = 202 р. до н. е.). Зауважимо, що попередня синхронізація другого 

стовпця Каталогу (табл. 14) відповідає таким розрахункам: 201-196 рр. до н. е.  

Декрет I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240. Другий стовпець Каталогу містить 

імена епонімів, подібні іменам жерців одного з найзначніших документів – декрету 

I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита Аполлонія. Для цього 

декрету А. Іванчиком [452, с. 99] пропонується традиційне, досить широке 

палеографічне датування в межах столітнього діапазону: друга половина III – перша 

половина II ст. до н. е. Визнаючи бездоганність такого датування, його треба 
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прийняти за основу (у верхній частині II стовпця Каталогу зазначені рідкісні імена 

Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου і Κόνων Βα[τάκου], що фіксуються також у цьому декреті. 

Ідентифікувати цих епонімів саме з персонажами декрету надають можливість, по-

перше - рідкість імен, по-друге - достатньо близьке розташування один до одного їх 

епоніматів. На цій основі, II стовпець Каталогу попередньо можна віднести до 

другої половини III – першої половини II ст. до н. е.). Всі інші датування 

розглянутого напису перебувають в цьому широкому діапазоні. Наприклад, видавці 

фрагментів I.Olbia 28 і I.Olbia 29 за характером письма відносять декрет до часу, 

орієнтовно, середини III ст. до н. е. Ю. Виноградов [219, с. 68] і П. Каришковський 

[136, с. 87] датують декрет останньою чвертю – останньою третиною III ст. до н. е. 

За припущенням Ю. Виноградова [219, с. 68], декрет на честь синів херсонесита 

Аполлонія виданий в рік епоніма Агатина Деймахова (Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου): 

попередня синхронізація 215-210 рр. до н. е. (табл. 14). Зазначене просопографічне 

спостереження, також, використано В. Яйленком [385, с. 9; 386, с. 252-268] для 

поточненого датування цього декрету. Однак, пропоноване В. Яйленком датування, 

насамперед, є методично помилковим, оскільки базується на його хибній гіпотезі 

про синхронність Каталогу і декрету I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240. Лише цілком 

випадково, з огляду на те, що дату Каталогу дослідник прийняв останньою чвертю 

III ст. до н. е., просопографічне датування декрету I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 

В. Яйленка збігається з датуванням Ю. Виноградова та П. Каришковського. 

На користь вузького датування цього декрету останньою чвертю – останньою 

третиною III ст. до н. е. (точніше, орієнтовно до 215-210 рр. до н. е. згідно з табл. 

14), відповідно до гіпотез П. Каришковського і Ю. Виноградова, пропонуються два 

аргументи, які були сформульовані на відносних датуваннях. Перший: датування 

220-210 рр. до н. е. серії монет з легендою ΚΛΕ [6, № 267; 214, № 425]; водночас, 

епонімат Клеомброта Пантаклова (Κλεόμβροτος Παντακλέους) міститься поряд з 

епоніматом персонажа декрету I.Olbia 28+29+123+ IosPE. I2. 240 Кононом 

Батаковим (Κόνων Βα[τάκου]). Другий: монети, що містять легенду ΚΡΙ та 

ідентифікуються з епонімом Критом Нікератовим (Κρίτος Νικηράτου), епонімат 
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якого виконаний на п’ять років пізніше епонімату Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου [214, № 426, 

427, 428 (220-210 рр. до н. е.), №433 (210-90 рр. до н. е.); 6 №265 (220-210 рр. до н. е.), 

№269 (210-200 рр. до н. е.)]. Отже, вузьке датування декрету I.Olbia 

28+29+123+IosPE. I2. 240, запропоноване Ю. Виноградовим і П. Каришковським, 

підтверджено достатньо надійними нумізматичними аргументами. 

Посвята IosPE. I2. 187. Демос присвятив Зевсу Басилевсу статую Евресибія, 

сина Деметрія (Εὑρησίβιος Δημήτριου); на думку В. Латишева, аналогічне ім’я 

епоніма – Евресибій Деметріїв (Εὑρησίβιος Δημ[……]υ) – зазначено в II стовпці 

Каталогу. Але цей рядок  Каталогу, всупереч впевненому відновленню В. Латишева 

як Εὑρησίβιος Δημήτριου, може бути реконструйованим і в іншому варіанті, 

наприклад, Εὑρησίβιος Δημοκῶντος. Для будь-якого обґрунтованого прийняття 

рішення щодо читання напису IosPE. I2. 187 є нагальна потреба de visu. 

Декрет IosPE. I2. 76. Ольвійський декрет IosPE. I2. 76 про тарифи на 

жертвопринесення Ю. Виноградов [52, с. 226] датує останньою чвертю III ст. до 

н. е., а П. Каришковський [136, с. 87] – кінцем III ст. до н. е. Л. Дюбуа (IGDOP 88) 

датує його до 230 рр. до н. е., В. Яйленко [385, с. 42] – до середини III ст. до н. е. На 

цій підставі «відбитки» декрету в Каталозі треба шукати в центральній частині 

попередньо синхронізованого другого стовпця. Але особливістю декрету IosPE. I2. 

76 є те, що перелічені в ньому персонажі не є подібними епонімам з Каталогу, а 

тільки з їх родичами (докладне дослідження родинних зв’язків членів колегії Семи з 

епонімами з Каталогу представлено у подальших розділах). 

 Завершуючи аналіз матеріалів щодо попередньої синхронізації другого 

стовпця Каталогу, можливо віднести його загалом до останньої чверті III ст. до 

н. е. – першої чверті II ст. до н. е. Реальними хронологічними діапазонами є 

датування 220-210 рр. монет ΚΛΕ, ΚΡΙ (Κλεόμβροτος Παντακλέους, 222-217 рр. до 

н. е. і Κρίτος Νικηράτου, 210-205 рр. до н. е.). Також достатньо вузьким є 

хронологічний діапазон 200-195 рр. до н. е. (раннє II ст. до н. е.) епонімата Διονύσιος 

Ἀγρότ[ο]υ, брата Διόδωρος Ἀγρότ[ο]υ з декрету IG XI, 4 814. Треба зазначити, що у 
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цьому випадку також активно використовуються відносні датування: епонімат 

Клеомброта Пантаклова виконаний на 23 роки раніше епонімата Діонісія Агрота, 

тобто спостерігається відповідність абсолютних і відносних датувань. Вище був 

наведений один з алгоритмів попередньої синхронізації Каталогу. В авторських 

статтях [253, с. 92; 227, с. 445] наведені інші алгоритми попередньої синхронізації 

Каталогу; всі вони призводять до приблизно однакових результатів. Читач, що 

освоїв пропоновані нескладні арифметичні розрахунки, може самостійно виконати 

попередню синхронізацію другого або третього стовпця Каталогу, використовуючи 

інші, розглянуті тут, хронологічні діапазони (і/або в іншій їх послідовності). 

Результати таких обчислень, які базуються на очевидних властивостях матриці 

(формули I-IV), не будуть суттєво відрізнятися від розглянутих вище. Отриманий 

результат попередньої синхронізації, з урахуванням розкиду початкової кількості 

рядів 115-110 Каталогу і похибки для першого стовпця + (плюс) 2 - (мінус) 4 р., 

реалізується як декілька десятків близьких один до одного хронологічних моделей. 

Зокрема, в монографії [219] представлений варіант попередньої синхронізації 

Каталогу з кількістю рядів 118. 
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2.4  Реконструкція первісного розміру Каталогу. 

На базі палеографічних спостережень про передбачувані розміри стели з 

Каталогом В. Яйленком [387, с. 281], була отримана початкова кількість рядів 

епонімного Каталогу, як 134-100 (розкид – 34). На базі історичного аналізу розмір 

Каталогу поточнено до 124–100 рядів (розкид – 24). З допомогою графічних 

реконструкцій та заміни відсутнього хронологічного реперу системою 

хронологічних діапазонів (рік Аполлона, рік Каллініка Філоксенова тощо) 

послідовно отримано початковий розмір Каталогу у 115–110 рядів (розкид – 5 рядів) 

з похибкою +2/ -4 р. для першого стовпця. 

Завершення в першому наближенні синхронізації Каталогу дало змогу 

виконати поточнення датування орієнтовно ста написів, ввести в науковий обіг нові 

факти суспільно-політичної історії Ольвії тощо [219]. Але отримані результати 

досліджень [219, с. 143], в яких переглянуті традиційні палеографічні датування 

написів Ольвії, обов’язково потребують, як подальшого підвищення точності 

синхронізації, так і їх додаткового, у кращому випаду, документального, 

підтвердження [219, с. 143]. Водночас, запропонована в попередньому розділі 

матрична модель синхронізації Каталогу, за браком нових епіграфічних матеріалів, 

вже вичерпала свої можливості. Виникає очевидне і закономірне питання: чи є 

шляхи подальшого підвищення точності синхронізації Каталогу та реконструкції 

первинних його розмірів, іншими словами – чи існує інший реальний метод 

обґрунтованого підрахунку кількості рядів з діапазону 110–115? Такий метод було 

знайдено. Його базою є основний закон генеалогії та найпростіша математична 

обробка генеалогічної інформації. Викладення основних позицій цього методу 

надається в цій главі. 

Перший етап роботи включає в себе відбір генеалогічних матеріалів Каталогу 

про роди, які представлені одночасно в першому і другому стовпцях Каталогу. Це 

Діонісії, Нікерати, Евресибіади, Протогени, Геросони-Геродори, Пантакли-

Клеомброти, Агатини, Батаки також ймовірно, Нікокли, Демокони і Поліксени. Як 

буде показано нижче, список цей бажано розділити на дві категорії: генеалогічні 

матеріали, що мають досить високу надійність (Діонісії, Геросони-Геродори, 
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Пантакли-Клеомброти, Агатини, Батаки) і матеріали, що з тих чи інших причин (всі 

конкретні причини розглянуто!) не можуть бути застосовані та мають умовний 

характер (Нікерати, Нікокли, Поліксени). Необхідно звернути увагу на наступний 

важливий факт: з очевидних міркувань у разі обчислення теоретичного року 

епонімату перевагу треба віддавати епонімам з іменами (та патронімами), що 

збігаються або є взаємозворотними. 

З використанням хронологічної інформації з першого стовпця Каталогу 

вираховується теоретичний (очікуваний) рік виконання епонімної посади для 

представників конкретного роду, розміщеного у другому стовпці Каталогу. 

Розрахунок виконується через низхідну родовідну гілку на базі підрахунку поколінь. 

Аналогічні дії виконуються для всіх родів, що перелічені вище. Конкретні 

розрахунки наведені в таблицях. Підсумком зазначених дій є обчислення 

розрахункових (очікуваних) років виконання епонімної посади для групи епонімів – 

представників основних ольвійських сімей. Наприкінці, через нескладну операцію 

«згладжування» обчислюється кількість первинних рядів Каталогу. 

Нижче виконані розрахунки теоретичних років виконання епонімної посади 

епонімами з другого стовпчика, що базується на інформації про їх пращурів – 

епонімів з першого стовпчика Каталогу.  

Батаки. Рід Батаків представлений в першому стовпці Каталогу лише одним 

персонажем – епонімом 313 р. до н. е. Батаком Тімофеївим (Βάτακος Τιμοθέου), що 

слугуватиме нам для обчислення теоретичного року виконання епонімату Кононом 

Батаковим (Κόνων Βα[τάκου]) з другого стовпця Каталогу (табл. 17). Рід Батаків є 

достатньо добре дослідженим, відомий фрагмент його родовідної гілки та написи 

[259, с. 69 -83]. 

Протогени. Перший стовпець епонімного Каталогу містить інформацію про 

трьох представників роду Протогенів. Це є підставою для обчислення теоретичного 

року виконання епонімату Евніком Евдоровим (Εὔνικος Ε[ὐδώρου]) – онуком 

знаменитого діяча Протогена (табл. 18).  
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Геросони-Геродори. Перший стовпець Каталогу згадує про епонімати п’яти 

представників роду Геросонів-Геродорів. З використанням цієї інформації в табл 19 

наведений розрахунок теоретичного року виконання епонімної посади якимось 

Стафілом Геродоровим (Στάφυλος Ἡροδώρου) з другого стовпця Каталогу. Слід 

звернути увагу на те, що Стафіл Геродорів (з першого стовпця) пов’язаний з 

Стафілом Геродоровим (з другого стовпця) непарною кількістю поколінь. Це 

означає, що традиція чергування родових імен у родині Геросонів-Геродорів, 

ймовірно, має особливості, які збігаються з особливостями роду, наприклад, 

Діонісіїв: Διονύσιος Διονυσίου, Ποσιδέος Ποσιδέου тощо. 

Агатини. Виконання епоніматів двома представниками роду Агатинів з 

першого стовпця Каталогу ідеально відповідає закону генеалогії про 

тридцятирічний період діяльності покоління. Інформація використовується для 

обчислення теоретичної дати виконання епонімату Агатином Деймаховим 

(Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου) з другого стовпця Каталогу і, одночасно, персонажа 

знаменитого декрету I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита 

Аполлонія (табл. 20). Як згадувалося вище, на думку Ю. Виноградова, дата 

прийняття декрету I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240  збігається з роком епонімату 

Агатина Деймахова. 

Діонісії. Далі досліджується хронологія епоніма Ольвії Діонісія Агрота 

(Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ) з роду Діонісіїв. Пам’ятаючи, що цей рід є досить 

розгалуженим, в монографії [219, с. 172] поетапно досліджувалися гілки роду, що 

характеризуються іменами, що збігаються. Звідси, найбільш надійна інформація для 

розрахунків надається епоніматом 291 р. до н. е., ймовірно, Агрота(?) Діонісія та 

інформацією з дельфійського декрету [438, с. 189-190] на честь, зокрема, Діонісія 

Діонісіїва. Епонімати Діонісія Аристидова (Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ) і Сіммаха 

Діонісіїва (Σύνμαχος Διονυσίου) також добре вписуються в схему та не надають 

реальних змін в підсумкову цифру – 201 р. до н. е. (табл. 21). 
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Пантакли-Клеомброти. Що стосується Пантаклів-Клеомбротів, з огляду на 

потужне представництво цього роду у другому стовпці Каталогу, доцільно 

розділити цей рід на окремі гілки. Тут можливо, передусім, виділення гілки 

Клеомброта. Важливо, що в першій монографії [219, с.142, прим. 7] були виявлені 

хронологічні похибки в роду Пантаклів-Клеомбротів – суттєві відхилення від 

розрахункових значень і висловлена необхідність поточнення родовідної гілки. З 

позицій сучасного стану досліджень епонімного Каталогу Ольвії виявилося, що таке 

поточнення полягає у реконструктивній комплектації фрагмента гілки роду з 

відповідністю до основного закону генеалогії, але сформульованій таким чином: на 

сто років припадає діяльність трьох поколінь. Тобто Клеомброт Пантаклів – епонім з 

п’ятого ряда другого стовпця Каталогу, одночасно є присутнім у стінобудівному 

написі IosPE. I2. 180. Особа також є онуком епоніма з першого стовпця Каталогу 

Κλεόμβροτος Παντακλέους. Він хронологічно відстоїть від нього на 2 покоління 

(317 - (30 × 2) = 257 р. до н. е.); однак, отримана цифра теоретичного року виконання 

епонімату різко випадає з сформованої підбірки. Причина цього явища досліджена 

раніше [219, с. 48] і в розглянутому випадку пов’язана з тим, що епонімат 317 р. до 

н. е. Κλεόμβροτος Παντακλέους виконаний особою, найвірогідніше, в достатньо 

молодому віці. Стандартна дія для подолання цієї проблеми та розрахунку умовного 

теоретичного року епоніма з п’ятого ряда другого стовпця Каталогу на ім’я 

Κλεόμβροτος Παντακλέους – перехід на одне покоління нижче (317 - (30 × 3). 

Безумовно, така дія призведе до збільшення похибки обчислень; результат таких 

обчислень треба розглядати як умовний (табл. 22). 

Інша особа з цієї гілки, якийсь Пантакл Клеомбротів (Παντακλῆς 

Κλ[εόμβροτου]), що відноситься до наступного покоління Пантаклів-Клеобротів 

також присутній у другому стовпці Каталогу. Епонімат його розташовано, згідно з 

законом генеалогії, на 27 років нижче епонімату його батька Клеомброта 

Пантаклова. У даному випадку присутня нова цікава ситуація. Дійсно, чи є 

необхідність обчислювати теоретичний рік епонімата Пантакла Клеомбротова за 

інформацією про його пращура з першого стовпця Каталогу, якщо точно відомо, що 
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цей епонімат виконаний на 27 років пізніше теоретичного епонімата його батька, 

Клеомброта Пантаклова, тобто 227 - 27 = 200 р. до н. е. З іншого боку, провівши цей 

розрахунок, можливо встановити, що теоретичний епонімат Пантакла Клеомбротова 

практично збігається з отриманим і дорівнює 197 р. до н. е. (317 - (30 × 4) - 30 = 197 

р. до н. е.) (табл. 23). Це є підтвердженням достовірності пропонованого розрахунку. 

Аналогічно (з коригуванням у 30 років) обчислюється теоретична дата для 

рідного брата Клеомброта – Гікесія Пантаклова, представленого в першому стовпці 

Каталогу епонімом 306 р. до н. е. Гікесієм Пантакловим (Ἱκέσιος Παντακλέους), а в 

другому – епонімом з аналогічним ім’ям, Гікесієм Пантакловим (Ἱκέσιος 

Παντακλέους) (табл. 24). 

Нікокли. На підставі збігу рідкісного патроніма Гекатеонімів (Ἑκατωνύμου), 

доповнена просопографія роду Нікоклів – ще однієї гілки роду Пантаклів-

Клеомбротів. Очевидно, що якийсь епонім з другого стовпчика Каталогу Менандр 

Гекатеонімів (Μένανδρος Ἑκατωνύμου) може бути нащадком епоніма 348 р. до н. е. 

Нікокла Гекатеонімова (Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ). Примітно, що розрахунок 

хронології (табл. 25) Менандра Гекатеонімова через епоніма 214 р. до н. е. 

Нікострата Нікоклова (Νικόστρατος Νικοκλέους) потрапляє у хронологічний 

інтервал попередньої синхронізації II стовпця Каталогу: 216-211 рр. до н. е. Це 

свідчить на користь висунутої гіпотези щодо спорідненості Менандра та Нікокла 

Гекатеонімових. Дослідження роду Нікоклів та його епіграфічних пам’яток 

виконувалося неодноразово [219, с. 47; 234, с. 179; 259, с. 69-83]; бажано прийняти 

інформацію щодо Нікострата Нікоклова у якості базової. 

Огляд імен, які з тих чи інших причин неможливо використовувати для 

реконструкції. Подальші імена епонімів з тих чи інших причин застосувати для 

рішення поставленого завдання або зовсім неможливо, або проблематично. А втім, з 

огляду на системний характер дослідження, матеріали ці наведені нижче. 

Леопрепиди. Епонім з другого стовпця Каталогу Евмен Сірісків (Εὐμένης 

Συρίσκου) належить до гілки Леопрепидів з роду Леократидів-Евресибіадів-
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Леопрепидів [219, с. 47; 234, с. 179; 259, с. 69-83]. На жаль, в першому стовпці 

Каталогу не міститься імен, причетних до гілки Леопрепидів; тим самим, 

обчислення теоретичного року епонімату Евмена Сіріскова неможливе.  

Поліксени. У процесі роботи отримані матеріали про існування, ймовірно, 

другорядного роду Поліксенів. Інформація, однак, є суто гіпотетичною. Будь-якої 

іншої інформації про Поліксенів, крім даних табл. 26, бракує. 

Демокони. Рід Демоконів є певною мірою «загадковим», реальний фрагмент 

родовідної гілки його відсутній [257, с. 33]. Якщо допустити, що реконструкція 

патроніма епоніма Евбіота Демоконова(?) (Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος?]) є 

справедливою, тоді можна скористуватися тим, що в першому стовпці Каталогу 

присутній епонім, який має ім’я та патронім, що є, ймовірно, дзеркальним відбитком 

імені та патроніма епоніма з другого стовпця Каталогу: це Демокон Евбіотів 

(Δημοκῶν Εὐβιότου), епонім 349 р. до н. е. Але розрахунок з непарною кількістю 

поколінь, різко (на одне покоління!) «випадає» з діапазону попередньої 

синхронізації другого стовпця Каталогу: 224-219 рр. до н. е. (табл. 27). До того ж, на 

відміну від матеріалів, що розглянуті вище, щодо елітного роду Пантаклів-

Клеомбротів та їх гілки – Нікоклів, інформація про другорядний рід Демоконів 

фрагментарна і не достатньо надійна; також немає вагомих підстав коригувати на 

одне покоління отримані цифри. 

Так само, якийсь Демокон (Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]) (табл. 28), ймовірно, 

належить до наступного покоління та є сином епоніма з другого стовпця Εὐβίοτος 

Δ[ημοκωντος?]. (Фактична різниця у виконанні епонімної посади Εὐβίοτος 

Δ[ημοκωντος?] та Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος] (обидва з другого стовпця Каталогу) 

становить 30 років; це ознака їх ймовірной спорідненості). Також розрахунок 

теоретичного року виконання епонімату цим Демоконом майже на ціле покоління не 

відповідає попередній синхронізації. На цій підставі інформація про рід Демоконів 

тимчасово ігнорується. 



 118 

Нікерати. Виконання розрахунку для роду Нікератів ускладнюється тим, що в 

першому стовпці Каталогу представник цього роду присутній одноразово – якийсь 

Плістон Нікератів (Πλειστῶναξ Νικηράτου), епонім 322 р. до н. е. Одночасно, у 

другому стовпці Каталогу присутні не менше, ніж шість осіб з роду Нікератів. 

Теоретичне (розрахункове) визначення епонімату за хронологією, «тяжіє» до 202 р. 

до н. е. (322 - (30 × 4). Водночас епонімати чотирьох братів-епонімів (Херімон, 

Каллікрат, Аристон та Крит) з другого стовпця, що мають патронім Нікератів, 

концентруються в хронологічному відрізку тривалістю 12 років (хронологічна 

квота). За яким з цих епонімів вести розрахунок, незрозуміло (табл. 29). Інтуїтивний 

вибір на користь епоніма Крита Нікератова (Κρίτος Νικηράτου) на підставі дуже 

близького значення теоретичної дати його епонімату (202 р. до н. е.) до діапазону 

попередньої синхронізації (210-205 рр. до н. е.), нічим не обґрунтовується. 

Наступне покоління роду Нікератів у другому стовпці Каталогу представлено 

епонімом на ім’я Нікерат Евресибіїв (Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου]). Присутній також і 

епонім Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος], імовірно, син Херімона, Каллікрата, Аристона або 

Крита Нікератових. Раніше висловлена гіпотеза [219, с. 249] про те, що Нікерат 

Евресибіїв, який має характерне ім’я Нікератів і характерний патронім Евресибіадів, 

належить до окремої гілки роду Нікератів, які поріднилися з Евресибіадами. З 

огляду на піднесення роду Нікератів з останньої чверті III ст. до н. е., що 

підтверджується появою численних представників роду на суспільно-політичному 

“Олімпі” Ольвії (за мінімальним обсягом інформації з першого стовпця Каталогу), 

прийнято рішення виключити рід Нікератів з цього розгляду (табл. 29). 

Завершивши обчислення теоретичних років епоніматів групи епонімів (десять 

епонімів!) з другого стовпця Каталогу за інформацією про епонімати їх родичів з 

першого стовпця, можна розпочати роботу з узагальнення отриманих даних (табл. 

30). Треба звернути увагу на те, що епоніми другого стовпця у таблиці 30 

розташовані у хронологічному поряду, відповідно до Каталогу. 

Отже, з 42 повністю або частково збережених рядів другого стовпця Каталогу 

вдалося виконати обчислення теоретичних років виконання епоніматів для 10 (!) 
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епонімів (за інформацією про епонімaти їх родичів з першого стовпця). Привертає 

на себе увагу те, що отримані роки мають тенденцію до зменшення у разі зростання 

номера ряда; якщо верхні ряди дають цифри 227, 223, то вже середні ряди 

відповідають 219, 215, 214, 207, 205 рр. до н. е, а, відповідно, прикінцеві ряди – 201, 

199, 197 рр. до н. е. Це є важливим фактом, який підтверджує вірність обраного 

шляху. Крім того, під час порівняння отриманих визначень із стовпців II і IV табл. 

14 очевидна їх близькість результатам попередньої синхронізації. Стандартні дії з 

математичної обробки отриманих цифр полягають у виконанні операції 

«згладжування», чи так званої лінійної апроксимації. Але властивості Каталогу, 

зокрема, виражені формулою ((I) –«один рік – один рядок») дають нагоду 

спрощення цього завдання і можливість проведення підсумкової лінії всього через 

дві точки з порядовими номерами 1 і 42 (табл. 31). Для цього необхідно звести всі 

отримані теоретичні роки до початкового і кінцевого рядів другого стовпця 

Каталогу. Наприклад, теоретичний рік епоніма Діонісія Агрота (Διονύσιος 

Ἀγρότ[ο]υ) з 27 ряда є 201 р. до н. е. (табл. 30) Щоб звести цей рік до початкового 

ряда потрібно виконати операцію додавання/віднімання 201 + 27 - 1 = 227 р. до н. е. 

Аналогічно, для виведення року Діонісія Агрота до кінцевого (42) ряда потрібно 

виконати операцію віднімання/додавання: 201 - 42 + 27 = 186 р. до н. е. Такі операції 

виконуються для всіх десяти отриманих теоретичних значень. У підсумку виходять 

2 масиви з 10 чисел: масив для ряда 1 і масив для ряда 42. Далі отримані масиви 

усереднюються: I – 226,6 р. до н. е., II – 185,6 р. до н. е. 

Як бачимо, лінія, прокреслена через дві точки з координатами 1– 226 р. до н. е. 

і 42–185 р. до н. е., відповідає одному з варіантів попередньої синхронізації з 

кількістю первинних рядів Каталогу 110. Будь-яка інша цифра викликала б 

необхідність подальшої оцінки похибки синхронізації, але цифра 110 є, безперечно, 

сенсаційною, оскільки має важливу історичну аналогію - кількість «епонімних» 

рядів I стовпця епонімного каталогу материнського для Ольвії міста Мілету I.Milet 

122 дорівнює, так само, цифрі 110! (Треба зазначити, що число «110» можливо 

обчислити й у інший, більш складний засіб: через вирішення оптимізаційної задачі. 

Різні засоби вирішення такої задачі призводили до одного результату. Пам’ятаючи 
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про зобов’язання, не перетворювати історичне дослідження в математичний трактат, 

всі ці матеріали тут опущені). Як відомо, кількість рядів у I стовпці епонімного 

Каталогу Мілету I.Milet 122 cягає 111; з них перший – преамбула, що проходить 

через 2 стовпці – Οἵδε μολπῶν ἠισύμνησαν. На цій підставі можна припустити, що й 

епонімний Каталог Ольвії IosPE. I2. 201 мав таку саму преамбулу, що проходила 

через 3 стовпця: Οἵδε ἱερέις Ἀπόλλωνο Δελφίνιο. Найвірогідніше, досліджуваний 

Каталог IosPE. I2. 201 є «другим» в ольвійській хронографії. Посвята I.Olbia 58, 

здійснена за айсімнета мольпів на ім’я Діонісодор, син Лінея (…ἐπὶ Διον[υσ]οδώρο τ 

Ληναίο…) та, ймовірно, монетна легенда ΕΠΙ ΠΑΥΣΑ, підтверджують, що перший 

епонімний каталог Ольвії, як і каталог Мілету, вели за епонімними айсімнетами 

мольпів, а не за жерцями Аполлона Дельфінія. Отже, кількість рядів епонімних 

каталогів Ольвії IosPE. I2. 201 і Мілету I.Milet 122 збігається (sic!); саме цей 

результат є кульмінаційним пунктом нинішнього дослідження. З огляду на те, що 

раніше Ю. Виноградовим і А. Русяєвою було встановлено [47, с. 19], що ольвійське 

літочислення є точною копією мілетського, у факті збігу розмірів епонімних 

каталогів, за великим рахунком, немає нічого дивного (як вважає А. Русяєва [296, 

с. 108], ольвіополіти, прибуваючи до Мілету, могли бачити різні списки громадян, у 

тому числі, й каталог мілетських айсімнетів мольпів, за зразком якого і був, 

найвірогідніше, створений ольвійський Каталог). Але це надає підстави для 

проведення максимально наближеної до втраченого оригіналу реконструкції 

розмірів Каталогу (див.: табл. 32) а, відповідно, й нового, цілісного уявлення про 

просопографію і хронологію основних лапідарних написів Ольвії та нових 

історичних фактів. 
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2.5  Хронологічні квоти – нова історична реалія. 

 

Розглядається побічний результат теоретичного дослідження ольвійського 

епонімного Каталогу з позицій математики. Виявлена властивість Каталогу, яка 

названа умовно хронологічними (епонімними) квотами. Ідеться про те, що 

представникам вузької групи найзнатніших родів, які претендують на зайняття 

посади епоніма, виділялася певна кількість років, упродовж яких представники роду 

(рідні брати) могли займати цю річну посаду. (Попередні результати дослідження 

викладено у монографії [219, с. 163-168]). Було висловлено припущення, що 

претенденти на посаду епоніма методом авансування оплачували в храмову 

скарбницю пропорційний внесок, котрий, ймовірно, був безпосередньо пов’язаний з 

їх добробутом. Розмір епонімної квоти добре корелює з ієрархією знатних родів 

Ольвії: Діонісії, Аристократиди і Протогени-Геросони-Геродори. (Раніше квота 

Протогенів була помилково встановлена у розмірі 9 років [219, с. 166]) – 14 років, 

Пантакли-Клеомброти, Нікерати, Аристокритиди-Сократиди – 12 років. Мабуть, 

схожа ситуація склалася в перші століття нашої ери у вигляді тарифів за посаду. 

Після опублікування монографії, де представлені початкові матеріали про 

квоти, отримано кілька відгуків від професійних епіграфістів (приватні листи). Ці 

відгуки зводяться до різко негативної оцінки досліджень; існування квот ставиться 

під сумнів у зв’язку з браком аналогів цьому явищу в античному світі. А втім, така 

безпідставна критика не переконує; хіба античний світ настільки детально 

досліджений, що в ньому вже не може бути виявлено жодних нових 

закономірностей і явищ. Крім того, відповідна, достатньо проста математична 

обробка епонімних каталогів античного світу раніше не виконувалася. Все це і 

послужило стимулом для вивчення закономірностей щодо строку служби жерців у 

античному світі [203, с. 25-26; 204, с. 103-115], а також проведення досліджень 

епонімних каталогів Мілета, Ліндоса і Родосу для пошуку епонімних квот також 

були продовжені дослідження хронологічних квот в епонімному Каталозі Ольвії. 
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Пропонуються результати уточненого дослідження хронологічних квот в 

Каталозі: 

 - Рід Пантаклів-Клеомбротів (Παντάκλων-Κλεωμβρότων): 

сини Пантакла (Παντάκλου), брати Κλεόμβροτος (епонім 317 р. до н. е.) і 

Ἱκέσιος (епонім 306 р. до н. е.). Хронологічний період – 12 років; 

сини Пантакла (Παντάκλου), брати Κλεόμβροτος (епонім 222 р. до н. е.) і 

Ἱκέσιος (епонім 211 р. до н. е.). Хронологічний період – 12 років; 

сини Леодаманта (Λεωδάμαντου), брати Παντακλῆς (епонім 213 р. до н. е.), 

Φιλτῆς (епонім 204 р. до н. е.) і Ἱκέσιος (епонім 202 р. до н. е.). Хронологічний 

період – 12 років. 

 - Рід Нікератів (Νικηράτων): 

сини Нікерата (Νικηράτου), брати Χαιρήμων (епонім 221 р. до н. е.), 

Καλλικράτης (епонім 220 р. до н. е.), Ἀρίστων (епонім 218 р. до н. е.) і Κρίτος 

(епонім 210 р. до н. е.). Хронологічний період – 12 років. 

 - Рід Аристокритидів-Сократидів (Αριστοκριτιδών-Σωκρατιδών): 

сини Посідонія (Ποσειδωνίου), брати Ἀριστόκριτος (епонім 346 р. до н. е.), 

Ἀλφῖνος (епонім 342 р. до н. е.) і Σωκράτης (епонім 335 р. до н. е.). Хронологічний 

період – 12 років. 

- Рід Аристократидів (Ἀριστοκρατιδών):  

сини Аристона (Ἀρίστωνου), брати Ἀριστοκράτης (епонім 344 р. до н. е.), 

[Θ]εοκλῆς (епонім 343 р. до н. е.), Θρασυδάμας (епонім 333 р. до н. е.) і Ἱκέσιος 

(епонім 331 р. до н. е.). Хронологічний період – 14 років; 

 сини Аристократа (Ἀριστοκράτου) (Аристократ – перший син Аристона), 

брати Ἀρίστων (епонім 305 р. до н. е.), Δάμασος (епонім 293 р. до н. е.) і Ἑκατέων 

(епонім 292 р. до н. е.). Хронологічний період – 14 років. (Водночас квота для синів 
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Феокла (Θεόκλου) (Феокл –другий син Аристона), братів Ἀρίστων (епонім 315 р. до 

н. е.), Μενεκράτης (епонім 314 р. до н. е.) і Ἀριστοκράτης (епонім 311 р. до н. е.) має 

хронологічний період у 5 років). 

- Рід Протогенів-Геросонів-Геродорів (Πρωτογένων-Ἡροδωρών- 

Ἡροσῶντων):  

сини Геродора (Ἡροδώρου), брати Ἡροσῶν (епонім 353 р. до н. е.), 

Στάφυλος (епонім 352 р. до н. е.) і Φιλίσκος (епонім 345 р. до н. е.). Замикає 

квоту епонім 340 р. до н. е. Евдор Протогенів (Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς) з гілки 

Протогенів. Хронологічний період – 14 років. Квота реалізована в перший, 

другий, дев’ятий і чотирнадцятий роки;  

сини Геродора (Ἡροδώρου), брати Θεοδέκτης (епонім 302 р. до н. е.), Λήναιος 

(епонім 301 р. до н. е.), Ἡροσῶν Πρωτογένους (епонім 294 р. до н. е.; не є рідним 

братом, але належить до гілки Протогенів-Геросонів-Геродорів). За збігом квота 

реалізована в перший, другий, дев’ятий роки. На жаль, Каталог обривається на 291 

р. до н. е. і прикінцева, чотирнадцятирічна квота Протогенів-Геросонів-Геродорів, 

мабуть, втрачена. 

- Рід Діонісіїв (Διονυσίων): 

 сини Діонісія (Διονυσίου), брати Σύνμαχος (епонім 316 р. до н. е.) і Φιλόμηλος 

(епонім 303 р. до н. е.). Хронологічний період – 14 років. 

- Рід Леократидів-Евресибіадів (Λεωκρατιδών-Ευρησιβιαδών):  

сини Леократа (Λεωκράτου), брати Εὑρησίβιος (епонім 356 р. до н. е.) і 

Πολυμέδων (епонім 318 р. до н. е.). Хронологічний період – 39 років. 

Підтверджень немає. Вірогідно, квоти для Леократидів-Евресибіадів не було. Це 

можна пояснити, можливо, якимось особливим становищем роду. Представник 

роду Леократидів-Евресибіадів, тираноборець Евресибій Сіріска, імовірно, став 

першим жерцем Аполлона Дельфінія – епонімом Ольвії в Каталозі. 
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Чи є ці квоти в інших Каталогах античного світу [489, с. 249–288]? Відповідь 

на це питання виявляється ствердною. Наприклад, знайдені хронологічні квоти в 

каталозі SEG 12, 360 Родосу. 

 - Рід Горгія (Γοργιών):  

сини Γοργία, брати Δαμοσθένης (епонім 407 р. до н. е.) і Σιμίων (епонім 404 р. 

до н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

 - Рід Агіїв (Αγίων):  

сини Αγία, брати Ιδομενέυς (епонім 308 р. до н. е.) і Σθενέλας (епонім 305 р. до 

н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

Далі розглядається епонімний каталог Lindos II 1 Ліндоса, що розташований 

на Родосі. 

- Рід Поліартів (Πολυαρτών): 

сини Πολυάρτου, брати Παιδέας (епонім 334 р. до н. е.) і Κλεισίμβροτος 

(епонім 331 р. до н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

- Рід Андросфенів (Ανδροσθενεών): 

сини Ανδροσθένευς, брати Φιλίων (епонім 329 р. до н. е.) і Αστυμέδων (епонім 

326 р. до н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

- Рід Пістократів (Πιστοκράτεων): 

сини Πιστοκράτευς, брати Πιστόξενος (епонім 333 р. до н. е.) і Θευγένης 

(епонім 330 р. до н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

- Рід Архократів (Aρχοκρατεών): 

сини Aρχοκράτευς, брати Πυθαγόρας (епонім 195 р. до н. е.) і Hράκλειτος 

(епонім 192 р. до н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

- Рід Піфомбротів (Πυθομβρότων): 



 125 

 сини Πυθομβρότου, брати Λυσανίας (епонім 199 р. до н. е.) і Πυθόδωρος 

(епонім 196 р. до н. е.). Хронологічний період – 4 роки. 

Винятки відсутні! Чи можуть бути випадковими ці матеріали? Малоймовірно. 

З огляду на сталість цифри в 4 роки для двох каталогів, що походять з о. Родос, 

імовірно, це можуть бути регіональні квоти Родосу. 

Не менш цікава інформація з епонімного Каталогу Мілета. Ідеться про 

хронологічні періоді виконання епонімної посади трьома і більше рідними братами. 

- Рід Анаксимандрів (Ἀναξιμάνδρων): 

сини Ἀναξιμάνδρο, брати Ἑκατοκλῆς, Ἱκέσιος і Διονύσιος виконали епонімну 

посаду в період 13 років, водночас різниця епоніматів першого і другого братів – 7 

років. 

- Рід Мольпагорів-Мандрагорів (Μολπαγόρων- Μανδραγόρων): 

сини Μολπαγόρεω, брати Δάφνις, Λεάναξ і Γλακος виконали епонімну посаду 

в період 31 рік, водночас різниця епоніматів першого і другого братів – 7 років; 

сини Μανδραγόρεω, брати Ἑκαταῖος, Θεόδωρος і Μολπαγόρης виконали 

епонімну посаду в період 11 років, водночас різниця епоніматів першого і другого 

братів – 7 років. 

- Рід Евкратів (Εὐκράτων): 

сини Εὐκράτου, брати Πάμφιλος, [Ε]ὐ?κράτης, Μηνόδωρος та Ἀμφίθεμις 

виконали епонімну посаду в період 22 роки, водночас різниця епоніматів першого і 

другого братів – 7 років. 

Винятки відсутні. Можлива гіпотеза, що сталість хронологічного діапазону 

між епоніматами першого і другого братів пов’язана зі священним числом 

Аполлона – 7. Крім того, надалі обґрунтовується можлива спорідненість 

Мольпагоров-Мандрагорів, Анаксимандрів з найпотужнішими ольвійськими родами 
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Аристократидів і Діонісіїв. Епонімна квота Аристократидів і Діонісіїв становить 14 

років, тобто є подвоєною квотою Мольпагорів-Мандрагорів, Анаксимандрів. 

Отже, існування епонімних (хронологічних) квот виявлено в кількох містах- 

державах. Наведені викладки, читачі, які знайомі з основами теорії ймовірностей, не 

зможуть ні ігнорувати, ні відносити до цікавої нумерології або цифровим маніпуля- 

ціям. 

Епонімні (хронологічні) квоти відображають, ймовірно, існування якихось 

невідомих положень або звичаїв, що існували у давньогрецькій громаді і 

регламентували виконання епонімної посади близькими родичами. Необхідність 

подальших досліджень квот очевидна [235]. На думку наукового керівника, проф. В. 

Ставнюка існування хронологічних квот є закономірним результатом договірних 

взаємин, що існували між представниками вищої еліти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

2.6 Проблемні питання реконструкції місцерозташування  

фрагмента IosPE. I2. 201 в Каталозі. 

 

Встановивши початковий розмір Каталогу – 110 рядів і поставивши у 

відповідність кожному імені епоніма з Каталогу дату сучасного літочислення, треба 

зазначити, що збережений фрагмент першого стовпця (67 рядів) становить 

приблизно половину його первісного розміру [387, с. 283]; втрати для другого і 

третього стовпця ще більш великі. Очевидно, виникає наступне питання: в якому ж 

місці Каталогу помістити цей фрагмент. Можливі варіанти розміщення фрагмента 

IosPE. I2. 201: у верхній (I), умовній середній (II) і нижній частинах (III) (рис. 7). 

Очевидно, завдання належить до вельми важливих у дослідженні Каталогу. Це 

завдання можна сформулювати інакше: в якому році почалося ведення Каталогу і в 

якому році воно завершилося. 

З палеографічних міркувань випливає, що фрагменти Каталогу мають втрати у 

верхній і нижній частинах, тобто фрагмент IosPE. I2. 201 міститься умовно «в 

середині». Найголовніша проблема полягає в тому, що адекватні математичні 

методи встановлення точного місцерозташування фрагмента IosPE. I2. 201 в 

первісному Каталозі, відсутні. (Іншими словами, задачу можна описати так: 

сумарний розмір лакуни, що лежить, наприклад, у втраченій нижній частині 

першого стовпчика і втраченій верхній частині другого стовпця, визначений 

однозначно (від 290 до 227 рр. до н. е.) і не залежать від того, де ці лакуни містяться. 

Але завдання складається у тому, щоб з’ясувати конкретний розмір лакуни в нижній 

частині першого стовпчика і, окремо, у верхній частині другого стовпця Каталогу 

тощо). Для наближеного визначення дати початку/закінчення ведення Каталогу 

можливо залучення, як матричної моделі Каталогу (Див. формули I-IV), так і деяких 

історичних фактів. Вище були розглянуті математичні моделі Каталогу, що дають 

нагоду наближено реконструювати дату початку і закінчення його ведення. Зокрема: 

- terminus post quem початку ведення Каталогу обчислюється як 291 + 110 - 1 = 

400 р. до н. е. Водночас, самий нижній частково збережений рядок першого стовпця 
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Каталогу належить до 291 р. до н. е. (табл. 32). Треба зазначити, що це число 

прийнято у першій монографії як рік початку ведення Каталогу. 

- terminus ante quem початку ведення Каталогу визначається самою верхньою 

датою в першому стовпці Каталогу – 357 р. до н. е. (табл. 32). 

- terminus post quem закінчення ведення Каталогу 291 - 220 = 71 р. до н. е. 

- terminus ante quem закінчення ведення Каталогу 357 - 110 - 220 = 27 р. до н. е. 

Очевидно, що отримані формальним розрахунком хронологічні діапазони 

початку/закінчення ведення Каталогу вельми широкі (зокрема, деякі з них, 

наприклад, terminus ante quem і terminus post quem закінчення ведення Каталогу (71-

27 рр. до н. е.) суперечать історичним реаліям. За історичними міркуваннями 

завершення ведення Каталогу відбулося не пізніше 78/77 рр. до н. е. – рік випуску 

присвяти Діогена Тіеїва [166, с. 67-73]. Обґрунтовано припускаючи одномоментне 

уведення «віфінсько-боспорської» ери в усіх причорноморських полісах, підвладних 

Мітрідату, (тема окремого дослідження; див. нижче), можливо зазначити, що 

фанагорійський декрет SEG 41:625 про найманців (88/87 р. до н. е.) датується вже 

«віфінсько-боспорською» ерою. О. Габелко [67, с. 128-157; 68, с. 136; 69, с. 61-74; 70, 

с. 285-296] вважає, що перехід на нову еру на Боспорі стався орієнтовно 95 р. до н. е., 

чому не суперечить епонімний каталог IosPE. I2. 201. Отже, матричні математичні 

моделі не дають нагоду задовільно дослідити проблему початку і закінчення ведення 

Каталогу. З урахуванням отриманих результатів, тема розглядається в подальших 

розділах рукопису на базі історичних матеріалів. У такий спосіб, треба зазначити, 

що останній, третій стовпець Каталогу імовірно не був заповнений до кінця. 
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2.7 Похибка синхронізації Каталогу і похибка просопографічного 

датування написів. 

 

Підсумком викладених вище досліджень є створення моделі ольвійського 

епонімного літочислення, яка реалізується у вигляді шести різних хронологічних 

варіантів, які відрізняються між собою з допустимою для вирішення історичних 

завдань точністю. Наприклад, рік Аполлона (105+2/-4 р. до н. е.) з третього стовпця 

Каталогу може бути представлений у вигляді: 107, 106, 105, 104, 103, 102 рр. до н. е. 

Неможливість однозначного уявлення Каталогу, внаслідок наближеної 

синхронізації, визначає актуальність обліку похибки. Крім того, просопографічні 

датування піздньокласичних-елліністичних написів Ольвії, що виконуються на 

основі синхронізованого Каталогу, відрізняються досить вузьким діапазоном, в 

порівнянні з традиційними методами датування. Найчастіше похибка такого 

датування не вказується; до речі, у деяких дослідників це породило міф про 

датування «з точністю до року» і, звідси, до скептичного ставлення до 

запропонованого напряму вивчення Ольвії загалом. Згадане вище свідчить про те, 

що здобувачем приділено недостатньо уваги висвітленню теоретичних питань 

обліку похибки синхронізації Каталогу і датувань написів, що виконані на основі 

синхронізованого Каталогу. Водночас, з огляду на абсолютно справедливе 

зауваження відомих дослідників про недоцільність надмірного захоплення 

математичними розрахунками в історичних дослідженнях, будь-які математичні 

викладки для розрахунку похибки наведені не будуть. 

У такий спосіб, необхідно розрізняти: 

- похибку синхронізації епонімного Каталогу IosPE. I2. 201: +2/-4 р.; 

- похибку просопографічного датування написів на основі синхронізованого 

Каталогу. Вона обчислюється індивідуально для кожного напису; найчастіше для 

обчислення похибки бракує інформації. 
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Похибка синхронізації Каталогу дорівнює ширині хронологічного діапазону, 

котрий прийнято як хронологічний репер (Див. вище). Для кожного епоніма вона не 

перевищує +2 / -4 року. Наприклад, у першому стовпці Каталогу обґрунтовано і 

прийнято рік (хронологічний діапазон) 329+2/-4 = 331-325 рр. до н. е. епоніма 

Каллініка Філоксенова (Καλλίνικος Φιλοξένου). Очевидно, що в запису цього року 

вже відображена похибка; рік цей можливо представити у наступних еквівалентних 

варіантах: 331–325, 331-6, 330+1/-5, 329+2/-4, 328± 3, 327+4/-2, 326+5/-1, 325+6 рр. до н. е. 

Однак, тут і надалі, запис епонімного року (з похибкою) фіксуватиметься тільки у 

формі 329+2/-4 рр. до н. е. або навіть без вказівки похибки, тобто як 329 р. до н. е. 

Відмова від традиційного (симетричного) варіанту запису (328±3 рр. до н. е.) є 

свідомою, оскільки в цьому випадку потрібен перехід до інших моделей Каталогу, 

які незначно (до одного-двох років за стовпчиком I Каталогу) відрізняються від 

моделі, прийнятої раніше [227, с. 445-514]; це порушить спадкоємність у 

дослідженні та призведе до плутанини. Властивості математичної моделі Каталогу 

дають нагоду всі збережені роки у всіх стовпцях Каталогу вважати 

синхронізованими з точністю до +2/-4 роки. Як зазначалося вище, в 

синхронізованому Каталозі також «грубо» врахована невідповідність [285] початку 

року в ольвійському і сучасному літочисленні та інтеркалірація («вставний» місяць) 

окремих років [293, с. 112] через збільшення вихідної похибки (5 років) на один рік 

(Див. вище), до 6 років. 

Висновки. 

У розділі представлені практичні дії щодо синхронізації та реконструкції 

фрагментованого у верхній та нижній частинах епонімного Каталогу Ольвії. 

Доведено, що початковий розмір Каталогу збігається з розміром епонімного 

Каталогу Мілету (110 рядів). Окреслені проблемні питання реконструкції. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРОСОПОГРАФІЯ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ 

ПОНТІЙСЬКОЇ V СТ. ДО Н. Е. – І СТ. Н. Е. 

3.1 Пізньоархаїчна-ранньокласична просопографія Ольвії. 

 

Озброївшись теоретичними викладками (Див. розділ 1) та приступаючи до 

вивчення нечисленних відомостей про пізньоархаїчну-ранньокласичну 

просопографію Ольвії, треба ще раз зробити найважливіше зауваження про 

умовність, схематичність і фрагментарність нечисленних просопографічних 

побудов, щодо розглянутого історичного періоду; така ситуація визначається явно 

недостатньою кількістю інформації про цей період. Водночас, початкова стадія 

будь-якого дослідження, як необхідний етап, неможлива без гіпотетичних, а іноді і 

легковразливих для критики, багаторівневих побудов. Головне тут – реальна оцінка 

значущості інформації та її використання.  

Вище були розроблені теоретичні принципи дослідження родової 

просопографії в нечисленних ранніх (остання чверть VІ-V ст. до н. е.) написах 

Ольвії: головними джерелами систематизованої інформації у разі вивчення ранньої 

просопографії Ольвії є епонімні каталоги Мілета (VІ-І ст. до н. е.) та Ольвії (IV-І ст. 

до н. е.). Застосування просопографічної інформації з епонімного Каталогу Мілета, 

можливо у якості базової (вихідної) в зіставленні її з наявною інформацією з ранніх 

написів Ольвії. Так само, епонімний Каталог Ольвії, як документ, який містить 

відомості про родову просопографію пізньокласичної-елліністичної Ольвії, можливо 

застосувати для ретроспективного аналізу. Безумовно, ці загальні принципи не 

враховують різні особливості, якими наповнене реальне життя. Наприклад, не 

враховується такий прошарок жителів Ольвії як «нова» еліта. На жаль, відсутні 

будь-які теоретичні критерії для її ідентифікації. Крім того, до складу ранньої 

ольвійської еліти могли входити жителі не тільки Мілета, а й інших полісів; відомий 

історичний факт надання «притулку» в Ольвії втікачу, екс-тирану з Сінопи, 

Тімесілею. Також ретроспективний аналіз не дає змогу врахувати динаміку 
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родового складу ольвійської громади. Складність виникала і з дослідженнями 

графіті і олив’яних листів; головна проблема тут – брак надійних критеріїв для 

встановлення належності особи до ольвійської еліти. А втім, новий інструмент 

(принцип) досліджень просопографії в ранній епіграфіці Ольвії, незважаючи на 

свою обмеженість і умовність, створює певні можливості для вивчення деяких 

просопографічних відомостей в невеликій групі пізньоархаїчних-ранньокласичних 

епіграфічних пам’яток Ольвії.  

Археанактиди. Гіпотеза про ойкіста. Фрагмент присвяти I.Olbia 103 виданий 

в 1968 р. Напис «...HNA...», як зазначають видавці, через фрагментарність 

відновленню не підпадає. Ю. Виноградовим [46, с. 42] знайдена аналогія формі 

фрагмента, що досліджується, і запропоновано реконструкцію напису: «Ἀρ]χ ̣ῆναξ 

[τῶι δεῖνι θεῶι [ἀνέθηκεν]». Ймовірно, Ю. Виноградов виходив з того, що 

відновлення фрагментованого імені дедіканта можливо як Ἀρχῆναξ. Це ім’я з 

невеликої групи імен, які мають закінчення на...ῆναξ, трапляється частіше інших. 

Однак, зазначена дослідником відносна поширеність імені Архенакт зумовлюється 

наявністю його в масовій продукції – амфорних клеймах Фасоса [ID №317]. Не 

менш ймовірно відновлення фрагмента I.Olbia 103 іменем, яке відомо, зокрема, на 

Родосі і в Іонії: Ἁγῆναξ (з його діалектним різновидом Ἡγῆναξ; але 

діалектологічний аналіз імен не є темою цього дослідження). У такий спосіб, 

реконструкція імені в досліджуваному напису на основі ономастики можлива, 

принаймні, як [Ἀρχ]ῆναξ, [Ἁγ]ῆναξ, ([Ἡγ]ῆναξ). Ретроспективний аналіз на базі 

Каталогу в розглянутому випадку неможливий: у кожному з варіантів прочитання 

цього імені не міститься будь-яка просопографічна інформація, пов’язана з елітними 

родами Ольвії, відомими в IV-І ст. до н. е. 

Пам’ятка I.Olbia 103 видавцями датована V ст. до н. е. Ю. Виноградовим [62, 

с. 6-12] напис, з огляду на палеографію, віднесений до 550 рр. до н. е. На жаль, за 

трьома (або трохи більше) збереженими літерами напису палеографічний аналіз її 

умовний; до того ж, форми літер, зокрема, Ν і Α спотворені, оскільки напис 

«згинається» під прямим кутом. Відчувається, що Ю. Виноградовим дещо 
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перебільшені можливості палеографії щодо встановлення дати цієї пам’ятки [454, 

с. 332-335]. Водночас, дослідником знайдено переконливий аналог розглянутої 

присвяти – база статуї куроса, присвячена в Дельфах синами пароського скульптора 

Харопіна [46, с. 42] орієнтовно 550 рр. до н. е. Гіпотеза Ю. Виноградова про те, що 

фрагмент бази статуї I.Olbia 103 є, ймовірно, найдавнішою епіграфічною пам’яткою 

Ольвії [46, с. 6], доволі переконлива. 

А. Русяєва [284, с. 42] вважає, що керівником чергової групи прибулих до 

Ольвії колоністів – ойкістом нової колонізаційної хвилі в третій чверті VІ ст. до 

н. е., відправлення якої, ймовірно, було викликано розоренням мілетської округи, 

міг бути колишній жрець Дельфініона. Очевидно, що присвяту статуї в Ольвії в 

третій чверті VІ ст. до н. е. могла здійснити тільки надзвичайно впливова і видатна 

особа, яким зазвичай був ойкіст. Крім того, прибуття нової хвилі колоністів є 

вагомою підставою для встановлення статуї. Водночас, одне з реконструйованих 

імен дедіканта присвяти I.Olbia 103 збігається з патронімом мілетського епоніма 

орієнтовно 520 р. до н. е. Κυζικῆς Ἀρχεάνακτο(υ)ς [470, №122], що може бути 

ознакою спорідненості (Ἀρχεάνακτ = Ἀρχῆναξ). Це дає деякі підстави припускати, 

що особа на ім’я Ἀρχῆναξ, можливо, споріднена з епонімом Κυζικῆς 

Ἀρχεάνακτο(υ)ς і була цим ойкістом-жерцем Дельфініона, який раніше, можливо, 

виконав посаду мілетського епоніма. На користь запропонованої гіпотези важливо 

зазначити, що ойкістом в Пантикапеї також був, імовірно, виходець з Археанактидів 

[389, с. 20-25]. (Окрім того, з повідомлення Діодора (Diod. 31, 1) випливає, що у 

438/437 рр. до н. е. Боспором вже 42 роки (тобто з 480/479 рр. до н. е.) правили 

Археанактиди). У такий спосіб, передбачається ідентифікація, ймовірно, вихідця з 

роду Археанактідів Ἀρχῆναξ τοῦ δεῖνος як ойкіста і дедіканта ольвійської присвяти 

I.Olbia 103. Напис на постаменті, за аналогією зі згаданою статуєю куроса, 

ймовірно, міг бути таким: [Ἀρχ̣]ῆνα[ξ τοῦ δεῖνος Ἀπόλλωνι Δελφινίωι [ἀνέθηκεν]], 

тобто на постаменті була встановлена статуя Аполлона. В Ольвії відомо п’ять 

статуй куросів [282, с. 154; 273, с. 63; 374, с. 210-217]. На їх датування і належність до 

тієї чи іншої художньої школи, на жаль, немає єдиного погляду. Всі вони, за 
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винятком однієї, значною мірою пошкоджені [284, с. 46]. Швидше за все, 

досліджуваний постамент прикрашала мармурова фігура Аполлона, привезена з 

Мілету. Теоретично представляє цікавість зіставлення геометричних параметрів 

фрагментів мармурових статуй куросів з Ольвії і постаменту I.Olbia 103. Отже, 

просопографія фрагментованого напису I.Olbia 103 дає нагоду ввести в науковий 

обіг, можливо, занадто сміливу, гіпотезу про походження одного з ойкістів нової 

колонізаційної хвилі в Ольвії з мілетського роду Археанактидів, аналогічно 

Пантікапею. За гіпотезою А. Аврама [402, с. 207], ойкістом Ольвії міг бути герой 

Сосій (ὁ ἥρως ὁ Σωσί[α]ς), який згадується в декреті IosPE. I2. 32 на честь 

Протогена. Гіпотеза проф. А. Аврама не є альтернативною до запропонованої вище; 

колонізаційні «хвилі» не були одиничним явищем. З огляду на те, що виникнення 

тиранії Археанактидів [377, с. 58] в Пантикапеї належить до 480 рр. до н. е., 

можлива просопографічна гіпотеза про те, що ольвійська тиранія [52, с. 109], яка 

також встановилася орієнтовно 480 рр. до н. е. [52, с. 120], пов’язана з 

Археанактидами.  

Мольпагори. Розглядається просопографічний складник відомої ольвійської 

надгробної стели IosPE. I2. 270 Леокса Мольпагорова (Λέωξος ὁ Μολπαγόρεω). 

Реконструкція напису і інтерпретація зображення на мармуровій плиті багаторазово 

були об’єктом дослідження, як вітчизняних, так і закордонних вчених [182, с. 41-50]. 

Сучасні дослідники [52, с. 88] одностайно відносять стелу IGDOP 44 до 490-480 рр. 

до н. е. Ареал достатньо рідкісного імені Мольпагор тяжіє до Іонії; відома 

нечисленна група написів з Мілета, Дідім і Ефеса зі згадкою такого імені. Одного 

разу це ім’я зазначено на Криті у напису ІG, XII. 7. 335, що віднесено до III ст. до 

н. е.; також відомо астіномне клеймо із Сінопи з цим ім’ям. У Північному 

Причорномор’ї ім’я Мольпагор зафіксовано тільки в Ольвії і Пантикапеї. Рід 

Мольпагорів, бувши репрезентативно представленим у початковому періоді ведення 

мілетського Каталогу (Δάφνις Μολπαγόρεω –  498 р. до н. е., Λεάναξ 

Μολπαγόρεω –  492 р. до н. е., Μολπαγόρης Μανδραγόρεω –  487 р. до н.е., Γλάκος 

Μολπαγόρεω –  468 р. до н. е., Μολπαγόρης Ἑκατωνύμο – орієнтовно 444 р. до н. е., 
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Φυλεὸς Μολπαγόρεω – орієнтовно 441 р. до н. е.) – як видно, переживши розгром 

Мілета персами в 494 р. до н. е., зникає 440 рр. до н. е., з’являючись знову лише 

через 150 років в ранньому III ст. до н. е. (Λέων Μολπαγόρου). З урахуванням 

історичних подій в Мілеті [443, с. 284, с. 46; 284, с. 195; 342, с. 15-24], можлива 

гіпотеза про те, що цей рід, бувши противником демократичних перетворень, під 

натиском Афін був змушений залишити Мілет в 440 рр. до н. е. Оскільки епонімний 

каталог Мілета повідомляє про осіб, які носять суголосні Леоксу Мольпагорову 

імена – Λεάναξ Μολπαγόρεω, епонім  487 р. до н. е. і Λέων Μολπαγόρου, епонім  

288 р. до н. е., тощо, дослідниками [298] висловлена гіпотеза про походження 

ольвіополіта Леокса Мольпагорова з цього знатного мілетського роду. Водночас, 

імена Λέωξος і Λεάναξ також досить рідкісні в античному світі. Ім’я Μολπαγόρης, 

пов’язано з мольпами, як справедливо зауважив В. Яйленко [386, с. 66]. На цій 

підставі пропонується родова ідентифікація особи з ольвійського напису IosPE. I2. 

270 Леокса Мольпагорова як брата Глакоса, Дафніса й Леанакса Мольпагорових, і 

його ім’я внесено у фрагмент родовідної гілки Мольпагорів. Запропоновану 

ідентифікацію Леокса Мольпагорова треба розглядати як умовний і єдиний варіант, 

який, з огляду на наявну інформацію, не виходить за межі «робочої схеми». 

Згадуване в ранньому олив’яному листі ім’я Леанакт [433, с. 1-14] (Λεάναξ) також 

може належати до роду Мольпагорів, оскільки є присутнім в епонімному каталозі 

Мілета (Λεάναξ Μολπαγόρεω). 

Окрім стели IosPE. I2. 270 Леокса Мольпагорова, існування роду Мольпагорів 

у V ст. до н. е. в Ольвії, ймовірно, підтверджується графіто ΜΟΛΠΑΓ, яке 

зберігається в Миколаєвському краєзнавчому музеї [146, с.119-153]. Відомо також 

графіто [296, с. 113], яке виконане на фрагменті чорнолакової посудини першої 

половини V ст. до н. е., один із варіантів інтерпретації котрого припускає характерне 

ім’я роду Мольпагорів: ΜΟΛΠΟ(Σ)... …ΑΛΕΩΣΤΕΡΗΣΕ. Можливе трактування 

послідовності літер...ΣΤΕΡΗΣΕ..., які нагадують слово στέρησις, тобто 

«позбавлення, втрата, вигнання». Водночас, фрагмент... ΑΛΕΩ може бути 
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інтерпретований закінченням патроніма (наприклад, IG XII, 6 1:202: Λεωκράτης 

Θαλέω). У такому варіанті інтерпретації графіто є документом, що свідчить про 

вигнання Мольпагорів. Це відповідає розробленій «робочій схемі». Дуже важливим 

є той факт, що рід Мольпагорів в Ольвії невідомий в наступні століття. Не 

виключена належність його до родів, близьких до тирану, і подальше вигнання. 

Ю. Виноградовим уведений в науковий обіг почесний декрет IGDOP 5  440 р. 

до н. е. на честь Синопського екс-тирана Тімесілея і його брата Теотропа. В одному 

з варіантів реконструкції декрету патронім брата – Мольпагорів (Μολπαγόρεω). 

Повністю поділяємо думку Ю. Виноградова про те, що «...Тімесілея і його брата з 

почестями прийняли родинні їм за духом, а можливо, і за сімейними зв’язками 

ольвійські тирани» [52, с. 118]. У такий спосіб, припускаються якісь родинні зв’язки 

ольвійських Мольпагорів з синопськими і пантікапейськими. 

Аристократиди. Родоначальником роду Аристократидів у Мілеті є епонімний 

айсімнет мольпів  461 р. до н. е. Ἀριστοκράτης Πρωτάρχο. (Гіпотеза, що 

пропонувалася раніше [234, с.115-116], про те, що одна з гілок роду Анаксимандрів 

виділяється, ймовірно, в окремий рід Аристократидів, є вельми сміливою). 

Впливовість роду Аристократидів в Мілеті підтверджується тим, що, можливо, 

представник роду бере участь у випуску знаменитих сакральних встановлень 

мольпів [448, с. 57-93; 471, №133], проте, не виключений і простий збіг імені. 

Показово, що в епонімному каталозі Мілета рід Аристократидів більш не присутній 

після виконання посади, можливо, синами Ἀριστοκράτης Πρωτάρχο – Κριτόβουλος 

Ἀριστοκράτεος та Ἀλκμεωνίδης Ἀριστοκράτεος,  435-434 рр. до н. е. Хронологія 

«зникнення» гілки Аристократидів з Мілетського епонімного Каталогу добре 

корелюється із впровадженням культу Аполлона Дельфінія в Ольвії у третій чверті 

V ст. до н. е. і дає нагоду запропонувати гіпотезу про можливе переселення 

Аристократидів в Ольвію. Запропоновані матеріали, безумовно, треба сприймати 

лише як «робочу схему». Рід Аристократидів добре відомий в пізньокласичній-

елліністичній Ольвії. Характерною особливістю роду є репрезентативність 

генеалогічної і хронологічної інформації та строге чергування родових імен на 
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доступному для дослідження хронологічному відрізку [219, с. 41]. Аргументами на 

користь передбачуваного походження ольвійського роду Аристократидів від 

«однойменного» мілетського роду Аристократидів є, по-перше, практично ідеальні 

хронологічні відповідності (Див. нижче), по-друге, наявність в обох родах 

характерного імені (Ἀριστοκράτης), по-третє, відповідність чергування родових 

імен, по-четверте, факт «зникнення» Аристократидів з мілетського Каталогу після 

440 рр. до н. е. Також на користь вірогідного походження ольвійського роду 

Аристократидів від «однойменного» мілетського роду може побічно свідчити 

величина епонімної (хронологічної) квоти; для мілетських Аристократидів вона 

становила 7 років (священне число Аполлона?!), для ольвійського роду 

Аристократидів – 14 років. (Ворожий Аристократидам ольвійський рід Діонісіїв 

також мав розмір квоти у 14 років). Як непрямі аргументи також треба прийняти і 

факт існування колегії мольпів тільки в Мілеті та Ольвії. Перелічені прямі і непрямі 

аргументи дали змогу виконати умовне суміщення фрагментів родовідних гілок 

мілетських та ольвійських Аристократидів. Отже, передбачуваний родоначальник 

Аристократидів, мілетський епонім Ἀριστοκράτης Πρωτάρχο виконав свою посаду  

461 р. до н. е. Рівно через чотири покоління,  344 р. до н. е. (461 – 30 × 4) = 341(!), 

хтось Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος виконав аналогічну посаду епоніма в Ольвії. 

Задовільно об’єднуються просопографічні відомості і інших членів мілетського роду 

Аристократидів (Κριτόβουλος Ἀριστοκράτεος та Ἀλκμεωνίδης Ἀριστοκράτεος) і 

«однойменного» ольвійського роду (Ἀρίστων Ἀριστοκράτους). За усій умовності і 

гіпотетичності наведених аргументів (суміщення фрагментів родовідних гілок не є 

умовою спорідненості досліджуваних осіб) з урахуванням наявної мінімальної 

кількості інформації, їх можливо прийняти як «робочу схему», тобто інструменту, 

який ефективно використовував Ю. Виноградов для архаїчної і ранньокласичної 

Ольвії. Безумовно, критичне зауваження А. Аврама [405, с. 533] про те, що 

ономастичні відповідності не завжди можуть означати просопографічні 

відповідності, є істиною. В даному випадку (і наступних прикладах), однак, треба 

враховувати, що запропоноване дослідження не обмежується тільки ономастичними 
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відповідностями, проте, залучається максимальна кількість доступних аргументів. 

Зокрема, хронологічні відповідності, відповідність родових імен в поколіннях, 

загальний характер діяльності (всі особи є жерцями та/або шанувальниками 

Аполлона Дельфінія і в Мілеті і в Ольвії). Безумовно, ступінь обґрунтованості таких 

гіпотез безпосередньо залежить від кількості аргументів. 

Анаксимандри. Присвятне графіті Аполлону Дельфінію на чорнофігурному 

кіліку дедіканта Тихона, сина Гекатокла,  500 р. до н. е. – Τύχων ο̄ κατοκλέος {ὁ 

Ἑκατοκλέος} Ἀπό[λλωνι Δελφινίωι ἀνέθηκε (IGDOP 62) характеризується високою 

інформативністю в плані просопографії – наявністю імені та патроніма дедіканта. 

Відомо графіто IGDOP 63 [199, с. 97] з аналогічним ім’ям, яке датується кінцем VІ 

в. до н. е. – Τύχων Ἀ[πό]λλωνι Δελφινίωι ἀνέθ[ηκε]. Є. Леві і А. Русяєва 

припускають, що обидва графіті – це присвяти від одного дедіканта [199, с. 97; 284, 

с. 212]. У світлі отриманих раніше матеріалів [246, с. 132-138] про кількість 

населення Ольвії в пізньоархаїчний період і частини в ньому чоловіків-аристократів, 

це припущення цілком реальне. 

Перш, ніж переходити до передбачуваної просопографічної інтерпретації 

графіті Тихона Гекатоклова, необхідно розглянути на підставі епонімного Каталогу 

Мілета [471, №122-123], генеалогічну інформацію про знатний мілетський рід 

Анаксимандрів (умовна назва). Родоначальником Анаксимандрів є якийсь 

Ἀναξιμάνδρος τοῦ δεῖνος, який мав, принаймні, трьох синів, Ἑκατοκλῆς 

Ἀναξιμάνδρο, Ἱκέσιος Ἀναξιμάνδρο та Διονύσιος Ἀναξιμάνδρο, епонімних 

айсімнетів мольпів Мілета, відповідно,  520, 514 і 508 рр. до н. е. (Додаток). Отже, 

можливо перейти до гіпотетичної інтерпретації згаданої вище серії графіті Тихона, 

сина Гекатокла, кінця IV ст. до н. е. з Ольвії. Пропонується гіпотеза про походження 

Тихона Гекатоклова з мілетського роду Анаксимандрів. Гіпотеза обґрунтована 

такими аргументами: по-перше, присвята дорогого чорнофігурного посуду 

підтверджує належність Тихона Гекатоклова до елітних верств населення. По-друге, 

представник еліти, який виконує присвяту Аполлону з епіклезою Дельфіній, 

ймовірно, має взаємини з мілетськими мольпами. Це дає змогу обмежити пошук 
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його родичів мілетським епонімним каталогом. Патронім Тихона – Ἑκατοκλῆς, в 

мілетському епонімному списку згадується тільки в роду Анаксимандрів, тобто 

запропонований варіант ідентифікації Тихона Гекатоклова є єдиним. По-третє, є 

досить задовільні хронологічні відповідності з огляду на датування графіті Тихона 

кінцем VІ ст. до н. е.; водночас, виявлено можливе місцеперебування Тихона у 

фрагменті генеалогічного дерева Анаксимандрів (див. Додаток). Отже, епонімний 

айсімнет мольпів  520 р. до н. е. в Мілеті Гекатокл Анаксимандрів (Ἑκατοκλῆς 

Ἀναξιμάνδρο), умовно ідентифікується як батько ольвіополіта Тихона Гекатоклова. 

Рідним братом Тихона в Мілеті, ймовірно, може бути епонім  510 р. до н. е. Гекатей 

Гекатоклів (Ἑκαταῖος Ἑκατοκλέος). 

Досить цікаве графіто другої половини VI ст. до н. е., «Φανόδικος ‘ιεροσυλία – 

Фанодік святотатство», що містить характерне родове ім’я мілетського роду 

Анаксимандрів. На думку видавця А. Русяєвої, з напису неможливо зрозуміти 

точно, звинувачувався Фанодік у святотатстві або ж, навпаки, боровся з ним; і в 

тому, і в іншому випадку графіто є свідченням того, що на теменосі, імовірно, 

відбувалися розкрадання сакральних дарів [295, с. 79; 300 ]. З мілетського 

епонімного Каталогу можливо гіпотетично встановити зв’язок імені Фанодікос 

(Φανόδικος) із Анаксимандрами. На жаль, довести існування якихось гілок роду 

Анаксимандрів та визначити їх нащадків в Ольвії у класичний та елліністичний 

періоди  неможливо.  

Пантакли-Клеомброти. Фрагментована інформація з присвяти I.Olbia 59 V 

ст. до н. е.: [……]ς Ἡ[ροδ]ότο Ἀπ[όλλωνι Δ]ελφινίωι трактується як закінчення імені 

в називному відмінку і наступний за ним фрагмент патроніма, наприклад, такий-то, 

син Геродота. В цьому випадку присвята I.Olbia 59 може належати до окремої гілки 

роду Пантаклів-Клеомбротів, яка представлена надалі епонімом 354 р. до н. е. 

Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ. Про основну гілку Пантаклів-Клеомбротів доступна 

інформація пізньокласичного періоду: IosPE. I2. 160 та SEG 50:702,IV [260, с. 69-83]. 

Втім, не виключено, що рід Пантаклів-Клеомбротів походить з однієї з гілок 

мілетського роду Анаксимандрів (Ἑκαταῖος). 
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Діонісії. Присвяту на мармуровому постаменті Аполлону Лікарю від Ксанфа 

По(сіїва), яку, на думку видавців, передбачалося встановити в Істрії, датують 475-

450 рр. до н. е.: Ξάνθος Πό[σιος] Ἀπόλλωνι Ἰη[τρῶι] Ἴστρο μεδέοντ̣[ι] 

Ὀλβιοπολίτης – Ксанф, син По[сія], Ольвіополіт, Аполлону Лікарю, владиці Істра 

[52, с. 111; 284, с. 36]. Під час реконструкції патроніма Πό[σιος] видавці, ймовірно, 

взяли до уваги графіто SEG 30:892 V ст. до н. е. – Πό[σιος] та згадку про якусь 

башту Посія (...Πόσιος πύργον σχοινιαίας…) з декрету IosPE. I2. 32 на честь 

Протогена. Крім того, щодо опублікованого вапнякового надгробка I.Olbia 96 

Патрофіли Посіївої – Πατ[ροφ]ί?λη Πόσιος рубежу V-IV ст. до н. е. видавцями 

висловлений сумнів у ольвійському походженні цього напису; за інформацією В. 

Яйленка [386, с. 62], цей напис має боспорське походження. Не виключено, що 

родичем Ксанфа По(сіїва?) може бути Главк, син (Γλαῦκός… παῖ{ε}ς Ποσιδήο ̄ ) з 

графіті IGDOP 48 початку V ст. до н. е. з острова Левки, втім довести це неможливо. 

Заразом, з огляду на те, що гіпокористичні форми імен не використовувалися в 

монументальних присвятах, можливий ще один варіант реконструкції фрагмента 

патроніма Πό[…] характерним родовим ім’ям Діонісіїв Πο[σιδέος]. Такий варіант 

реконструкції патроніма запропонований Б. Браво (SEG 51:969,1). Це дає змогу, як 

варіант, віднести присвяту Ксанфа до родоначальників однієї з гілок Діонісіїв. 

(Нижче показано, що після повалення тиранії в Ольвії, на теменосі понад 150 років 

залишалася присвята IGDOP 2 епоніма-айсімнета мольпів з роду Діонісіїв, 

Діонісодора, сина Лінея). Тим самим, можливо, згадка (згадане) імені (ім’я) Посій в 

лапідарних написах і графіті VI-V ст. до н. е. (IGDOP 33) належить до гілки 

Діонісіїв. 

Що стосується графіті IGDOP 48, що згадує Главка, сина Посідея (Γλαῦκός… 

παῖ{ε}ς Ποσιδήο ̄) з острова Левки, то в ньому містяться характерні імена, як 

Діонісіїв (Ποσιδήο ̄), так і Мольпагорів (Γλαῦκός). Окрім того, немає впевненості у 

тому, що пам’ятка належала ольвіополіту, з огляду на загальногрецький характер 

святилища з острова Левки. 
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Ймовірно, одна з гілок роду Діонісіїв з характерним ім’ям Анаксагор, як 

згадувалося раніше, фіксується одночасно в трьох епіграфічних пам’ятках: 

березанському графіті SEG 32:752 рубежу VI-V ст. до н. е. [Ἀναξ]αγόρης με 

ἀν[έθηκεν], графіті SEG 32:802 з ольвійського теменосу V ст. до н. е. 

Ἀναξ[αγόρης…] (Втім, це графіто може бути реконструйовано ще одним 

характерним ім’ям гілки роду Діонісіїв або Анаксименів-Гірофілів, що дістав 

поширення в перші століття н. е. – Α]ΝΑΞ[ΙΜΕΝΟΣ. Окрім того, відомі і пам’ятки 

догетської Ольвії, наприклад, IosPE. I2. 201, I.Olbia 17+21+30+120 зі згадкою цього 

імені) і листі IGDOP 23 Ахіллодора 550-500 рр. до н. е. Також декрет IosPE. I2. 195 

згадує про стрільця з лука Анаксагора Дімагорова, а декрет 105 р. до н. е. IosPE. I2. 

35 – архонта Посідея Анаксагорова. Переконливе датування декрету IosPE. I2. 195 

часом Зопіріона запропоноване В. Столбою [495, с. 43-63].  

Нижче буде розглянута присвята IGDOP 2 з характерним ім’ям Діонісіїв: 

Діонісодор, син Лінея. Втім, до жрецького роду Діонісіїв на підставі характерних 

імен можливо віднести і напис на бронзовому дзеркалі IGDOP 92, який датується  

500 р. до н. е.: Δημώνασσα Ληναίō εὐαὶ καὶ Λήναιος Δημόκλō εἰαί.  

Напис I.Olbia 167, на думку В. Яйленка [385, с. 39], імовірно, містить ім’я 

айсімнета мольпів, якогось Ἀπόλλ[…] Διο]νυσ[ίου. Це дає нагоду висловити гіпотезу 

про віднесення цієї особи до згадуваного вище жрецького роду Діонісіїв, як за 

характерним ім’ям, так і за патронімом. 

Гілка Діонісіїв з характерним ім’ям Діодор (Διόδωρος), мабуть, зафіксована і в 

V ст. до н. е.: графіто Тolstoi, Graffti 14 Διονύσιος Διοδώρο Ἀγαθῶι Δαίμονι. Хоча, з 

урахуванням інформації з Каталогу щодо епоніма 297 р. до н. е. Ἀπολλόδωρος 

Διοδώρου, надгробка IosPE. I2. 210 Διόδωρος Διονυσίου 350-300 рр. до н. е., defixio 

IGDOP 110 (кінець IV– початок III ст. до н. е.; датування defixio IGDOP 110 

встановлено згідно з новітніми дослідженнями) та нещодавно уведеної у науковий 

обіг групи магічних написів [21; 299, с. 152-170; 415, с. 167-177; 31], це графіто 

достатньо надійно датується IV ст. до н. е. 
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Евресибіади. Знаменитий ольвійський рід Евресибіадів, з урахуванням 

унікального в античному світі імені Евресибій, відомий, імовірно, і в V ст. до н. е. 

Опубліковано графіто Ἑρμέω Εὑρησιβίο, яке І. Толстим датується V ст. до н. е., а Л. 

Дюбуа (IGDOP 12) – раннім IV ст. до н. е. У варіанті датування Л. Дюбуа це графіто 

належить, очевидно, ольвійському тираноборцю Евресибію Сіріскову (див. нижче). 

В лапідарному напису IosPE. I2. 172, ймовірно, реконструюється характерне ім’я 

однієї з гілок Леократидів-Евресибіадів-Леопрепидів: Εὐμένης. Датування цього 

напису приймається за Ю. Виноградовим [62, с. 7]: V ст. до н. е. Попереднє 

датування здобувачем [219, с. 52, 238] цієї пам’ятки IV ст. до н. е. є помилковим. 

Щодо Нікератів та Протогенів-Геросонів-Геродорів бракує будь-якої 

просопографічної інформації. 

Написи, що не підпадають просопографічній інтерпретації. Видавець 

присвятного напису IosPE. I2. 164 В. Латишев відніс напис до IV ст. до н. е. і вперше 

реконструював епіклезу Аполлона Лікаря [287, с. 12-21; 501, с. 245]; водночас 

дослідник не став доповнювати ім’я дедіканта (або етнікон), запропонувавши 

читання: […..]κήϊος Ὀλ[βιοπολίτη?]ς [Ἀ]π?όλλωνι Ἰ[ητρῶ?]ι. Ю. Виноградов визнавав 

напис набагато давнішим, датуючи його 475-450 рр. до н. е. і запропонував (SEG 

8:657) реконструкцію тексту: […]ς ̣ Κήϊος Ὀλ̣[βιοπολιτέων] [ὁ πρόξενος[?]Ἀπ]όλλωνι 

Ἰη̣[τρῶι [ἀνέθηκεν] [46, с. 50]. У своїй фундаментальній праці дослідник знову 

повернувся до реконструкції тексту цього напису (SEG 42:712,2): [[e.g.] 

Ἀπολλώνιο]ς̣ Κήϊος Ὀλ̣[βίης] [μεδέοντι Ἀ]π̣όλλωνι Ἰη[τρῶι] [52, с. 111]. В. Яйленко 

розкритикував таку реконструкцію. Він вважав, що Ольвія не могла мати нічого 

спільного з «...крихітним острівцем площею 100 кв. км», і запропонував свій 

варіант, який характеризується унікальністю і містить етнікон фінікійців: [ὁ δεῖνα? 

Φοινι]κκήϊος Ὀλ̣[βίοπολιτέων ξεῖνος? Ἀ]π̣όλλωνι Ἰη[τρῶι] [385, с. 44]. (В лютому 

2013 р. здобувач оглядав цей напис, що зберігається у Москві; будь-які сліди літери, 

що згадуються В. Яйленком, відсутні). Однак, звернення до лапідарного архіву 

античного світу показує, що етнікон кеосців часто-густо згадується в численних 

афінських, наприклад,...έκρατος Κήιο[ς] (IG І³. 1032) і дельфійських [512] написах; 
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цей етнікон відомий також у різних діалектах (Κήιος=Κέιος). На цій підставі 

реконструкція Ю. Виноградова більш переконлива (цей висновок підтриманий у 

критичній лемі О. Білоусова [19, с. 158]). Відновлення Ю. Виноградовим імені 

(патроніма) дедіканта-кеосця за збереженою останньою літерою «ς» як 

[Ἀπολλώνιο]ς є умовним і не містить реальної просопографічної інформації. Імена 

(патроніми) [Κοκ]κήϊος або [Λυκ]κήϊος, які, на перший погляд, дають задовільну 

реконструкцію розглянутого напису, відносяться до римських пам’яток І ст. до 

н. е. – IV ст. н. е. 

Не підпадає просопографічній інтерпретації також більшість інших графіті 

пізньоархаїчного-ранньокласичного періоду, наприклад, Артеміс, дочка Гіпасія (?), 

Пасікл, син Пасікла, закляття: «...Τελεσικράτεος καὶ παίδων Τελεσικράτεος, 

Ἄγρωνος, Ἱππονίκο, Ἀρτεμιδώρο, Ἀχιλλοδώρου» тощо. Ідеться лише про декілька 

написів, в яких присутні ім’я та патронім. Докладно це питання розглянуто нижче та 

у статті [238], присвяченій просопографії магічних написів Ольвії. Одна з 

найвидатніших пам’яток архаїчної доби – «лист жерця» IGDOP 24 містить ім’я 

жерця Μητροφάνεος. Це ім’я також не підпадає просопографічній інтерпретації. 

Релігійний конфлікт (просопографічний аспект). Відома гіпотеза про 

якийсь конфлікт в Ольвії в другій половині VІ – початку V ст. до н. е. між двома 

впливовими угрупованнями, які намагалися захопити політичний вплив у місті і 

регіоні; одне з угрупувань представляло громаду, яка вже давно влаштувалася тут, 

інша належала до нової хвилі колоністів [280, с. 53; 52, с. 79.]. Підстави для 

побудови гіпотези про конфлікт надає напис IGDOP 93 на кістяній пластині, 

уведений в науковий обіг Ю. Виноградовим і А. Русяєвою. Існування конфлікту, 

історичні аналогії якому відомі, передбачає лише один з варіантів інтерпретації 

напису на пластині. Відповідно до загальної спрямованості дослідження викликає 

цікавість можливе виявлення просопографічного складника конфлікту. Основою для 

проведення дослідження може слугувати релігійний аспект конфлікту: група 

перших колоністів нібито була прихильниками Аполлона Лікаря; нові колоністи 

віддавали перевагу Аполлону Дельфінію [284, с. 42; 52 с. 79; 287, с. 12-21; 481, 
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с. 229-324]. Водночас, є систематизована просопографічна інформація щодо 

служителів культу Аполлона Дельфінія з 525 р. до н. е. з Каталогу мілетських 

епонімів [470, №122-123] (деякі з них, ймовірно, переїхали до Ольвії) і з 357 р. до 

н. е. – Каталогом ольвійських епонімів-жерців Аполлона Дельфінія. Репрезентативні 

матеріали щодо служителів культу Аполлона Дельфінія поєднуються з поодинокими 

присвятами Аполлону Лікарю, які розглянуті вище. 

У плані інтерпретації конфлікту двох груп колоністів звертають на себе увагу 

наступні просопографічні і нумізматичні особливості: 

– присвята Аполлону Дельфінію від Тихона Гекатоклова поєднується з 

теофорним ім’ям, що належить, можливо, якому-небудь родичу Тихона 

Гекатоклова – Ієтродору Гекатоклову (Ἰητρόδωρος Ἑκατοκλέος); 

– дедікантом присвяти I.Olbia 65 Аполлону Лікарю є Леократ Евресибіїв 

(досить імовірно [219, с. 56] виконання цим Леократом посади епоніма-жерця 

Аполлона Дельфінія в 60-ті рр. IV ст. до н. е.); водночас його син Евресибій 

Леократів, епонім Ольвії  356 р. до н. е. виконував посаду жерця Аполлона 

Дельфінія. Інформація стосується більш пізнього часу – середини IV ст. до н. е.; 

–«витіснення» [52, с. 80] стріловидних монет дельфіновидними 

супроводжувалося перехідним типом – стріло-риби, які виступали загальним 

символом і Лікаря і Дельфінія; 

– перші «аси» Павсанія з Афіною містять символіку і Лікаря (колесо) і 

Дельфінія (дельфін), аналогічно і монети ΕΜΙΝΑΚΟ; 

– відомо графіто [284, с. 29] із зазначенням, що подарована божеству посудина 

є сумісною, Дельфінія і Лікаря. 

Очевидною вадою розглянутої вище добірки матеріалів є її достатньо 

широкий хронологічний діапазон. Однак, наведені приклади показують, що навіть у 

межах одного роду можлива орієнтація і на Дельфінія і на Лікаря. Складно 

приймати антагоністичний характер обох культів і неконвергентність співіснування 

їх святилищ, як це вбачав Ю. Виноградов [52, с. 80]. Припускаю, що релігійний 

аспект конфлікту двох груп колоністів – «оболонка» конфлікту, сутність якого, 

очевидно, полягала в боротьбі за владу, є не більше, ніж красива легенда. 
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Як видно, просопографічні відомості з ранніх епіграфічних джерел Ольвії 

базуються переважно на гіпотетичних моделях; це притаманне дослідженням 

зазвичай і інших аспектів життєдіяльності пізньоархаїчної-ранньокласичної Ольвії. 

Завершуючи цей розділ, треба ще раз повернутися до критичних зауважень 

проф. А. Аврама, які стосуються запропонованого інструментарію 

просопографічних досліджень ранньої ольвійської епіграфіки. Проф. Аврам [405, no. 

304] (слідом за ним і О. Білоусов [18, с. 158]), зазначив, що ономастичні 

відповідності не завжди можуть з неминучістю означати просопографічний зв’язок. 

Це безперечна істина. З іншого боку, сутність просопографічного дослідження якраз 

і полягає в застосуванні усієї сукупності матеріалів [266, с. 6], а не окремих даних. 

Тому в просопографічних побудовах враховувалася максимально можлива кількість 

аргументів, переважно, непрямих. Наприклад, гіпотеза про ідентифікацію Тихона 

Гекатоклова з мілетським родом Анаксимандрів базується на ономастичних, 

генеалогічних, хронологічних і навіть релігійних відповідностях. 

Просопографічна інформація з наративних і нумізматичних джерел. 

Скіфо-ольвійські взаємини. Огляд сучасного стану глобальної проблеми взаємин 

Ольвії і скіфів у V ст. до н. е. pro et contra наведено, наприклад, у статті І. Снитко 

[335, с. 132]. На підставі гіпотези Ю. Виноградова [52, с. 90] передбачається, що 

майже з середини V ст. до н. е. і дещо раніше Ольвія перебувала під контролем 

синів скіфського царя Аріапіфа. Широко відомою є альтернативна гіпотеза 

С. Крижицького [174; с. 21; 180, с. 18-23] про гіпотетичність скіфського 

протекторату над Ольвією. Справедливою є думка цього вченого про те, що 

дослідження взаємин Ольвії зі скіфами в даний час базується переважно на 

багаторівневих моделях. 

Як невеликий внесок у розроблення згаданої глобальної проблеми представляє 

цікавість порівняльне вивчення просопографічної компоненти скіфсько-ольвійських 

взаємин, що міститься в нумізматичних пам’ятках і відомих наративних джерелах – 

новелах Геродота про скіфа Анахарсіса і царя Скіла (Herod. IV. LXXVІ–LXXХ). У 

них згадуються грек на ім’я Тімн та еліта місцевої етнічної групи – Анахарсіс [303], 

Аріапіф, Сіталк, Скіл, Спаргапіф, Орік, Опія та інші. У зіставленні з відомими 
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монетними легендами, це дає змогу доповнити побудови Ю. Виноградова двома 

гіпотезами про взаємозв’язки скіфів з Ольвією. Перша гіпотеза стосується 

інтерпретації численних монет з легендою ΑΡΙΧ, ΑΡΙΧ(Ο). Є переконливою (з 

позицій просопографії, хронології, ономастики та фонетики!) трактовка Р. Ісмагілом 

[30, с. 32] фрази з Геродота «...Ὄρικος Ἀριαπείθεϊ παῖς…» (Herod. IV. LXXVIII) – 

«...Орік, син Аріапіфа...», в якій треба бачити Аріха (Ἀριχ(ο)) – особу, яка залишила 

своє ім’я на відомих і численних монетах – «ассах» і «дельфінах» (тобто Ὄρικος = 

Ἀριχος). Розмірковуючи аналогічно, можливо здійснити припущення, що фраза 

Геродота «...Τύμνεω τοῦ Ἀριαπείθεος ἐπιτρόπου…» (Herod. IV. LXXVІ) – «...Тімн, 

керівник (?) Аріапіфа...» також знаходить своє підтвердження в легенді ΘΥ на 

одному з видів епіграфних «дельфінів» (тобто Τύμνεω = Θύ(μνεω)). Запропонована 

інтерпретація монетних легенд реальна, оскільки відповідає перцептивній 

фонетиці – запису імен історичних осіб Геродотом «на слух». Фонетичною 

підставою для ідентифікації імен Τύμνεω і Θύμνεω може слугувати, наприклад, 

аналогічна ідентифікація імен Θυαίας і Τυαίης, запропонована Б. Граковим [166, 

с. 67; 459, с. 167-180] (питання лінгвістики, зокрема, фонетичне обґрунтування цієї 

гіпотези не є темою дослідження). Крім того, Орік (Ἀριχος) і Тімн (Θυ) є реальними 

історичними особами. Ймовірно, контекстна згадка у Геродота про Оріка припускає, 

що читачі були обізнані про його роль в Ольвії. Ю. Виноградовим [52, с. 116] також 

запропонована гіпотеза про інтерпретацію скорочення ΘΥ ім’ям Θυ(μώλεως), 

зазначеному в листі кінця VI ст. до н. е. Апатурія. 

Відносні розміри дельфіновидних монет ΑΡΙΧ(Ο) і ΘΥ відповідають ієрархії 

Оріка і Тімна. Хронологічна близькість дельфінів ΑΡΙΧ(Ο) і ΘΥ підтверджується 

деякою близькістю їх типології. На жаль, датування дельфінів з легендою ΘΥ 

реально не встановлене [93, с. 198], а запропоновані в різних нумізматичних 

Каталогах датування дельфінів ΘΥ, на жаль, нічим не обґрунтовані; можливо 

припустити синхронність монет ΑΡΙΧ(Ο) і ΘΥ на підставі, наприклад, спільної 
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типології. Гіпотеза, однак, не дає інформації про статус і належність Тімна до якого-

небудь відомого ольвійського роду.  

Відома думка П. Каришковського [136, с. 38] про те, що дельфіновидні монети 

є приватними грошима. Звідси, можливо припустити, що приватні емісії 

дельфіновидних монет ΘΥ, що здійснювались, ймовірно, управителем Аріапіфа, 

характеризують ранній етап взаємин Ольвії і скіфів. Розміри і питома вага цих монет 

в грошовому обігу не припускають будь-якої ієрархії сторін та/або залежності 

Ольвії від скіфів. Однак, вже наступна емісія з написом ΑΡΙΧ хронологічно 

відповідна часу Скіла, випускається, ймовірно, від імені його зведеного брата Оріка, 

замінює великі литі монети ольвійського тирана Павсанія (?). Крім того, фактична 

вага епіграфних дельфіновидних монет ΑΡΙΧΟ набагато перевищує вагу звичайних 

дельфіновидних монет. 

Легенда ΕΜΙΝΑΚΟ на срібних монетах не підпадає будь-якій 

просопографічній інтерпретації. Наявні протилежні гіпотези [52, с. 90; 131, с. 78-89; 

306, с. 16-25] щодо етнічного походження цього імені не є темою цього 

дослідження. 

Викладене, ймовірно, свідчить на користь гіпотези, яку її автор, Ю. 

Виноградов, назвав «скіфським протекторатом над Ольвією». А проте, конкретне 

наповнення терміна «скіфський протекторат» на даному етапі досліджень 

неможливо [174, с. 21-35; 180, с. 18-32]. Отже, просопографічні відомості, в 

поєднанні з іншими, раніше висловленими Ю. Виноградовим, дають нагоду 

припускати, що Ольвія упродовж декількох десятиліть V ст. до н. е. перебувала в 

якихось взаєминах (можливо, і залежності) зі скіфами, але характер цих взаємин 

невідомий. Імовірною історичною аналогією взаємин сторін, як варіант, можуть 

бути взаємини Скілура у II ст. до н. е. (та басілеїв перших століть н. е.) з Ольвією, 

які, зокрема, супроводжувалися монетним карбуванням від імені царя (або його 

намісника, наприклад, Тімна чи Оріка), Але очевидно, за повне функціонування 

інших полісних інститутів самоврядування. Ухвалення гіпотез про ідентифікацію 

Оріка і Тімна вимагає перегляду деяких історичних положень, висунутих Ю. 
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Виноградовим, наприклад, щодо ролі Скіла в Ольвії, з урахуванням знайдених в 

Ніконії монетних емісій цього скіфського царя (ΣΚ, ΣΚΥ, ΣΚΥΛ, ΣΚΥΛΕ), 

непорівнянних за інтенсивності [52, с. 93] з ольвійськими емісіями монет з 

легендами ΘΥ і ΑΡΙΧ(Ο) [136; 52, с. 92].  

Один з варіантів інтерпретації видавцем [295, с. 47-48, 79, 27, 57, 79] графіто 

Ἀναπέρρης Ἀναχύρσοˉ Σκ(ο)λοτης...– Анапер Анахірса, сколот..., передбачає, що 

амфора з «батьківським» медом була доставлена в ольвійське святилище Аполлона 

сином скіфського мудреця Анахарсіса (Herod. IV) з племені сколотів. 

Мольпи. Присвята I.Оlbiа 58+IosPE. I2. 307. У групі присвятних написів 

ольвійських мольпів (I.Olbia 55, I.Olbia 56, I.Olbia 57, I.Olbia 58, I.Olbia 63, I.Olbia 

167), знайдених на теменосі в середині минулого століття, виділяється відносним 

збереженням тексту постамент IGDOP 2 (=I.Оlbiа 58) (рис. 6).  

Реконструкція цього напису викликала дискусію, яка відображена у низці 

статей (Див. нижче). Однак, не зважаючи на очевидний прогрес в реконструкції 

тексту, до цього дня продовжують існувати альтернативні варіанти читання 

присвятної (епонімної) формули ольвійських мольпів. Мета запропонованого нижче 

дослідження – уточнення читання напису I.Оlbiа 58 (=IGDOP 2) на базі возз’єднання 

з фрагментом IosPE. I2. 307 і спроба просопографічного аналізу возз’єднаних 

написів [228, с. 44-53; 240, с. 386-387; 244, с. 118-125; 475]. 

Першовидавцями напису I.Оlbiа 58 був запропонований варіант реконструкції 

як: [μ]ολ[πο]ί με ἀνέθεσαν {Ε}  

Ἀπόλλωνι Δ[ε]λφινίωι  

ἐπὶ Διονυ[σο]δώρο τõ Λη-  

ναίο Μολπ[αγόρεω ἄρχον]-  

τος στεφ[ανηφόρο (?)] 

 Ἑκατ[…..] 

Далі розглянуті пропоновані епіграфістами варіанти відновлення тексту 

напису мольпів IGDOP 2; водночас реконструкція перших трьох рядів не 

спричинила різночитань. П. Каришковський [121, с. 149-157] розкритикував 
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можливість існування колегії архонтів-стефанефорів і запропонував варіант читання 

як: «...ἐπὶ Διονυ[σο]δώρο τõ Ληναίο Μολπ[εός τõ Λέον]τος, Στέφ[ανος τõ δείνος,] 

Ἑκατ[αίος τõ δείνος». 

На основі перших рядів сакрального закону мілетських мольпів I.Milet 102-103 

(Syll. 57.1): «ἐπὶ Φιλτέω τ Διονυσίο μολπῶν αἰσυμνῶντος...» Фріц Граф [443, с. 209-

215] дав своє безперечне відновлення четвертого ряда як «...μόλπ[ῶν 

αἰσυμνῶν]τος...». Ф. Граф також запропонував альтернативні варіанти відновлення 

фрагмента ΣΤΕΦ[…] як στεφ[ανηφόροντων або як особисте ім’я Στέφ[ανος], що 

відкриває перелік імен. Розвиваючи першу з цих альтернативних ідей, В. Яйленко 

[385, с. 32] дав такі варіанти відновлення ряда: στεφ[ανηφόροντων] — 

στεφ[ανηφόρων] — στεφ[ανηφόρο]. В. Яйленко також ввів у науковий обіг 

формулу μόλπῶν αἰσυμνῶντος στεφανηφόρων – «айсімнет мольпів стефанефорів», 

котра, як він вбачав, присутня у всіх інших пам’ятках ольвійских мольпів. До 

другого варіанту читання (Στέφ[ανος]) схилявся П. Каришковський [129, с. 82-88]. У 

відношенні останнього збереженого ряда ΕΚΑΤ[....] В. Яйленко [62, с. 6-12] 

пропонував реконструкцію στεφ[ανηφόρο έκ δ]εκάτ[ης από...]; він вважав, що в 

написі ідеться про передачу мольпами Аполлону Дельфінію десятини від якоїсь 

здобичі. Таке формулювання викликало полемічні зауваження П. Каришковського 

[132, с. 43]. 

В результаті завершення дискусії провідними дослідниками [52, с. 112; 132, 

с. 42-50; 383, с. 40] прийнято читання присвяти IGDOP 2 в редакції Ф. Графа як 

«...ἐπὶ Διονυ[σο]δώρο το Ληναίο μόλπ[ῶν αἰσυμνῶν]τος στεφ[ανηφόρων (vel – 

ρόντων) ΕΚΑΤ…». Присвята колегії мольпів IGDOP 2 дотепер викликає велику 

цікавість дослідників [437; 447, с. 57-93; 504]. 

Підставою для початку запропонованого дослідження послужили прості 

опрацювання: лапідарні написи, наведені в IosPE. I2. і I.Olbia, попередньо 

об’єднувалися у групи за різними критеріями, зокрема, за стилем шрифту 

(стойхедон, курсивний тощо), розміром літер, відстані між рядами, кольором і 
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структурою каменю тощо. Фрагменти IGDOP 2 і IosPE. I2. 307 (рис. 7) потрапили в 

одну групу за збігом розмірів літер (0,02 м) і відстані між рядами. Матеріал обох 

фрагментів – білий дрібно-зернистий мармур. Обидва написи виконані в манері 

стойхедон. Фрагмент IosPE. I2. 307 і П. Каришковським [132, с. 43] і В. Яйленком 

[383, с. 40] віднесений до документів ольвійських мольпів.  

Можливість візуально досліджувати пам’ятку IosPE. I2. 307 відсутня внаслідок 

його втрати (за інформацією П. Каришковського. Натомість, є суперечлива 

інформація про те, що фрагмент IosPE. I2. 307 зберігається у якомусь музеї Санкт-

Петербурга), тому використана інформація видавця, В. Латишева. Отже, якщо в 

реконструйований Ф. Графом [443, с. 209-215] четвертий рядок напису IGDOP 2 

ввести (у відповідні вічка, з урахуванням стилю стойхедон) літери першого ряда 

(...ΙΣΥ...) напису IosPE. I2. 307, тоді літери другого ряда (...ΟΡΟΙ...) цього фрагмента 

також «вписуються» в текст (рис. 8). Фрагмент IosPE. I2. 307, досить імовірно, 

з’єднується з постаментом IGDOP 2 в контакті зі своєю верхньою крайкою, яка 

проходить за внутрішню розмічальну лінію першого ряда.  

Возз’єднання фрагментів підтверджує реконструкцію Ф. Графом четвертого 

ряда і дає однозначне прочитання дискусійного п’ятого ряда присвяти IGDOP 2: 

[μ]ολ[πο]ί με ἀνέθεσαν {Ε}  

Ἀπόλλωνι Δ[ε]λφινίωι  

ἐπὶ Διονυ[σο]δώρō τõ Λη-  

ναίō μόλπ[ῶν α]ἰσυ[μνῶν]-  

5 τος στεφ[ανηφ]όροι  

Ἑκατ[αῖō? το? … 3 літери…]ΜΟ[..., 

тобто «Мольпи мене присвятили Аполлону Дельфінію за часів Діонісодора, сина 

Лінея, айсімнета мольпів; стефанефори Екат... [8 літер]... мо... ». 

Треба згадати про нібито суперечність, що виникає під час запропонованої 

реконструкції; В. Латишев зазначив, що фрагмент IosPE. I2. 307 обламаний з усіх 

боків, за винятком лівого краю плити. Однак, на малюнку видавця (рис. 7) явно 

видно, що горизонтальні розділові лінії не досягають краю плити. Це свідчить про 
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те, що епіграфічне поле тут порушено; це підтверджують і штрихи на рисунку, які 

імітують втрачену частину берега. Зіставлення розмірів берега з лівого краю напису 

IGDOP 2 і фрагмента IosPE. I2. 307, які розрізняються практично удвічі (приблизно 

1,5 і 3 см, відповідно) також дає деякі аргументи до того, що ліва сторона фрагмента 

IosPE. I2. 307 зруйнована. Крім того, важливий аргумент в тому, що фрагмент IosPE. 

I2. 307 насправді не є лівим краєм плити, дає порушення встановленого Ю. 

Виноградовим [62, с. 7] принципу складового перенесення в ольвійському 

стойхедоні (у ньому ряди закінчувалися на повні склади і мали різну довжину). На 

цій основі припускається, що п’ятий рядок завершувався словом στεφ[ανηφ]όροι. 

Відмічається, що проф. А. Аврам [405, no. 303] у критичній лемі, присвяченій 

возз’єднанню фрагментів IGDOP 2+IosPE. I2. 307, що розглядається, обережно 

завершує рядок як (vac?). Важливий аргумент в справедливості пропонованої 

реконструкції полягає і в тому, що фрагмент IosPE. I2. 307, принаймні, віртуально, 

з’єднується в контакті з постаментом IGDOP 2. Водночас, написів Ольвії V ст. до н. 

е. відомо вельми мала кількість, що також можливо розглядати як важливий 

аргумент на користь возз’єднання написів. Отже, за наявності низки розглянутих 

вище аргументів про можливість возз’єднання написів IGDOP 2 і IosPE. I2. 307, 

подолання протиріччя щодо лівого краю плити, по-перше, може полягати в тому, що 

цей край фрагмента був оброблений під час вторинного використання каменю. По-

друге, В. Латишев міг використовувати не зовсім якісний естампаж. (Про деякі 

неточності в описі пам’яток у IosPE попереджав Ю. Виноградов [46, с. 46-75]). 

Треба врахувати, що постамент IGDOP 2 знайдений в цистерні теменосу; обставини 

знахідки фрагмента IosPE. I2. 307 невідомі. Не виключається, що внаслідок різних 

умов перебування в культурному шарі (або вторинного використання) зовнішній 

вигляд мармурових фрагментів IGDOP 2 і IosPE. I2. 307 може істотно відрізнятися. 

Запропоноване возз’єднання написів IGDOP 2 і IosPE. I2. 307 здобуло повне 

схвалення проф. А. Аврама [405, no. 303]. Також щодо возз’єднання написів IGDOP 

2 і IosPE. I2. 307 здобувачем отримано короткого листа від проф. Фріца Графа: 

«Splendid! The identity with I.Olbia 2 is now perfect. Dr. Fritz Graf. 426 University Hall, 

230 N Oval Mall Columbus, OH 43210». 
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Возз’єднання напису IGDOP 2 з фрагментом IosPE. I2. 307 не створює 

принципово нового читання п’ятого ряда, однак, показує, що жоден з варіантів, 

запропонований дослідниками, не є правильним. Нове прочитання напису IGDOP 2 

також скасовує формулу μόλπῶν αἰσυμνῶντος στεφανηφόρων (vel –ρόντων), 

поширену В. Яйленком [385, с. 35] і на інші пам’ятки ольвійських мольпів. П’ятий 

рядок присвяти IGDOP 2 завершувався словом στεφ[ανηφ]όροι, на користь чого 

свідчить відсутність зовнішньої розділової лінії [192, с. 104] після «ι» на фрагменті 

IosPE. I2. 307, отже, припущення В. Яйленка читати тут першу літеру слова δεκάτη 

не вірно. З урахуванням отриманих матеріалів не є правильним і виконане В. 

Яйленком [385, с. 40-41] датування і інтерпретація фрагмента IosPE. I2. 307, який 

віднесений їм до першої половини V ст. до н. е., в той самий час, основна частина 

напису (IGDOP 2) датується цим дослідником орієнтовно останньою третиною V ст. 

до н. е. – початком IV ст. до н. е. Для Ольвії, з огляду на скромний розмір 

лапідарного архіву V ст. до н. е. і його переважно фрагментарний стан (відомі 

фрагменти, що містять 2-4 літери), неприйнятним є датування методами палеографії 

з точністю до чверті століття [62, с. 6-12; 449] і більш об’єктивними є висновки, за 

якими напис мольпів загалом належить до другої половини V ст. до н. е. – раннього 

IV ст. до н. е. 

Запропоноване відновлення п’ятого ряда переносить дискусію з реконструкції 

на наступний, шостий рядок напису IGDOP 2. Возз’єднання напису IGDOP 2 і 

фрагмента IosPE. I2. 307 додає в цей фрагментований рядок літери...ΜΟ..., що 

відповідає двом першим виданням В. Латишевим фрагмента IosPE. I2. 307. Ці 

літери, однак, під час повторного розгляду естампажа видавцем, були вже непомітні. 

Безумовно, має рацію В. Яйленко [385, с. 40] у тому, що ці літери були в тексті 

напису. Заразом, прийняти його версію про те, що вони стосуються слова μολποί 

неможливо, тому що після слова στεφ[ανηφ]όροι мусить іти перелік імен. Для 

реконструкції імені стефанефора Ἑκατ[....] П. Каришковський [132, с. 43] 

запропонував варіанти Ἑκαταῖος або Ἑκατωνύμος. У цей перелік можливо додати 

поширений ольвійський аналог імені Ἑκαταῖος – Ἑκατέων, а також засвідчене в VI 
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ст. до н. е. в Ольвії ім’я Ἑκατοκλῆς. Ім’я Ἑκατοδώρος (і деякі інші) для 

реконструкції має лише теоретичну цікавість, оскільки в Ольвії не зафіксовано. 

Послідовно перемальовуючи на збереженому фрагменті епіграфічного берегу 

напису IGDOP 2 і лакуні літери «α», «ε», «ο» і «ω», можливо переконатися в тому, що 

наступною літерою після Ἑκατ[....], має бути «α», оскільки саме ця літера через 

свою форму не залишає слідів в збереженому фрагменті епіграфічного берегу. Отже, 

ім’я стефанефора, швидше за все, може бути реконструйовано як Ἑκατ[αῖος. (З 

іншого боку, Ἑκατ[αῖος є гіпокористичним варіантом імені Ἑκατωνύμος; 

застосуванні гіпокористичної форми у офіційному документі є малореальним). До 

речі, реконструкція Л. Дюбуа (IGDOP 2) [353] з урахуванням іонійського діалекту – 

Ἑκατ[αῖō. У такий спосіб, реконструкція шостого ряда пропонується в такому 

варіанті: Ἑκατ[αῖō? τõ?... 3 літери...]МO[... Літери ΜΟ, ймовірно, належать до 

патроніма стефанефора на ім’я Ἑκατ[αῖος... Як зазначалося вище, це ім’я є 

характерним для роду Анаксимандрів та, імовірно, інших. Можливо лише 

припустити, що патронім цього Гекатея міг бути, наприклад, Ἑρ]μο[λάιō] тощо. 

Раніше були встановлені характерні родові імена ольвійських аристократів 

[219, Додаток №5]. Тому не позбавлене цікавості дослідження написів мольпів з 

позиції просопографії. Нижче наведені деякі міркування щодо просопографії напису 

IGDOP 2. Ім’я та патронім айсімнета мольпів Διον[υσ]οδώρō τõ Ληναίō пов’язані з 

культом Діоніса. Двохосновні теофорні імена Διονυσοδώρος, Ἀπολλόδωρος, 

Διοδώρος та інші характерні для відомого жрецького роду Діонісіїв [219, с. 171], 

звідки можлива гіпотеза про те, що айсімнет мольпів Διον[υσ]οδώρō τõ Ληναίō є 

родоначальником якоїсь гілки роду Діонісіїв [219, с. 171]. З урахуванням напису 

IGDOP 92 пропонується один з варіантів гіпотетичної реконструкції шостого ряда 

присвяти IGDOP 2: Ἑκατ[αῖος τõ Δη]μό[κλō]. Пам’ятаючи про реконструкції 

попередниками п’ятого ряда, запропоноване відновлення шостого ряда присвяти 

IGDOP 2 треба вважати лише умовним робочим варіантом. Ця реконструкція 

базується на нечисленності ольвійських аристократичних родів, колишніх мольпів 
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[129, с. 87; 279, с. 13; 284, с. 196; 52, с. 114; 219, с. 31]; нижче буде наведений також 

історичний аргумент на користь Діонісіїв. 

Історична доля присвяти IGDOP 2, яка знайдена у цистерні теменосу, 

надзвичайно інформативна і пов’язана з клановою боротьбою; вона буде розглянута 

в наступних розділах. 

Присвята I.Olbia 63. Уточнене читання присвяти мольпів I.Olbia 58+IosPE. I2. 

307 відкриває шлях до нової реконструкції [244, с. 80-89] ще одної пам’ятки – 

напису на мармуровому жертовному лутерії I.Olbia 63, очевидно(?), складеному з 

двох фрагментів, один з яких (А) знайдений в 1906 р. Б. Фармаковським і 

опублікований В. Латишевим (IosPE. I2. 273). Під час публікації видавець зазначив 

двоточкову інтерпункцію і відновив напис, як [οἱ ἔμπ]οροι: δ[…]? Пропонована 

видавцем реконструкція тексту, що згадує купців як дедікантов присвяти для 

розглянутого часу (V ст. до н. е.) не є типовою. Із семи десятків написів античного 

світу зі згадкою οἱ ἔμπόροι лише одна (SEG 21:37) віднесена до 430/1? р. до н. е. Всі 

інші датовані пізніше 330-х рр. до н. е. (IG II 337, 343, 416, 3493 та інші). За 

аналогією з уточненою реконструкцією присвяти IGDOP 2, запропоноване В. 

Латишевим читання фрагмента А як [οἱ ἔμπ]οροι: δ[…]?, очевидно, бажано змінити 

на […στεφανηφ]όροι: δ[…..]?  

Коротко розглянула обидва фрагмента напису I.Olbia 63 в 1959 р. В. Скуднова 

[26, с.250-253; 323, с.252]; водночас, нею висловлено помилкове припущення, що 

фрагменти є складовою частиною мармурового лутерію I.Olbia 67, що зберігається в 

Миколаївському краєзнавчому музеї. З публікації В. Скуднової неясно, чи сходяться 

за зламом обидва фрагменти. У той самий час, у статті [313, с. 325-336] С. Саприкіна 

і Н. Федосєєва наголошується, що фрагменти А і Б за зламом не сходяться. 

Під час публікації пам’ятки I.Olbia 63 (рис. 9) видавцями зазначено, що 

фрагменти А і Б сходяться за зламом і прийнято читання фрагмента А в редакції В. 

Латишева. Фрагмент Б, що містить п’ять літер – […]ΔΔΗΣΜ[...], на думку видавців, 

відновленню не підпадає (схоже, що видавці I.Olbia все ж мали нагоду оглянути 

написи, що зберігаються в Санкт-Петербурзі). Пам’ятка віднесена до V ст. до н. е. 
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До реконструкції пам’ятки I.Olbia 63 також звертався В. Яйленко [385, с. 40 ; 26, 

с. 250-253]. Варіант його відновлення передбачає, що фрагменти А і Б за зламом не 

сходяться: [?μόλπῶν αἰσυμνῶν e.g. Ἀπόλλωνι]δης Μ[...και οι στεφανηφ]όροι 

Δ[ελφινίωι]. Ця реконструкція, однак, суперечить наведеному В. Яйленком тексту 

уламка Б як …ΔΔΗΣΜ... (тобто присутні дві дельти поряд). Ймовірно, ключ до 

інтерпретації тексту дають одно- і двоточкові інтерпункції, що явно видні на 

фотознімках видавців. (Цей розділовий знак в грецьких лапідарних написах [444, 

с. 394] починає поступово зникати з кінця V ст. до н. е.; на рубежі V-IV ст. до н. е. 3 

крапки зникають остаточно, зрідка трапляються лише одна або дві крапки. Ця 

інформація є непрямим підтвердженням того, що датування напису стефанефорів 

I.Olbia 63 не виходить за межі V ст. до н. е.). Це дає підставу для читання усього 

напису як: [….στεφανηφ]όροι: Δ:Δη˙Σ˙Μ[…]? Тобто імена стефанефорів 

представлені тут у скороченому вигляді, можливо, через брак місця (?). 

Реконструкції імен стефанефорів за однією початковою літерою, безумовно, не 

реальні, хоча напрошуються гіпотетичні імена: Δ = Δ[ιονύσιος] (або Δ[ιονυσοδώρος], 

Δη = Δη[μήτριος Δη[μοκῶν], Δη[ΐμαχος], Μ = Μολπαγόρης тощо. Більш того, з 

огляду на різні думки фахівців щодо того, чи сходяться фрагменти за зламом, 

наведені вище матеріали можуть бути прийнятими лише умовно. На жаль, 

можливості для de visu цих цікавих пам’яток майже немає. 

Нове (умовне!) читання напису I.Olbia 63 підтверджує віднесення його 

попередниками до групи присвят ольвійських мольпів (I.Olbia 56, I.Olbia 57, I.Olbia 

58, I.Olbia 167). Мармуровий лутерій з відновлюваним діаметром 1,1 м мав довжину 

кола для розміщення тексту присвяти понад 3 м. Ймовірно, текст напису традиційно 

передбачав згадку колегії мольпів, як дедіканта, ім’я та епіклезу божества – 

Аполлона Дельфінія, рік випуску у вигляді імені, патроніма і посади айсімнета 

мольпів – епоніма, за яким слідував, можливо, перелік стефанефорів – збережений 

фрагмент I.Olbia 63. Однак, під час такої гіпотетичної реконструкції з урахуванням 

заповнення лакуни залишається досить значних розмірів вільне місце на крайці 

блюда. Це означає, що, можливо, текст був ще довшим. Звертає на себе увагу досить 
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грубе виконання напису на лутерії I.Olbia 63, що різко контрастує з його 

призначенням і вартістю. Тут доречно зауваження А. Русяєвої про те, що «...серед 

присвятних дарів Аполлону відсутні прості посудини. Це привізний високої якості 

посуд, дорогі мармурові лутерії з прекрасно вирізаними присвятами...» [279, с. 17]. 

Можливо припустити, що напис зі скороченнями імен може бути більш пізньою 

припискою посади стефанефорів і їх скорочених до однієї-двох літер імен у 

фрагменті I.Olbia 63. На цій основі пропонується один з можливих варіантів 

інтерпретації непрофесійного виконання напису мольпів на мармуровому блюді 

I.Olbia 63. Нечисленні знахідки жертовних лутеріїв створюють нагоду поставити 

завдання про перевірку належності фрагментів I.Olbia 63 і I.Olbia 60 одному 

лутерію. (Напис I.Olbia 60 датується видавцями другою половиною V ст. до н. е.). 

Підставою для постановки такого завдання традиційно служить збіг геометричних 

характеристик лутеріїв I.Olbia 60 і I.Olbia 63: діаметр, що відновлюється, 

відповідно, 1 м і 1,1 м, висота епіграфічного берегу лутеріїв 0,047 м і 0,046 м, 

відповідно; висота літер 0,023-0,027 м і 0,027 м, відповідно. Напис I.Olbia 60, як 

випливає з фотографії, виконаний явно більш тонкими і більш акуратними літерами 

в порівнянні з написом I.Olbia 63. Збігається матеріал обох лутеріїв – білий 

крупнозернистий мармур. Інформації про геометричний профіль лутеріїв немає, що, 

однозначно, визначає необхідність de visu. Крім того, огляд цих написів настійно 

необхідний, оскільки у дослідників зазначаються протиріччя в об’єднанні 

фрагментів А і Б лутерія I.Olbia 63. 

Присвята I.Olbia 167. Уточнене прочитання напису IGDOP 2 = I.Olbia 58 дає 

нагоду також подолати альтернативу в реконструкції фрагмента слова στεφ[…] в 

написі мольпів I.Olbia 167. Видавці I.Olbia 167 і А. Білецький [13, с. 106] 

пропонували читання цього слова як στέφ[ανος], що прийнято в колективному 

дослідженні [179, с. 354]. П. Каришковський [132, с. 43-44] утримався від 

реконструкції, зазначивши, що напис може бути включено в число ольвійських 

документів, пов’язаних з діяльністю мольпів. В. Яйленко [385, с. 40] і Ф. Граф [443, 

с. 213] відновлювали це слово як στεφ[ανηφόρο…], що тепер підтверджується 

написом I.Olbia 58. Розглянута присвята Аполлону від ольвійських мольпів (I.Olbia 
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167) аналогічно фрагменту (I.Olbia 63), виконана дуже грубо, практично надряпана. 

Одним з варіантів інтерпретації цієї пам’ятки, яка має неофіційний характер і за 

технікою виконання міститься на грані між лапідарними написами і графіті [13, 

с. 107], є випуск його у зв’язку з якими-небудь екстраординарними подіями, 

пов’язаними із загостренням суспільно-політичної ситуації в Ольвії [219, c. 202] 

(встановлення реальної причини грубого виконання написів недосяжно). Безумовно, 

така інтерпретація не виходить за рами робочої схеми і доведена бути не може. 

Першовидавці напису I.Olbia 167 датують його не пізніше другої чверті V ст. до н. 

е., зазначаючи схожість його шрифту з шифром декрету про проксенію I.Olbia 1. П. 

Каришковський [132, с. 43], однак, датує цей напис сумарно до V ст. до н. е., чому, 

імовірно, треба віддати перевагу. 

Напис I.Olbia 167, на думку В. Яйленка [385, с. 39], імовірно, містить ім’я 

айсімнета мольпів, якогось Ἀπόλλ[…] Διο]νυσ[ίου. Це дає змогу висловити гіпотезу 

про віднесення цієї особи до згадуваного вище жрецького роду Діонісіїв, як за 

характерним ім’ям, так і за патронімом. Серйозну суперечність породжує грубе 

виконання написів мольпів I.Olbia 63 і I.Olbia 167, що абсолютно не ув’язується зі 

статусом колегії мольпів. Усунення цього протиріччя, проте, не виходить з області 

припущень.  

Присвяти I.Olbia 55, 57, 59. У написі на мармуровій плиті I.Olbia 55 V ст. до 

н. е. просопографічна інформація може бути прихована у фрагментованому 

третьому ряду: 

 […………….]ἀ νέθε[σα ν]  

 [Ἀπ όλλωνι Δελ]φιν[ίω]ι  

3 […………..]γερα?[….. ] 

 [ ………….. ]Ο?[ ….. ] 

«...присвятили Аполлону Дельфінію...дари(?)...». П. Каришковський [132, 

с. 43] пропонує читання:  

[μολποί ἀ]νέθε[σαν  

Ἀπόλ [λωνι Δελ]φινί[ωι επι [ 2-3 літери] 
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 [ 7 літер ]γερα[ 6-8 літер] 

 [ 8 літер ]ΟN[ 7-9 літер], 

тобто «Мольпи присвятили Аполлону Дельфінію за часів такого-то, сина такого-то, 

айсімнета мольпів». Фрагмент...ΓΕΡΑ... дослідник вважає фрагментом патроніма 

айсімнета, аналогічно і В. Яйленко [385, с. 38], однак, пропонуючи альтернативне 

читання фрагмента –...ΓΕΡΑ... або...ΤΕΡΑ.... 

[μολποί ἀ]νέθε[σαν Ἀπό λ] 

[λωνι Δελ]φινί[ωι επι…….]  

[…………]τερα[......μολπ-] 

[ων αἰσυμν]ῶν[τος στεφα-] 

[νηφόρων.....] 

Треба врахувати, що запропоноване нижче гіпотетичне подолання 

альтернативи в читанні першої літери в третьому ряду (Γ або Τ) є умовним, оскільки 

базується тільки на вивченні фото. Як видно з фотографій написів I.Olbia 55, I.Olbia 

58 і IGDOP 5 в стойхедоні вертикальна гаста тау розташовується у вічці 

симетрично. В той самий час, вертикальна гаста гамми зміщена вліво щодо центру. 

Водночас, горизонтальна гаста гамми досить протяжна і виходить за межі інших 

літер, розташованих у вертикальному ряду. Тау має більш коротку вертикальну 

гасту; саме такий варіант представлений в написі I.Olbia 55. Отже, палеографія 

напису нібито свідчить на користь відновлення фрагмента слова як...ТЕРА... 

Реконструкцію таку побічно підтверджують статистичні матеріали: 

фрагмент...ТЕРА... трапляється в написах античного світу (за даними сайту PHI) в 

шість разів частіше, ніж фрагмент...ГЕРА.... Нижче розглянуті варіанти 

реконструкції цього фрагмента як імені (патроніма) айсімнета мольпів. По-перше, у 

грецькій антропонімії є невідомими склади...ГЕРА... в середині імені, але 

зафіксовані вельми рідкісні імена, наприклад, Герасим, що починаються на Гера. 

Отже, після ЕΠІ повинно стояти ім’я айсімнета, потім артикль, наприклад, Т, ТО, 

ТОY, і патронім, який починався на ГЕРА[...]. З урахуванням стилю стойхедон, 



 159 

грецька антропонімія дає єдиний варіант ІG XII, 9 245 із рідкісним патронімом 

Γεραίου з Евбеї. Що стосується реконструкції фрагмента...ТЕРА, імена, що містять 

таке поєднання, у грецькій антропонімії відсутні. Звідси, найбільш імовірна 

реконструкція фрагмента одним з широко вживаних і не маючих відношення до 

просопографії слів, наприклад, πατέρα ὑστέρα, ενάτερα, δευτέρα тощо. 

Присвята I.Olbia 57. Права частина плити сірого щільного мармуру I.Olbia 57 

містить в четвертому ряду, судячи з аналогічних написів, наприклад, I.Olbia 58, 

закінчення особистого імені...ΧΟΣ. На жаль, реальної просопографічної інформації у 

цьому фрагменті бракує.  

Присвята I.Olbia 59. Фрагментована інформація з присвяти I.Olbia 59 V ст. до 

н. е.: […]ς Ἡ[ροδ]ότο Ἀπ[όλλωνι Δ]ελφινίωι vac трактується як закінчення імені в 

називному відмінку і наступний за ним фрагмент патроніма, наприклад, такий-то, 

син Геродота. Вище була запропонована гіпотеза про віднесення цього фрагмента до 

пращурів роду Геросонів-Геродорів.  

Просопографічні відомості щодо ольвійської тиранії. Тиранія в Ольвії, 

очевидно, тривала майже  століття, приблизно з 480 до 380 рр. до н. е. (Див. вище). 

Згідно з основним законом генеалогії за цей період повинно було змінитися три 

покоління тиранів. Однак, в умовах тиранії основний закон генеалогії 

«пробуксовує»; тиран, здебільшого, перебуває у владі до своєї смерті [370, с. 114-

139; 371, с. 132-142]. Відомості, що надаються рідкісними монетами з легендою ΕΠΙ 

ΠΑΥΣ(Α) та, на думку Ю. Виноградова, містять ім’я першого ольвійського тирана 

Павсанія (Павса), просопографічної інтерпретації [234] не піддаються (в Ольвії 

відомо defixio IGDOP 103 раннього IV ст. до н. е. з ім’ям, зокрема, Παυσαν[ί]ας, 

однак, віднесення його до характерного імені якого-небудь ольвійского роду 

неможливо. Окрім того, комплексне дослідження просопографії великої групи 

магічних пластин з Ольвії дає нагоду датувати defixio IGDOP 103  315-303 рр. до 

н. е.). Проте, ймовірно, тиран походив з нечисленної групи елітних родів. Випуск 

монет ΑΡΙΧ(Ο), які замінили монети ΕΠΙ ΠΑΥΣ(Α), може знайти аналогії з 
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випуском монет, наприклад, Скілура в Ольвії у II ст. до н. е.; прийнято вважати, що 

вплив скіфів не поширювався на політичну владу в Ольвії.  

Отже, згідно «робочої схеми» вважається, що до тиранічних сімей Ольвії 

належать Археанактиди, Анаксимандри, Аристократиди та Мольпагори. 

Просопографічні відомості, що стосуються цих тиранічних сімей Ольвії VІ-V ст. до 

н. е., вкрай незначні, і всі вони є непрямими: 

- серія присвятних графіті IGDOP 62, IGDOP 63 Аполлону Дельфінію від 

Тихона Гекатоклова, мабуть, підтверджує присутність в Ольвії на рубежі VІ – 

початку V ст. до н. е. вихідців зі знатного роду Анаксимандрів, висхідного до 

мілетських мольпів, як показано вище. Магічний напис SEG 30:930 (=IGDOP 101) зі 

згадкою, імовірно, представника цього роду Ἰητρόδωρος Ἑκατοκλέος датується V 

ст. до н. е. (Очевидно, з урахуванням історичних обставин застосування магічних 

заклять цей напис можливо датувати останньою чвертю V – першою чвертю IV ст. 

до н. е. Таке датування цілком погоджується з синхронізованим епонімним 

Каталогом, оскільки просопографічні паралелі між цим Каталогом та написом SEG 

30:930=IGDOP 101, на відміну від більшості магічних написів, відсутні). 

Аргументом до того, що цей рід причетний до тиранії, очевидно, є зникнення його у 

подальшому. Відомостей про присутність Аристократидів в Ольвії в першій 

половині IV ст. до н. е. немає, що може бути пов’язано з вигнанням (добровільним 

виїздом?) тирана. Достовірно відомо, що Аристократиди з’являються в Ольвії з 

приблизно 350-344 рр. до н. е. (численним виконанням епонімної посади), що 

можливо інтерпретувати залагодженням конфлікту кланів і повернення цього роду з 

вигнання.  

- вище була висловлена гіпотеза про походження ольвійського тирана з 

мілетського роду Археанактидів, аналогічно Пантікапею. Ланцюжок суголосних 

імен мілетських епонімів може бути деяким (але дуже слабким!) підтвердженням 

гіпотези про можливий родинний зв’язок Анаксмандрів, Аристократидів та 

Археанактидів: Ἀλκμέων Ἱππάρχο  – Ἀλκμεωνίδης Ἀριστοκράτεος, Ἀριστοκράτης 
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Φερεκλέος – Ἀναξίμανδρος Φερεκλέος, Φερεκλῆς Πρηξιάνακτος  – Κυζικῆς 

Ἀρχεάνακτος;  

- будь-яких відомостей про рід Мольпагорів після повалення тирана бракує. 

Отже, «тиранічний» клан Ольвії гіпотетично ототожнюється, принаймні, з 

Аристократидами, Анаксимандрами, Археанактидами і Мольпагорами; 

- процес переселення в Ольвію, зокрема, аристократичних родин 

Анаксимандрів, Аристократидів, Мольпагорів міг тривати десятиліттями; ймовірно, 

співіснували відгалуження цих сімей, як в Мілеті, так і в Ольвії. Мілетський 

епонімний каталог також повідомляє, що виконання епонімної посади 

переривається, відповідно, Аристократидами  434 р. до н. е., Мольпагорами –  441 р. 

до н. е. Водночас, відомо, що  440 р. до н. е. в Мілеті, за допомоги Афін, унаслідок 

гострої боротьби був встановлений демократичний порядок і вигнані його 

противники [280, с. 25; 179, с. 360]. Звернувшись до епонімного Каталогу Мілета 

I.Milet 3 132, дійсно можна виявити, що в 430-х рр. до н. е. посади епонімів 

виконали Κριτόβουλος Ἀριστοκράτεος і Ἀλκμεωνίδης Ἀριστοκράτεος. Не 

виключено, що провідні мілетські аристократичні роди Анаксимандрів, 

Аристократидів, Мольпагорів тощо, можливо, бувши противниками демократичних 

перетворень, перебралися до Ольвії. Цей хронологічний період, як зазначалося 

вище, збігається з встановленням в Ольвії культу Аполлона Дельфінія і 

максимального розвитку колегії мольпів [284, c. 195]. 

Отримані матеріали доповнюють робочу гіпотезу Ю. Виноградова [49, с. 65-

90] про недемократичне правління в Ольвії  440 рр. до н. е. та прийняття 

ольвіополітами біглого екс-тирана Сінопи Тімесілея з сім’єю. Можливе синхронне 

переселення в Ольвію екс-тирана Сінопи і аристократичних сімей Мілета [285, с. 49] 

може інтерпретуватися якимось історичним процесом. Ольвія в 440-430 рр. до н. е. в 

суспільному плані, дуже ймовірно, нагадувала «гніздо» антидемократичних 

елементів, які були вигнані афінянами з Сінопи і Мілета. Це дійсно може 

трактуватися на користь існування в полісі тиранічного режиму. Безумовно, ці 

гіпотези створюють певні протиріччя гіпотезі щодо входження Ольвії в морський 
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союз з Афінами, хоча Ю. Виноградов наводить приклади ігнорування афінянами 

тиранічного режиму під час входження деяких полісів у цей союз [52, с.133]; 

- вся історія клану Аристократидів підтверджує його потужний економічний 

потенціал [219, с. 136], характерний для більшості відомих тиранічних родів. 

Аристократиди (так само, як і їх вороги, Діонісії!) мали найбільшу в Ольвії епонімну 

квоту – 14 років. Рівність епонімних квот Діонісіїв і Аристократидів створює 

підстави для гіпотези про якусь спорідненість тиранів і тираноборців. Ця гіпотеза 

може бути підтверджена і тим фактом, що тираноборець не вбив «чоловіка тирана» 

[52, с. 142]. Конкретні дії з набуття тиранічної влади в Ольвії невідомі. На нашу 

думку, достатньо послідовно (та із залученням переконливих аналогій з інших 

держав античного світу) гіпотезу щодо виникнення тиранії в Ольвії запропонував 

Ю. Виноградов [52, с. 141]. Далі йдуть деякі міркування щодо просопографії роду 

Аристократидів. Ім’я епоніма  431 р. до н. е. з мілетського Каталогу, Критобула 

Аристократова, в Ольвії трапляється тільки один раз на рубежі IV-III ст. до н. е. на 

вагових гирях [163, с. 127] – агораном Критобул. Як встановлено [219, с. 215], в цей 

період Аристократиди наближалися до піку своєї могутності в Ольвії і виконання 

посади агоранома представником Аристократидів більш ніж імовірно, з огляду на 

те, що родинна ознака в Ольвії була визначальною під час призначення на будь-яку 

посаду. Тому, з урахуванням суголосного імені Фрасібул з напису IosPE. I2. 166 (або 

Фрасідам з написів IosPE. I2. 25; I.Olbia 72), перелік характерних імен роду 

Аристократидів [219, c. 250], імовірно доповнюється ім’ям Критобул.  

Рід Мольпагорів також імовірно, пов’язаний з тираном, з IV ст. до н. е. в 

Ольвії не відомий. Серед інших, можлива гіпотеза про те, що Мольпагори дійсно 

виконували посади айсімнета мольпів в Ольвії, так, наприклад, вважає В. Яйленко 

[385, с. 66], мають відношення до тиранії і були вигнані (виїхали) на рубежі V- IV 

ст. до н. е. (разом із Аристократидами?). Як один з варіантів, можливо, Мольпагори 

переїхали в Пантікапей, з огляду на наявність пам’ятки CIRB 19 304-283 рр. до н. е. 

якогось [...]σκις Μολπαγόρου і до Ольвії більше не поверталися, на відміну від 

Аристократидів, які, згідно з епонімним Каталогом та новою інтерпретацією [259, 

с. 69-83] defixio SEG 50:702,IV, повернулися 350-344 рр. до н. е. [219, c. 248]. 
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Підставою для побудови гіпотези про переїзд ольвійських Мольпагорів у 

Пантікапей може слугувати, крім передбачуваної Ю. Виноградовим та В. 

Крапівіною, спорідненості ольвійських і боспорських тиранів, присвята з Керчі 

CIRB 19, що інтерпретується тут як свідчення присутності гілки Мольпагорів і в 

Пантикапеї. З огляду на рідкість імені, можливо припускати, що якісь пращури цієї 

особи згадуються в списку Fayoum 3:193 III ст. до н. е. з Фаюма (Єгипет): 

Μο[λ]παγό[ρ]ας Β[οσπ]ορίτης – Мольпагор Боспорит [512]. Ім’я Мольпагор більше 

не згадується у написах Північного Причорномор’я. 

Тиран і Панське-І. Серед інших, є припущення про те, що група 

опозиціонерів, яка, швидше за все, добровільно виїхала з Ольвії  380 рр. до н. е., 

заснувала, відповідно до неодноразово апробованої в грецькій історії моделлю, 

власний центр влади на околиці хори – поселення Панське-І. Історіографія цього 

питання pro et contra, досліджена у працях [54, с. 61; 105, с. 21-37]. Нижче проведено 

коротке дослідження цієї гіпотези. Є інформація про те, що початок поступового 

відродження [335, с. 132; 177; 277, с. 26-46] ольвійської хори належить до останньої 

чверті V ст. до н. е., водночас, заснування поселення Панське-І також належить до 

останньої чверті V ст. до н. е. Отже, обидві ці події, якщо прийняти заснування 

Панського-І ольвіополітами, є віддзеркаленням, ймовірно, єдиного процесу. 

Очевидно, цей процес почався на 40-50 років раніше виїзду опозиції з Ольвії, що не 

відповідає «робочій схемі» Ю. Виноградова [52, с. 121; 260, с. 38]. Для подальшого 

дослідження гіпотезу можливо змінити: опозиціонери знайшли укриття у наявному 

поселенні Панське-I (така гіпотеза також відома [221, с. 186-192]). Є декілька 

непрямих аргументів на користь того, що, принаймні, Аристократиди дійсно 

перебували саме на поселенні Панське-І. Перший – хронологічні відповідності [219, 

с. 204]: поява цього роду в Ольвії з 350-344 рр. до н. е., що фіксується за частим 

виконанням епонімної посади, синхронному припиненню першого, так званого 

«ольвійського», періоду життя цього поселення і його загибелі в пожежі. Це 

створює деякі підстави припускати, що Аристократиди приблизно через 30-35 років 

повернулися до Ольвії, рятуючись від небезпеки. Безумовно, їх поверненню 

передували якісь контакти та угоди з Леократидами-Евресибіадами, які 
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контролювали ситуацію в Ольвії в цей період. Нещодавно також була 

запропонована гіпотеза [259, с. 69-83] щодо варіанта інтерпретації відомого графіто 

Λεωκράτης з Панського-І. Графіто знайдено на некрополі, а ім’я Леократ 

представлено у номінативі. Тим самим це графіто може бути віднесено до магічних 

написів. З урахуванням наявної гіпотези про перебування на поселенні Панське-I 

політичної опозиції, яку вигнано з Ольвії  380 рр. до н. е., вказане графіті 

інтерпретується як прокляття, адресоване синові тираноборця Леократу, сину 

Евресибія. Другий непрямий аргумент стосується до статусу поселення Панське-I. 

Нижче побудована гіпотетична модель периферійного поселення, в якому проживає 

ворожа полісу політична опозиція. Очевидно, що такий об’єкт мусить мати подібну 

материнському полісу матеріальну культуру і культурні традиції; Але водночас, 

економічні та політичні зв’язки такого об’єкта з полісом відсутні. Такий статус 

поселення Панське-І підтверджується паралелями [105, с. 28] в матеріальній 

культурі і поховальному обряді в першій половині IV ст. до н. е. У той самий час, 

брак економічних зв’язків поселення Панське-І з Ольвією в першій половині IV ст. 

до н. е. підтверджує знахідка лише однієї ольвійської монети. Але це стосується вже 

III ст. до н. е. Водночас, знайдено монету першої половини IV ст. до н. е. з досить 

віддаленої Істрії [105, с. 28]. З іншого боку, якщо заснування Ольвією Панського-I і 

вигнання тирана хронологічно розділені приблизно 40-50 роками, тоді на цьому 

поселенні повинні бути присутніми монети Ольвії останньої чверті V– першої 

чверті IV ст. до н. е. як підтвердження наявності економічних зв’язків. Крім того, 

гіпотеза про контакти опозиції з полісом в період, що передує руйнуванню 

Панського-I (середина IV ст. до н. е.) також повинна припускати наявність 

ольвійських монет. Таких, однак, не виявлено; представляється доцільним на 

даному етапі відкласти, до виявлення нових матеріалів, як гіпотезу про заснування 

Панського-I ольвіополітами, так і гіпотезу про укриття тут прихильників тирана. 

Більше того, вирішення цих питань, очевидно, має базуватися на комплексному 

дослідженні і явно виходить за межі запропонованих просопографічних студій.  
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3.2 Просопогрфія і суспільно-політична історія Ольвії пізньокласичної- 

ранньоелліністичної доби (друга чверть IV – перша чверть III ст. до н. е.). 

Дата повалення тиранії. Початок ведення Каталогу. 

 

 Подальше дослідження з проблеми ольвійської тиранії обмежується двома 

питаннями: встановленням приблизної дати повалення тиранії, що збігається з 

початком ведення епонімного Каталогу та просопографічною інтерпретацією 

процесу повалення тиранії, тобто виявлення осіб та сімей, причетних до повалення 

тирана. Дослідження це хронологічно охоплює пізньокласичну історію Ольвії. 

Просопографічна гіпотеза щодо повалення тиранії в Ольвії представляється 

такою. Ймовірний утиск прав стефанефорів, що походили з вищої ольвійської еліти 

(Діонісії, Леократиди-Евресибіади, Пантакли-Клеомброти) айсімнетом мольпів – 

тираном, вихідцем, можливо, з клану Аристократидів-Мольпагорів або 

Археанактидів, призвів до ініційованої Леократидами-Евресибіадами (та їх 

сподвижниками Діонісіями і Пантаклами-Клеомбротами) повалення тиранії. 

Лідером тираноборців є виходець з роду Леократидів-Евресибіадів [52, с. 142] 

Евресибій, син Сіріска. Сподвижник [289, с. 79; 259, с. 69-83] тираноборця – 

представник роду Пантаклів-Клеомбротів, Гікесій, син Гекатеоніма (IosPE. I2. 160). 

Можливо, що в групі сподвижників був і член спілки мольпів, виходець з роду 

Діонісіїв, Аполлодор?, син Діонісія, дедікант присвяти мольпів I.Olbia 167, а також 

Аристід Діонісіїв; зв’язок Діонісіїв і Леократидів-Евресибіадів спостерігається 

упродовж століть. Запропонована гіпотеза розвиває матеріали А. Русяєвої про те, що 

повалення тиранії ініційовано вищими аристократичними колами [284, с. 207]. 

Перший етап боротьби клану Аристократидів-Мольпагорів та, можливо, 

Археанактидів проти клану Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів і Пантаклів-

Клеомбротів вивів у політичні лідери поліса Леократидів-Евресибіадів, що 

підтверджується подальшою появою відносно великої кількості їх лапідарних 

написів. Другий етап цієї боротьби в III ст. до н. е., однак, вивів у лідери Діонісіїв. 

За інформацією Є. Леві [199, с. 88], присвята IGDOP 2 = I.Olbia 58, видана за 

часів айсімнета мольпів з роду Діонісіїв, залишалася на теменосі і в період 
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еллінізму, ймовірно, символізуючи перемогу [219, с. 202] клану Діонісіїв-

Лекратідів-Евресибіадів над тираном. Майже неможливо допустити, щоб в цій 

пам’ятці містилося ім’я поваленого політичного супротивника. Зазначена 

інформація дає нагоду гіпотетично звести «повалення тиранії» до одного з епізодів 

багаторічної боротьби найпотужніших ольвійських кланів, ймовірно, 

Аристократидів-Археанактидів-Мольпагорів проти Діонісіїв-Леократидів-

Евресибіадів [234]. Це також є досить переконливим підтвердженням того, що 

конкретні особи, колишні мольпи, після повалення тирана-айсімнета (?) стали 

жерцями Аполлона Дельфінія, отже, їм не було сенсу знищувати свої присвятні 

написи від імені спілки мольпів [219, с. 202]. Пропонована гіпотеза не суперечить 

думці А. Русяєвої про те, що мольпи служили і жерцями Аполлона Дельфінія [279, 

с. 13]. Очевидно, що спілка мольпів не стала після перемоги демократії якоюсь 

таємною або малоактивною організацією [284, с. 195] та була дійсно ліквідована. 

Саме брак (з початку IV ст. до н. е.) написів цієї спілки підтверджує, що тираном міг 

бути айсімнет. Отже, суть подій, що відбулися в Ольвії  380 рр. до н. е., полягає, 

ймовірно, у наступному: особи, які були у владі до перевороту, усунувши лідера-

тирана, який утискав цих осіб, залишилися у владі і пізніше [219, с. 202]. 

Простоявши на теменосі майже 150-170 років, присвята IGDOP 2 = I.Olbia 58 була 

розбита, і фрагмент її, відомий як I.Olbia 58, скинутий в цистерну  260-х рр. до н. е., 

тобто в період чергового різкого загострення конфлікту [264, с. 155; 219, с. 213] 

олігархічних кланів Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів проти Аристократидів, який 

тоді завершився перемогою Аристократидів [219, с. 214]. Після 380 рр. до н. е. в 

Ольвії ствердилася, ймовірно, олігархічна демократія, яка, за винятком 

короткочасного періоду виникнення радикальної демократії, існувала в Ольвії сотні 

років; на чолі поліса стали Леократиди-Евресибіади, Діонісії і близькі до них роди 

Пантаклів-Клеомбротів, Агатинів і, ймовірно, деякі інші, менш значущі. Викладені 

матеріали дають один з варіантів відповіді на питання, чому після ліквідації спілки 

мольпів на теменосі залишилася пам’ятка I.Olbia 58, видана за часів айсімнета 

мольпів з роду Діонісіїв. 
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Оскільки ліквідація тиранії в ранньому IV ст. до н. е. повинна була залишити 

слід в ольвійській просопографії зникненням деяких сімей, пов’язаних з тираном, 

має сенс звернутися до конкретних матеріалів [219, с. 202]. Припущення про факт 

вигнання (виїзду?) тирана з Ольвії дійсно підтверджується, як повним зникненням 

роду Мольпагорів, так і відсутністю в першій половині IV ст. до н. е. 

найпотужнішого роду Аристократидів. До одного з цих родів і міг належати тиран. 

Безумовно, треба враховувати і можливість природного «відходу» Мольпагорів з 

релігійної та політичної арени Ольвії. 

Важливий теоретичний принцип, встановлений В. Рубаном [275, с. 39], 

базується на історичних аналогіях з Мілета: дата повалення тиранії в Ольвії 

збігається з датою початку ведення Каталогу. На підставі математичної моделі 

Каталогу вище було показано, що дата початку ведення Каталогу не може бути 

обрахована точними математичними методами. Проте, декілька варіантів її 

наближеного обчислення можливі. Дата повалення тирана, відповідно до зазначених 

обчислень, лежить в хронологічному діапазоні від 400 до 357 рр. до н. е. 

Відповідно до загальної спрямованості цього рукопису розглядається ще один 

шлях наближеного визначення дати повалення тиранії в Ольвії – просопографічний. 

Є підстави вважати, що першим епонімом Ольвії – жерцем Аполлона Дельфінія, є 

тираноборець Евресибій, син Сіріска (Εὑρησίβιος Συρίσκου). Ця гіпотеза надає 

можливість обчислення теоретичного (очікуваного) року початку ведення 

епонімного Каталогу через обчислення піку активності Евресибія Сіріскова. Ця 

цифра отримана [219, с. 61] раніше – 375 р. до н. е. (перетин інтервалів активності 

Евресибія Сіріскова 387-375 рр. до н. е.; застереження для читача: це лише наближені 

розрахункові значення!). Гіпотеза [57, с. 75] Ю. Виноградова та В. Крапівіної про те, 

що в 392-389 рр. до н. е. ольвіополіти ще перебували під владою тирана, відповідає 

отриманим цифрам. Отже, початок відродження великої хори та ліквідація тиранії в 

Ольвії  380 рр. до н. е. – дві хронологічно не зв’язані між собою історичні події, 

розділені не менш, ніж 40-50 роками; створені підстави для коригування «робочої 

схеми» Ю. Виноградова [52, с. 121]: «400–390. Свержение ольвийской тирании. 

Ликвидация скифского протектората. Возрождение хоры…» на «380».  
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Ольвія після повалення тиранії. Просопографія в написах Ольвії другої-

третьої чверті IV ст. до н. е. Майже 380 рр. до н. е., після повалення тиранії [57, 

с. 76], починається ведення епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 через щорічне 

призначення епоніма з числа жерців Аполлона Дельфінія. Встановлена особливість 

призначення на цю посаду, яка була, ймовірно, безпосередньо пов’язана з 

добробутом того чи іншого роду – епонімні квоти (ієрархія знатних родів Ольвії 

(епонімні квоти) така [474]: Діонісії, Аристократи, Протогени-Геросони-Геродори – 

14 років, Пантакли-Клеомброти, Нікерати, Аристокритиди-Сократиди – 12 років (ця 

квота дістала підтвердження на основі нового прочитання присвяти IosPE. I2. 161, 

що дало нагоду віднести Аристокритидів-Сократидів до вищої еліти Ольвії). 

Ймовірно, першим епонімом Каталогу IosPE. I2. 201 є тираноборець Евресибій, син 

Сіріска. У першій половині IV ст. до н. е. на політичному та релігійному олімпі 

поліса переважають олігархічні роди Діонісіїв, Леократидів-Евресибіадів і, 

ймовірно, Пантаклів-Клеомбротів. Дослідниками зазначений факт: така важлива 

історична подія для Ольвії, як остаточна перемога демократії, не знайшла 

відображення ні в одному декреті [179, с. 360]. (Можливо, такий декрет ще не 

знайдений!). Ймовірною причиною відсутності декретів є те, що «остаточна 

перемога демократії» являла собою щось на зразок олігархічного «перевороту», 

коли від влади був усунутий тиран, але все оточення його залишилося. Про це 

свідчить, як зазначено вище, присвята мольпів I.Olbia 58, яка продовжувала стояти 

на теменосі. Події ж, пов’язані з поваленням тиранії в Ольвії, ймовірно, були 

увічнені установкою статуй. 

Є потреба докладніше зупинитися на просопографічній інтерпретації та 

датуванні присвяти IosPE. I2. 160, оскільки виявлена нижче неточність Ю. 

Виноградова в реконструкції цієї пам’ятки не дає змоги висвітлити деякі важливі 

події, пов’язані з поваленням тиранії в Ольвії. В. Латишев датував присвяту 

IosPE. I2. 160 першою половиною III ст. до н. е., пропонуючи 2 варіанти 

реконструкції тексту: перший – [ὁ δεῖνα Ἱκ]εσίου και ὁ δεῖνα Ἑκα]τέω̣νος Διὶ 

Ἐλευθερίωι і другий – [ὁ δεῖνα Ἱκ]εσίου [ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Ἑκα]τέω̣νος Διὶ Ἐλευθερίωι. 

Отже, у другому варіанті реконструкції видавець припускав, що напис виконано 
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таким-то, сином Гікесія (ὁ δεῖνα Ἱκεσίου) за свого сина Гекатеона (ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ 

Ἑκατέω̣νος). Віднісши напис IosPE. I2. 160 до синхронної групи присвят Зевсу 

Елевтерію Ю. Виноградов уточнив його датування першою чвертю IV ст. до н. е. і 

пов’язав з поваленням тиранії. Далі, зважаючи на вимоги симетрії, дослідник 

реконструював напис як [Ἑκατέων Ἱκ]εσίου [τὸν πατέρα Ἱκέσιος Ἑκα]τέωνος Διὶ 

Ἐλευθερίωι – Гекатеон Гікесіїв. Гікесій Гекатеонів свого батька Зевсу Елевтерію 

(присвятив) [52, с. 135]. Вчитуючись у ряди реконструкції Ю. Виноградова, 

доводиться визнати, що вона нетипова для такого роду написів (Див., наприклад, IG 

II2 3851: Διοσκουρίδης Θεοφάνου Εὐω[νυμεὺς] τὸν πατέρα Θεοφάνην 

Διοσ[κουρίδου]…; IG IV2, 1 221: Εὐάνθης Ἀρχεδάμου Ἐπιδαύριος 

τὸν πατέρα Ἀρχέδαμον Εὐάνθεος Ἀπόλλωνι, Ἀσκλαπιῶι; Epigr. tou Oropou 422: 

Μνασέας Διοδώρου τὸν πατέρα Διόδωρον Μνασέου, ἱερέα γενόμενον Ἀμφιεράωι 

ἀνέθηκεν та інші). Однак, принаймні, тричі [57, с. 75; 52 с. 135, 148] згаданий 

дослідником факт видання присвяти Гікесієм Гекатеоновим за батька Гекатеона 

Гікесіїва свідчить про те, що саме так читав дослідник реконструйований текст. 

Згодом Л. Дюбуа (IGDOP 11), замінивши в реконструкції Ю. Виноградова 

номінатив Ἱκέσιος на аккузатив Ἱκέσιον, досяг відповідності напису численним 

аналогіям, підтвердивши те, що напис є присвятою сина за батька (…la dédicace par 

un fils d’une statue de son père. Leurs deux noms sont bien attestéd à Olbia. – … 

присвятa сина статуї свого батька. Їх імена добре засвідчені в Ольвії): [Ἑκατέων 

Ἱκ]εσίου [τὸν πατέρα Ἱκέσιον Ἑκα]τέωνος Διὶ Ἐλευθερίωι – Гекатеон Гікесієїв 

батька, Гікесія Гекатеонова Зевсу Елевтерію (присвятив). Як видно, заміна однієї 

літери призвела до абсолютно нового просопографічного змісту присвяти 

IosPE. I2. 160: присвятителем-сином є Гекатеон Гікесіїв. Водночас Л. Дюбуа не 

звернув увагу на коментарі Ю. Виноградова і не вказав на помилковість його 

просопографічної інтерпретації присвяти. Тим часом, багаторазово згадуваний Ю. 

Виноградовим факт присвяти якогось Гекатеона Гікесіїва його сином Гікесієм 

Гекатеоновим увійшов у науковий обіг: Гекатеон Гікесіїв був визнаний 
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сподвижником тираноборця [289] (зокрема, здобувачем [219, с. 156]). Однак, 

особистість Гекатеона Гікесіїва як сподвижника незадовільно відповідала стемі 

Пантаклів-Клеомбротів, особливо хронологічно. Наслідком цього стала штучність і, 

відповідно, помилковість початкової реконструкції горішніх поколінь стеми роду та 

послужило приводом для проведення цього розслідування. З урахуванням 

просопографічної інформації з епонімного Каталогу можливо доволі впевнено 

визначити, що дедікантом присвяти IosPE. I2. 160 є син сподвижника (і також 

персона зі списку SEG 50:702,IV – Див. нижче) – Гекатеон Гікесіїв; він – старший 

рідний брат епонімів Ольвії, відповідно, 347 і 339 рр. до н. е. Παντακλῆς Ἱκεσίου і 

Λεοντομένης Ἱκεσίου [367, с. 542-546]. Одночасно, Ἑκατέων Ἱκεσίου — 

родоначальник Нікоклів – гілки роду Пантаклів-Клеомбротів. Отже, на базі 

синхронізованого Каталогу епонімів присвяту IosPE. I2. 160 треба датувати не 

першою, а другою – початком третьої чверті IV ст. до н. е. Датування цієї присвяти 

другою чвертю IV ст. до н. е. також випливає і з перегляду в 1995 р. Ю. 

Виноградовим і В. Крапівіною дати повалення тиранії [57, с. 75]. 

Імовірно, пам’ятка з нагоди повалення тирана могла бути поставлена в 

першій-другій чверті IV ст. до н. е. і на честь якоїсь особи з роду Діонісіїв (майже 

90% лапідарних пам’яток пізньокласичної-елліністичної Ольвії [219, с. 201], що 

містять імена ольвійської знаті, видані Діонісіями, Леократидами-Евресибіадами, 

Пантаклами-Клеомбротами, Протогенами-Геросонами-Геродорами, 

Аристократидами, Аристокритидами-Сократидами і Нікератами); фрагментом бази 

такої пам’ятки може бути камінь I.Olbia 66. Найважливіший аргумент в 

інтерпретації цієї пам’ятки як такої, що належить до роду Діонісіїв, полягає в тому, 

що її фрагмент (I.Olbia 66) був скинутий в цистерну з матеріалами середини III ст. 

до н. е., разом із присвятою мольпів I.Olbia 58, яка також належить до роду 

Діонісіїв. Ймовірно, пам’ятка I.Olbia 66 простояла на теменосі майже 120-140 років. 

Як встановлено, Діонісії достатньо часто згадуються в лапідарних написах 

догетської Ольвії, що містять імена ольвіополітів [245, с. 19-31], що підвищує 

ймовірність цього припущення. Помітна близькість шрифту написів IosPE. I2. 160 і 

I.Olbia 66, Але на жаль, для повноцінного зіставлення інформації явно недостатньо; 
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також можливо відновлення збережених літер фрагмента I.Olbia 66 так, що три 

перших належать фінальній частині патроніма дедіканта (...ΙΟΥ), а четверта і п’ята 

літери (ΔΙ...) є початковим складом імені божества – Діоніса (культ якого, судячи з 

рідкісних монет із зображенням букраніїв, саме на рубежі V-IV ст. до н. е. дістав 

деякий розвиток [284, с. 97]), а не характерним ім’ям представника Діонісіїв (Див., 

наприклад, пам’ятку IosPE. I2. 165), тому, строго кажучи, гіпотеза про належність 

фрагмента I.Olbia 66 до роду Діонісіїв вельми можлива, але належить до розряду 

недовидових. Наведена вище інтерпретація присвяти IosPE. I2. 160, спільно з 

історичним, археологічним контекстом і палеографією фрагмента I.Olbia 66...]ιου 

Δι[..., швидше за все, свідчить на користь гіпотези [257, с. 26-41] про інтерпретацію 

цього фрагмента, як такого, що належить до роду Діонісіїв, і синхронності обох 

пам’яток. Більш того, з’являються деякі підстави також вважати фрагмент I.Olbia 66 

присвятою Зевсу Елевтерію. З урахуванням обмеженого кола осіб, здатних 

встановити пам’ятку, дедікантом цієї присвяти може бути епонім Ольвії 355 р. до 

н. е. Діонісій Арістидів — син особи, що, очевидно, входила до групи тираноборців 

та персона з досліджуваного списку SEG 50:702,IV. Запропонований суто 

гіпотетичний варіант реконструкції фрагментарної присвяти I.Olbia 66 претендує 

лише на умовне прийняття: [Διονύσιος Ἀριστείδου τὸν πατέρα 

Ἀριστείδον Διονύσ]ιου Δι[ὶ Ἐλευθερίωι].  

Після повалення тиранії в Ольвії також ймовірно, було випущено присвяту 

вежі (?) Зевсу Визволителю Евресибієм Сірісковим [219, с. 61–62]; на основі 

просопографічних розрахунків напис датований  387-375 рр. до н. е. 

Окремо треба торкнутися двох декретів Спартокідів [57, с. 69-78], які виконані 

на одній плиті і датуються, імовірно, синхронно початку ведення епонімного 

Каталогу  380 рр. до н. е. (альтернативний погляд наведений у трудах [86, с. 15-17; 

390 с. 80]). Саме синхронність випуску цих декретів з початком ведення Каталогу є 

найважливішим аргументом, який підтверджує їх видання у зв’язку з політичними 

подіями, що відбулися в Ольвії (у цьому плані інтерпретація І. Снитко [336] 

розглянутих декретів у зв’язку з економічною ситуацією в регіоні, недостатньо 
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переконлива). До цього часу Ольвія позбулася тирана, а Боспор практично 

ліквідував тиранічну династію Археанактидів [377, с. 113-124; 267, с. 12-29]. 

Видання декрету на честь Сатира та договору з його сином Левконом може бути 

підтвердженням взаємин сторін «з чистого аркуша». Також однією з можливих 

причин прийняття цих декретів може бути необхідність підтвердження дружніх 

взаємин полісів в умовах виїзду з Ольвії та можливого прийняття Пантікапеєм (?) 

якоїсь частини ольвійської опозиції, наприклад, Мольпагорів [377, с. 113-124; 267, 

с. 12-29]. Викладене не виключає іншу інтерпретацію та датування цих декретів 

[390]. 

Група більш пізніх пам’яток: 

- присвята IGDOP 8 Зевсу Визволителю Леократом Евресибіївим, сином 

тираноборця; на основі просопографічних розрахунків напис видано  357-345 рр. до 

н. е.; 

- присвята I.Olbia 65 статуї роботи Стратоніда Аполлону Лікарю сином 

тираноборця Леократом Евресибіївим; на основі просопографічних розрахунків цей 

напис видано 357-345 рр. до н. е. 

Загалом наведені раніше аргументи [219, с. 50-70] щодо родової ідентифікації 

осіб і датування перерахованих написів не застаріли, за винятком деяких деталей, а 

також необґрунтовано розширеної інтерпретації і невірного датування фрагмента 

IosPE. I2. 172. 

Кількісне переважання пам’яток Леократидів-Евресибіадів в першій половині 

IV ст. до н. е. в Ольвії в поєднанні з аргументами про демократизацію громади, що 

навів Ю. Виноградов [52, с. 140], а також зауваженням А. Русяєвої [285, с. 49] про 

те, що одного з діячів демократичного руху, Евресибія Сіріскова, славить не демос, 

але його рідні, є підтвердженням того, що в полісі дійсно встановилася олігархічна 

демократія. Особливість історичного процесу в Ольвії полягає, імовірно, в ліквідації 

колегії мольпів внаслідок загострення кланової боротьби, яка завершилася 

усуненням від влади тирана-айсімнета мольпів (?)  380 рр. до н. е. Це призвело до 

зміни інститутів влади, але не до ротації еліт; мольпи були замінені жерцями храму 
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Аполлона Дельфінія. У Мілеті айсімнети мольпів (I.Milet 3 128) виконували 

епонімні посаді до 31/32 р. н. е. 

Нижче перелічені інші лапідарні написи Ольвії, віднесені до першої половини 

ΙV ст. до н. е., що містять просопографічні відомості: 

- стінобудівельний напис IosPE. I2. 178 вперше опублікований 

Б. Фармаковським. Камінь використовувався тричі, напис посічено. Читання В. 

Латишева: ἐπε[με]λήθησαν το[ῦ τείχ]ους Ἀ[λέξα]νδρος Στη[σάν]δρου, Νί[καρχ]ος 

Καλλικ[λέο]υς – Подбали про стіни Олександр Стісандров, Нікарх Каллікліїв. 

Видавець відносив напис до кінця IV ст. до н. е. Для реконструкції імені другого 

стінобудівника В. Латишев пропонував інші імена: Νί[κανδρ]ος, Νι[κόμαχ]ος, 

Νι[κηράτ]ος та інші. Напис привернув до себе увагу тим, що зазначені видавцем 

імена не знаходять відповідності в групі ольвійської еліти кінця IV ст. до н. е., яка 

реально фінансувала ремонт стін (Див. перший стовпець епонімного Каталогу). 

Палеографія напису («ο», «κ» і «σ») «тяжіє» приблизно до другої-третьої чверті IV 

ст. до н. е., що відповідає датуванню Ю. Виноградова та П. Каришковського [45, 

с. 24-26]. На жаль, огляд напису не виконувався, а на фото, в патроніму 

Καλλικ[λέο]υς, нібито помітно частину лівої гасти «λ». Видавець помістив цю літеру 

в дужки. Тому, звертаючись до характерних родових імен ольвійської знаті, на 

основі відновлення лакуни, можливо припустити, що патронім другого 

стінобудівника не Καλλικ[λέο]υς, а Καλλικ[ράτο]υς (рід Нікератів). Тоді, з 

урахуванням характерних імен роду, можливе відновлення його імені як Νικηράτος, 

що відповідає одному з пропонованих видавцем. Загалом, рядок реконструюється як 

Νικηράτος Καλλικράτους. У Каталозі згадується епонім 220 р. до н. е. Καλλικράτης 

Νικηράτου з роду Нікератів, що є дзеркальним відбитком відновлюваного ряда. Цей 

факт у поєднанні з датуванням напису на основі палеографії та даних про рід 

Нікератів з Каталогу дає змогу приблизно обрахувати [219, с. 87] роки досягнення 

середнього віку особою на ім’я Нікерат, син Каллікрата:  366-353 рр. до н. е. До 

цього періоду, ймовірно, треба відносити дату напису стінобудівників IosPE. I2. 178. 

Імовірно, сином Нікерата Каллікратова є епонім Ольвії 322 р. до н. е. Πλειστῶναξ 
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Νικηράτου, що свідчить на користь запропонованої дати напису IosPE. I2. 178. Не 

виключено виконання епонімної посади і самим Нікератом Каллікратовим в 360-ті 

рр. до н. е. Проф. А. Аврам не має претензій до реконструкції напису і її 

запропонованого датування, яке, за його словами, «...підсилює датування Ю. 

Виноградова та П. Каришковського» [16]. Запропоноване читання напису, 

безумовно, потребує підтвердження (спростування) через de visu. 

Просопографічна інтерпретація стінобудівника на ім’я Олександр Стісандров 

(Ἀ[λέξ]ανδρος Στ[ησάν]δρου) недоступна. Ім’я Στησάνδρος відомо за списком IG II2 

2469 з афінського акрополя і, можливо, з ольвійського присвятного напису I.Olbia 

119 III ст. до н. е. Зміцнення міських стін, як відомо, часто робилося перед обличчям 

військової загрози. Отже, передбачається військовий конфлікт або його загроза в 

Ольвії орієнтовно у 366-353 рр. до н. е. Дослідники [179, с. 155-156] зазначають не 

менше двох руйнувань оборонних стін Ольвії, що відбулися в першій половині IV 

ст. до н. е. 

Фрагмент IosPE. I2. 219 В. Латишев відносив до надгробних і датував ΙV ст. до 

н. е.; особливості написання «ε», «π», «ο» і «σ», сліди апексів і помітна нестабільність 

літер дають нагоду уточнити датування за палеографією [45, с. 24–26] – перша 

половина IV ст. до н. е. Читання напису В. Латишев розглядав у редакції видавця 

[381, с. 17]: [Κτ]ησιπό[λεος] [Ἰσάν]ορος ε[ἰμὶ μνῆμα]. Однак, дослідник висловив 

сумнів у правильності відновлення імені, оскільки перша збережена літера в ряду 

«ι», а не «η». До цього слід додати і довільне відновлення напису іменами, які в 

Ольвії не зафіксовані (зазначимо, що така «творчість» у реконструкції написів 

іменами, які зовсім невідомі в Ольвії, тяжіє до ономастики та суперечить основам 

просопографії, яка оперує тільки з реальними історичними особами). Фрагмент 

обламаний з усіх боків, крім верхньої частини. Довжина рядів невідома як і їх 

кількість. Не претендуючи на відновлення всього першого ряда, однак, 

пропонується читання типовою «поетичною» фразою за аналогією з надгробком 

Мойрадора IosPE. I2. 226: [...ἀθανάτο]ισι πο[θεινόν...]. Звідси зрозуміло, що 

досліджуваний фрагмент дійсно є titulus memorialis. Фрагмент другого ряда напису з 
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урахуванням просопографії Ольвії ΙV ст. до н. е. відновлюється як патронім 

[Ἀντιμήστ]ορος ε[…..]... особи з роду Агатинів. стема Агатинів [234, с. 273] 

прекрасно читається в епонімному Каталозі також відомий ряд пам’яток цього роду 

[243, с. 118-125]. Досягнення середнього віку покійним, згідно з генеалогічними 

розрахунками [245, с. 19–31], тяжіє до 387 р. до н. е., звідси, надгробна плита IosPE. 

I2. 219 датується орієнтовно 370-350 рр. до н. е.; 

- відомо, що в Ольвії, на відміну від Боспору та Херсонесу, не знайдено 

великої кількості надгробних стел, тому кожна нова знахідка ольвійських 

надгробків представляє особливу цікавість [210, с. 11]. Нижче в науковий обіг 

вводяться просопографічні відомості, що містяться в новій ольвійській надгробній 

стелі з вапняку, що зберігається в приватній колекції. Докладне дослідження 

пам’ятки наведено у статті [236]. У написі «Артемідор, (син) Діонісермів» 

(Ἀρτεμίδωρος Διονυσέρμο ̄ ) мається діалектна особливість – заміна ου на ο, що 

відмічається в іонійських написах упродовж ще всього IV ст. до н. е. [498, с. 252; 

411]. Палеографія напису характеризується відносною простотою [62, с. 7]. Всі три 

горизонтальні гасти епсілона рівновеликі. Всі гасти сигми рівновеликі; зовнішні 

гасти виконані похилими. Мю відповідає перевернутій на 90 градусів сигмі. Ню має 

укорочену праву гасту, омега з розімкнутими кінцями, омікрон доволі великого 

розміру. Шрифт напису найбільш близький відомій групі надгробків Найя, сина 

Гермагора IosPE. І2. 212, Посідонія, сина Феобія IosPE. І2. 213, Спартока, сина 

Клейдемова IosPE. І2. 214, Хармо, сина Діфілова IosPE. І2. 215 і Діонісерма IosPE. І2. 

216 датуються другою половиною V – першою половиною IV ст. до н. е. 

Перераховані (Перелічені) палеографічні ознаки і аналоги також дають змогу 

віднести напис до другої половини V – першої половини IV ст. до н. е. Однак, те, що 

внутрішні гасти сигми і мю не утворюють прямих кутів, свідчить нібито на користь 

другої половини зазначеного хронологічного діапазону. 

Щодо ономастики досліджуваного напису, можливо зазначити, що ім’я 

Артемідор (Ἀρτεμίδωρος) широко застосовувалося, як у Ольвії (IosPE. І2. 97, 135, 

142, 176, 201; I.Olbia. 83), так і повсюдно в античному світі, особливо в Малій Азії. 
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Вельми рідкісне в античному світі ім’я Діонісерм (Διονυσέρμος) зафіксовано, за 

наявними відомостями, в трьох лапідарних пам’ятках. У колекції Лувра 

представлена статуя куроса, яка походить з острова Самос і датується серединою VI 

ст. до н. е. зі згадкою імені Діонісерм (IG 2: 562). З населеного пункту Ольвія, 

розташованого в Галлії (!), походить напис II-I ст. до н. е., (SEG 34:1037,8), що 

також містить це ім’я. Нарешті, в Ольвії Понтійській ім’я Діонісерм зафіксовано в 

надгробному напису IosPE. І2. 216 – [τοῦ δεῖνος μν]ῆμα το Διονυσέρμ[ου], згідно з 

реконструкцією видавця В. Латишева. Однак, В. Яйленко, який особисто оглянув 

камінь, що експонується в Херсонському краєзнавчому музеї, вважає, що остання 

збережена літера ро має подряпину і відкол, і текст треба читати як...[μν]ῆμα το 

Διονύσει, тобто пам’ятник Діонісію [385, с. 61]. На жаль, огляд цієї пам’ятки не 

проводився, тому робити будь-які висновки неправомірно. Однак, слід зауважити, 

що запропонована В. Яйленком форма подання імені покійного в давальному 

відмінку в надгробних написах Ольвії невідома. У будь-якому разі, ономастика 

Ольвії вже однозначно доповнюється «подвійним» теофорним та вельми рідкісним 

ім’ям Діонісерм, що зазначив А.Аврам [407]. 

Що стосується просопографії, треба враховувати вузькість кола ольвійської 

еліти і чітко окреслені аристократичні ім’я та патронім покійного. Це створює 

основу для віднесення надгробка до якоїсь, ймовірно, не головної гілки одного з 

небагатьох найпотужніших ольвійських родів, можливо, Діонісіїв. Така гіпотеза 

підтверджується, по-перше, складним теофорним ім’ям Артемідор, друга 

компонента якого є характерною для Діонісіїв [219, с. 250]. Що стосується 

початкової компоненти цього імені, то, не виключено, що культ Артеміди був 

гентильним в роду Діонісіїв. Про це свідчить відома статуя Артеміди, імовірно, з 

епіклезою Агротера, що була знайдена в будинку жерця Агрота, сина Діонісія. 

Підтвердженням належності імені Артемідор до роду Діонісіїв можуть слугувати 

написи перших століть н. е., зі згадкою Артемідора, сина Посідея IosPE. І2. 97 також 

Артемідора, сина Діонісія I.Olbia 83. Обидва написи мають характерні для Діонісіїв 

патроніми; проте, треба брати до уваги і відносну поширеність імені Артемідор в 
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Ольвії. Відносно патроніма Діонісерм (Διονυσέρμο͞ ) можливо зазначити, що 

мармурова пам’ятка Діонісерма IosPE. І2. 216 на підставі суголосності імені 

віднесена до роду Діонісіїв [219, с. 195]. Як непрямий аргумент на користь 

відновлення імені Діонісерма в надгробку IosPE. І2. 216, слід визнати його 

абсолютну палеографічну аналогію напису, що публікується. Це дає змогу висунути 

гіпотезу про спорідненість осіб, що згадуються в напису і надгробку IosPE. І2. 216. 

Припущенню про віднесення особи з напису на надгробку до вищої еліти Ольвії не 

суперечить і використання місцевого вапняку замість мармуру. В статті В. 

Даниленко (на прикладі херсонеських надгробків) переконливо доведено, що такі 

прості вапнякові пам’ятки, внаслідок своєї дорожнечі, належать до еліти [80 с. 136-

178]. Крім того, широко відомі й загальнодержавні акти Ольвії – декрети (I.Olbia 1, 

I.Olbia 13), виконані на вапняку в розглянутий історичний період. 

Просопографія у монетах Ольвії другої-третьої чверті IV ст. до н. е. Перш 

за все необхідно виконати хронологічне уточнення: початок карбування великої 

групи ольвійських монет із зображенням Деметри і численних скорочень імен 

магістратів належить не до рубежу V-IV ст. до н. е., а до 380 рр. до н. е. – початку 

ведення епонімного Каталогу. На підставі монетних легенд передбачається 

виконання епоніматів у першій половині IV ст. до н. е. магістратами з родів Батаків 

(Легенди [214, №101, №121] ВА(τακος) також АΘΗ(νάιος) – характерні родові імена 

Батаків), Аристокритидів-Сократидів, Агатинів, Діонісіїв (очевидно, в тандемі 

Діонісії-Леократиди-Евресибіади в першій половині IV ст. до н. е. домінували 

Леократиди-Евресибіади). Також приймається, як вірогідна, гіпотеза А. і М. 

Русяєвих [289] про розшифровку скорочення ΕΥ на перших бронзових карбованих 

монетах Ольвії на користь імені Евресибія (Сіріскова). З урахуванням нещодавно 

уведених у науковий обіг [6; 136; 367, с. 542-546] нових монетних типів можливо, 

наприклад, представити порівняльну (щорічну!) таблицю монетних скорочень та 

імен епонімів за період 345-339 рр. до н. е. (табл. 34). Як видно, спостерігається 

абсолютний збіг скорочень з іменами епонімів (як монетних магістратів). Слід 

зазначити, що подальші дослідження щодо кореляції монетних скорочень та імен 

епонімів є актуальними.  
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У науковий обіг вводиться новий різновид фракції ольвійського обола. 

Монети походять зі скарбу, знайденого в околицях Ольвії в 2013 р. У скарбі 

містилося приблизно від 10 до 20 литих фракцій оболів. Майже п’ять або шість 

монет з цього скарбу містили додаткову нову легенду ΤΙΜ. Доступні три такі 

монети (рис. 11). (Подяка Е. Джумажанову, який люб’язно представив інформацію 

про ці монети. Аналогічна монета експонується в Одеському нумізматичному 

музеї). Вага кожного з трьох примірників вкладається в рамки 20-21 г. Чітко 

окресленою типологічною особливістю фасового горгонейону є його близькість до 

зображення Деметри на оболах, зокрема, моделювання зачіски [302, с. 29-38]. На цій 

підставі, групу монет, що аналізується, можливо датувати  350-340 рр. до н. е. 

Що стосується просопографічного трактування легенди ΤΙΜ, слід звернути 

увагу на наявність легенди ΤΙ на карбованому діхалку [9, № 214; 214, №127]. 

Можлива ідентифікація особи монетного магістрату: батько епоніма 313 р. до н. е. 

Βάτακος Τιμοθέου з роду Батаків. Також існували монети з легендою ΒΑ [214, 

№101]. Але наявні більш оптимальні хронологічні відповідності щодо ідентифікації 

монетного магістрату ΤΙΜ як сина епоніма 228 р. до н. е. Εὑρήμων Τιμησιθέου. Як 

буде показано нижче, епонім Εὑρήμων Τιμησιθέου, що належить до групи 

другорядних ольвійських родин, виконував посаду магістрата, залишивши 

монограму з читанням (ΕΥ-ΤΙ). Нова монограма вже увійшла в науковий обіг [3, 

с. 5-13]. 

Повернення в Ольвію Аристократидів. Інформація про рід Аристократидів 

в Ольвії в першій половині IV ст. до н. е. відсутня. Лапідарні пам’ятки 

Аристократидів, які датуються першою половиною IV ст. до н. е., невідомі. У 

монетних випусках 380-350 рр. до н. е. присутня легенда ΑΡΙΣ [6, №37], яка, однак, 

трактується багатозначно. На основі характерних родових імен легенду можливо 

віднести, як до Аристократидів, так і до Аристокритидів-Сократидів, Діонісіїв і 

багатьох інших [219, с. 251]. 

Перша достовірна згадка в IV ст. до н. е. про рід Аристократидів в Ольвії 

пов’язана з епоніматом 344 р. до н. е. Аристократа Аристонова, після чого цей рід 
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починає реально домінувати в Каталозі, виконуючи епонімні посади в 344, 343, 333, 

331, 315, 314, 311, 305, 293, 292 рр. до н. е. Повна відсутність будь-яких відомостей 

про Аристократидів в першій половині IV ст. до н. е. і Значна кількість цих 

відомостей після 344 р. до н. е. дає нагоду припустити, що Аристократиди 

повернулися до Ольвії. Водночас, щодо Мольпагорів інформації зовсім немає. 

Випуск перших золотих статерів поліса, імовірно, пов’язаний з Аристократидами. 

Відповідно, перші лапідарні написи Аристократидів з’являються в Ольвії з другої 

половини IV ст. до н. е.: декрет IosPE. I2. 24 про гроші Каноба Фрасідамова (ейсегет 

має характерні для Аристократидів родові ім’я та патронім), можливо, присвята 

IosPE. I2. 166 Діонісу від жерця Фрасібула (дедікант має ім’я, суголосне 

характерним родовим іменам Аристократидів), стінобудівельний напис IGDOP 13 зі 

згадкою про Феокла Аристонова, надгробна пам’ятка IosPE. I2. 277 Аристона 

Аристократова. Поява Аристократидів в Ольвії фіксується також графіто 

Ἀριστοκρατέω [381, с. 17] на стінці чорнолакового кіліка, що віднесений видавцем 

до IV ст. до н. е. Графіті, залежно від інтерпретації, ідентифікуються з епонімом 344 

р. до н. е. Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς або з кимось із його родичів. (Напис IGDOP 

109 (= SEG 37:673) на олив’яній пластині з ім’ям, зокрема, Ἀρι[σ]τοκράτης 

належить, згідно з просопографічним датуванням, до рубежу IV-III ст. до н. е. та, 

імовірно, згадує епоніма 311 р. до н. е. Ἀρι[σ]τοκράτης Θεοκλέους [238]). 

Імовірно, відносно мирний характер співіснування головних родів Ольвії в 

перші десятиліття після повернення Аристократидів, підтверджується тим, що 

Леократиди-Евресибіади також присутні (епонімати 330 (?), 318, 312, 295 рр. до 

н. е.) в епонімному Каталозі і випускають значну кількість лапідарних пам’яток 

(найновіші дослідження [259, с. 69-83] магічних написів Ольвії дали змогу 

запропонувати гіпотезу про латентний характер боротьби могутніх кланів у перші 

роки появи Аристократидів в Ольвії у 350-340 рр. до н. е.). Показова пам’ятка 

лапідарної епіграфіки – напис ольвійських стінобудівельників [84, с. 95; 219, с. 43], 

що датується 332-328 до н. е., в якому перелічені імена відкрито ворогуючих згодом 
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Аристократидів (Феокл Аристонів) і Діонісіїв (Діонісій Посейдіппів), що 

інтерпретується як їх згуртування перед обличчям македонської загрози. 

Події середини IV ст. до н. е. – повернення на політичну арену Ольвії 

Аристократидів – не пройшли повз уваги дослідників. Однак, інтерпретація цих 

подій відрізняється від запропонованої на цих сторінках. Так, В. Анохіним, на 

основі змін до монетних випусків, висловлено припущення, підкріплене 

нумізматичними аналогіями з Самоса і Херсонеса, про реставрацію олігархічного 

ладу в Ольвії [6, с. 33]  350 рр. до н. е.; ця ідея, загалом, підтримана в дослідженні А. 

Русяєвої [286, с. 45], але без будь-яких нових матеріалів, що підтверджують 

олігархічний переворот. Водночас, треба зазначити, що посилання В. Анохіна на 

яму (яких зараз відомо вже декілька) з останками страчених, зокрема, камінням, не є 

реальним обґрунтуванням реставрації олігархічного режиму  350 р. до н. е. Якщо за 

гіпотезою В. Анохіна допустити прихід до влади олігархів через конфлікт, 

пов’язаний зі стратами, то спостерігалося б зникнення якогось роду з епонімного 

Каталогу у розглянутий час (такий факт зазначений для більш пізнього періоду: 

одноразова присутність в епонімному Каталозі в 351 р. до н. е. Епікура Адрастова, 

на думку Ю. Виноградова і Г. Головачової, родича «зрадника» Нікофана Адрастова, 

ймовірно, страченого разом із родиною після закінчення кампанії Зопіріона. Про це 

можуть свідчити колективні поховання насильно убієнних). Події середини IV ст. до 

н. е. в Ольвії повинні інтерпретуватися не реставрацією олігархічного режиму, але 

приходом до влади, поряд з Леократидами-Евресибіадами, ще одного олігархічного 

клану – Аристократидів, які, ймовірно, взяли під свій контроль монетну справу. Це 

проявилося у зміні типів монет (олігархічний режим, ймовірно, був встановлений в 

Ольвії після повалення тирана і зберігався аж до гетського розгрому, за винятком 

короткочасного панування радикальної демократії в 330-324 рр. до н. е.). Можливо 

припустити, що Аристократидами орієнтовно у 350-344 рр. до н. е. було досягнуто, 

можливо, економічну угоду з Леократидами-Евресибіадами. Повернення 

Аристократидів в Ольвію у 350-344 р. до н. е. є початком нової фази 

внутрішньополісного конфлікту вищих еліт [219, с. 205]. Заразом, нове звучання 

набуває ідея В. Анохіна про те, що Зопіріон почав свій похід на Ольвію саме через 
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політичні причини [6, с. 33]; принаймні, формальним приводом для початку такого 

походу могла стати, ймовірно, широко розповсюджена інформація про те, що в 

Ольвію повернулися прихильники тиранії. 

Просопографічні дослідження магічного напису SEG 50:702,IV. Новим 

документом, який чітко окреслює початок нового етапу суспільно-політичної 

боротьби (але у латентних її формах) у 350-340 рр. до н. е. між Аристократидами та 

Діонісіями-Леократидами-Евресибіадами, майже одразу після повернення 

Аристократидів, є defixio SEG 50:702,IV. 

Метою запропонованої розвідки є просопографічний, а також історичний 

аналіз опублікованого С. Тохтасьєвим магічного списку імен SEG 50:702,IV: 

Διονύσιος, Ἀριστομένης, Κρίτων, Κόνων, Ἑκατέων, Εὐμένης, Ἡγήμων(?), Φίλιστος, 

Ἀριστομένης, Ἐπικράτης, Ἡρόδοτος. Дослідження спирається на лінгвістичні і 

ономастичні реконструкції видавця, відомий факт обмеженого кола осіб, які 

впливали на історичний процес в Ольвії, існування характерних родових імен тощо. 

Магічний список [502; 503; 504; 506, c. 153-164] SEG 50:702,IV привернув 

увагу гіпотезою видавця («...навряд чи доводиться сумніватися у тому, що окремі 

імена (Каталогу IosPE. I2. 201 – М.Н.) належали тим же персонам, що і в наших 

закляттях») та наявністю  великого переліку імен (за браком патронімів), багато з 

яких асоціюються з характерними іменами ольвійської еліти, котра займала 

епонімні посади у середині IV ст. до н. е. згідно з Каталогом IosPE. I2. 201: 

Διονύσιος, Φίλισκος, Ἐπικράτης, Ἡρόδοτος та інші. 

Першим у списку згадується Διονύσιος — це характерне ім’я найпотужнішого 

роду Діонісіїв. Діонісій — цілком імовірно — одне і те ж обличчя з епонімом 355 р. 

до н. е. з верхньої частини I стовпця епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 — Διονύσιος 

Ἀριστείδου. Зазначений епонім ідентифікований на підставі системних міркувань; 

група інших імен, наведених у списку SEG 50:702,IV також ідентифікується з 

персонами з верхньої частини I стовпця епонімного Каталогу (Див. нижче). 

З урахуванням хронологічних відповідностей і рідкості в Ольвії імені 

Ἡρόδοτος з досліджуваного списку вірогідна ідентифікація з цією особою епоніма 
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354 р. до н. е. Ἡρόδοτος Μητροδώρου. Родова належність епоніма 354 р. до н. е. 

недоступна, однак, деякі міркування щодо ідентифікації його з гілкою роду 

Пантаклів-Клеомбротів будуть обґрунтовані у майбутньому під час вивчення напису 

IGDOP 102. 

Для інтерпретації особи на ім’я Φίλιστος отримано консультацію 

С. Тохтасьєва – відомого фахівця з ономастики та лінгвістики, який підтвердив, що 

семантика імен Φίλιστος і Φίλισκος практично ідентична і, теоретично, носія імені 

Φίλισκος у побуті могли іменувати й ім’ям Φίλιστος. Це, з урахуванням 

хронологічних відповідностей, дає змогу ототожнити Філіста зі списку SEG 

50:702,IV з епонімом Ольвії 345 р. до н. е. Φίλισκος Ἡροδώρου з роду Протогенів-

Геросонів-Геродорів. 

Хтось Κόνων має характерне ім’я роду Батаків та просопографічно 

ідентифікується як дід відкупника Конона з декрету IosPE. I2. 32 на честь Протогена 

(у напису фактично присутній фрагмент імені [(?)]ΟΝΟΝ. Як вказано вище, 

приймається реконструкція видавця — Κόνων). Пік активності цієї особи 

обчислюється згідно зі стемою Батаків [234, с. 273]: за датою епоніматів його 

родича (племінника?) Βάτακος Τιμοθέου (313+30; непарні покоління) і нащадка в 

четвертому поколінні Κόνων Βα[τάκου] (223+[30х4]; парні покоління; щоб не 

захаращувати дослідження великою кількістю генеалогічних обчислень, тут і далі 

вони будуть виконуватися без значних збитків для точності у спрощеній формі за 

одного-двох осіб). (Як видно, розрахунки за двома епонімами повністю збігаються: 

пік активності Конона (Батакова) – 343 р. до н. е.). 

Ім’я Ἑκατέων зі списку SEG 50:702,IV характерно для найпотужнішого роду 

Пантаклів-Клеомбротів і його гілки – Нікоклів. Ця особа відсутня в каталозі 

IosPE. I2. 201, однак, просопографічна інтерпретація Гекатеона можлива на ґрунті 

спільного дослідження цього Каталогу та присвяти Зевсу Елевтерію IosPE. I2. 160 (= 

IGDOP 7): Ἑκατέων (Ἱκεσίου) – старший брат епонімів Ольвії, відповідно, 347 і 339 

рр. до н. е. Παντακλῆς Ἱκεσίου і Λεοντομένης Ἱκεσίου і, одночасно, дедікант 

присвяти IosPE. I2. 160 (= IGDOP 7). Орієнтовний пік активності Гекатеона тяжіє до 
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350 рр. до н. е., відповідно, можливий період активності – 370-340 рр. до н. е. 

Просопографічна та історична інтерпретація присвяти IosPE. I2. 160 (= IGDOP 7) 

проаналізована вище. 

Що стосується особи на ім’я Εὐμένης зі списку SEG 50:702,IV, слід 

скористатися сучасними дослідженнями проф. В. Столби [493], який переконливо 

ототожнив цього Евмена з деяким Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?], батьком трьох синів 

Εὑρησίβιος Ε̣[ὐμένεος?], Λεωπρέπης Εὐμ ̣[ένεος], Συρίσ ̣κ̣ο̣ς̣ Ε̣[ὐμένεος?] [234, с. 268] з 

присвяти I.Olbia 71 жерців Евресибія  328–322 рр. до н. е. Факт одночасної 

присутності імен Евмена Леопрепова та трьох його синів у списку I.Olbia 71, 

безумовно, є аргументом поважного віку Евмена в 328-322 рр. до н. е. Також треба 

взяти до уваги просопографічну складність присвяти I.Olbia 71. Наприклад, різниця 

у виконанні епонімата двома братами, імена яких є присутніми у цьому напису — 

[Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς і Πολυμέδων Λεωκράτους – становить 38 років (356 і 

318 рр. до н. е., відповідно).  

Ідентифікація особи за ім’ям Ἐπικράτης має альтернативні варіанти, втім, 

сподіваємось, що наші контраргументи будуть переконливі. По-перше, Епікрат – 

імовірно, одна і та ж особа з якимось Ἐπικράτης Ἱσοκράτου, котрий належить до 

гілки роду Аристокритидів-Сократидів і відомий за надгробним написом SEG 27:444 

(= IGDOP 46). Публікатори і Л. Дюбуа датують цей напис на основі палеографії 

першою половиною IV ст. до н. е. Раніше запропоноване [225, с. 475; 403, no. 313] 

власними дослідженнями датування 350-330 рр. до н. е. згодом було уточнене [234, 

с. 295] – 340-320 рр. до н. е. Пік активності Ἐπικράτης Ἱσοκράτου – 362 р. до н. е. – 

обчислюється на підставі року виконання посади епоніма його сином Ποσειδώνιος 

Ἐπικράτου (332 + 30) і нібито відповідає отриманим вище хронологічним 

параметрам інших осіб зі списку. Заразом, альтернативний варіант ідентифікації – 

якийсь Ἐπικράτης Ἡροσῶντους – ймовірно, син епоніма 353 р. до н. е. Ἡροσῶν 

Ἡροδώρου, який походить з роду Протогенів-Геросонів-Геродорів (ім’я Епікрат 

наприкінці III ст. до н. е. притаманне і роду Нікератів (IosPE. I2. 190; IosPE. I2. 191)); 
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звідси пік активності Епікрата –323 р. до н. е. (353 – 20). Але ця цифра «випадає» з 

отриманої вище сукупності. На користь ідентифікації Епікрата Геросонова свідчить 

те, що це ім’я також присутнє в пластині SEG 44:669 (= IGDOP 106), що датована 

Ю. Виноградовим і Л. Дюбуа 360-340 рр. до н. е. Однак, на основі 

просопографічних міркувань датування списку IGDOP 106 потребує уточнення 

(такого уточнення потребують і інші пам’ятки [238] з ім’ям Епікрат: IGDOP 109, 

SEG 3:595). Альтернатива долається на користь Епікрата Ісократова з урахуванням 

того, що у списку SEG 50:702,IV присутні майже всі елітні роди також очевидно, і 

Аристокритиди-Сократиди. Але найважливіший аргумент для подолання 

альтернативи прихований у фрагменті правого нижнього ряда присвяти жерців 

Евресибія I.Olbia 71. На основі de visu цей рядок переконливо запропонований до 

реконструкції В. Столбою [493] як [Πο]σ[ειδώνιος?] або [Πο]σ[είδιππος?]. Оскільки 

в напису I.Olbia 71 присутні імена найвпливовіших осіб Ольвії 320 рр. до н. е., 

просопографічна реконструкція цього ряда іменами реальних історичних осіб 

передбачала епонімів, відповідно, 332 та 321 рр. до н. е., Ποσειδώνιος Ἐπικράτου чи 

[Πο]σειδώνιος Ἀριστοκρίτου [234, с. 147]. На перший погляд альтернатива тут 

нездоланна. Однак, якщо врахувати, що у досліджуваному списку SEG 50:702,IV 

присутні імена Ἐπικράτης (Ἱσοκράτου?) та Εὐμένης (Λεω̣πρέπεος?), то цілком 

імовірною є гіпотеза про те, що через покоління у правий рядок присвяти I.Olbia 71 

внесені, окрім самого Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?], імена трьох його синів та, відповідно, 

сина Епікрата Ісократова. Отже, альтернатива у реконструкції нижньої строки 

присвяти I.Olbia 71 долається на користь епоніма 332 р. до н. е. Ποσειδώνιος 

Ἐπικράτου. Тобто Леопрепиди та Аристокритиди-Сократиди входили до єдиного 

клану, і представники цього клану зазначені у досліджуваному списку; через 

покоління у списку жерців Евресибія вже зазначені їх сини.  

Просопографічна ідентифікація імені Κρίτων, як належного до роду Нікератів, 

умовна. Вона базується лише на тому, що в каталозі IosPE. I2. 201 відомий епонім 

210 р. до н. е. Κρίτος Νικηράτου. Останнім часом стала відомою монетна легенда 

ΚΡΙ, імовірно, 350 рр. до н. е. З огляду на збіг імен Κρίτων і Κρίτος, імовірно, 
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Критон може бути старшим братом епоніма 322 р. до н. е. Πλειστῶναξ Νικηράτου. 

Діючи за спрощеною процедурою обчислення піку активності Критона через дату 

епонімата його ймовірного нащадка Крита Нікератова отримуємо 330 р. до н. е. 

((210 + 30х4); повна процедура обчислення піку активності Критона дає 337 р. до 

н. е.). 

На прикінцевому етапі просопографічної інтерпретації списку SEG 50:702,IV 

необхідно виключити з нього імена, вперше зафіксовані в Ольвії і нехарактерні для 

групи відомих родів: Ἡγήμων(?) і Ἀριστομένης. Водночас ім’я Ἀριστομένης в 

досліджуваній пластині згадується двічі. Здобувач не є фахівцем в галузі технологій 

магічного впливу, Але як варіант, можливо припустити, що повторне згадування 

цього імені в списку мало на меті посилити негативний прояв потойбічних сил. Для 

підтвердження такої гіпотези треба навести матеріали підготовленого до видання 

магічного графіті з некрополя Ольвії, в якому імена Εὐμένης і Εὐκράτης написані 

двічі: у зовнішньому колу і у внутрішньому — дрібним шрифтом. Гіпотеза видавця 

про присутність у списку двох особистостей з унікальним в Північному 

Причорномор’ї ім’ям Ἀριστομένης здається менш реальною внаслідок низької 

ймовірності такої події. 

Список SEG 50:702,IV датується С. Тохтасьєвим в «традиційному» для таких 

документів діапазоні: 350-300 рр. до н. е. Однак, наявність у ньому представників 

кількох родів створює нагоду уточнення датування через обчислення перетину 

інтервалів активності (слід нагадати читачеві, що пік, інтервал і, відповідно, перетин 

інтервалів активності є хронологічними моделями [157, с. 544]. Вони базуються на 

датах обіймання епонімної посади пращурами та/або нащадками особи і близькі за 

змістом поняттю математичного очікування). З таблиці 1 випливає, що ці інтервали 

перетинаються в п’ятирічному хронологічному відрізку: 352-347 рр. до н. е. Навіть 

якщо виключити гіпотезу про належність Критона до роду Нікератів, перетин 

інтервалів складе 358-347 рр. до н. е., тобто не перевищуватиме десятиліття. 

Думаємо, зважаючи з отриманих цифр, реально прийняти уточнене датування 

списку в межах 360-340 рр. до н. е. 
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Отже, в магічному напису SEG 50:702,IV перелічені імена, ймовірно, 

найвпливовіших осіб Ольвії середини IV ст. до н. е., більшість із яких обіймала 

епонімні посади чи є дедікантами відомих присвят. Для таких осіб як Διονύσιος 

(Ἀριστείδου), Ἡρόδοτος (Μητροδώρου), Φιλίσκος (Ἡροδώρου), виконання 

епонімної посади підтверджено каталогом IosPE. I2. 201; для Ἐπικράτης 

(Ἱσοκράτου?), Ἑκατέων Ἱκεσίου і Εὐμένης (Λεωπρέπεος?) – імовірно (але не пізніше 

358 р. до н. е.). Крім того, Διονύσιος (Ἀριστείδου), можливо, є дедікантом присвяти 

I.Olbia 66 та сином тираноборця з боку Діонісіїв, Ἑκατέων Ἱκεσίου — син 

тираноборця з боку Пантаклів-Клеомбротів та дедікант монументальної присвяти 

IosPE. I2. 160. Εὐμένης (Λεωπρέπεος?) — племінник сина тираноборця Леократа 

Евресибіїва та один з дедікантів присвяти I.Olbia 71. Що стосується Ἐπικράτης 

(Ἱσοκράτου?) з гілки видатного роду Аристокритидів-Сократидів [474, с. 67-70], 

відома його, рідкісна для Ольвії, віршована епітафія на мармурі SEG 27:444. 

Очевидно, син цього Епікрата є дедікантом присвяти I.Olbia 71. Отже, персональний 

склад досліджуваного магічного списку суперечить думці Т. Кніпович [145, с. 123], 

яка вважала, що суспільне становище осіб, що згадуються в написах на олив’яних 

пластинках, навряд чи було високим. 

Для подальшої історичної інтерпретації списку SEG 50:702,IV неабиякий 

інтерес має встановлення його автора. Це можливо зробити тільки побічно, на 

основі винятків. Є відомим перелік головних елітних родів Ольвії [234, с. 278]: 

Аристократиди, Діонісії, Леократиди-Евресибіади, Пантакли-Клеомброти, 

Протогени-Геросони-Геродори, Нікерати, Аристокритиди-Сократиди. Водночас, 

згідно з табл. 1, список SEG 50:702,IV містить імена представників усіх перелічених 

родів, за винятком Аристократидів. Отже, намічений шлях вирішення на перший 

погляд нерозв’язного завдання – пошук авторства магічного закляття SEG 50:702,IV. 

(Не йдеться про персоналії). Є велика імовірність того, що це дійсно можуть бути 

Аристократиди – питання кланової політичної боротьби Діонісіїв, Леократидів-

Евресибіадів і Пантаклів-Клеомбротів з Аристократидами багаторазово 

висвітлювалися в наших дослідженнях. Можливо, невипадково першим у списку 
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SEG 50:702,IV зазначено ім’я представника Діонісіїв – головних ворогів 

Аристократидів. Підсумувавши отримані просопографічні відомості про групу 

представників вищої ольвійської еліти зі списку SEG 50:702,IV, стає можливим 

більш чітко уявити відрізок суспільно-політичної історії Ольвії приблизно від 380 до 

340 рр. до н. е. Відповідно до гіпотези [57, с. 76] Ю. Виноградова та В. Крапівіної, 

що підтверджено синхронізацією епонімного Каталогу [52, с. 139], повалення 

тиранії сталося  380 рр. до н. е. Слід зауважити, що ця дата дещо знижена в 

порівнянні з раніше запропонованою Ю. Виноградовим [52, с. 135-150]: рубіж V-

IV – початок IV ст. до н. е. На сьогодні деталізація тут недоречна. А втім, на рівні 

«робочої гіпотези» можливо припустити, що в тиранічний клан входили вихідці з 

вищої мілетської аристократії, зокрема, Мольпагори і Аристократиди. З 

урахуванням ареалу імені Мольпагор в Причорномор’ї (Синопа, Ольвія, Пантікапей) 

цілком імовірно, що  440 рр. до н. е. ольвійський тиран (з гілки Мольпагорів?) надав 

притулок синопському екс-тирану (зокрема, з гілки Мольпагорів?). Окрім того, 

після повалення тиранії в Ольвії в 380 рр. до н. е., можливо, відбулося возз’єднання 

гілок ольвійських Мольпагорів з пантікапейськими (гіпотезу про вірогідні родинні 

зв’язки синопських та ольвійських тиранів уперше запропонував Ю. Виноградов 

[52, с. 118]. Гіпотеза щодо спорідненості ольвійських та пантікапейських тиранів 

уперше запропонована [57, с. 76] Ю. Виноградовим та В. Крапівіною). Переїзд 

частини тиранічного клану (Мольпагорів) до Пантікапею, очевидно, як варіант 

інтерпретації, потребував укладення договору з Сатиром і його сином Левконом. З 

IV ст. до н. е. у Причорномор’ї Мольпагори відомі тільки в Пантикапеї. Ще одна 

частина політичної опозиції – Аристократиди — ймовірно, як варіант, знайшла 

притулок на околиці держави – в поселенні Панське-І (Північно-Західний Крим). До 

речі, гіпотеза [179, с. 410] про те, що Панське-І було засновано політичними 

вигнанцями, є помилковою, зважаючи з хронології повалення тиранії. Бракує 

відомостей про долю інших учасників тиранічного клану, Але вже очевидно, що 

сутність повалення тирана — олігархічний «палацовий переворот». До групи 

тираноборців входили представники вищої еліти Ольвії – Евресибій Сірісков 

(Леократиди-Евресибіади), Гікесій Гекатеонів (Пантакли-Клеомброти), можливо, 
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Аристид Діонісіїв(?) (Діонісії). В Ольвії починається ведення епонімного Каталогу 

за жерцями храму Аполлона Дельфінія аж до майже кінця першої чверті I ст. до н. е. 

Ймовірно, першими епонімами — жерцями Аполлона Дельфінія були Евресибій 

Сірісков, Гікесій Гекатеонів та Діонісій Аристидів. У монетному карбуванні 

з’являється зображення герба Ольвії синопського типу. Треба відкоригувати до 380 

рр. до н. е. дату початку карбування монет з Деметрою і зображенням цього герба, 

оскільки такі монети іноді датуються [119, с. 83] рубежем V–IV ст. до н. е. 

Відповідно до античної традиції про виконання посади монетного магістрату 

хронологічно близько до року виконання епонімата [101, с. 85] достатньо 

обґрунтовані гіпотези про належність легенд ΦΙΛΙ, ΔΙΟ зі згадуваних монет 

магістратам Філіску Геродорову і Діонісію Аристидову, що виконали епонімну 

посаду, відповідно, у 345 і 355 рр. до н. е. 

Є підстави вважати, що персона зі списку SEG 50:702,IV на ім’я Ἑκατέων 

Ἱκεσίου, бувши сином Ἱκέσιος Ἑκατέωνος – сподвижника тираноборця Евресибія 

Сіріскова – виконувала епонімну посаду в 360 рр. до н. е. (не пізніше 358 р. до н. е. 

згідно з каталогом IosPE. I2. 201). Участь у поваленні тиранії, на думку Ю. 

Виноградова, викликала надзвичайну популярність імені Εὑρησίβιος в усі наступні 

епохи існування Ольвії (але треба зазначити, що така традиція стосується лише 

одного роду Евресибіадів [52, с. 148], у тому числі, у післягетській Ольвії). 

Доповнимо ці відомості: така традиція виникла і щодо імені Ἱκέσιος, однак, вона, на 

відміну від імені Εὑρησίβιος, охопила кілька родів (епонім 319 р. до н. е. Ἱκέσιος 

Σωκράτους – рід Аристокритидів-Сократидів, епонім 214 р. до н. е. Ἱκέσιος 

Πολυξένου – рід Поліксенів, епонім 102 р. до н. е. Ἱκ[έσιος] – з невідомого роду), з 

переважанням Пантаклів-Клеомбротів (епоніми, відповідно, 306, 211, 206, 187 рр. до 

н. е., Ἱκέσιος Παντακλέους, Ἱκέσιος Παντακλέους, Ἱκέσιος Λεωδάμαντο[ς], Ἱκ[έσιος 

Φιλτέους?] з роду Пантаклів-Клеомбротів та його гілок. Слід зазначити, що у 

пісягетській Ольвії рід Пантаклів-Клеомбротів вже невідомий; ім’я Ἱκέσιος 

відмічене лише одноразово у напису IosPE. I2. 132, представника невідомого роду). 
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Цікаво, що в роду політичних супротивників – Аристократидів, ймовірно, на етапі їх 

переговорів про повернення в Ольвію також одноразово зафіксовано ім’я Ἱκέσιος 

(епонім 331 р. до н. е. Ἱκέσιος Ἀρίστωνος з роду Аристократидів). Дата виконання 

епонімата дає змогу припустити, що Ἱκέσιος Ἀρίστωνος народився  370-360 рр. до 

н. е. Це відповідає історичним обставинам. Імовірно, до цього часу належить 

початок переговорів про повернення вигнанців. Називати дітей ім’ям політичного 

супротивника для примирення – загальноприйнятна практика. Набагато більша 

популярність імені Ἱκέσιος у порівнянні з ім’ям Εὑρησίβιος в IV-III ст. до н. е., 

однак, поєднується, імовірно, з існуванням гентильних спілок жерців Евресибія 

(I.Olbia 71) та жерців Леократа (I.Olbia 168) та переважанням кількості родових 

лапідарних пам’яток Евресибіадів. У той самий час, присвята Гікесія Гекатеонова 

його сином виконана значно більш монументально у порівнянні з відомими 

присвятами Евресибіадів. Також теоретично не виключене існування гентильної 

спілки жерців Гікесія. Тобто хоча й з’явилися підстави для деяких сумнівів, поки що 

не буде переглядатися запропонована Ю. Виноградовим гіпотетична реконструкція 

імені тираноборця як Евресибій (Сірісков) у напису на честь тираноборця 

IGDOP 10, змінюючи її на ім’я Гікесій Гекатеонів. 

Представляє інтерес дослідження питання про те, чому в списку SEG 

50:702,IV від роду Леократидів-Евресибіадів-Леопрепидів присутній якийсь Евмен – 

племінник сина тираноборця Леократа Евресибіїва, а не більш відома особистість – 

сам Леократ, син Евресибія, син тираноборця, ім’ям якого, імовірно, назване 

товариство жерців Леократа (I.Olbia 71), дедікант дорогої присвяти Аполлону 

Лікарю (I.Olbia 65) роботи Стратоніда афінянина та дедікант присвяти (SEG 42:714 

= IGDOP 8) Зевсу Елевтерію. Ю. Виноградов на базі знахідки на некрополі Панське-

І графіті з ім’ям Λεωκράτης припустив, що цей Леократ був фрурархом форту та й 

похований у Панському-І [52, с. 149]. Пропонується сучасна інтерпретація графіті 

Λεωκράτης, безумовно, як можливий варіант: а) графіті знайдено на некрополі, б) 

ім’я Λεωκράτης представлено у номінативі. Тим самим, це графіті може бути 

віднесено до магічних написів. З урахуванням гіпотези про перебування у 



 190 

Панському-І частини політичних вигнанців, ймовірно, Аристократидів, автором 

цього, напевно, прокляття, може бути представник опозиції. Не виключено, що 

Леократ, син Евресибія перебував у Панському-І, наприклад, у період перемовин 

про повернення вигнанців.  

Щодо історичних обставин скоєння магічного закляття SEG 50:702,IV є 

підстави вважати, що воно є продуктом магічної діяльності Аристократидів, які 

нещодавно повернулися з вигнання до Ольвії. Раніше [227, с. 445-514] була 

встановлена дата їх повернення – 344 р. до н. е., що відповідає першому виконанню 

епонімної посади представником цього роду (рік Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς). 

Напевно, дату повернення Аристократидів треба перенести на кілька років раніше, 

наприклад, до 350-344 рр. до н. е. Нескладно помітити, що така дата дуже близька 

просопографічному датуванню досліджуваного списку: 352-347 рр. до н. е. Це дає 

нагоду запропонувати один з варіантів його історичної інтерпретації: імовірно, 

список відображає початкову стадію чергового етапу кланової політичної боротьби, 

що виникла внаслідок повернення до Ольвії представників деякої частини 

тиранічного клану (без Мольпагорів та інших). Тобто у 360-340 рр. до н. е. 

політична боротьба кланів продовжувалася, але з урахуванням таємного характеру 

здійснення магічного обряду, вона мала латентний характер (складається враження, 

що досліджуваний магічний список може і не бути свідченням судової тяганини та є 

прокляттям політичним ворогам [183, c. 31-65]. Хоча цьому суперечить однозначно 

судове закляття IGDOP 107, де згадується вже відома персона — Ἀριστομένης). Що 

стосується гіпотези В. Анохіна [6, с. 33] про реставрацію олігархічного устрою 

Ольвії  350 рр. до н. е., запропоновану через простеження аналогії з нумізматикою 

Самосу, треба зазначити, що олігархічна форма існувала в Ольвії вже після 

повалення тирана. Розгорнуті критичні зауваження щодо гіпотези В. Анохіна про 

реставрацію олігархічного режиму  350 рр. до н. е., наведено у статті [221, с. 191].  

Раніше було визначено тимчасове затухання політичної боротьби кланів у 

період облоги Ольвії Зопіріоном та новий етап цієї боротьби після зняття облоги 

(інтерпретація стінобудівного напису IGDOP 13  332-328 рр. до н. е. свідчить про 

участь у ремонті оборонних споруд Ольвії одночасно представників Діонісіїв, 
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Нікоклів та Аристократидів [219, с. 43-50]). Нагадаємо читачеві, що археологічний 

контекст виявлення фрагмента I.Olbia 66, імовірно, дедіканта Діонісія Аристидова, в 

засипу цистерни теменосу свідчить про те, що вона з 360-350 рр. до н. е. стояла на 

теменосі до середини III ст. до н. е. (так само, як і встановлена раніше присвята 

мольпів I.Olbia 58+IosPE. I2. 307, виготовлена за часів Діонісодора Лінеїва з роду 

Діонісіїв) [228, с. 46-55] і була зруйнована, ймовірно, Аристократидами у 260 рр. до 

н. е. разом із damnatio memoriae присвяти IosPE. I2. 186 гімнасіарха Нікодрома 

Діонісіїва, зривом з постаменту статуї Аполлона Лікаря I.Olbia 65, встановленого 

Леократом Евресибіївим.  

Отже, виконаний аналіз магічного списку SEG 50:702,IV цілком відповідає 

раніше розробленій реконструкції етапів суспільно-політичної боротьби в Ольвії та 

дає змогу виконати їх конкретизацію.  

Новітня стаття О. Білоусова [23, с. 54-61] вийшла з друку в той момент, коли 

вже була завершена робота над списком SEG 50:702,IV; проте, доцільно 

пропонувати читачеві самі попередні просопографічні відомості щодо нових 

магічних пам’яток. За деякими іменами закляття №1 (IV ст. до н. е.) має 

безсумнівний зв’язок з розглянутим вище списком SEG 50:702,IV: Διονύσιος 

(Ἀριστείδου?) – епонім 355 р. до н. е. (див. список SEG 50:702,IV). Ἡροσῶν 

(Ἡροδώρου?) – епонім 353 р. до н. е. (в списку SEG 50:702,IV присутній його рідний 

брат Φιλίσκος Ἡροδώρου – епонім 345 р. до н. е.). [Π]ολυκράτης (Λεωκράτεος?) – 

рідний (другий) брат Εὑρησίβιος Λεωκράτεος – епоніма 356 р. до н. е. Обидва 

брати – дедіканти присвяти I.Olbia 71. Більш того, як варіант, дуже обережно 

можливо припустити реконструкцію фрагмента [...]ώνυμος з закляття №1 ім’ям 

учасника списку SEG 50:702,IV, рідного брата епонімів 347 і 339 рр. до н. е. з роду 

Пантаклів-Клеомбротів, сина сподвижника тираноборця і дедіканта присвяти IosPE. 

I2. 160 [Ἑκατ<ε>]ώνυμος (Ἱκεσίου?). Як підтвердження хронологічній близькості, 

списки закляття №1 і SEG 50:702, IV містять також загальне ім’я Ἀριστομένης, що 

належить представнику невідомого роду. З урахуванням розглянутих матеріалів, 

попереднє просопографічне датування закляття №1 є близьким до середини IV ст. 



 192 

до н. е. Закляття №2 (SEG 37:681): Μ̣ε̣ν̣έ̣σστρατος, Κάλλιππος, Ἡρ̣̣α̣κλείδη̣ς, 

Λεωδάμας, Ἡρόδοτος... включає в себе, переважно, характерні імена другорядних 

ольвійських родин, зокрема, Каллініків і, очевидно, батька і сина з роду Гераклідів 

(IosPE. I2. 211 – Λεωδάμαντος το̑ [Ἡ]ρακλείδεω), інформація про яких недостатньо 

репрезентативна. Допускаючи реконструкцію списку закляття №2 іменами епонімів 

354 і 341 рр. до н. е. Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ і Κάλλιππ[ο]ς Καλλινίκο[υ], 

відповідно, отримуємо просопографічне датування цього документа  350-340 рр. до 

н. е. Очевидно, до даної групи магічних написів, що датуються десь у середині IV 

ст. до н. е., можливо приєднати і список IGDOP 107: Ἀγασικλῆς, Ἡρα<κλ>είδης, 

Ἀριστομέν<η>ς, [Ἀ]πολλᾶς, Ἡρόδωρος..., оскільки в ньому зафіксовані імена 

Ἀριστομένης (Див. закляття №1 і список SEG 50:702,IV) і Ἡρακλείδης (закляття №2). 

Заразом, на ім’я Ἡρόδωρος (IGDOP 107) епонімний Каталог дає альтернативні 

варіанти інтерпретації, що розрізняються на 2 покоління. Аналогічно, для імені 

Ἡρόδοτος (закляття №2) є 2 альтернативних (хронологічних) варіанта інтерпретації 

(SEG 50:702,IV і SEG 50:702,III), які також різняться на 2 покоління. Крім того, для 

відтворення фрагмента родовідної гілки Гераклідів необхідно спеціальне 

дослідження. У згаданій статті О. Білоусова, загалом, домінує дуже обережна 

інтерпретація і реконструкція імен. Безумовно, поширюючи такий підхід і на 

просопографічні студії, запропоновані матеріали щодо заклять №1, №2 (SEG 37:681) 

і IGDOP 107, слід розглядати як і попередні. 

Ольвія і Зопіріон: нові просопографічні гіпотези. Одна з численних 

трагічних сторінок в історії Ольвії пов’язана з її облогою полководцем Олександра 

Македонського Зопіріоном. Макробій (Macr., Sat. I, 11, 33) повідомляє, що 

«...борисфеніти, обложені Зопіріоном, відпустили на волю рабів, дали права 

громадянства іноземцям, змінили боргові зобов’язання і, отже, змогли витримати 

облогу ворога». Ю. Виноградовим і П. Каришковським упроваджений в науковий 

обіг декрет IosPE. I2. 25+31 на честь Каллініка Евксенова; декрет за деякими 

фактами відповідає інформації Макробія і додатково повідомляє про заходи в сфері 
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грошового обігу, де Каллінік «...зменшив (або змінив) карбування мідної монети 

згідно з розрахунком...» [50(1), с. 26-46; 50(2), с. 21-39]. 

В останні роки отримані нові переконливі підтвердження реальності похода 

Зопіріона на Ольвію: олив’яні пращові кулі зі згадкою імені Олександра 

Македонського – [Β]ΑΣΙΛΕ[ΩΣ] / ΑΛΕΞΑΝ[ΔΡΟΥ [8, с. 41; 37, с. 319-321], знайдені 

в околицях міста. Ю. Виноградовим і Г. Головачовою уведено в науковий обіг 

графіто [53, с. 16] Нікофана Адрастова, зі згадкою імені Зопіріона, пов’язане, на 

думку видавців, з діяльністю «п’ятої колони» в період облоги. Дослідження 

оборонних споруд Ольвії також дало нагоду виявити сліди імовірної македонської 

навали [178, с. 28]. Крім того, в науковий обіг уведені й інші відомості про похід 

Зопіріона, наприклад, тезаврація кізікінів, знахідка бойових обладунків тощо. 

Заразом, синхронізація ольвійского епонімного Каталогу дала змогу ввести в 

науковий обіг ряд нових відомостей, пов’язаних з цим періодом [219, с. 205-210; 

244, с. 158-167; 257, с. 26-41]. 

Просопографія в ранніх «борисфенах». Значна кількість монограм на 

«борисфенах» визначає необхідність дослідження просопографічної інформації, що 

міститься в цих монограмах (диферентах). Період облоги Зопіріона (331-330 рр. до 

н. е.), пов’язується з проведенням низки заходів, зокрема, грошової реформи, 

зокрема, заміни повновагих монет «борисфенами». Ініціатором цих заходів, 

відповідно до інтерпретації Ю. Виноградовим і П. Каришковським [50 (1), с. 26-46; 

50 (2) с. 21-39; 127, с. 212-215] почесного декрету IosPE. I2. 25 + 31, є Каллінік 

Евксенів (Καλλίνικος Εὔξενου). В останні роки стали відомими кілька олив’яних 

монет Ольвії [136; 214, №190], які копіюють відомі випуски золотих і срібних 

статерів; В. Анохін вважає, що зазначені монети були випущені в період облоги і є 

частиною фінансової стратегеми ольвіополітів [8, с. 41]. 

Отже, існує група синхронних, що належить до  331-329 рр. до н. е., золотих, 

срібних і олив’яних (облогових) монет, а також перший випуск «борисфенів» 

(рис. 9), які можна відносити до пам’яток грошової реформи, тобто відповідно до 

інтерпретації декрету IosPE. I2. 25+31, до діяльності Каллініка Евксенова. Примітно, 

що зазначені монети містять загальну ознаку – монограму (або її графічний варіант) 
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на реверсі [136, с. 81. – № 1, 2; 214, № 176, 177, 189, 190; 8, с. 41]. Традиційно ця 

монограма трактувалася як Єк, ймовірно, в припущенні, що в ній приховано дуже 

поширене в Ольвії ім’я Ἑκατέων (Гекаеон, Гекатей) [50, с. 26; 136, с. 66; 372]. 

Загальноприйнята інтерпретація цієї монограми наведена у статті [224, с. 9-26], де 

вона ототожнена з ім’ям епоніма 320 р. до н. е. Ἑκατέων Παντακλέους. 

У синхронізованому епонімному календарі Ольвії  330-329 рр. до н. е. (тобто в 

період облоги) епонімну посаду виконав хтось Каллінік Філоксенів (Καλλίνικος 

Φιλοξένου). Впадають в око, як однакові імена, так і одноосновні патроніми обох 

Каллініків; цей збіг говорить про ймовірну належність Каллініка Евксенова і 

Каллініка Філоксенова до одного роду і підтверджує широко розповсюджену в 

Ольвії традицію призначати на вищі посади своїх родичів. Отже, синхронізований 

епонімний Каталог Ольвії IosPE. I2. 201 надає важливий аргумент на користь 

інтерпретації декрету IosPE. I2. 25+31 видавцями. Більше того, на основі 

синхронності подій і просопографічних відповідностей «замикається» коло відомих 

фактів і з’являється припущення, що в розглянутій монограмі приховано ім’я 

Каллініка Евксенова, водночас, монограму треба читати не як Єк…, а як КЕ, тобто 

Κ[αλλίνικος] Ε[ὔξενου]. Пропонована інтерпретація розглянутої монограми є 

важливим нумізматичним, хронологічним та історичним свідченням участі 

Каллініка Евксенова в грошовій реформі, що запропоновано Ю. Виноградовим і П. 

Каришковським [50, с. 26], окрім того, спростовує гіпотезу В. Яйленка про те, що 

насправді, облоги Ольвії не було [387, с. 252]. 

Тим часом, не можна пройти повз важливого критичного зауваження А. 

Аврама [405, no. 302] про те, що епонімат Каллініка Філоксенова міг бути 

виконаний і в будь-якому іншому році. Водночас, проф. А.Аврам вважає 

переконливими запропоновані просопографічні реконструкції. Подолання цього 

критичного зауваження полягає в найважливішій системній властивості епонімного 

Каталогу: взаємної залежності кожної «ланки». Не існує частини системи, але існує 

система загалом; змінюючи частину системи, змінюється система загалом. У 

пропонованому випадку система – це синхронізований епонімний Каталог. 
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Перемістити рік виконання епонімата Каллініком Філоксеновим можливо, але 

тільки в межах похибки синхронізації, тобто в межах найвужчого хронологічного 

діапазону. Початок карбування Каллініком Евксеновим «борисфенів» з монограмою 

КЕ, тобто Κ[αλλίνικος] Ε[ὔξενου] П. Каришковський відносив до 331-325 рр. до н. е. 

З огляду на критику проф. А. Аврама, слід на першому етапі ввести похибку 

синхронізації, яка дорівнює зазначеному хронологічному діапазону: – рік 

Καλλίνικος Φιλοξένου, співвідноситься з 329 +2/-4 рр. до н. е., тобто 331-325 рр. до н. 

е. Читач може заперечити, що відсутні доводи на користь того, що в рік Каллініка 

Філоксенова магістратом був Каллінік Евксенів. Однак, прийняття року Καλλίνικος 

Φιλοξένου як 329+2/-4 рр. до н. е., відповідає всім іншим хронологічним діапазонам. 

Якщо пересунути рік епонімата Каллініка Філоксенова за межі похибки 

синхронізації, миттєво порушиться вся «збалансована» хронологічна система 

(рис. 2, рис. 3). 

Перша спроба [224; 466, с. 48-60] зіставлення імен, що містяться в монограмах 

«борисфенів» (в їх традиційній інтерпретації), з іменами синхронізованого (у 

першому наближенні) епонімного Каталогу Ольвії виконана раніше (з урахуванням 

античної практики [101, с. 85] виконання посади епоніма приймається хронологічно 

близько до виконання магістратської посади). Актуальність теми підтверджується 

тим, що викладені в статті матеріали вже успішно використані для вирішення 

конкретного історичного завдання – просопографічної інтерпретації та датування 

«борисфена», знайденого на Переяславщині [156]. Заразом, цілком очевидно, що 

згадувана стаття лише торкнулася доволі великої і складної теми, пов’язаної з 

інтерпретацією численних монограм на монетах елліністичної Ольвії. На основі 

отриманих матеріалів можливе подальше уточнення підсумкової таблиці [224], яке 

представлене нижче (табл. 36). У запропонованому матеріалі звертає на себе увагу 

відповідність датуванням П. Каришковського не тільки першої, а й другої групи 

«борисфенів» (кінець IV ст. до н. е. – початок III ст. до н. е.). Крім іншого, цей факт 

свідчить про нереальність думки В. Анохіна і деяких інших дослідників про 

завершення карбування «борисфенів»  280-270 рр. до н. е.  
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(Примітка до 300 р. до н. е. у табл. 36: не виключено, що монетний магістрат 

звався Мосхіон [136, с. 82], на відміну від Мосха, черепичного фабриканта. Обидва 

імені суголосні, що свідчить про їх належність до єдиного роду Мосхів). 

Страта (?) Адрастів. Каталог містить, вірогідно, непрямі відомості про долю 

деяких представників «п’ятої колони» – ольвійських аристократів «другого» 

ешелону. Нижче спростовуються критичні зауваження щодо інтерпретації графіто 

Нікофана Адрастова видавцями [53, с. 16], як такого, що стосується діяльності 

«п’ятої колони» в період облоги Ольвії Зопіріоном, та трактування В. Анохіним [8, 

с. 41] цього графіто, як пов’язаного з побутовим епізодом з життя ольвіополітів. 

Пропонується новий аргумент, отриманий на основі синхронізації Каталогу: 

епонімат якогось Епікура Адрастова (Ἐπίκουρος Ἀδράστου), епоніма 351 р. до н. е., 

в огляду на рідкість імені, ймовірно, родича «зрадника» Нікофана Адрастова 

(Νικοφάνας Ἀδράστου), зафіксований в епонімному календарі тільки один раз, без 

представництва в епоніматі наступних поколінь роду Адрастів [251, с. 158-167]. Ця 

обставина трактується на користь правильної інтерпретації графіто Нікофана 

Адрастова видавцями і можливої страти учасників «п’ятої колони» після зняття 

облоги. З цією стратою можуть бути пов’язані численні поховання насильно 

убієнних осіб в передмісті міста; останнім часом датування цих поховань 

хронологічно пов’язується з осадою. Погляди дослідників [6, с. 41; 155, с. 124; 63, 

с. 105] на походження цих ям з тілами страчених, істотно різняться, але датування їх 

близьке до подій Зопіріонової облоги.  

Просопографія зі стінобудівних написів. Дослідниками зазначено зв’язок 

стінобудівельних написів з найважливішими віхами воєнно-політичної історії 

поліса.  

Напис IGDOP 13. Припущення видавця напису IGDOP 13 ольвійських 

стінобудівельників [84, с. 97] про зв’язок цього напису з облогою Ольвії Зопіріоном 

підтверджується просопографічним датуванням [219, с. 43-50]: орієнтовно 332-328 

рр. до н. е. Однак, реальна точність синхронізації Каталогу не дає змогу встановити, 

передували ці роботи облозі або були виконані після її зняття. Докладне вивчення 
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цього напису, зокрема, просопографічні відомості з нього, викладено у монографії 

[219, с. 43-50]. 

Вотивно-будівельний напис IosPE. I2. 179 згадує епоніма орієнтовно 317 р. 

до н. е. Клеомброта Пантаклова (Κλεόμβροτος Παντακλέους). З огляду на 

хронологічну близькість епонімата Клеомброта до подій облоги, з’являються 

підстави пов’язувати з цими подіями споруду вежі Геракла. У цьому написі вежа 

характеризується, як «...дивовижна на вигляд та захисниця всіх громадян під час 

війни...»; пов’язуючи згадувану в напису війну з облогою Ольвії Зопіріоном, можна 

припустити, що споруда вежі Геракла передувала облозі. 

Присвята жерців Евресибія. Першовидавець А. Білецький [10, с. 180] 

датував напис I.Olbia 71 кінцем IV – початком III ст. до н. е. Аналогічно, автори 

збірника I.Olbia 71 датують його кінцем IV – початком III ст. до н. е. Л. Дюбуа [436, 

№11] (I.Olbia 71 = IGDOP 11) датує присвяту до кінця IV ст. до н. е. Присвята 

жерців Евресибія I.Olbia 71, на думку Г. Русяєвої [284, с. 59], стосується подій, 

пов’язаних з облогою Ольвії Зопіріоном. Ю. Виноградов і П. Каришковський 

запропонували [493] достатньо вузьке датування цього напису: 325-320 рр. до н. е. 

Присвята I.Olbia 71 жерців Евресибія (і фіаситів) Зевсу Сотеру, містить не менше 

трьох дедікантов, які є одночасно і епонімами з першого стовпця Каталогу. На цій 

основі виконане раніше просопографічне датування [219, с. 56-59] напису I.Olbia 71 

збігається з датуванням провідних дослідників і тяжіє до 327-322 рр. до н. е. 

Оскільки присвята I.Olbia 71 є складною і змістовною пам’яткою, зокрема, в 

частині просопографії, дослідження її були продовжені [248, с. 188-190]; практично 

синхронно опублікована англомовна стаття В. Столби [493, с. 293-302], в якій 

датування цієї пам’ятки відповідає прийнятому Ю. Виноградовим і П. 

Каришковським. Виконаний В. Столбою візуальний огляд присвяти I.Olbia 71, дав 

нагоду досліднику запропонувати нове читання імен і патронімів в його правому 

стовпці, що, по суті, виявилося реальним «проривом» у багаторічному дослідженні 

цього складного документу та є ознакою найвищого наукового рівня дослідника. 

Зокрема, в третьому ряду В. Столбою відновлена перша літера патроніма як пі. 

Оскільки, de visu має пріоритет, беззастережно знімається, раніше запропоноване на 
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базі ономастики, доповнення цього ряда як Λεωκράτης Ἱ[κεσίου] [248, с. 188]. 

Привертає увагу важливе зауваження В. Столби про те, що третій рядок з ім’ям 

Λεωκράτης Π[…], судячи зі шрифту, що відрізняється, був доданий пізніше (ця 

гіпотеза дослідника підтверджується і нетиповим розташуванням ряда). 

Реконструкція ряда дослідником запропонована, як, наприклад, Λεωκράτης 

Π[ολύχαρμου?], з чим, однак, важко погодитися. Як один з варіантів, пропонується 

реконструкція третього ряда в правому стовпці ім’ям епоніма 295 р. до н. е. 

Λεωκράτης Π[ολυμέδοντος]. Тоді у присвяті I.Olbia 71 будуть присутні послідовно: 

старший брат-епонім 357 р. до н. е. Εὑρησίβιος Λεωκράτους, потім один із братів – 

епонім 318 р. до н. е. Πολυμέδων Λεωκράτους і його син – епонім 295 р. до н. е. 

Λεωκράτης Πολυμέδοντου. Більш природно, що батько-епонім Πολυμέδων 

Λεωκράτους додав до списку I.Olbia 71 свого сина-епоніма 295 р. до н. е., або це 

зробив через кілька років сам Λεωκράτης Πολυμέδοντους (слід звернути увагу на те, 

що лівий стовпець присвяти I.Olbia 71 завершується ім’ям Полімедона Леократова, а 

правий, з урахуванням пізньої приписки, починається, швидше за все, ім’ям його 

сина). Водночас, пропозиція В. Столби читати патронім в третьому ряду як 

Π[ολύχαρμου], на якому він, однак, не наполягає, виглядає менш реальним. 

Попередня ідентифікація В. Столбою особи з третього ряда правого стовпця, 

за його припущенням, Λεωκράτης Π[ολύχαρμου?], як дедіканта присвяти I.Olbia 65 

є недостатньо обґрунтованою. Зауважимо, що присвята Аполлону Лікарю I.Olbia 65 

за аналогією з двома відомими пам’ятками (IG II 4373 та IG II 4907) афінського 

скульптора Стратоніда [219, с. 34], датується серединою IV ст. до н. е. Дедікантом 

цієї, ймовірно, однієї з найбільш коштовних присвят Ольвії (поряд з 

фрагментованою присвятою IosPE. I2. 273 з сигнатурою Праксителя афінянина), є 

син тираноборця Леократ Евресибіїв (Λεωκράτης Εὑρησίβιου [52, с. 147; 219 с. 52; 

284 с. 206]) і це відмінно підтверджується заповненням лакуни першого ряда 

присвяти I.Olbia 65 з урахуванням пробілу між ім’ям і паронімом (пробіл є 

характерним для написів на постаментах статуй). Цей же, за висловом Ю. 
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Виноградова, «плодовитий» Леократ є батьком жерців Евресибія, перелічених у 

присвяті I.Olbia 71. Наведені матеріали свідчать про те, що В. Столба у 

пропонованому випадку не прийняв до уваги аксіому ольвійської елліністичної 

просопографії [233, с. 156-164]: головним джерелом систематизованої 

просопографічної інформації IV-I ст. до н. е., зокрема, щодо відносних датувань, є 

епонімний Каталог. На цій підставі деякі просопографічні побудови В. Столби 

можливо оскаржити, якщо до них додати відносну (чи абсолютну) хронологію. 

Переходячи до четвертого ряда присвяти I.Olbia 71, треба зазначити, що 

запропоноване В. Столбою відновлення патроніма як Πρασιλᾶτόυ, яке cпівпадає з 

графіто SEG 51:980 400-350 рр. до н. е., що залишив мешканець поселення Козирка, 

є неприйнятним. Річь у тому, що особи, присутні в списку I.Olbia 71, належать до 

вищої еліти Ольвії. Набагато більш вдалою є альтернативна гіпотеза дослідника про 

те, що патронімом до імені з четвертого ряда присвяти I.Olbia 71 можуть бути й інші 

імена, що починаються на Πράξι.... На цій підставі бажано прийняти раніше 

запропоноване доповнення четвертого ряда правого стовпця присвяти I.Olbia 71 з 

використанням патроніма ольвійського роду Праксіанактів: Ἡρα[γ]όρη[ς] 

Πρα[ξιάνακτο(υ)ς]. (Гіпотетичним родоначальником цього роду [248, с. 188], 

можливо, є мілетський епонім орієнтовно 510 р. до н. е. Φερεκλῆς Πρηξιάνακτο(υ)ς; 

Див.: I.Milet. – № 122). 

Гіпотеза В. Столби про те, що особи, які мають імена, що починаються на 

Λεω..., наприклад, Леократ, Леопреп, можуть бути братами, абсолютно реальна і 

відповідає принципу [219, с. 34] ототожнення осіб на основі наявної в багатодітних 

грецьких сім’ях, однак, не суворої традиції, називати дітей суголосними іменами. 

Також заслуговує на увагу думка А. Русяєвої [284, с. 206] про те, що принцип 

формування релігійних спілок був тільки родинний (більше того, ця гіпотеза дає 

нагоду, на нашу думку, позначити належність до розгалуженого роду Леократидів-

Леопрепидів тощо і якогось Λεώφαντος Ναννίωνος (SEG 42:718) 300- 250 рр. до н. 

е. з поселення Кошари. Представляється можливою гіпотеза про перебування 

представників роду в цьому віддаленому пункті Ольвійської хори у вигнанні (?)). 
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Імовірно, можливо визначити гіпотетичні суголосні ряди імен родичів, що належать 

до єдиного клану: Λεωκράτης –Λεωπρέπης – Λεώφαντος (SEG 42:718 орієнтовно 

300-250 рр. до н. е. Напис походить з поселення біля с. Кошари. Родова 

ідентифікація та уточнення датування цього напису виконано на базі вивчення 

нового defixio) також Πανδίονος (епонім Евресибій Пандіонів, на думку А. Русяєвої 

[284, с. 206] також належить до розгалуженого роду Леократидів-Евресибіадів) – 

Ναννίωνος (SEG 42:718) – Μένωνος (IosPE. I2. 201) – Ἀρτέμων (IosPE. I2. 209. 

Ἀρτέμων Εὑρησιβίου). 

Є дуже цікавою запропонована В. Столбою реконструкція імені 

[Πο]σ̣[ειδώνιος або [Πο]σ̣[είδιππος? за третьою літерою (σ) в останньому ряду 

правого стовпця присвяти I.Olbia 71. Оскільки в списку жерців присутні тільки 

знатні персони, доволі висока ймовірність ідентифікації особи з цього ряда з 

епонімом 321 р. до н. е. [Πο]σ[ειδώνιος Ἀριστοκρίτου?] або з епонімом 332 р. до н. е. 

[Πο]σ[ειδώνιος Ἐπικράτου]. Дослідженням магічного списку SEG 50:702,IV 

запропонована гіпотеза [241] щодо присутності у останньому ряду присвяти I.Olbia 

71 епоніма 332 р. до н. е. [Πο]σ[ειδώνιος Ἐπικράτου]. 

Просопографічні побудови В. Столби щодо групи дедікантів з іменами 

Леопреп, Евмен і Сіріск, є новими та вірними, за винятком неточності, 

представленої в родовідній гілці: Συρίσ̣κ̣ο̣ς̣ Ε ̣[ὐμένεος?] ідентифікований як батько 

епоніма Εὐμένης Συρίσκου. Але епонім 201 р. до н. е. не може бути сином діяча, 

зафіксованого в документі 325-320 рр. до н. е. (!) Між цими двома особами 

перебуває ще 2 покоління представників роду, і це основний закон генеалогії ((325-

201)/30=4). C урахуванням ольвійської практики присвоєння імен в розгалужених 

родах [219, с. 32], не виключено, що Εὐμένης Συρίσκου є нащадком Εὑρησίβιος 

Ε̣[ὐμένεος?] або Λεωπρέπης Ε̣[ὐμένεος?] тощо. Зазначимо, що поряд з епоніматом 

Εὐμένης Συρίσκου, який, за В. Столбою, відділений одним поколінням від 

попередника, що жив у 320 рр. до н. е., розташовані епонімати жерців Агатина 
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Деймахова з декрету 215 р. до н. е. на честь синів херсонесита Аполлонія й онука 

Протогена, Евніка Евдорова – епоніма 193 р. до н. е. тощо. 

Приблизна дата епонімата Евмена Сіріскова (Εὐμένης Συρίσκου) була 

обрахована в монографії [219, с. 51] на базі прочитання 6 ряда в правому стовпці 

присвяти I.Olbia 71 як Εὐμένης Λε[ωκράτους]. Обчислення проводилося на базі ім’я 

Евмен, а не за патронімом. Те, що В. Столба аргументовано змінив патронім, нічого 

не змінює в хронології; вона тяжіє до 197 р. до н. е. В. Столба справедливо 

ототожнює цього Евмена з персонажем з олив’яної пластинки SEG 52:702, IV, але 

недостатньо уваги приділив комплексному розгляду доступних документів роду: 

Каталогу, напису SEG 31:702 тираноборця Евресибія Сіріскова та присвяті ним же 

вежі міських воріт (? ) також присвят Зевсу Визволителю та Аполлону Лікарю 

I.Olbia 65 від сина тираноборця, Леократа Евресибіїва. Віднесення якогось Леократа 

(II) до дедікантів присвяти I.Olbia 65 є помилкою. Немає жодних підстав 

заперечувати гілку Евресибіадів [52, с. 150], запропоновану Ю. Виноградовим: 

родоначальником роду Евресибіадів є тираноборець Евресибій Сіріска. Його син 

Леократ Евресибіїв на початку другої половини IV ст. до н. е. присвятив Аполлону 

Лікарю статую роботи Стратоніда, що відповідає хронології відомих фрагментів 

скульптур цього афінського майстра. Так само, сини цього Леократа, зокрема, 

епонім Полімедон Леократів, присутні у присвяті I.Olbia 71. Пізніше туди був 

внесений і онук Полімедона, епонім Леократ Полімедонів. Уточнені гілки 

розгалуженого роду Леократидів-Леопрепидів-Евресибіадів, представлені у Додатку 

А. Загалом, документ цей вельми складний в плані просопографії. Доводиться 

реально оперувати лише з фрагментами гілок найпотужнішого ольвійского роду. 

Нижче, як підсумок, наведено сучасний варіант читання присвяти I.Olbia71. 

Як видно, за основу прийнято читання проф. В. Столби [493, с. 293-302] з трьома 

просопографічними уточненнями: 

 [Ἱ]ερεῖς Εὑρησιβ[ίου]  

[Θι]ασῖται Λεωκράτης Π[ολυμέδωντους?] 

[Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτεος Ἡρ[αγ]όρ[η]ς Πρα[ξιάνακτους?] 
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[Π]ολυκράτης Λεωκράτεος Ἀρρενείδης Λ̣[………………..] 

[Π]ολυμήδης Λ[ε]ωκράτεος Εὐμένης Λεω[πρέπεος?]  

[Π]ολύστρατος Λεωκράτεος Εὑρησίβιος Ε̣[ὐμένεος?]  

[Πολ]ύχαρμος Λεωκράτεος Λεωπρέπης Εὐμ[ένεος]  

[Πολύδ]ημος Λεωκράτεος Συρίσκ̣ο̣ς̣ Ε ̣[ὐμένεος?]  

[Πολυμέδ]ων Λεωκράτ[εο]ς [Πο]σ[ειδώνιος? Ἐπικράτου].  

Переклад: 

 [Ж]ерці Евресиб[ія]  

[Фі]асити Леократ П[олімедонів?] 

[Є]вресибій Леократів Гер[аг]ор Пра[ксианактів?] 

[Π]олікрат Леократів Арренеїд Λ̣[……………….] 

[Π]οлімид Леократів Евмен Лео[препів?]  

[Π]οлістрат Леократів Евресибій Є[вменів?]  

[Ποл]іхарм Леократів Леопреп Евм[енів]  

[Ποлід]ем Леократів Сіріск Є[вменів?]  

[Ποлімед]он Леократів [По]с[ідоній? Евкратів?].  

 

Присвята жерців Леократа. Фрагментована присвята I.Olbia 168 (рис. 12), 

вперше опублікована в 1968 р. Видавці вказали, що пам’ятка є списком імен, 

зазначили композиційну схожість її з присвятним написом I.Olbia 71 жерців 

Евресибія Зевсу Сотеру і датували кінцем IV – початком III ст. до н. е. Перший 

рядок пам’ятки, літери в якій виконані втричі більшим розміром, ніж в інших рядах, 

видавці відновлювали як Λεωκράτης. У 1975 р. А. Білецький [13, с. 92-117] 

підтвердив датування пам’ятки та читання першого ряда, і також дав передбачуване 

відновлення імен в наступних рядах, яке буде розглянуто нижче. Наступний крок у 

дослідженні пам’ятки зроблений Ю. Виноградовим [52, с. 149]. Він запропонував 

нове і доволі переконливе відновлення першого ряда як [ἱερεῖς] Λεω[κρατίδαι], 

спираючись на абсолютну аналогію з такою, що має ідентичну структуру (в якій 

верхній рядок читається, як [Ἱ]ερεῖς Εὑρησιβ[ίου]), синхронною пам’яткою I.Olbia 
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71. (З урахуванням матеріалів статті В. Столби [493] не позбавлена сенсу заміна 

першого ряда присвяти I.Olbia 168 на [ἱερεῖς] Λεω[κρατου]). Відновлення інших 

рядів фрагментованої присвяти I.Olbia 168 не входило у завдання дослідника. 

На основі синхронізації Каталогу епонімів і зіставлення тотожних імен 

встановлено, що датування [219, с. 50-56] присвяти жерців Евресибія Зевсу Сотеру 

I.Olbia 71 «тяжіє» до 327-322 рр. до н. е., що відповідає матеріалам Ю. Виноградова, 

П. Каришковського, А. Русяєвої [284, с. 59] і прийнято В. Столбою. З урахуванням 

висновків Ю. Виноградова про синхронність присвят I.Olbia 71 і I.Olbia 168, 

датування останньої також встановлюється в хронологічному діапазоні орієнтовно 

327-322 рр. до н. е. Далі розглядається перший рядок лівого стовпця фрагмента 

I.Olbia 168. Як вказує А. Білецький [13, с. 92-117], тут представлено закінчення типу 

імен з суфіксами...δου. На цьому результаті дослідник завершує вивчення ряда. 

Однак, за всьому різноманітті таких імен для Греції, в догетській Ольвії є відомими 

лише три. Це означає, що на початковому етапі дослідження можна прийняти, як 

реальні, такі варіанти читання першого ряда лівого стовпця: ὁ δεῖνα Ἀριστείδου або 

ὁ δεῖνα Λεωνίδου або ὁ δεῖνα Ἡρακλείδου. Деякі теоретично можливі, але мало 

реальні до відновлення патроніми, які мають аналогічне закінчення, зафіксовані в 

Ольвії в перші століття н. е.: Δάδου, Βραιάδου, Σωκρατίδου. 

Вивчення ономастики першого ряда лівого стовпця напису I.Olbia 168 

завершено, далі розглядається ольвійська просопографія. Перед усім, важливо 

вказати на те, що патронім Ἀριστείδου, характерний для Діонісіїв; патронім 

Λεωνίδου – для Пантаклів-Клеомбротів; вихідці з цих родів разом із Леократидами-

Евресибіадами, ймовірно, скинули тирана на рубежі століть. Діонісії-Леократиди-

Евресибіади упродовж багатьох років належали в Ольвії до єдиного клану [219, 

с. 201] і цілком природно очікувати їх участі в об’єднанні жерців Леократа. Ці 

відомості підтверджують, що попереднє читання патронімів не позбавлене підстав. 

Звернення до аналогічної за структурою і синхронної за часом пам’ятки 

I.Olbia 71 показує, що об’єднання жерців Евресибіадів (точніше – жерців Евресибія) 

очолював виходець із знатного ольвійского роду Леократидів-Евресибіадів, старший 
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із синів Леократа, який відслужив епонімну посаду в 356 р. до н. е., якийсь 

Εὑρησίβιος Λεωκράτους. Ім’я та патронім його приведені в першому ряду лівого 

стовпця напису I.Olbia 71. Цілком очевидно, що під час видання присвяти I.Olbia 71 

орієнтовно 327-322 рр. до н. е. цей жрець був вже старим (крім виконання епонімної 

посади в 356 р. до н. е., про це говорить і розміщення його імені першим в лівому 

стовпці присвяти I.Olbia 71). 

Ще одна пам’ятка, знайдена і досліджена А. Русяєвою, – графіто IGDOP 95 

фіаситів Бореїків [284, с. 196], в якому перелічені члени фіаса: Καλλίνικος Φ 

̣ιλ[οξέ]̣νου, [Ποσειδώνιος Σωκράτου, Ἡροσῶν Φιλοξένου, Δημήτριο̣[ς] Σωκράτου, 

Φίλων Σωκράτου. Цей фіас сформований з ольвійських аристократів, які походять з 

родів Каллініків і Аристокритидів-Сократидів. Фіас очолює виходець з роду 

Каллініків, Καλλίνικος Φιλ[οξέ] ̣νου, який виконав посаду епоніма в 329 р. до н. е., 

членом фіаса також є його брат Геросон, крім того, до складу фіаса входять члени 

роду Аристокритидів-Сократидів – брати Посідоній, Деметрій і Філон. Це графіто 

датується видавцем 330-250 рр. до н. е., Л. Дюбуа – 300 р. до н. е., а на основі 

синхронізації Каталогу епонімів – орієнтовно 320-314 рр. до н. е. Отже, розглянуті 

вище присвята жерців Евресибія I.Olbia 71 і графіто фіаситів Бореїків дають нагоду 

стверджувати, що різні релігійні спілки в Ольвії очолювали літні громадяни, які 

раніше виконували епонімну посаду, вихідці із знатних родів. Очевидно, за 

аналогією, згідно з присвятою I.Olbia 168, посаду голови спілки жерців Леократа 

також мусить виконувати літній громадянин, який раніше був епонімом, виходець із 

знатного роду, ім’я та патронім якого зафіксовані в першому ряду лівого стовпця 

напису I.Olbia 168. Водночас, патронім його закінчується на... δου. Цим умовам 

відповідають патроніми лише двох ольвійських епонімів, період активності яких 

припадає на другу половину IV ст. до н. е. По-перше, це представник могутнього 

ольвійського роду Діонісіїв, епонім 355 р. до н. е. Διονύσιος Ἀριστείδου. По-друге, 

Φιλτῆς Λεωνίδου, епонім 337 р. до н. е., виходець з роду Пантаклів-Клеомбротів. 

Що стосується відповідного за закінченням патроніма Ἡρακλείδου, то 
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просопографічні відомості для роду Гераклідів належать до більш пізнього часу, до 

того ж, ця особа не була епонімом (IosPE. I2. 201). 

Якому ж з епонімів треба віддати перевагу як голові об’єднання жерців 

Леократа? Альтернатива без коливань подолана на користь Διονύσιος Ἀριστείδου. 

Річь у тому, що, згідно з Каталогом, епонімна посада цим жерцем в 355 р. до н. е. 

виконана за епоніматом 356 р. до н. е. жерця Εὑρησίβιος Λεωκράτους (голови 

об’єднання жерців Евресибія з присвяти I.Olbia 71!). Цей факт можна розглядати як 

важливий аргумент у справедливості запропонованої реконструкції першого ряда 

лівого стовпця пам’ятки I.Olbia 168 і взаємозв’язку присвят I.Olbia 71 і I.Olbia 168. 

Ще один додатковий аргумент буде наведено нижче. 

Далі виконується реконструкція другого ряда лівого стовпця напису I.Olbia 

168, від якого збереглося закінчення патроніма з чотирьох літер...ορος. А. Білецький 

[13, с. 92-117], з посиланням на словник F. Dornseіff und B. Hansen, обґрунтовано 

припускає, що це поєднання літер також є прикінцевою частиною складного імені. 

На цьому ономастичному спостереженні він завершує вивчення ряда. Однак, 

просопографічний фонд Ольвії догетського періоду обмежує відновлення патроніма 

у зазначеному ряду всього двома варіантами: Καθηγήτορος (IosPE. I2. 32) та 

Ἀντιμήστορος (IosPE. I2. 201). (Треба зазначити, що у стадії обробки та вивчення 

перебуває магічний напис з Ольвії, у якому згадується ім’я, можливо, цього 

Антіместора). Водночас, досить надійно перевагу можна віддати єдиному варіанту 

відновлення як Ἀντιμήστορος оскільки в Каталозі міститься синхронне випуску 

пам’ятки I.Olbia 168 виконання посади в 327 р. до н. е. епонімом на ім’я Ἀγαθῖνος 

Ἀντιμήστορος. Однак, з урахуванням спорідненого принципу формування складу 

культових об’єднань [284, с. 196; 219, с. 143-154] тут можливе й ім’я якогось іншого 

представника роду Агатинів, що мав патронім Антіместор. 

Не можна не згадати про ще один просопографічний аргумент на користь 

відновлення фрагмента патроніма...ορος, як такого, що належить роду Агатинів. У 

Каталозі епонімів фіксується якийсь, ймовірно, родинний зв’язок Агатинів, 

Леократидів і Діонісіїв, що виражається в особливості виконання епоніматів: після 
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Агатина (357 р. до н. е.) слідують Леократиди (356 р. до н. е. ), потім Діонісії (355 р. 

до н. е.). Це повторюється в послідовності Діонісії/Агатини/Леократиди в 

297/296/295 р. до н. е. (Зазначена закономірність дає змогу обґрунтовано доповнити 

в третьому стовпці Каталогу тандем: Евресибіади-Агатини-Діонісії, відповідно, 108, 

107 і 106 рр. до н. е.). Отже, є підстави припускати, що у другому ряду лівого 

стовпця фрагмента I.Olbia 168 вказаний епонім 327 р. до н. е. Ἀγαθῖνος 

Ἀντιμήστορος. Особа ця відома не тільки за Каталогом епонімів; жрець храму 

Аполлона Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος, ймовірно, є дедікантом присвяти Аполлону 20 

числа з графіто [333, с. 44; 328, с. 66; 329; 333, с. 44] Сіверсів Маяк-1. 

Маючи 2 відновлених ряди з іменами жерців Леократидів, відкривається 

нагода використовувати один з ефективних прийомів обробки епіграфічних 

пам’яток – відновлення лакуни [46, с. 59], з огляду на те, що перший і другий ряди 

лівого стовпця приблизно рівні за кількістю літер. Очевидно, що за аналогією з 

пам’яткою I.Olbia 71, імена в стовпцях починалися точно за вертикаллю. Необхідно, 

однак, зазначити важливу деталь: різьбяр під час виготовлення напису I.Olbia 71 

явно прагне вирівняти за вертикаллю також і закінчення патронімів Λεωκράτεος у 

всіх рядах, незалежно від кількості літер в ряду, незначно варіюючи міжлітерними 

відстанями. Особливо чітко окреслюється це в третьому і четвертому рядах, де 

розташовані, відповідно, 19 і 21 літери. Отже, композиційно напис I.Olbia 71 

виконаний так, що ширина стовпця практично не змінюється; водночас кількість 

літер в строках може варіюватися на 1-2. Аналогічне твердження, безсумнівно, 

стосується і напису I.Olbia 168: у першому ряду лівого стовпця (Διονύσιος 

Ἀριστείδου) міститься 19 літер, у другому ряду (Ἀγαθῖνος? Ἀντιμήστορος) – 20 літер. 

Ймовірно, різьбяр напису I.Olbia 168 «згладив» розходження в одну літеру. 

Очевидно. також що відновлення першого ряда ім’ям епоніма Φιλτῆς Λεωνίδου 

неправомірно, оскільки кількість літер у другому ряду тоді буде набагато (на шість!) 

більше кількості літер в першому ряду; вирівняти стовпці за вертикаллю за такий 

варіант, неможливо. Це і є додатковий аргумент на користь пропонованого 

відновлення імені в першому ряду лівого стовпця. 
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А. Білецький, досліджуючи третій рядок лівого стовпця фрагмента I.Olbia 168, 

вказує на те, що закінчення патроніма...υος є тут найцікавішим з позицій 

ономастики і дає його розгорнуте ономастичне дослідження [25, с. 21-34]. Навпаки, 

в просопографічному фонді Ольвії, який враховує тільки реальні історичні особи, не 

існує інформації про патронім з таким закінченням, і просопографічні підстави для 

реконструкції третього ряда лівого стовпця присвяти I.Olbia 168 відсутні. Що 

стосується початкових літер імені в правому стовпці, то можна припустити тут ім’я 

епоніма 352 р. до н. е. Стафіла Геродорова (Στάφυλος Ἡροδώρου), на підставі 

близько розташованого в Каталозі епоніма Διονύσιος Ἀριστείδου і за браком інших 

варіантів реконструкції імен найвпливовіших осіб Ольвії розглянутого 

хронологічного періоду. Ця реконструкція, однак, недовідна. Нижче представлена 

підсумкова просопографічна реконструкція тексту присвяти I.Olbia 168: [ἱερεῖς] 

Λεω[κρατου?] 

[Διονύσιος Ἀριστεί]δου Στ̣[άφυλος? Ἡροδώρου?] 

[Ἀγαθῖνος? Ἀντιμήστ]ορος 

[ὁ δεῖνα ……………..]υος 

Переклад: [Жерці] Лео[крата?] 

[Діонісій Аристі]дов Ст[афіл? Геродорів?] 

[Агатин Антимест]орів 

[(такий-то, син) ……]ів 

Слід урахувати можливість того, що фрагменти I.Olbia 168 і I.Olbia 71 можуть 

бути частинами одного великого постаменту. Запропонована просопографічна 

реконструкція та інтерпретація присвяти I.Olbia 168 дістала повне схвалення проф. 

А. Аврама [403, no. 311-313]. 

Кланові об’єднання жерців. Окреме питання стосується кланових об’єднань 

жерців [409, с. 122-135; 187; 188; 445]. По-перше, треба підкреслити те, що на 

підставі просопографічних датувань інформація про ці об’єднання належить до 

доволі вузького хронологічного відрізку: присвяти I.Olbia 71 та I.Olbia 168 

«тяжіють» до 327-322 рр. до н. е., графіто фіаситів Бореїків – до 320-314 рр. до н. е. 
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[219, с. 70-74] (Першовидавець А. Русяєва [284, с. 18] датує це графіті 330-250 рр. до 

н. е., Л. Дюбуа (IGDOP 95) – орієнтовно 300 р. до н. е.). Однак, Ю. Виноградов [52, 

с. 149] відносив виникнення таких об’єднань до початку IV ст. до н. е., спираючись 

на думку П. Каришковського [129, с. 88] про відхід зі сцени спілки мольпів також 

орфіків і нуменіастів, які були в V ст. до н. е. опорою тиранії, і заміну його на 

кланові релігійні співтовариства. Однак, після повалення тиранії в Ольвії активна 

діяльність з випуску присвятних написів у першій половині IV ст. до н. е. належить 

Леократидам-Евресибіадам [219, с. 50-70], але серед цих пам’яток бракує таких, які 

пов’язані з об’єднаннями жерців. Отримані матеріали дають змогу висловити 

гіпотезу про те, що гентильні об’єднання жерців виникають в Ольвії в період після 

зняття облоги міста Зопіріоном. Один із варіантів інтерпретації цього факту полягає 

в тому, що радикальна демократизація громади в 20-ті рр. IV ст. до н. е. і поява 

характерного для неї посилення суспільного антагонізму [10, с. 185], могли різко 

загострити протистояння могутніх кланів, джерела якого криються у боротьбі за 

владу, тому, такі об’єднання, скоріш за все, виникли як своєрідні політичні партії, 

які стояли на захисті, зокрема, і кланових економічних інтересів (до речі, проф. В. 

Ставнюк, описує аналогічну ситуацію в Афінах [345, с. 145-147]). Каталог містить 

відомості про кланові об’єднання: Діонісії-Леократиди-Евресибіади-Агатини також 

Аристокритиди-Сократиди-Каллініки і, можливо, Протогени-Геросони-Геродори. 

Як згадувалося вище, можна стверджувати, що на чолі таких об’єднань стояли 

колишні епоніми, особи похилого віку; ймовірно, посади ці були не дуже 

обтяжливими. Голова спільноти жерців Евресибія [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς (Див. 

присвяту I.Olbia 71) виконав епонімну посаду в 356 р. до н. е., голова спільноти 

жерців Леократа Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ (Див. присвяту I.Olbia 168) – в 355 р. до н. 

е., голова фіаса Бореїків Καλλίνικος Φιλοξένου був епонімом в 329 р. до н. е. [245, 

с. 19-31]. 

Просопографічний складник культу Героя в Ольвії. До розглянутого вище 

питання примикає і дослідження просопографічного складника культу місцевого 

Героя [334, с. 114-119; 87]. З огляду на те, що вільне місце для розміщення заголовка 



 209 

[Ἱ]ερεῖς Εὑρησιβ[ιάδαι?] у присвяті I.Obia 71 відсутнє, В. Столба [493] успішно 

подолав альтернативні ідеї А. Білецького [10, с. 180-190] і обґрунтовано реанімував 

одну з них, пропонуючи читання [Ἱ]ερεῖς Εὑρησιβ[ίου], тобто «Жерці Евресибія». 

Аналогічно, пропонується замінити реконструкцію Ю. Виноградова пам’ятки 

I.Olbia 168 (SEG 37:672) як Ἱερεῖς] Λεω[κρατῖδαι] на Ἱερεῖς] Λεω[κράτου], тобто 

«Жерці Леократа». Звідси випливає гіпотеза про те, що в Ольвії існувало і релігійна 

спільнота Ἱερεῖς] Λεω[κράτου]. Якщо якось можна пояснити назву спілки жерців 

Евресибія за ім’ям його керівника Евресибія Леократова, епоніма 357 р. до н. е. або, 

що вірогідніше, на честь його діда – тираноборця Евресибія Сіріскова, то пояснити 

назву спілки жерців Леократа ім’ям його керівника не вдається; на чолі цієї спілки 

стояв епонім 356 р. до н. е. Діонісій Аристидів з роду Діонісіїв, що входить до клану 

Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів. Цей матеріал підводить до робочої гіпотезі про 

те, що в Ольвії дійсно існував культ героя Евресибія. Імовірно, цим героєм є реальна 

історична особа – тираноборець Евресибій, син Сіріска, дід голови спільноти жерців 

Евресибія [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς. Окремо існував культ його сина, Леократа, 

сина Евресибія. Вузькість кола ольвійської еліти і знахідка графіто [52, с. 171] 

Λεωκράτης на поселенні Панське-1, начебто створювала деякі підстави для 

героїзації Леократа під час прийняття гіпотези про те, що цей Леократ загинув 

(можливо, смертю героя?) як фрурарх [52, с. 149] ольвійського форту Панське-1. 

Але нещодавно запропонована інтерпретація графіто Леократа з Панського-1 як 

прокляття, посланого цьому діячу, очевидно, Аристократидами. Це питання 

досліджено у двох статтях [241; 259, с. 69-83], більш того, там обґрунтована 

можливість героїзації і сподвижника тираноборця, Гікесія Гекатеонова з присвяти 

IosPE. I2. 160. Найбільш ймовірно, що підстави для героїзації тираноборця Евресибія 

Сіріскова та, окремо, його сина Леократа, визначаються домінуючою роллю (Див. 

вище) цього роду в першій половині IV ст. до н. е. після повалення тирана. 

Історична доля однієї з найбільш цінних присвят Ольвії I.Olbia 65, поставленої 

Леократом Евресибіївим Аполлону Лікарю, є вельми інформативною: згідно з 

думкою видавця, статуя була миттєво зірвана з постаменту, сам постамент 
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перевернутий. На ньому вирізали напис Δήμος (народ) в період загострення 

кланової боротьби Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів проти Аристократидів у 

середині III ст. до н. е. (Див. нижче). Згадуваний в декреті IosPE. I2. 32 на честь 

Протогена герой Сосій (ὁ ἥρως ὁ Σωσί[α]ς), за гіпотезою А. Аврама [402, с. 207], міг 

бути одним з ойкістів Ольвії.  

Для подальшого дослідження просопографічного складника культу Героя в 

Ольвії потрібно розглянути історичну інформацію з магічного напису SEG 50:702,IV 

(Див. вище). Була встановлена набагато більша популярність імені Ἱκέσιος у 

порівнянні з ім’ям Εὑρησίβιος в IV-III ст. до н. е. Однак, вище були обґрунтовані 

гіпотези щодо існування гентильних спілок жерців Евресибія (I.Olbia 71) та жерців 

Леократа (I.Olbia 168) та переважанням кількості родових лапідарних пам’яток 

Евресибіадів. У той самий час, присвята Гікесія Гекатеонова його сином виконана 

значно більш монументально у порівнянні з відомими присвятами Евресибіадів. 

Тим самим, є достатньо велика ймовірність існування гентильної спілки жерців 

Гікесія. 

Просопографічна реконструкція присвяти IosPE. I2. 161. Всі розглянуті 

вище епіграфічні пам’ятки, пов’язані з облогою Ольвії Зопіріоном, містять імена 

ольвійських епонімів – жерців Аполлона Дельфінія (та/або їх найближчих родичів), 

представлених в першому стовпці епонімного Каталогу IosPE. I2. 201. Цей факт 

визначається багаторазово згадуваною вузькістю кола ольвійської еліти і надалі 

може слугувати основою для просопографічних реконструкцій інших написів. 

Пропоноване дослідження виконане на основі de visu напису IosPE. I2. 161, що 

зберігається у фондах Державного історичного музею РФ (Інв. № 54791), і вводить в 

науковий обіг ще одну лапідарну пам’ятку, імовірно, пов’язану з облогою Ольвії 

Зопіріоном. Запропоноване нижче дослідження є розширеною україномовною 

версією статті [474, с. 67-70], опублікованої у виданні Грецького епіграфічного 

спілки в Афінах. 

Присвята Зевсу Сотеру IosPE. I2. 161 опублікована В. Латишевим (рис. 13, 

ліворуч). Виконаний дослідником в 1917 р. повторний огляд напису не дав жодних 
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поправок до першого читання [190, с. 17] (рис. 13, праворуч). На жаль, у 

подальшому цей напис був практично забутий дослідниками. Про нього лише 

коротко згадав В. Яйленко [385, с. 44], пославшись на статтю В. Латишева [190, 

с. 17]. А. Русяєва [284, с. 59], досліджуючи культ Зевса Сотера в Ольвії, не 

проводила будь-якого спеціального вивчення цього напису, що, до речі, і не було її 

метою, тому, ймовірно, за аналогією з написом IosPE. I2. 162, суто автоматично 

віднесла її до категорії подячних присвят II ст. н. е. Факт присвяти Зевсу Сотеру, за 

аналогією з декретом IosPE. I2. 25+31 на честь Каллініка (325-320 рр. до н. е.) і 

присвятою I.Olbia 71 жерців Евресибія і фіаситів (327-322 рр. до н. е.), є свого роду 

«датовочною ознакою» – часом позбавлення поліса від македонської небезпеки. 

Судячи з того, що верхні ряди напису виконані великим шрифтом, а нижній 

рядок – дрібним, напис, швидше за все, є фрагментом лицьової частини 

мармурового постаменту від статуї, присвяченій Зевсу Сотеру. Видавець 

запропонував таке читання напису: 

[…….]την[…………….]  

[……] Διὶ Σωτ[ῆρι……]  

vacat  

[…….]νατην[………..] 

Шрифт напису достатньо близький відомим документам, в яких згадується 

Зевс Сотер і які хронологічно пов’язуються з періодом після зняття облоги 

Зопіріона. Насамперед, тільки для догетської Ольвії характерно написання, що 

«розходяться», зовнішніх гаст сігми (є невелика група вкрай фрагментованих, 

невиразних ольвійських написів, що мають сигму з «розбіжними» зовнішніми 

гастами; водночас видавці дуже обережно відносять ці написи до перших століть н. 

е. Серед цих написів: I.Olbia 91, I.Olbia 114, IosPE. I2. 194 та інші). Ще однією 

палеографічною ознакою належності напису до елліністичного часу є укорочена 

права гаста ню, не характерна для написів перших століть н. е. Вельми показовою є 

збільшена довжина йоти, зіставна з написом на честь Каллініка. В. Латишев не 

встановлював датування напису; імовірно, це пов’язано зі своєрідним написанням 



 212 

омеги. Нехарактерна для досліджуваного періоду форма омеги пояснюється, 

імовірно, помилкою різьбяра, який на початку вирізав омикрон, потім виправив його 

на омегу; на камені явно видно, що до омікрона додані горизонтальні гасти 

(аналогічно, судячи з фотографії, проведена заміна омеги на омикрон в слові 

ἱερωμένου напису I.Olbia 26, що датується 240-227 рр. до н. е.). Заміна омеги на 

омикрон (і навпаки) характерна для ольвійських написів (Див. присвяту SEG 42:716 

Евніка Евдорова). Однак, дуже близька до розглянутої форма омеги присутня в 

написах ΙΙΙ ст. до н. е., наприклад, I.Olbia 98. 

Огляд фрагмента IosPE. I2. 161 (рис. 14), показав, однак, що перший рядок 

починається з досить виразних залишків в нижній частині правої гасти 

(першовидавець акад. В. Латишев бачив тільки естампажі цього напису, тому, 

ймовірно, така важлива деталь напису не була ним врахована), яка може бути 

впевнено відновлена як частина альфи або ламбди. Водночас, нахил фрагментованої 

гасти виключає присутність тут каппи, а реконструкція фрагмента гаст літерою хі 

автоматично відкидається неймовірним словосполученням. Отже, нове читання 

закінчення першого слова в ряду …άτην або …λτην. Тут можна реконструювати 

закінчення родового власного чоловічого імені в аккузативі з закінченням на -ης, 

наприклад, Σωκράτην, Φιλτῆν або Ζολτην. Подолання альтернативи (альфа або 

ламбда) може бути досягнуто через ономастичні дослідження. В ольвійському 

ономастиконі міститься єдине ім’я Φιλτῆς, (в аккузативі – Φιλτῆν (IosPE. I2. 201, SEG 

42:717)), але ніколи не траплялися унікальні імена [507; 508] Ἐφιάλτην, Ζολτην (ID 

1421, IScM I 15).  

Що стосується читання першого слова як …άτην, то є безліч різноманітних 

імен, відповідних такому закінченню в аккузативі. Під час огляду напису також в 

першому ряду виявлений слабковідчутний фрагмент літери на правій межі 

епіграфічного берега. Він являє собою порівняне з вертикальною гастою якоїсь 

літери, викришування каменю і може бути слідом від правої вертикальної гасти пі, 

каппи, епсилон, ню тощо. Важливе зауваження: залишки цієї гасти відділені від 

попереднього слова пробілом. Як відомо, в монументальних написах пробіли 
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швидше трапляються між власними іменами, ніж між іншими словами [11, с. 138]. 

Далі виконується просопографічна реконструкція присвяти IosPE. I2. 161. За 

аналогією зі згаданими вище написами, пов’язаними з облогою Ольвії, реальну 

історичну особу з присвяти Зевсу Сотеру IosPE. I2. 161 треба шукати в переліку 

найзнатніших і найвпливовіших осіб, що належать до розглянутого хронологічного 

періоду; цей перелік представляє перший стовпець синхронізованого епонімного 

Каталогу IosPE. I2. 201. Далі послідовно розглядаються ці імена. Ім’я епоніма 295 р. 

до н. е. Λεωκράτης Πολυμέδοντος тут відновити неможливо, оскільки ця особа, 

ймовірно, вже згадана в синхронній присвяті жерців Евресибія Зевсу Сотеру I.Olbia 

71 (у вигляді пізньої приписки [493, с. 293-302]) і, крім того, є хронологічні 

невідповідності. Епонім 302 р. до н. е. Θεοδέκτης Ἡροδώρου, крім невідповідності 

хронології, належить до другорядної гілки роду Протогенів-Геросонів-Геродорів; 

відомі тільки лапідарні написи гілки Протогенів. Епоніми, відповідно, 314 і 311 рр. 

до н. е. Μενεκράτης Θεοκλέους і Ἀριστοκράτης Θεοκλέους з роду Аристократидів за 

своїм статусом належать до вищої еліти, однак, їх патроніми не відповідають 

залишкам першої літери патроніма у присвяті IosPE. I2. 161. Крім того, є 

хронологічні невідповідності. Аналогічно, ім’я епоніма 337 р. до н. е. Φιλτῆς 

Λεωνίδου не відповідає залишкам першої літери патроніма. З осіб, перелічених у 

першому стовпці епонімного Каталогу, тільки ім’я епоніма 335 р. до н. е. Σωκράτης 

Ποσειδωνίου підходить для реконструкції першого ряда присвяти IosPE. I2. 161. 

Статус Аристокритидів-Сократидів підтверджує і епонімна квота роду. Важливо, що 

є хронологічна близькість епонімата Сократа, сина Посідонія до подій облоги. Отже, 

фрагмент лівої вертикальної гасти першої літери патроніма, імовірно, можна 

вважати фрагментом пі. 

Що стосується нижнього ряда присвяти […….]νατην[………..], є підстави для 

її реконструкції за аналогією з групою написів (IG II 3830, IG II 4368 (SEG 30:164), 

IG II 4373(=SEG 30:165 )) як [...εἰκό]να τᾑν[δε…]. У процесі передбачуваної 

реконструкції присвяти IosPE. I2. 161 прийняті до уваги присвяти IosPE. I2. 188 [453, 
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с. 280-301] (ὁ δῆμος Παντακλῆν Κλεομβρότου τὸν εὐεργέτην Ἡρακλεῖ) та SEG 58:766 

[219, с. 11]: [ὁ δῆμος?] 

Σωκρ?]ά̣την Π̣[οσειδωνίου?  

Διὶ Σωτῆ[̣ρι  

vacat  

...εἰκό]να τᾑν[δε… 

Переклад: (Народ)  

Сократа, (сина) Посідонія 

 Зевсу Сотеру (присвятив) 

 vacat  

... зображення це... 

Присвята Зевсу Сотеру IosPE. I2. 161, ймовірно, епоніма Ольвії 335 р. до н. е. 

Сократа, сина Посідонія, дає нагоду припустити існування якихось заслуг цієї особи 

у період облоги і створює деякі підстави для просопографічної інтерпретації 

синхронного декрету IosPE. I2. 325 з острова Левки на честь невідомої особи. Так, 

Ю. Виноградовим [52, с. 164-168] був виконаний ґрунтовний історичний аналіз 

цього документу; в ньому вшановується якийсь ольвіополіт, що звільнив священний 

острів Левку від піратів, що його захопили. Цей ольвіополіт раніше також 

прославився якимись діяннями в Ольвії, за що був ушанований громадянами. Ю. 

Виноградов припустив, що цією особою міг бути Каллінік Евксенів, але зауважив, 

що за браком будь-якої опори у джерелах ця гіпотеза є голою догадкою [52, с. 168, 

прим. 103]. Тим часом, виконання посади епоніма Ольвії 335 р. до н. е. Σωκράτης 

Ποσειδωνίου з урахуванням похибки синхронізації епонімного Каталогу (+2 / -4 

рр.), може охоплювати і рік облоги: 337-331 р. до н. е. 

Хронологічна відповідність дає нагоду обґрунтувати гіпотезу про те, що 

заслугою Сократа, сина Посідонія, могло бути, наприклад, керівництво обороною 

міста або якісь інші діяння. Отже, з урахуванням просопографічної реконструкції 

присвяти IosPE. I2. 161 з’являються деякі підстави ідентифікувати особу з присвяти 

IosPE. I2. 161 і декрету IosPE. I2. 325 з епонімом 335 р. до н. е. Σωκράτης 
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Ποσειδωνίου [474, с. 67-70]. Отримані матеріали дають змогу віднести рід 

Аристокритидів-Сократидів, до якого належить Сократ, син Посідонія, як за 

наявністю лапідарних пам’яток, так і за регулярним виконанням епонімної посади, 

до групи основних елітних сімей Ольвії. Тим самим, знаходить пояснення і розмір 

раніше встановленої епонімної (хронологічної) квоти роду Аристокритидів-

Сократидів – 12 років. Він збігається з розміром квоти аристократичних ольвійських 

родів Пантаклів-Клеомбротів і Нікератів. (По відношенню до ранніх досліджень ця 

цифра збільшена на один рік, тобто розмір квоти обчислюється як «включно» [219, 

с. 163-168]). 

Графіто фіаситів-Бореїків. Просопографічна інтерпретація відомого графіто 

фіаситів-Бореїків, що стосується Аристокритидів-Сократидів і Каллініків, 

розглянута в монографії [219, с. 70-74]. Графіто на основі перетину інтервалів 

активності Аристокритидів-Сократидів і Каллініків датується орієнтовно 320-314 

рр. до н. е. Нижче досліджуються ще дві епіграфічні пам’ятки, імовірно, пов’язані з 

родом Аристокритидів-Сократидів. 

Надгробний напис SEG 27:444 Епікрата Ісократова (Ἐπικράτης Ἱσοκράτεος) 

видавці [153, с. 171-175] з палеографії відносять до 400-350 рр. до н. е. З позицій 

просопографії і переліку характерних родових імен [234, Додаток № 3], однак, напис 

трактується так, що покійний є батьком епоніма 332 р. до н. е. Ποσειδώνιος 

Ἐπικράτου з роду Аристокритидів-Сократидів [225, с. 474-478]. На цій основі 

пам’ятка датується 340-320 рр. до н. е. Оскільки Ю. Козуб та А. Білецький 

пропонують переклад: «Епікрат,... Ісократа дитина...», на перший погляд може 

складатися враження, що надгробок стосується дитини. Однак, це не зовсім 

коректний переклад, оскільки є присвятна формула: «[nomen dei] ἀνέθ̣ηκεν [nomen 

patronimic] παῖς» (наприклад, IG I3 1008 тощо); тут παῖς використовується в 

значенні «син» (υἱὸς), а не «дитина», що підтверджується і перекладом розглянутої 

епітафії Л. Дюбуа (IGDOP 45; IGDOP 48 – fіls тощо). Видавці, відносячи пам’ятку за 

палеографічними ознаками до 400-350 рр. до н. е., проте, зазначають на користь 

запропонованого датування, що написання «Ρ», «Τ», «Β» у напису ближче до 
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написання літер другої половини IV ст. до н. е., «Ο» значно менше, а «Ω» трохи 

нижче інших літер напису [153, с. 175]. Із запропонованого просопографічного 

датування випливає, що активна діяльність Епікрата Ісократова протікала у 60-ті рр. 

IV ст. до н. е. (ім’я Ἐπικράτης є характерним і для роду Геросонів-Геродорів (Див. 

напис на олив’яній пластині IGDOP 106 – Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντος. Просопографічна 

інтерпретація осіб на ім’я Ἐπικράτης, що присутні в написах на олив’яних 

пластинах SEG 50:702,IV, SEG 37:673 тощо, виконана у новітній статті [238]). 

Бувши батьком епоніма 332 р. до н. е., Епікрат, ймовірно, був державним та 

релігійним діячем, який, не виключено також виконав епонімну посаду, 

розрахунковий рік якої тяжіє до 362 р. до н. е., однак, реальні доводи його епонімата 

відсутні, оскільки цей рік потрапляє в хронологічну лакуну Каталогу. 

Пам’ятка керамічної епіграфіки [192, с. 71], опублікована Є. Леві, являє 

собою уламок великого чорнолакового посуду кінця V-IV ст. до н. е. з графіто 

великими літерами ΠΟΣΕΙ[…] і нижче дрібними літерами – Φίλων. Обережно 

інтерпретувавши графіто як присвяту Посейдону від Філона, видавець, втім, 

зазначила, що про культ Посейдона в догетській Ольвії немає жодних даних (в 

Ольвії знайдено 2 присвятних графіті Посейдону [284, с. 108]). До сумнівів видавця 

слід додати, що напис виконано на денці, а не вінчику посудини, що, за 

класифікацією В. Яйленка [383, с. 72], дає нагоду найбільш ймовірно трактувати 

фрагментований напис ΠΟΣΕΙ[…] як особисте ім’я. Присутність в графіто імені 

Φίλων створює просопографічні підстави для реконструкції другого імені як 

Ποσει[δώνιος], оскільки обидва вони є характерними для відомого в Ольвії 

жрецького роду Аристокритидів-Сократидів. Шрифт напису ΠΟΣΕΙ[…] має 

характерні ознаки другої половини IV ст. до н. е.: пі з укороченою правою гастою, 

омікрон зменшеного розміру, епсілон з укороченою середньою горизонтальною 

гастою. На жаль, на фото виконаний дрібним шрифтом напис Φίλων майже не 

видно, тому палеографія цього напису недоступна, і неможливо визначити 

послідовність нанесення написів на посудину, ймовірно, імен власників, змінюваних 

в першому чи, можливо, другому поколінні. Така гіпотеза не суперечить зазначеній 
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видавцем тривалості експлуатації блюда (інтерпретація цього графіто А. Русяєвою 

[295, с. 109. №14] дещо інша), оскільки воно має значні потертості, а також ремонт 

олив’яними скріпами, що підтверджує гіпотезу про передачу його «у спадок» від 

Посідонія до Філона (або навпаки) з роду Аристокритидів-Сократидів. Трактування 

графіто як присвятного від братів Посідонія і Філона не виключається, але тоді не 

зовсім пояснюється факт істотної відмінності в розмірах літер обох імен. У цьому 

випадку отримує аргументацію ідентифікація Посідонія і Філона з особами, що 

згадуються в графіто фіаситів Бореїків [219, с. 70], якимись Ποσειδώνιος Σωκράτους 

та Φίλων Σωκράτους. У цьому варіанті інтерпретації датування графіто близьке до 

330-310 рр. до н. е. 

Надгробок Нікоклів. У 2003 р. в Ольвії був знайдений фрагмент 

мармурового надгробка з рельєфом і написом [88, с. 131]. Видавцем, П. 

Діатроптовим подано докладний мистецтвознавчий аналіз рельєфу і граматичних 

особливостей напису. Збережений фрагмент напису, який містить у двох рядах 

імена покійних Ἑκατωνύμου τοῦ Νικ[…] та Ἑ[ρ]μ[ο]λάιου τοῦ Μητρο[…], з позицій 

ольвійської ономастики приблизно реконструйований як Ἑκατωνύμου τοῦ 

Νικ[ηράτου](?), Ἑρμολάιου(?) τοῦ Μητροδώρου(?) – Гекатеоніма, сина Нікерата (?) і 

Гермолая, сина Метродора (?). Датування цього напису за палеографічними 

ознаками і особливостями рельєфу встановлено видавцем, як раннє III ст. до н. е. 

Далі запропонована просопографічна інтерпретація цього документу [225, 

с. 474-478]. По-перше, наявність на надгробному пам’ятнику рельєфу афінської 

роботи, який є доволі дорогим витвором, дає змогу стверджувати, що надгробна 

плита належала представнику ольвійської еліти. Це означає можливість 

застосування просопографічної інтерпретації, яка (Див. вище), обмежена тільки 

ольвійською елітою. Встановлене видавцем датування напису показує, що 

дослідження повинне зосередитися на першому стовпці Каталогу, який належить до 

другої половини IV – раннього III ст. до н. е. На основі характерного родового імені 

Ἑκατωνύμος патронім небіжчика в першому ряду напису відновлюється як 

Νικ[οκλῆς], що є характерним для ольвійського роду Нікоклів [245, с. 19-31]. Цей 
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рід представлений в епонімному Каталозі наступною інформацією: 348 р. до н. е. – 

Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο], 304 р. до н. е. – Νικόστρατος Νικοκλέους. 

З наведеної інформації видно, що ім’я і патронім епоніма 348 р. до н. е. 

Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ є дзеркальним відображенням імені особистості з 

досліджуваного напису Ἑκατωνύμος Νικ[οκλέους?]. Хронологічні відповідності 

дають нагоду позначити Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ, епоніма 348 р. до н. е. і 

покійного Ἑκατωνύμος Νικ[οκλέους?], відповідно, як батька і сина. Тоді епонім 304 

р. до н. е. Νικόστρατος Νικοκλέους є рідний молодший брат цього Гекатеоніма 

Нікоклова, з огляду на те, що носієм імені діда традиційно був перший син. 

Хронологія активності молодшого брата, Нікострата Нікоклова, епоніма 304 р. до н. 

е. і одного з ольвійських стінобудівників досліджена раніше, де встановлено, що 

Нікострат Нікоклів у 304 р. до н. е. вже перебував у похилому віці. 

(Просопографічне датування [219, с. 43-50] цього напису, на основі перетину 

інтервалів активності представників кількох головних сімей Ольвії, «тяжіє» до 332-

328 рр. до н. е., що абсолютно збігається з припущенням видавця [84, с. 95-104]). 

Можна стверджувати, що активна діяльність старшого брата на ім’я Гекатеонім 

Нікоклів зміщена, принаймні, на один рік: 334-304 р. до н. е., і надгробну плиту 

йому встановили, очевидно, на межі IV-III ст. до н. е. або в ранньому III ст. до н. е. 

Розглянутий надгробок є вже четвертим [88, с. 131] документом зі згадкою 

Нікоклів – потужної гілки одного з ольвійських елітних родів Пантаклів-

Клеомбротів: IosPE. І2. 201, SEG 32:759, SEG 50:702,IV. 

Якщо щодо першої особистості з надгробного напису не виникає сумнівів в 

правильності її ідентифікації з родом Нікоклів, що підтверджується родовими 

іменами і їх чергуванням, то щодо другої особи і ономастика, і просопографія дають 

дуже мало інформації. Ім’я Метродор достатньо поширене, як в античному світі, так 

і в Ольвії, а ім’я Ἐρμολαίος вперше згадується в Ольвії. (П. Діатроптов в дружній 

бесіді абсолютно правильно зазначив, що рід Метродорів, реконструйований в 

монографії [219], має слабке обґрунтування саме у зв’язку з широким 

розповсюдженням цього імені). З позиції просопографії це означає, що, наприклад, 
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графіті SEG 38:908 […]ἄξιος Ἑρμέω ἐμ[ὶ Ἐμπ]ολαίο[...] бажано реконструювати як 

[…]ἄξιος Ἑρμέω ἐμ[ὶ Ἐρμ]ολαίο. Безумовно, правий видавець напису П. Діатроптов, 

стверджуючи, що невідомо як були пов’язані між собою Гекатеонім і Гермолай. 

Отримані відомості про гілку Нікоклів дають змогу запропонувати гіпотезу 

про віднесення до цієї гілки епоніма 216 р. до н. е. Менандра Гекатеонімова 

(Μένανδρος Ἑκατωνύμου), як за характерним патронімом, так і на основі 

хронологічних відповідностей (Див. нижче). 

Радикальна демократія і Каталог. Встановлена в Ольвії радикальна 

демократизація [52; 219; 28, с. 35-40; 28, с. 35-40] всіх сфер життя поліса, що 

відбулася після зняття облоги [52, с. 175], знайшла своє підтвердження і в календарі 

Ольвії – Каталозі. Тут виявлена своєрідна група епонімів (Πολύμνηστος Μένωνος – 

330 р. до н. е., Εὑρήμων Τιμησιθέου – 328 р. до н. е., [Θε]οκύδης Παγκράτου – 326 р. 

до н. е., Διιστέφης Ἑστιαίου – 325 р. до н. е., Εὐφρόνιμος Μητροδώρου – 323 р. до н. 

е.), які не знаходять відповідності у середовищі імен головних і другорядних елітних 

сімей поліса і, можливо, належать до інших елітних сімей, які зазвичай не брали 

участі в епоніматі. Однак, починаючи з 322 р. до н. е., епонімну посаду знову 

виконують представники вузької групи елітних родів Ольвії. Виникла гіпотеза про 

те, що наведені факти є підтвердженням матеріалів Ю. Виноградова [52, с. 164] про 

встановлення в полісі радикально-демократичного режиму (проте, доволі 

короткочасного) в післязопіріонівський період [251, с. 158-167]. 

Взаємини зі скіфами після зняття облоги. Хроніка IosPE. І2. 32 на честь 

Протогена (Див. наступний розділ) повідомляє про періодичне спустошення 

полісної скарбниці варварами вже у другій чверті III ст. до н. е. Це, в сукупності з 

інформацією про початок евергетичної діяльності [257, с. 39; 226, с. 342] (не 

пов’язаної зі стінобудівництвом) в Ольвії в 290-280 рр. до н. е. Геросоном (батьком 

Протогена) і Пантаклом Клеомбротовим (IosPE. І2. 188, IosPE. І2. 32 [219, с. 11-15; 

108, с. 154]), дає нагоду припустити, що вже в ранньому III ст. до н. е. існувала 

фінансова експлуатація поліса навколишніми племенами. (Цей матеріал стосується 

зовнішньополітичної історії Ольвії і є побічним результатом досліджень). Однак, 
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початок цієї експлуатації було покладено, імовірно, ще раніше останньої третини IV 

ст. до н. е. Залучаючи аналіз, який виконано фахівцями, щодо розвитку всіх 

чинників життєдіяльності поліса (економічного, суспільного та 

зовнішньополітичного) та їх складників упродовж ранньоелліністичного етапу [33, 

с. 124-137], можливо зробити висновок: обсяг торгівлі з варварами різко падає 

відразу після зняття Зопіріонової облоги і, надалі зменшуючись, практично досягає 

нуля в кінці етапу, що цілком корелює з поступовим переходом взаємин між 

скіфським і сарматським світом у площину політичну [178; 179, с. 218; 330; 331; 

332]. Зіставляючи динаміку торгівлі з варварами і матеріали про фінансову 

експлуатацію поліса вже в ранньому III ст. до н. е., виникає, як один з варіантів 

розвитку історичних подій, припущення про те, що навколишні варварські племена 

дійсно відіграли вирішальну роль у подіях зняття Зопіріонової облоги. Відразу після 

перемоги вони, можливо, затребували від міста яку-небудь компенсацію; з часом це 

перетворилося в систему регулярних (і нерегулярних, наприклад, «... з нагоди 

проїзду...» (IosPE. І2. 32) поборів. На користь цієї гіпотези можливо привести такі 

широко відому інформацію про загибель Зопіріона і його війська від скіфів або гетів 

(звід творів стародавніх авторів за цією темою виконав Ю. Виноградов [52, с. 151]) і 

теоретичну неможливість без сторонньої допомоги відстояти місто проти навали 

тридцятитисячного війська, «... з яким навряд чи могло зрівнятися все наявне число 

громадян Ольвії» [186, с. 66]. Як вважає Ю. А. Виноградов, «...ольвійська операція 

склалася у ході військових дій проти скіфів» [63, с. 100]. Очевидно, написи IosPE. І2. 

32 і IosPE. І2. 188, які побічно свідчать про наявність фінансової експлуатації міста 

навколишніми племенами в 90-70 рр. III ст. до н. е., відображують вже розвинений 

етап цієї експлуатації, коли місцева скарбниця, бувши не в змозі самостійно 

задовольняти потреби варварів, змушена була вдаватися до допомоги евергетів. 

Загалом, розпочатий, ймовірно, після зняття облоги міста Зопіріоном [257, с. 39.], 

процес поборних взаємин з варварами є тривалим, охоплює весь 

ранньолліністичний і подальші етапи [173, с. 31]. 

Непряме свідчення облоги Ольвії. Як відомо, Олександр Македонський 

виконав посаду епоніма Мілета у 333/332 рр. до н. е. Ось як змальовують автори 
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[373, с. 198] те, як Олександр став епонімом Мілета: «Першим з грецьких полісів 

анатолійського узбережжя, де було вчинено опір Олександру, був Мілет. Коли, 

зломивши відчайдушну оборону найманців і, здається, олігархів, що стояли тут 

тоді у владі, македонські війська увійшли в місто, жителі негайно прислали до царя 

делегацію, яка передала йому владу над Мілетом (Diod. XVII, 22; Arr. Anab. I, 18, 3-

19, 6). Після цього Олександр, припинивши насильства в полісі, обійшовся з 

більшістю мілетців «людинолюбно» (Diod. XVII, 22, 6), «відпустив і надав свободу» 

(Arr. Anab. I, 19, 6), а також імовірно, встановив там демократичне правління. У 

найближчому році (можливо, як подяку) він був удостоєний високої честі – обрання 

верховним мілетським магістратом – стефанефором (Dilt. Syll.3 I, № 272)». 

Відсутність імені Олександра Македонського (або його полководця Зопіріона) в 

першому стовпці епонімного Каталогу Ольвії, імовірно, є непрямим підтвердженням 

того, що місто не було взяте македонськими військами [142, с. 23-50; 143, с. 50-59]. 

Водночас, ця інформація не свідчить на користь думки В. Яйленка [387, c. 250] про 

те, що Ольвію зовсім не атакували війська Зопіріона.  

Елліністичні написи, що не піддаються просопографічній інтерпретації. 

До таких написів елліністичної Ольвії слід віднести, насамперед, декрет IosPE. I2. 27 

на честь Навтіма Пасіада, який згадує ейсегета Агафінора Поліхармова (Ἀγαθήνωρ 

Πολυχ?[άρμου) з невідомого ольвійського роду. Присвята IosPE. I2. 326 [ὁ δεῖνα 

Δ]ημοστράτο Ахіллу, владиці острова Левки, виконана з місцевого каменю (що, 

можливо, свідчить про другорядність роду присвятителя) та лише умовно може бути 

віднесена до гілки Нікоклів. Напис IosPE. I2. 195 про стрільбу з лука згадує якогось 

Анаксагора, сина Дімагорова ( Ἀναξαγόραν υἱὸν Δημαγόρεω), родова належність 

якого, згідно з ім’ям – Діонісії; однак, патронім його невизначений. З урахуванням 
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особи з присвяти сітонів I.Olbia 72, деякого Афінодора, сина Дімагорова 

(Ἀθηνοδώρος τοῦ Δημαγόρου), можливо суто гіпотетично віднести обох осіб до 

якогось невідомого роду Дімагорів. (З огляду на достатньо обґрунтоване датування 

В. Столбою в новітній статті напису IosPE. I2. 195 періодом Зопіріона, можливо 

прийняти, що Афінодор, син Дімагора з присвяти сітонів I.Olbia 72 належить до 

одного роду з Анаксагором, сином Дімагора та молодше останнього на 2 покоління). 

Другого персонажа напису IosPE. I2. 195, Фільта (Φιλτέω), можливо віднести до 

гілки Пантаклів-Клеомбротів або Гераклідів. Крім того, надгробний напис IosPE. I2. 

226 Мойрагора лише умовно стосується Діонісіїв. Треба зазначити, що у вивченні 

цих написів ще не вичерпано усі шляхи.  

Інші написи і/або окремі особи з написів непіддатні просопографічній 

інтерпретації, розглянуті в тексті рукопису. 

Видатні ольвіополіти елліністичного періоду. В Ольвії порівняно широкого 

розвитку набула освіта та наука [319, с. 59-90]. Просопографічний складник цього 

питання з елліністичних наративних джерел коротко досліджена нижче. Згадується 

Посідоній Ольвіополіт [495, c. 877], ймовірна належність якого до роду 

Аристокритидів-Сократидів обґрунтована раніше [219, c. 153]. Відомий також 

ймовірно, географ, Діонісій Ольвіанський [27, c. 80-89], характерне ім’я якого видає 

його належність, імовірно, до відомого ольвійського роду Діонісіїв. Не виключено, 

що цією особою міг бути епонім 200 р. до н. е. Діонісій Агрота (Διονύσιος 

Ἀγρότ[ο]υ). Сфер Борисфеніт [81, с. 171-191] народився орієнтовно 290 р. до н. е. 

Знайти в середовищі вищої еліти Ольвії характерне ім’я для ідентифікації Сфера 

Борисфеніта (Plut. Cleomenes) не вдалося. За повідомленням Діогена Лаертського 

(Diogenes Laertius, VII. 37, 177), філософ-стоїк Сфер був Боспоритом. Ім’я Сфер 

(Σφαῖρος), проте, відсутнє, як у ольвійському, так і в боспорському ономастиконі. 

Відомості Діогена Лаертського [90] про Біона Борисфеніта (ймовірно, 325-250 рр. до 

н. е.) ігноруються; суспільний статус його в Ольвії є найнижчим. 
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 Просопографія у магічних написах Ольвії. Далі іде вперше виконане комплексне 

просопографічне дослідження групи відомих магічних написів Ольвії.  

Вивчення просопографічних відомостей слід почати з природної у даному 

випадку, попередньої класифікації заклять за кількістю укладеної в них інформації. 

Понад 50 років тому Т. Н. Кніпович [145, с.119-153] розділила списки осіб, що 

проклинались, умовно на кілька груп. Очевидно, найбільш інформативні пам’ятки 

містять імена з патронімами. Проміжне становище займає група написів з 

одночасною присутністю імен з патронімами і/або без них. Нарешті, остання, 

найчисленніша група, умовно найменш інформативна, оскільки містить тільки імена 

(в номінативі). Однак, така інтуїтивна класифікація є невірною, що виявилося 

відразу ж, під час розгляду магічних написів IGDOP 105 і IGDOP 101, які містять 

імена з патронімами. 

 IGDOP 105, IGDOP 101. Е. Ділєм [89, с. 40-56] опубліковане магічне закляття 

Телесікрата і його синів IGDOP 105, яке датується 400-350 рр. до н. е.:... 

Τελεσικράτεος καὶ παίδων Τελεσικράτεος, Ἄγρωνος, Ἱππονίκο̄, Ἀρτεμιδώρο̄, 

Ἀχιλλοδώρου. Не дивлячись на добре збереження і, як варіант, наявність патронімів, 

цей документ міститься поза можливостями просопографічного дослідження; 

перераховані в списку імена не відповідають доступним відомостям про вищу і/або 

другорядну еліту Ольвії. Просопографічна інтерпретація деякої частини списку (... 

Ἄγρωνος, Ἱππονίκο̄, Ἀρτεμιδώρο̄, Ἀχιλλοδώρου) альтернативна. Ці імена можуть 

належати, як синам Телесікрата, так і іншим особам. Магічні написи допускають 

можливість багатоваріантної інтерпретації. Магічний напис IGDOP 101 (з іменами і 

патронімами осіб, що проклинаються), судячи з палеографії та особливостей мови, 

ймовірно, датується V– початком IV ст. до н.е.: Εὄβο̄λος Μοιραγόρεω, Δωριεὸς 

Νυνφοδώρο̄, Ἀπολλωνίδης Τιμοθέο̄, Ἀπατο̄ριος Ὑπανίχ ̣ο̄, Ἰητρόδωρος Ἑκατοκλέος. 

Список містить, переважно, раніше відомі імена, однак, просопографічна 

інтерпретація цього списку міститься у зоні дуже високого ризику. В даному 

випадку, неможливість виконання просопографічного аналізу, ймовірно, 

пояснюється реальним браком систематизованих відомостей про елітні родини 
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кінця V– початку IV ст. до н. е. Отже, наявність імен з патронімами осіб, що 

проклинаються, не є гарантією можливості просопографічного дослідження 

закляття; просопографія Ольвії нині є у вигляді фрагментарної інформації тільки 

про групу основних елітних і деякої частини другорядних родів в хронологічних 

межах епонімного Каталогу IosPE. I2. 201. Звідси випливає важливе прогнозоване 

обмеження: просопографічні дослідження магічних написів Ольвії реально можливо 

запроваджувати тільки в частині імен (і патронімів) групи осіб, що належить до 

еліти, яка має безпосереднє відношення до епонімного Каталогу. Ілюструє це 

положення наведене нижче дослідження магічного закляття IGDOP 104. 

IGDOP 104 (табл. 37). Пам’ятка являє собою список аристократичних імен (з 

патронімами), які належать до представників кількох родів: Φορμίων Ζηνοδότο̄, 

Μητρόδωρος Δημητρίο̄, Εὐσθένης Πρωτογένευς, Εὔδωρος Πρωτογένευς, Γοργίας 

Ἡροκράτευς, Ἀρτεμίδωρος Διονυσίο ̄, Ἀρτεμίδωρως Δεινομένευς. З урахуванням 

палеографічного датування закляття і реальної кількості ольвійських аристократів, в 

списку IGDOP 104 достатньо надійно ідентифікуються імена двох братів – 

родоначальників роду Протогенів-Геросонів-Геродорів: Εὐσθένης Πρωτογένευς і 

Εὔδωρος Πρωτογένευς [219, с. 112]. Водночас, згідно з епонімним Каталогом IosPE. 

I2. 201, Евдор Протогенів виконав посаду епоніма Ольвії в 340 р. до н. е. Наведеної 

інформації достатньо для уточнення традиційного датування (400-350 рр. до н. е.) 

цього напису; з урахуванням року Евдора (340 р. до н. е.) і піку його активності (348 

р. до н. е.), defixio IGDOP 104 датується сороковими роками IV ст. до н. е. (Пік 

активності Евдора обчислюється на основі дат виконання епонімної посади їм 

самим і трьома його нащадками: [340 «Евдор Протогенів» + (324 + 30) «Протоген 

Евдорів» +(294+ (30x2)) «Геросон Протогенів» +(193 + (30x5)) «Евнік Евдорів»] / 4 

= 348 р. до н. е.). Оскільки ім’я Εὔδωρος в списку вказано після імені Εὐσθένης, 

(ймовірно, старшого брата Евдора), очевидні міркування дають змогу припустити, 

що досліджуваний список складений до виконання епонімної посади Евдором 

Протогеновим. Уточнення датування списку IGDOP 104, виконане на основі тільки 

епонімата Евдора Протогенова, має доволі високу надійність. Деякі міркування з 
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інтерпретації історичної особи на ім’я Γοργίας Ἡροκράτευς наведені нижче, під час 

вивчення списку SEG 50:702,III. 

Як випливає з табл. 37, будь-яка інформація про більшість учасників списку 

IGDOP 104 є недоступною. Така ситуація є типовою для дослідження магічних 

написів. Історичні особи, імена яких не піддаються просопографічному аналізу, в 

даному випадку, сучасники Евдора і Евстена Протогенових, імовірно, за своїм 

статусом належать до вищих (і/або середніх) верств населення Ольвії. (Т. Кніпович 

необґрунтовано припустила, що суспільне становище осіб, що згадуються в 

магічних написах, навряд чи було особливо високим [145, с. 122, 123, 133]). Ці 

особи, крім судових тяжб, ймовірно, не приймали активну участь в економічному і 

політичному житті поліса і не залишили жодних інших слідів своєї діяльності 

(лапідарних написів, графіті, монет). Інформація про імена цих осіб є своєрідним 

«шумовим фоном» під час дослідження магічних списків. Заразом, в цьому «фоні» 

згодом вдалося виявити окремі імена, які неодноразово піддавалися прокляттю в 

різних, але хронологічно близьких списках. Це дало нагоду підвищити надійність 

датувань досліджуваних документів, навіть не маючи будь-якої іншої інформації 

про цих осіб. 

 SEG 50:702,II. Список SEG 50: 702, II видавцем датується 350-300 рр. до н. е.: 

Βατί̣κων, Ἀπατούριος, Π<ι>τθάκης, Φορμίων, Ἀντιάναξ, Σπαλω<ν>.... Імена, 

присутні в списку, перебувають поза зоною просопографічного аналізу. Водночас, 

ім’я представника невідомого роду Φορμίων збігається з ім’ям Φορμίων Ζηνοδότο̄ з 

розглянутого вище списку IGDOP 104, просопографічно датованого 340 рр. до н. е. 

Беручи до уваги аргументи про обмежену кількість еліти і рідкості в Ольвії імені 

Форміон також умовної палеографічної близькості пам’яток, можлива гіпотеза про 

ідентичність особистостей на ім’я Форміон зі списків IGDOP 104 (340 рр. до н. е. – 

просопографічне датування) і SEG 50:702,II (350-300 рр. до н. е. – палеографічне 

датування) і, відповідно, про приблизну синхронність двох написів. (Така категорія 

населення Ольвії як відкупники, за характером своєї діяльності, очевидно, була 

завсідниками судових тяжб. Це дає змогу припустити, що Форміон зі списків 

IGDOP 104 і, ймовірно, SEG 50:702,II є пращуром відкупника Форміона з декрету 
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IosPE. I2. 32 в честь Протогена. Крім рідкості імені Форміон, гіпотеза 

підтверджується такими аргументами: 1) датування списку IGDOP 104 – 40 рр. IV 

ст. до н. е., що на 2 покоління вище активності Форміона з декрету на честь 

Протогена (80 рр. III ст. до н. е.); 2) «Колега» відкупника Форміона з декрету на 

честь Протогена, відкупник Конон представляє рід Батаків, який, очевидно, був 

активним учасником судових тяжб в декількох поколіннях (Див. нижче). Ця 

гіпотеза, однак, міститься в зоні дуже високого ризику, оскільки не підкріплена 

іншими матеріалами. Безумовно, надійної просопографічної інтерпретації, 

реконструкції та датуванню список SEG 50:702,II не підпадає. 

 IGDOP 102 (табл. 38). Приступаємо до дослідження, ймовірно, 

взаємопов’язаного з розглянутим вище списком defixio IGDOP 102: Ἑκ[αταῖ]ος, 

Ἑρμ̣[......], Δε̄νων, Ἀρίζη ̣λος, Ἀθήναιος. (Ἑκαταῖος – гіпокористик іонійського імені 

Ἑκατεώνυμος за інформацією С. Тохтасьєва). Вже традиційно з розгляду 

виключаються рідкісні і/або нехарактерні для елітних родів імена: Δε̄νων, Ἀρίζη ̣λος. 

У дослідженні цього списку позначилася, як встановлено надалі, характерна для 

магічних написів, що містять порівняно малу кількість імен, альтернативна 

просопографічна інтерпретація, що має високий ризик. Для вивчення першого, 

більш реального, варіанту інтерпретації списку пропонується читачеві розглянути 

опублікований П. Діатроптовим [88, с. 131-136] надгробний напис рубежу IV-III ст. 

до н. е.: Ἑκατωνύμου τοῦ Νικ[οκλέους?], Ἑρμολάιου (?) τοῦ Μητροδώρου (?) (з 

урахуванням просопографічних уточнень (SEG 60:832) [225, с. 474-478; 403]. 

Водночас, Гекатеонім, син Нікокла представляє гілку Нікоклів роду Пантаклів-

Клеомбротів. Гермолая, сина Метродора ні видавець П. Діатроптов, ні здобувач не 

змогли віднести до будь-якого роду; очевидно тільки те, що Гермолай доводиться 

Гекатеоніму родичем. 

Не складно встановити, що імена похованих під однією плитою Гекатеоніма і 

Гермолая збігаються з іменами з магічного списку IGDOP 102. Більш того, з 

урахуванням унікальності в Ольвії імені Ἑρμολάιος, можливо припускати, що в 

розглянутих документах йдеться про тих самих осіб. Відповідно, виходячи зі стеми 
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Нікоклів, запропонований варіант датування списку IGDOP 102 (табл. 38) – кінець 

IV– початок III ст. до н. е. Підтверджує запропонований варіант інтерпретації і 

датування магічного списку наявність в ньому імен Ἀθήναιος і Δε ̄νων (Див. нижче). 

На початковому етапі роботи над цим магічним списком розглядався і менш 

реальний, альтернативний варіант реконструкції досліджуваного списку, який 

припускав, що Ἑκ[αταῖ]ος – одна і та ж особа з Ἑκατέων (Ἱκεσίου) із розглянутого 

вище списку SEG 50:702,IV. Однак, в такому варіанті інтерпретація імен Гермолая і 

Афінея реальними історичними особами неможлива. Більш того, подальшими 

дослідженнями встановлено, що присутнє також і в списках IGDOP 103, IGDOP 

110, [299], ім’я Ἀθήναιος стосується особи, що жила в кінці IV– початку III ст. до 

н. е. Загалом, інтерпретація списку IGDOP 102, як зазначено вище, характеризується 

достатньо високим ризиком. 

IGDOP 106 (табл. 39). SEG 50:702,III (табл. 40). Повертаємося до розгляду 

магічного списку IGDOP 104 (Див. табл. 37). Як було зазначено, крім Евстена і 

Евдора Протогенових, бракує будь-якої інформації про інші особи, що згадуються у 

списку IGDOP 104. У той самий час, спільний розгляд списку IGDOP 104 з іншими 

магічними написами, дає змогу припустити, що представник невідомого роду 

Γοργίας Ἡροκράτευς може бути близьким родичем (сином або батьком) особи, що 

проклинають, на ім’я Ἡροκράτης з магічного списку SEG 50:702, III (Уточнення 

тексту SEG 50:702,III на підставі більш якісної фотографії [422, с. 135-136]). Зі свого 

боку, такий собі Διονυσόδωρος Ἡραγόρεω зі списку SEG 50:702,III, очевидно, є 

сином персони на ім’я Ἡραγώρη<ς> зі списку IGDOP 106. Цей Герагор, як випливає 

з хронологічних міркувань, ймовірно, та ж сама особа, що і дедікант присвяти 

I.Olbia 71 Зевсу Сотеру – Ἡρα[γ]ώρη[ς] Πρα[ξιανακτους?] (Реконструкцію 

патроніму див.: [248, с. 188-190]). 

Списки IGDOP 106 і SEG 50:702,III також об’єднує згадка, ймовірно, 

представників одного роду Ἀναξιμένης Ἡροφίλου і Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο̄, 

відповідно. Щодо цих особистостей може бути проведено просопографічне 

дослідження, оскільки епонімний Каталог надає фрагменти імен епоніма 97 р. до 
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н. е. Анаксимена і епоніма 191 р. до н. е. Герофіла. (Реконструкція імені епоніма 97 

р. до н. е. як Ἀν[αξιμένος τοῦ δεῖνος] підтверджується декретом I.Olbia 30 з 

епонімною датовочною формулою [Ἱερομένου Ἀν]αξιμένους (переклад: [В жрецтво 

Ан]аксимена). Водночас, В. Яйленко, який об’єднав фрагменти декрету I.Olbia 17 + 

21 + 30 +120 (= SEG 34:759) на честь такого-то, сина Зобія, реконструював епонімну 

формулу без урахування її розташування в центрі першого ряда, тобто замінив ім’я 

епоніма його патронімом: [ἱερομένου τοῦ δεῖνος? Ἀν]αξιμένους (переклад: [В 

жрецтво такого-то, сина Ан]аксимена) [383, с. 216-219]. Помилковість реконструкції 

В. Яйленка також підтвердив в приватному листі С. Тохтасьєв. На користь родинних 

зв’язків Анаксимена Герофілова і Артемідора Герофілова і їх належності до 

невідомого раніше, очевидно, другорядного роду Анаксименів-Герофілів свідчить 

практичний збіг результатів обчислень їх піків активності: за епонімом 97 р. до н. е. 

Ἀν[αξιμένος τοῦ δεῖνος] і за епонімом 191 р. до н. е. Ἡρόφιλ [ος τοῦ δεῖνος], 

відповідно, 397, 337, 277,... і 401, 341, 281,... рр. до н. е. (Піки активності 

Анаксимена (Герофілова) обчислюються за парними поколіннями щодо року 

епоніма Анаксимена (97 р. до н. е.) і в IV-III ст. до н. е. припадають на 397, 337 і 277 

рр. до н. е. Піки активності Артемідора (Герофілова) обчислюються за непарними 

поколіннями щодо року епоніма Герофіла (191 р. до н. е.). У IV-III ст. до н. е. вони 

припадають на 401, 341 і 281 рр. до н. е. З датою 341 р. до н. е. корелюється рідкісна 

монетна легенда ΑΡΤΕ [9, №199], що дає нагоду припустити, що перша особа 

(Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο̄) в списку IGDOP 106 була достатньо літньою людиною 

(Див. табл. 39). Альтернативна інтерпретація легенди ΑΡΤΕ іменами персонажів 

списку IGDOP 104 (Див. табл. 37) малореальна, оскільки вони не мали відношення 

до епонімату, на відміну від Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο ̄). Більш того, в групі магічних 

написів, зокрема, IGDOP 106 та [299], є присутнім якийсь Герофіл. Чи є він батьком 

чи сином Артемідора Герофілова, можливо визначити на підставі хронології інших 

осіб, присутніх в розглянутих написах (Див. дослідження списку [299]). Магічні 

написи IGDOP 106 і SEG 50:702,III датуються видавцями, відповідно, 360-340 рр. до 

н. е. і 350-300 рр. до н. е. Характерне (іонійське) закінчення патроніму Ἀρτεμίδωρος 
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Ἡροφίλο̄ в defixio IGDOP 106, очевидно, підтверджує його більш раннє датування 

(орієнтовно 326 р. до н. е.) в порівнянні з defixio SEG 50: 702,III – Ἀναξιμένης 

Ἡροφίλου (орієнтовно 292-290 рр. до н. е.) (Див. табл. 39 і табл. 40). 

В defixio IGDOP 106, на нашу думку, міститься відповідь на питання про те як 

розрізняли ольвіополіти омонімічних осіб [240, с. 386-391], якщо виникала така 

необхідність: Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο̄. До цієї інформації можна додати і фрагмент 

списку defixio IGDOP 104: Ἀρτεμίδωρος Διονυσίο̄, Ἀρτεμίδωρως Δεινομένευς. Як 

видно, дуже поширене в Ольвії ім’я Артемідор супроводжується вказівкою 

патроніму. Треба зазначити, що фрагмент стеми Анаксименів-Герофілів, наведений 

у монографії [234, прим. 1043], має позначку «Попередня інформація». 

IGDOP 109 (табл. 41). Один з найцікавіших і складних в плані 

просопографічного дослідження список: Εὔπο[λ]ις καὶ Διονύσιος, Μακαρεύς, 

Ἀρι[σ]τοκράτης κα<ὶ> Δημόπολις, [Κ]ωμαῖος, Ἡραγόρης..., Λεπτίνας, Ἐπικράτης, 

Ἑστιαῖος. Сучасний палеографічний і лінгвістичний аналіз списку IGDOP 109 

виконав і люб’язно передав нам О. Білоусов (наскільки давали змогу дві наявні, що 

відрізняються один від одного, промальовування напису); приймається за основу 

датування О. Білоусова: друга половина IV-III ст. до н. е. 

Попередньо можливо позначити паралель зі списком IGDOP 106 

(розрахунково орієнтовно 326 р. до н. е.), щодо таких особистостей як Ἐπικράτης 

(Ἡροσῶ̣ντους) і Ἡραγόρη<ς> (Πρα[ξιανακτους?]). Це дає, відповідно, попереднє 

датування списку IGDOP 109. Пара імен Εὔπο[λ]ις καὶ Διονύσιος є характерною для 

роду Діонісіїв. З огляду на хронологію Епікрата Геросонова і Герагора 

Праксіанактова, Евполід може бути сином епоніма 303 р. до н. е. Φιλόμηλος 

Διονυσίου. Евполід, син Філомела є видатною історичною особистістю; він є 

персонажем ольвійського декрету IScM I 65 (з Другомірни), посол Ольвії у Візантій, 

очевидно, в 80-70 рр. III ст. до н. е. [152, с. 297-318; 229, с. 83]. У парі 

Ἀρι[σ]τοκράτης κα<ὶ> Δημόπολις виділяється характерне ім’я роду Аристократидів; 

імовірно, Аристократ ідентифікується з епонімом 311 р. до н. е. Ἀριστοκράτης 
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Θεοκλέους. Родова інтерпретація імені Δημόπολις недоступна, однак, аналогічне ім’я 

також зазначено в списку IGDOP 110 (кінець IV– початок III ст. до н. е.). Як видно, в 

черговий раз отримана погоджена генеалогічно і хронологічно група датувань та 

інтерпретацій з опорою на синхронізований епонімний Каталог. 

Графіто [299, с. 152-170]. А. Русяєвою і А. Івченко виконаний 

багатосторонній аналіз (за виключенням просопографії) магічного графіто з Ольвії 

[299, с. 152-170]: Ἡρόφιλος, Ἀθήναιος, Ἀγάταρκος, Λητόδωρος, Διοκλῆς, Εὀκλῆς, 

Ἀρχίβιος, Εὀβούλη, …, Δίδωρος. Очевидно, що графіто перспективно і для 

просопографічних досліджень, оскільки в ньому присутня група відомих імен 

ольвійської еліти, зокрема, характерне ім’я найпотужнішого роду Діонісіїв: 

Δι<ό>δωρος. З огляду на датування видавцями чашки з графіто (друга чверть IV ст. 

до н. е., значний знос), а також наведеної нижче просопографічної інформації, 

Діодор ідентифікується з відомою історичною особою – ольвіополітом на ім’я 

Διόδωρος Διονυσίου (рід Діонісіїв, гілка Діодора) [234, c. 269]. Цьому Діодору був 

встановлений виготовлений в Афінах мармуровий надгробок IosPE. I2. 210 (автори 

публікації помилково зарахували Діодора до афінян). До гілки Діодора також 

належить широко відоме графіті Tolstoi, Graffiti 14: Διονύσιος Διοδώρο̄.. Очевидно, з 

урахуванням іонійської діалектної особливості, що фіксується у відносно ранніх 

ольвійських написах, дедікантом цієї присвяти є батько (не син!) Діодора Діонісія – 

Діонісій, син Діодора. Покоління гілки Діодора, що належить до рубежу III-II ст. до 

н. е., представлено декретом IG 814 делоського святилища Аполлона на честь 

проксена і евергета Діодора Агрота, ольвіополіта (Διόδωρος Ἀ<γ>ρώτου 

Ὀλβιοπολίτης). Ці фактичні матеріали спростовують твердження авторів про те, що 

ім’я Діодор не є поширеним у Ольвії. Ключем до просопографічного та 

хронологічного аналізу розглянутої магічної пам’ятки (а також надгробка IosPE. I2. 

210 і графіто Tolstoi, Graffiti 14) є епонімний Каталог IosPE. I2. 201: посаду епоніма в 

297 р. до н. е. виконав син Діодора з досліджуваного графіті і надгробка IosPE. I2. 

210 – Ἀπολλόδωρος Διοδώρου. (Нижче показано, що ім’я епоніма Аполлодора, сина 

Діодора, присутнє також в магічних списках IGDOP 110 і defixio №2 [21; 415]). 
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Наведена інформація підтверджує популярність імені Діодор в знаменитому 

ольвійському роду Діонісіїв, створює нагоду реконструювати фрагмент стеми 

Діодорів і визначає перший хронологічний репер в датуванні магічного графіто 

[299, с. 152-170]: пік активності Δι<ό>δωρος (Διονυσίου) – 327 р. до н. е. Для 

підвищення надійності запропонованих реконструкцій слід повернутися до списку 

IGDOP 106, просопографічне датування якого, як встановлено (табл. 39), тяжіє до 

326 р. до н. е., тобто збігається з попереднім датуванням графіто [299]. Можливо 

зазначити присутність в обох документах спільного імені Ἡρόφιλος – з високою 

ймовірністю, однієї і тієї ж особи. Більш того, з урахуванням іонійської діалектної 

особливості написання патроніму, присутній в списку IGDOP 106 Ἀρτεμίδωρος 

Ἡροφίλο̄ є батьком (не сином!) цього Ἡρόφιλος; звідси, ймовірно, повне ім’я 

Герофіла зі списків [299, с. 152-170], IGDOP 106 і defixio №2 [21; 415]: Ἡρόφιλος 

(Ἀρτεμίδωρου?). 

Особистість на ім’я Ἀθήναιος зі списку [299, с. 152-170] на перший погляд має 

альтернативну просопографічну інтерпретацію, втім, переборну. По-перше, цей 

Афіней, згідно з фрагментом стеми, другорядного, але впливового роду Батаків, 

можливо, є близьким родичем епоніма 313 р. до н. е. Βάτακος Τιμοθέου. Особистість 

цього Афінея гіпотетична, оскільки не зафіксована ні епонімним каталогом, ні будь-

якою іншою лапідарною пам’яткою; однак, місце Афінея в стемі Батаків відповідає 

традиції успадкування родових імен. Відома історична особа, яка може бути онуком 

цієї особи: Афіней, син Конона з присвяти колегії сітонів I.Olbia 72, середини III ст. 

до н. е. (У статті А. Русяєвої і А. Івченка [299, с. 152-170] прийнято традиційне 

палеографічне датування присвяти сітонів I.Olbia 72 кінцем III – першою 

половиною II ст. до н. е. А втім, нещодавно нами опублікований ще один 

додатковий просопографічний аргумент, що підтверджує вірність датування 

присвяти сітонів Ю. Виноградовим серединою III ст. до н. е. [233, c. 156-164]). 

Менш реальний, альтернативний варіант інтерпретації імені Ἀθήναιος стосується 

епоніма 309 р. до н. е. Ἀθήναιος Πολυξένου, вихідця з малозначимого і практично 

невідомого роду Поліксенів. Просопографічна інформація про цю особистість, крім 
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виконання епонімата в 309 р. до н. е., відсутня. Перевага віддається Афінею з роду 

Батаків на підставі того, що цей рід відігравав доволі вагому роль в історії Ольвії, і 

представник роду на ім’я Конон присутній в більш ранньому магічному списку SEG 

50:702,IV. Окрім того, епонім 313 р. до н. е. з роду Βάτακος Τιμοθέου, ймовірно, 

присутній в defixio №1 [21; 415]. (У попередньому варіанті інтерпретації магічного 

списку [299, с. 152-170] присутній епонім 309 р. до н. е. Ἀθήναιος Πολυξένου [233, 

c. 298]). Слід зауважити, що альтернативні варіанти просопографічної інтерпретації 

Афінея (Батаки або Поліксени) достатньо незначно відрізняються хронологічно: 313 

і 309 рр. до н. е., відповідно. Очевидно, Ἀθήναιος є «завсідником» судових тяжб, 

оскільки неодноразово присутній в магічних написах, що датуються останньою 

чвертю IV – рубежем IV-III ст. до н. е.: IGDOP 102, IGDOP 103, IGDOP 110, [299, 

с. 152-170], defixio №1 [21; 415]. 

У списку з графіто [299, с. 152-170] звертає на себе увагу ім’я Διοκλῆς, що 

стосується невідомого роду. Аналогічне ім’я (і, імовірно, одна і та ж особа) 

зафіксовано в списку SEG 50:702, III (датування цього списку тяжіє до 300-290 рр. 

до н. е.). Ім’я Ἀγάταρκος, крім листа Артікона, в формі Ἀγάταρχος, присутній в 

магічному заклятті SEG 57:748, опублікованому С. Тохтасьєвим (Див. нижче). 

Просопографічне датування магічного графіто [299, с. 152-170] близьке до 

326-312 рр. до н. е. (табл. 42), що, до речі, відповідає прийнятому видавцями чашки 

з урахуванням її зносу. Масив хронологічних та генеалогічних відомостей з 

епонімного Каталогу дав змогу здобути реальну інформацію про деякі історичні 

постаті з графіто [299, с. 152-170]; також виявлений хронологічний і генеалогічний 

зв’язок графіто з деякими епіграфічними пам’ятками, зокрема, магічними 

закляттями Ольвії. 

SΕG 57:748 (табл. 43). Пошук заклять, пов’язаних з графіто [299, с. 152-170], 

приводить, зокрема, до магічного напису, опублікованому С. Тохтасьєвим [359, 

с. 48-49]: Διογένης, Ἐπικράτης, Φιλήμων, Ἀγάθαρχος. Видавець за палеографією 

датує напис другою половиною – кінцем IV ст. до н. е. Допускаючи, що ім’я 

Агатарх, присутнє в списках SEG 57:748 і графіті [299, с. 152-170], належить до тої 
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ж самої особи, можливо попередньо датувати закляття SEG 57:748 орієнтовно 326-

312 рр. до н. е. Такому датуванню відповідає також ім’я Ἐπικράτης (Ἡροσῶ̣ντους?) 

(Пік активності Епікрата Геросонова – 323 р. до н. е.), зазначене у синхронних 

списках IGDOP 106 і IGDOP 109. Епікрат – ймовірно, син епоніма 353 р. до н. е. 

Ἡροσῶν Ἡροδώρου з роду Протогенів-Геросонів-Геродорів. Внаслідок мінімальної 

кількості аргументів, запропоноване датування і інтерпретація закляття не є 

надійним. Заразом, не можна не зазначити, що запропоновані аргументи становлять 

єдине ціле. 

IGDOP 103 (табл. 44): [Ὄ]λυμπο̣[ς], Ξένων, Ἀθη[ν]όδωρος, Ἀθήναιος, 

Παυσαν[ί]ας, Δημήτρ[ι]ο[ς], <Ἄ>σκιος, Ἱπποκλῆς. Внаслідок відносно малої 

кількості осіб, що проклинаються, просопографічна інтерпретація цього списку 

також має високий ризик, тому її слід розглядати лише як один з можливих 

варіантів. Поряд з багаторазово згадуваним у магічних списках Афінеєм, активність 

якого, як встановлено, помітна приблизно у останній чверті IV ст. до н. е., список 

IGDOP 103 містить, очевидно, ім’я епоніма Ольвії 300 р. до н. е. Ἀθηνόδωρος 

(Μόσχου) з роду Мосхів. (Крім виконання епонімної посади в 300 і 299 рр. до н. е. 

рід Мосхів відомий участю в колегіях монетних магістратів і агораномів [234, 

с. 277]). Приймаються гіпотези: Ξένων (IGDOP 103) і Δε̄νων (IGDOP 102) – одна 

особа; також [Ὄ]λυμπο̣[ς] (IGDOP 103) і Ὀλύμπιχοc (defixio №1 [21; 415]) – одна і та 

ж особа, з урахуванням синхронності списків.  

IGDOP 110 (табл. 45). Цей список містить 22 імені, що визначає перспективу 

проведення його просопографічного аналізу: Πόσις, Εὔπολις, Φαίδιμος, 

Ποσειδώνιος, Βάκχιος, Νεύπολις, Θαρσῆς, Ἀθήναιος, Ἀπολλόδωρος, Λεοντίσκος, 

Ποσειδώνιος, Νευμήνιος, Προμηθίων, Δημόπολις, Διονύσιος, Νεστορίων, Κοκκίων, 

Ναννᾶς, Διονύσιος, Θρασύβουλος, Δωριεύς, Πόλλις. На думку першовидавця В. 

Шкорпіла [380, с. 68-74], список датується рубежем II-I ст. до н. е. Л. Дюбуа (IGDOP 

110) цілком справедливо зауважив, що дату напису визначити важко. Віддаємо 
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перевагу сучасному палеографічному та діалектологічному датуванню закляття 

IGDOP 110, що виконав і люб’язно передав нам відомий фахівець з магічних 

написів О. Білоусов: з IV ст. до н. е. (!), включаючи еллінізм. Можлива належність 

закляття до IV ст. до н. е. дає нагоду об’єднати його в одну групу з іншими, 

дослідженими вище закляттями, чому не суперечать імена зі списку. Що стосується 

просопографії, насамперед, слід зазначити, що з 22 імен, 5 імен є характерними для 

роду Діонісіїв. Особистість на ім’я Εὔπολις (Φιλόμηλου?) присутня також в списку 

IGDOP 109, датованому кінцем IV – початком III ст. до н. е. Εὔπολις – ймовірно, син 

епоніма 303 р. до н. е. Φιλόμηλος Διονυσίου і персонаж ольвійського декрету IScM I 

65. Припускаємо ідентичність особистостей на ім’я Евполід зі списків IGDOP 109 і 

IGDOP 110. На користь цієї гіпотези свідчить спільна для списків IGDOP 109 і 

IGDOP 110 персона – виходець з невідомого роду Δημόπολις, що підтверджує 

хронологічну близькість списків. Більш того, гілка Діодора в списку IGDOP 110 

представлена епонімом 297 р. до н. е. Ἀπολλόδωρος (Διοδώρου), на відміну від 

дещо більш раннього списку [299, с. 152-170] (орієнтовно 326-312 рр. до н. е.), в 

якому згаданий його батько – Δι<ό>δωρος (Διονυσίου) (Дивись також нову згадку 

про епоніма 297 р. до н. е. Ἀπολλόδωρος Διοδώρου в defixio №2 [21; 415]). Ця 

просопографічна інформація підтверджує датування списку IGDOP 110 орієнтовно 

кінцем IV – початком III ст. до н. е. Основна гілка роду Діонісіїв також доповнює 

список IGDOP 110 двома іншими персонами на ім’я Διονύσιος і гіпокористиком 

характерного імені роду – Πόσις. На жаль, місця цих персон у фрагменті стем 

Діонісіїв відшукати неможливо. Якийсь Ἀθήναιος, належність якого до роду 

Батаків, мабуть, не викликає особливих сумнівів, багаторазово присутній в 

хронологічно близьких списках: ([299, с. 152-170] – орієнтовно 326-312 рр. до н. е., 

IGDOP 102 (орієнтовно 328-303 рр. до н. е.), IGDOP 103 (орієнтовно 315-303 рр. до 

н. е.), defixio №1 [21; 415] – ймовірно, дід сітона з присвяти I.Olbia 72 колегії сітонів 

Ἀθήναιος Κόνωνος (Див. [299, с. 152-170]). У досліджуваному списку також 

присутні 2 персонажі – носії характерного імені роду Аристокритидів-Сократидів – 
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Ποσειδώνιος. З урахуванням попереднього датування, в списку IGDOP 110 можуть 

бути ідентифіковані 2 епоніма Ольвії з роду Аристокритидів-Сократидів. Перший – 

епонім 332 р. до н. е. Ποσειδώνιος Ἐπικράτου, ймовірно, дедікант присвяти I.Olbia 

71. Ім’я батька цього епоніма, Ἐπικράτης (Ἱσοκράτου), як встановлено вище, 

присутнє в магічному списку SEG 50:702,IV і віршованій епітафії SEG 27:444. 

Другий – епонім 321 рр. до н. е. [Πο]σειδώνιος Ἀριστοκρίτου. Зосередження великої 

кількості перелічених історичних особистостей, що походять з різних елітних родів, 

у вузькому хронологічному відрізку, що не перевищує період активності одного 

покоління, свідчить про вірність просопографічної інтерпретації і датування списку 

IGDOP 110. Зазначимо, ймовірно, одну і ту ж особу на ім’я Κοκκίων, яка також 

присутня в defixio №1 [21; 415]. Особливий інтерес в списку IGDOP 110 (Дивись 

також defixio №1 [21; 415]) представляє, очевидно, гіпокористик імені Ναννίων – 

Ναννᾶς. Як варіант інтерпретації, з урахуванням рідкості імені і хронологічних 

відповідностей, можливо зв’язати його з ім’ям батька Леофанта Нанніонова, 

похованого під мармуровим надгробком SEG 42:718 на поселенні Кошари. Це, 

очевидно, відкриває шлях для уточнення датування напису SEG 42:718. 

Розглядаючи магічні списки IGDOP 110 і IGDOP 109, можна помітити, що 

хронологія Εὔπολις (Φιλόμηλου) побудована тільки на підставі епонімата його 

батька, епоніма 303 р. до н. е. Φιλόμηλος Διονυσίου, приблизно років на 15-20 нижче 

хронології інших учасників списків. (До речі, цей факт свідчить про те, що Евполід 

зі списків IGDOP 110 і IGDOP 109 – одна і та ж особа). Звідси, можна припустити: 

Філомел, син Діонісія в 303 р. до н. е. перебував в зрілому віці і хронологію 

життєдіяльності його сина Евполіда треба трохи підвищити. Тим самим 

відкривається можливість уточнення датування ольвійського декрету IScM I 65 з 

Драгомірни в честь Епікрата, сина Нікобулоса. Ймовірно, посольство Ольвії в 

Візантій (посол - Εὔπολις Φιλόμηλου) було скоєно не пізніше 80-70 рр. III ст. до н. е. 

В такому випадку посольство, очевидно, пов’язується з початком активності галатів, 

а сам декрет, очевидно, був прийнятий до початку «гострої фази» конфлікту 

Діонісіїв і Аристократидів, тобто не пізніше 265-263 рр. до н. е. Така дата свідчить 
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на користь прочитання фрази Όλατικός πόλεμος з розглянутого декрету як 

Γαλατικός πόλεμος. 

Новітні ольвійські магічні закляття, опубліковані в 2016 р. спільно з 

відомими дослідниками магічних написів Меделіною Дана (Madalina Dana, Франція, 

Сорбонський університет) та Олексієм Білоусовим (РФ, МДУ ім. М. Ломоносова), 

підтверджують загальну хронологічну і генеалогічну схему формування заклять, 

отриману за результатами проведеного дослідження [17, с. 11-20, с. 63-67; 21; 22, 

с. 192-217; 397; 399; 415; 441; 455; 456; 464; 467; 469; 478; 479; 490; 496; 499, с. 3-

40]. Звертаємо увагу на інтерпретацію імені Σίμακος (defixio 1). Згідно із 

запропонованою схемою, можлива поступова трансформація імені Σύνμαχος в ім’я 

Σίμακος: Σύνμαχος (IosPE. I2. 201) → Σύμμαχος (IG II² 1813) → Σύμαχος (SEG 8:10) 

→ Σίμαχος (IG IX,2 1215a) → Σίμακος (IG II² 2390+defixio 1). У випадку 

справедливості наведеної гіпотези, у defixio 1 присутня особа з роду Діонісіїв, 

епонім Ольвії 316 р. до н. е. Σύνμαχος Διονυσίου. Безумовно, останнє слово за 

фахівцями з давньогрецької фонетики. 

За результатами дослідження пропонується умовна просопографічна 

класифікація магічних написів: а) написи, що не піддаються аналізу здебільшого, ці 

написи хронологічно находяться поза зоною епонімного Каталогу); б) написи з 

альтернативним датуванням і низькою надійністю аналізу (з мінімальною кількістю 

характерних імен; в) написи, що піддаються достатньо надійному аналізу (наведені 

нижче матеріали належать до цієї категорії). (Зазначимо, що іноді чітку межу між 

групами а, б і в провести не вдається). Аналізу піддаються тільки магічні написи 

Ольвії, які містять репрезентативні переліки характерних імен елітних родів (для 

яких вже побудовані основи просопографії на базі синхронізованого епонімного 

Каталогу та інших епіграфічних джерел). З іншого боку, не треба вважати, що 

характерні родові імена в списках є «відкритою книгою». Найчастіше, тут 

доводиться стикатися або з неможливістю точного встановлення місця особистості в 

стемі роду, або з непереборною альтернативною інтерпретацією. Решта імен в 
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закляттях слід розглядати як «шумовий фон», за винятком імен, які повторюються і 

присутні в синхронних написах. Існував, ймовірно, цілий пласт представників 

еліти – завсідників судових тяжб, які не згадуються в лапідарних написах, 

епонімному Каталозі, монетах, керамічних клеймах тощо. Очевидно, імена таких 

особистостей і наповнюють «аристократичну» частину магічних списків, яка не 

підпадає просопографічній інтерпретації. Що стосується імен пересічних громадян 

поліса, про будь-які просопографічні дослідження не йдеться взагалі. Типова 

просопографічна модель магічного списку є сукупністю трьох груп імен: 1) основні 

(характерні родові, елітні) імена, 2) імена невизначеного походження і 3) імена, що 

повторюються в синхронних списках невизначеного походження. Будь-яка з 

перерахованих груп може бути відсутньою або бути представленою в мінімальному 

обсязі. Підтверджується гіпотеза С. Тохтасьєва [354, c. 314, прим. 67] ( «...не 

доводиться сумніватися в тому, що окремі імена (Каталогу IosPE. I2. 201 – М. Н.) 

належали тим же персонам, що і в наших закляттях»), яку можна конкретизувати: в 

закляттях присутні імена історичних осіб – сучасників, які хронологічно і 

просопографічно відповідають синхронізованому епонімному Каталогу IosPE. I2. 

201 і групі синхронних йому лапідарних написів, графіті, монет і керамічних клейм. 

Уважному читачеві буде не складно помітити, що запропонована, по суті абсолютно 

несуперечлива генеалогічна і хронологічна схема формування магічних заклять 

Ольвії (див. таблиці), включає в себе тільки реальні історичні особистості, 

зафіксовані епонімним каталогом і/або іншими документами. (Реальні історичні 

постаті на відміну від омонімів, що пропонуються ономастикою, є головним 

принципом просопографії). У схему уведено, очевидно, лише 2 гіпотетичних 

персонажа: у - якийсь Φιλιcτῆc, а в список SEG 50:702,III - Ἡρόδοτος 

(Μητροδώρου?). Водночас, що стосується Філіста: гіпотетичність цього персонажа 

визначається тільки недостатньою інформацією. Наприклад, якщо прийняти до 

уваги, що монетні скорочення, у тому числі, ΦΙΛΙ, становлять безперервний рядок 

від 345 до 339 рр. до н. е., то це може бути важливим аргументом на користь 

ідентифікації тієї ж самої особи, як на монетах, так і у defixio №1 [21; 415]. Однак, 

хронологічно ці персонажі чітко відповідають традиції чергування родових імен і є, 
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очевидно, онуками відомих історичних особистостей: епоніма 345 р. до н. е. 

Φιλίσκος Ἡροδώρου (див. список SEG 50:702,IV) і епоніма 354 р. до н. е. Ἡρόδοτος 

Μητροδώρου (див. список SEG 50:702,IV), відповідно. Більш того, що стосується 

монетної легенди ΦΙΛΙ, внаслідок розбіжностей в датуванні різними дослідниками 

неможливо однозначно стверджувати, до якого з Філістів належить ця монетна 

серія. Так, В. А. Анохін [6] датує серію 330-300 рр. до н. е., а В. В. Нечитайло [214] – 

360-330 рр. до н. е. 

Зазначимо, що Каталог надає не тільки відносні, а й абсолютні дати 

життєдіяльності окремих історичних особистостей (і/або їх родичів), імена яких 

зафіксовані в магічних списках. Це дає нагоду вибудувати систему їх формування, 

простежити, як генеалогічні, так і хронологічні взаємозв’язки в різних закляттях, 

що, мабуть, є одним з найцікавіших результатів цього дослідження. Наприклад, 

можна відтворити генеалогічні ланцюжки основних елітних родів. Зокрема, рід 

Аристокритидів-Сократидів: Ἐπικράτης (Ἱσοκράτου) (SEG 50:702,IV; SEG 27:444) 

→ Ποσειδώνιος Ἐπικράτου (IGDOP 110; IosPE. I2. 201); рід Діонісіїв: Διονύσιος 

Διοδώρο (Tolstoi, Graffiti №14) → Διόδωρος Διονυσίου ([299, с. 152-170]; IosPE. I2. 

210) → Ἀπολλόδωρος Διοδώρου (IGDOP 110; IosPE. I2. 201; Defixio № 2 [21; 415]); 

рід Протогенів-Геросонів-Геродорів: Ἡροσῶ̣ν (Ἡροδώρου) (Закляття №1 [23]; 

IosPE. I2. 201) → Ἐπικράτης (Ἡροσῶ̣ντους) (IGDOP 106; IGDOP 109; SEG 57:748); 

рід Анаксименів-Герофілів: Αρτεμιδώρος Ἡρόφιλο̄ (IGDOP 106) → Ἡρόφιλος 

[Αρτεμιδώρου?] (IGDOP 106; [299, с. 152-170]; Defixio №2 [21; 415]) → Ἀναξιμένης 

Ἡρόφιλου (SEG 50:702,III ) тощо. Одночасно, ці ланцюжки містять і хронологічні 

опори, оскільки включають в себе епонімів Ольвії з Каталогу IosPE. I2. 201. Дуже 

важливо те, що хронологічні опори для різних родів в одному і тому ж списку 

відповідають один одному, що визначає надійність дослідження. Очевидно, надалі 

доцільно проводити групові дослідження ольвійських магічних списків. Свого роду 

контрольну хронологічну інформацію, що істотно підвищує надійність дослідження, 

містять імена невідомого походження, які повторюються в різних списках. 
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Безумовно, з урахуванням хронологічних відповідностей, ці імена належать до тих 

самих осіб, наприклад, Ἀριστομένης (350-340 рр. до н. е.), Διοκλῆς, Δημόπολις, 

Κοκκίω̣ν, Νάννας (останні десятиліття IV – раннє III ст. до н. е.) тощо. 

Присутність імен дідів, батьків і дітей з одного роду в різних магічних 

закляттях є або свідченням багаторічних родових судових тяжб, або пов’язане з 

характером, ймовірно, економічної (господарської) діяльності окремих родів 

(зокрема, рід Батаків займався відкупом (див. IosPE. I2. 32)). (Як відомий приклад 

дуже тривалого судового процесу приведемо інформацію з декрету I.Olbia 28 + 29 + 

123 + IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита Аполлонія, які успадковували борги 

поліса перед їх батьком). Водночас, просопографічну і історичну інформацію, яку на 

даному етапі вдалося витягти з кількох заклять, наприклад, SEG 50: 702, IV і IGDOP 

110, очевидно, можна порівняти за своєю значимістю з лапідарним архівом. 

Найактивнішим «учасником» магічних списків є найпотужніший в Ольвії рід 

Діонісіїв з його гілками; піддавалися магічним чарам також представники 

Протогенів-Геросонів-Геродорів, Пантаклів-Клеомбротів (з гілкою Нікоклів), 

Леократидів-Евресибіадів-Леопрепидів, Аристокритидів-Сократидів, Батаків, 

Нікератів, Анаксименів-Герофілів, Гераклідів тощо.  
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3.3 Просопогрфія і суспільно-політична історія Ольвії періоду кризи 

(друга чверть III до н. е. – перша половина II ст. до н. е.). 

 

Декрет IosPE. I2. 32 на честь Протогена. Декрет на честь Протогена (далі – 

Декрет) настільки складний і змістовний в частині просопографії, що має сенс 

розглянути нову, доповнену просопографічну модель цього важливого документу. 

Традиційно, зовнішньополітичний аспект Декрету (походження і пересування 

племен) не розглядається. Оскільки Декрет є хронікою, вивчення його розпадається 

на 2 завдання. Перше – визначення хронологічних діапазонів подій Декрету, про які 

ще В. Латишев писав, що «...було б дуже цікаво визначити, хоча б у загальних рисах, 

упродовж якого часу користувалася держава щедротами Протогена...» [186, с. 66], 

друге – визначення дати його фіксації. Датуванню Декрету та хронології подій 

Декрету присвячена Значна кількість досліджень, наприклад [149, с. 142-149; 113, 

с. 95-105; 338; 29, с. 107-109; 293 с. 217-221; 325; 338]. З огляду на 

узагальнювальний характер цього дослідження, фізично неможливо приводити тут 

історіографічні огляди. В узагальнювальній статті [173, с. 31] Декрет датується від 

середини III ст. до н. е. до початку II ст. до н. е. Синхронізація епонімного Каталогу 

Ольвії дає змогу вже на початковому етапі обмежити цей діапазон. Декрет згадує 

двох жерців-епонімів: Геродора і Плістарха. У збереженому фрагменті другої 

колонки Каталогу (226-185 рр. до н. е.), їх імен бракує, тобто події Декрету 

приховані в хронологічній лакуні (290-227 рр. до н. е.). Крім того, хронологічним 

орієнтиром є присутність роду Протогенів (прадід, дід, батько і онук Протогена) в 

Каталозі, а також знахідка пам’ятки онука Протогена, епоніма 193 р. до н. е. Евніка 

Евдорова. Перелічені орієнтири дають підставу вважати, що події, змальовані в 

Декреті, розгорталися у верхній половині хронологічної лакуни Каталогу. 

Декрет згадує про значну кількість осіб і, як встановлено пізніше, всі вони є 

вихідцями з елітних родів: жерці-епоніми Геродор і Плістарх, архонт Демокон, 

громадянин Аристократ, евергет Протоген і його батько Геросон. Новим в 

запропонованому дослідженні є інформація про другорядні особи Декрету: 

відкупників Конона і Форміона. Пращури і нащадки цих осіб залишили в Каталозі 
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свої імена, що і послужить для обчислення хронології подій Декрету. Проблемою (з 

позиції родової просопографії) є те, що в Декреті не наведені патроніми дійових 

осіб, за виключенням Протогена. Просопографічний метод датування написів 

використовує всю доступну інформацію про родичів дійових осіб: пращурів-

епонімів і нащадків-епонімів зі збереженої частини Каталогу. Водночас, той факт, 

що події Декрету потрапляють в хронологічну лакуну Каталогу, дещо ускладнюючи 

дослідження, не створює непереборних перешкод. Викладене дає нагоду побудувати 

етапи майбутнього дослідження: а) з’ясування належності дійових осіб Декрету до 

конкретних родів (ототожнення або ідентифікація); б) побудова фрагментів їх 

родовідних гілок; в) розрахунки хронології осіб, які мають імена, аналогічні 

згадуваним у Декреті, на базі основного закону генеалогії і традиції чергування 

імен; г) побудова хронологічної моделі подій Декрету та її аналіз. 

Протоген та Геросон. Головна дійова особа Декрету – Протоген, син 

Геросона (Πρωτογένης Ἡροσῶντους) – виходець із старовинного роду Протогенів. 

Родоначальником цього роду є Евдор Протогенів (Εὔδωρος Πρωτογένους), епонім 

340 р. до н. е. У зв’язку з ім’ям Евдора можливо залучити фрагмент зі списку імен 

на олив’яній пластині IGDOP 104.  

Написи на олив’яних пластинках, переважно, закляття, є важливим джерелом 

просопографії Ольвії. Т. Кніпович приділила найпильнішу увагу цьому питанню; 

однак, її думка про те, що суспільне становище згадуваних в пластинках осіб, 

навряд чи було високим, є достатньо спірною [145, с. 119]. Найскладніші питання 

зв’язані саме з ідентифікацією осіб, перелічених у пластинках з закляттями. В тій 

самій пластині зазвичай частина персонажів вказана з патронімами, а частина – 

тільки з іменами. Згідно з сучасним уявленням, патроніми з’являються у випадку 

омонімічності перелічених у магічному списку осіб [238]. Напис, що розглядається, 

IGDOP 104 датується видавцями 400-350 рр. до н. е. і згадує осіб з роду Протогенів: 

Евдора і Евстена Протогенових [91, с. 49-57]. У цьому списку ім’я Евдора, 

розташоване за ім’ям, ймовірно, його старшого брата, Евстена: «...Εὔσθένης 

Πρωτογένευς, Εὔδωρος Πρωτογένευς...». На цій підставі можливо припустити, що 



 242 

видання списку відбулося на кілька років раніше епонімата 340 р. до н. е. Евдора 

Протогенова (є хронологічні підстави ідентифікувати якогось Φορμίων Ζηνοδότο ̄ як 

пращура у другому поколінні відкупника Форміона з Декрету (див. нижче підрозділ 

«Форміон»).  

Інформація про рід Протогенів в Каталозі охоплює 147 років, які припадають 

на п’ять поколінь: ((340 - 193) / 5 = 29,4). У Каталозі, крім родоначальника, ще двічі 

згадуються пращури Протогена: епонім 324 р. до н. е. Протоген Евдорів 

(Πρωτογένης Εὐδώρου) і епонім 294 р. до н. е., дійова особа досліджуваного 

Декрету, Геросон Протогенів (Ἡροσῶν Πρωτογένους), батько Протогена. Ймовірно, 

епонім 324 р. до н. е. Πρωτογένης Εὐδώρου орієнтовно 325-320 рр. до н. е. 

перебував на посаді монетного магістрата [119, с. 87], залишивши монети з 

монограмою (ПЕ = Π[ρωτογένης] Ε[ὐδώρου]), а епонім 294 р. до н. е. Ἡροσῶν 

Πρωτογένους на аналогічній посаді [372, № 859–869] перебував орієнтовно 300-275 

рр. до н. е., залишивши монети з монограмою (ΗΡ = Ἡρ[οσῶν Πρωτογένους]). Це 

підтверджує думку В. Анохіна [6, с. 34] про велику різноманітність у застосуванні 

елліністичних монограм, абревіатур тощо. Остання згадка про рід Протогенів в 

Каталозі належить до 193 р. до н. е. Це Евнік Евдорів (Εὔνικος Ε[ὐδώρου]), онук 

Протогена. Завершення виконання жрецької посади в храмі Аполлона Евнік 

зазначив присвятою [283, с. 269-270; 301, с. 28] Аполлону Дельфінію. За 

палеографічними ознаками видавці датують цей пам’ятник першою половиною II 

ст. до н. е. також надійно відновлюють патронім Εὔνικος Ε[ὐδώρου]) у відповідному 

фрагментованому ряду Каталогу і вказують, що не викликає жодних сумнівів те, що 

в цьому пам’ятнику йдеться про видатного евергета Протогена, сина Геросона. 

Встановлення цього пам’ятника [219, с. 113] виконано, ймовірно, через декілька 

років після 193 р. до н. е. 

Наявність імен родичів Протогена в Каталозі означає, що сам Протоген теж 

був епонімом [284, с. 208; 301, с. 28]. Рід Протогенів в Каталозі і математичне 

моделювання хронології Протогена представлені в таблиці 48. Згідно з 

генеалогічними розрахунками, Протоген жив на одне покоління пізніше свого 
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батька Геросона (294 - 30 = 264 р. до н. е.), на 2 покоління пізніше свого діда, 

епоніма 324 р. до н. е. Протогена Евдорова (324 - 30 × 2 = 264 р. до н. е.) і на 3 

покоління пізніше свого прадіда, епоніма 340 р. до н. е. Евдора Протогенова (340 - 

30 × 3 = 250 р. до н. е.). Щодо свого онука, Евніка Евдорова, епоніма 193 р. до н. е. 

Протоген жив на 2 покоління раніше (193 + 30 × 2 = 253 р. до н. е.). Середнє 

значення отриманих цифр дає хронологічний параметр життя Протогена – пік 

активності (258 р. до н. е.) – рік досягнення середнього віку або найбільш ймовірний 

рік виконання епонімної посади Протогеном, обчислений на основі даних про його 

пращурів і нащадків. Діапазон активності обчислюється як ± 15 років від піку (273-

243 рр. до н. е.), хоча можливо його розширити, наприклад, до ± 20 років (278-238 

рр. до н. е.); останнє, зазвичай, використовується під час виконання генеалогічних 

розрахунків з висхідною родовідною гілкою [219, с. 47]. 

Геродор. Жрець Геродор був епонімом; в рік цього жерця «...трапився 

великий голод, і хліб продавався за 5 (медимнів за золотий)...,... за того ж жерця 

з’явилися в безлічі сайі...» (IosPE. І2. 32). Ім’я цього вихідця зі знатного роду 

Геродорів-Геросонів присутнє у втраченому ряду Каталогу. Пращури і нащадки 

Геродора неодноразово виконували епонімну посаду, починаючи з родоначальника 

Геросона Геродорова (Ἡροσῶν Ἡροδώρου), епоніма 353 р. до н. е. Завершує 

інформацію про цей рід в Каталозі п’яте покоління ((353 - 212) / 5 = 28,2!) – Стафіл 

Геродорів (Στάφυλος Ἡροδώρου), епонім 212 р. до н. е. Всього ж збережений 

фрагмент Каталогу згадує про шість представників роду Геродорів-Геросонів (табл. 

49). Всі вони носять патронім Геродорів (Ἡροδώρου), що дає змогу обчислити 

хронологію жерця Геродора [219, с. 104]. Вважаємо, що в нижній частині 

хронологічної лакуни Каталогу вміщується ще одне покоління цього роду. 

Ідентифікація [219, с. 80] епоніма 301 р. до н. е. Лінея Геродорова (Λήναιος 

Ἡροδώρου) з фрагментованого декрету IosPE. I2. 33 як жерця-епоніма: «ίερωμένου 

Λήναιου...» є помилковою. Палеографія і мова цього напису відповідають більш 

пізньому часу. Напис, ймовірно, потрапляє в хронологічну лакуну Каталогу. Крім 

того, ім’я Λήναιος не утримує інформації щодо родової належності його носія. 
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 Ймовірно, син родоначальника Геросона Геродорова, епоніма 353 р. до н. е., 

якийсь Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντος згадується в написі IGDOP 106 на олив’яній 

пластині, що цілком погоджується з вузьким датуванням цього документа (360-340 

рр. до н. е.) видавцем. Крім хронологічних відповідностей, підставу для такої 

ідентифікації дають також написи перших століть н. е., зокрема IosPE. І2. 134 зі 

згадкою «дзеркального» імені Ἱεροσῶν Ἐπικράτου, що підтверджує спадковість 

імен роду. Ця спадковість підтверджується також наявністю характерних імен роду 

в написі I.Olbia 87 – Φιλίσκος Ἱεροσῶντος (згідно з реконструкцією В. Яйленка [385, 

с. 53]. До речі, розрахункове підтвердження дістала цікава гіпотеза цього вченого 

про те, що Геросон (I.Olbia 87) може бути ототожнений зі старцем Геросоном, 

старанним слухачем промов Діона Хрисостома (див.: Dіo Chrys., XXX, 56). Дійсно, 

пік активності персонажа напису другої половини І ст. н. е. Φιλίσκος Ἱεροσῶντος 

дійсно «тяжіє» до 96 р. н. е.; водночас Діон Хрисостом побував в Ольвії орієнтовно 

95 р. н. е., коли Геросон дійсно був вже людиною похилого віку. 

Варті уваги також матеріали щодо якогось родинного зв’язку Протогенів і 

Геросонів-Геродорів. Крім спільного родового імені Геросон, ці 2 роди об’єднують 

так звані епонімні квоти [219, с. 166]. Водночас, квота Протогенів і Геросонів-

Геродорів становила, ймовірно, чотирнадцять років (розмір квоти уточнено в 

порівнянні з розрахованою раніше), епонімну посаду жерці виконували в перший, 

другий, дев’ятий і чотирнадцятий роки. Найбільш ймовірно, що Протогени і 

Геросони-Геродори є гілками одного великого роду. 

Плістарх. Вивчається інформація про жерця-епоніма Плістарха 

(Πλειστάρχος), за часів якого, згідно з Декретом, «...знову трапився сильний голод, і 

хліб продавався за 1 і 2/3 медімна (за золотий), але було очевидно, що буде 

дорожче...». З урахуванням традиції називати дітей іменами, які мають спільну 

основу, можливий його родинний зв’язок з епонімом 322 р. до н. е. Плістоном 

Нікератовим (Πλειστῶναξ Νικηράτου) з роду Нікератів. Безумовно, ускладнює це 

ототожнення брак патронімів, про що вже згадувалося раніше. Заразом, на 

підтвердження тези П. Каришковського [129, с. 87] про вузькість кола осіб, з яких 
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формувалися ольвійські епоніми і магістрати, встановлено, що Каталог 

сформований переважно з кількох родів, зокрема, Нікератів. Крім того, маючи 

загальну основу імена Πλειστάρχος і Πλειστῶναξ, які не згадуються більше в 

ольвійській просопографії. Ще одним аргументом, який підтверджує гіпотезу про 

належність Плістарха до роду Нікератів, є те, що Плістон і Плістарх в часі розділені 

двома поколіннями (табл. 49). Відома срібна монета 280-270 рр. до н. е. зі 

скороченням ΧΑΙΡ [6, №227], за яким, ймовірно, переховується брат Плістарха, 

Χαιρήμων Νικηράτου. Епонім з таким же ім’ям відмічений в Каталозі через 2 

покоління, у 221 р. до н. е. Реконструкція патроніма жерця-епоніма Плістарха – 

Νικηράτου (?). рід Нікератів в Каталозі і розрахунки хронології Плістарха 

представлені в таблиці 50. Цей рід стане достатньо впливовим з кінця III ст. до н. е., 

що дуже чітко простежується, як у Каталозі (див. епонімів 222, 221, 218, 210, 197, 

192 рр. до н. е.), так і фактом випуску монументальних присвят IosPE. І2. 190 та 

IosPE. І2. 191. Водночас, Нікерати, ймовірно, поріднилися з Леократидами-

Евресибіадами. Це підтверджується тим, що епонім 197 р. до н. е. Νικήρατος 

Εὑρησ[ιβίου] має характерне ім’я роду Нікератів і характерний патронім 

Евресибіадів. Піднесення роду Нікератів у розглянутий період інтерпретувалося як 

непряме підтвердження датування декрету IosPE. І2. 34 на честь Нікерата Ю. 

Виноградовим [52, с. 186] першими двома десятиліттями II ст. до н. е. Тим часом, 

яких-небудь прямих аргументів у Каталозі, що підтверджують це датування, не 

виявлено [219, с. 89]. Це згодом побудило провести ревізію датування декрету 

IosPE. І2. 34, встановленої Ю. Виноградовим. Матеріали ці наведені в прикінцевому 

розділі цього рукопису. 

Заразом, Декрет надає інформацію про відносне датування: епонімат Геродора 

був виконаний раніше епонімата Плістарха. Зіставлення розрахункового піка 

активності Геродора – 267 р. до н. е. і Плістарха – 277 р. до н. е. загалом підтверджує 

хронологічну близькість активності цих двох епонімів; розрахункова послідовність 

виконання епоніматів, однак, суперечить Декрету. Для приведення моделі 

життєдіяльності Плістарха у відповідність відомостям Декрету пропонується 
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використати для розрахунку тільки інформацію про епоніма 322 р. до н. е. Плістона 

(див. обґрунтування вище). Пік активності Плістарха, обчислений на основі 

епонімата Плістона належить до 262 р. до н. е. Така модель цілком погоджується з 

інформацією з Декрету. 

Аристократ. За текстом Декрету «...Протоген виступивши, дав 900 золотих. 

Коли ж посли Протоген і Аристократ, взявши ці гроші, з’явилися до царя, але цар, 

незадоволений дарами, розгнівався і виступив у похід...». З огляду на родове ім’я, 

дійова особа Декрету Аристократ (Ἀριστοκράτης) є вихідцем зі знатного роду 

Аристократидів, який, згідно з Каталогом, з’являється (мабуть, повернувшись з 

вигнання) в Ольвії з 350-344 рр. до н. е. До цього часу, імовірно, належить і декрет 

(IosPE. І2. 24) про гроші Каноба (Κάνωβος Θρασυδάμαντ[ο]ς), ймовірно, вихідця з 

роду Аристократидів. Керуючись традицією чергування родових імен, характерною 

для цього роду, достатньо реальною є реконструкція патроніма Аристократа як 

Ἀρίστωνος також припускається виконання цією особою епонімної посади. 

Відновлення хронології Аристократа виконується на основі низхідної родовідної 

гілки за даними про десятьох (!) його пращурів-епонімів (табл. 51). Ймовірно, 

батько Аристократа, якийсь Аристон Аристократів (Ἀρίστων Ἀριστοκράτους) 

виконував посаду епоніма в досить молодому віці. Це не дивно, з огляду на 

переважання цього роду в Каталозі в другій половині IV – ранньому III ст. до н. е. 

Тому хронологічна інформація про Аристона реально «випадає» з масиву. Середній 

вік Аристона досягнутий орієнтовно 282 р. до н. е. (за даними про дев’ятьох його 

пращурів і сучасників), а епонімну посаду він виконав у 305 р. до н. е. В. Яйленко 

[385, с. 65] вважає пам’ятка Аристона Аристократова IosPE. І2. 277 є надгробною 

через наявність слідів червоної фарби. Це дає підставу дещо понизити датування 

цього напису до приблизно 305-280 рр. до н. е. 

Демокон. Просопографічна інтерпретація архонта Демокона з Декрету 

представляє найскладніше питання. З огляду на його посаду, Демокон (Δηµοκῶν), 

безумовно, належав до ольвійської еліти. Наприклад, з декрету на честь 

амісенського кібернета IosPE. І2. 35 відомо про факт виконання посади архонта 
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Посідеєм Анаксагоровим на наступний рік після виконання ним посади жерця-

епоніма. Отже, теоретично існує перспектива пошуку родичів Демокона у Каталозі. 

Ускладнює пошук, згадуваний вище, брак інформації про його патронім. Крім того, 

ім’я Демокон, внаслідок його широкого розповсюдження в Ольвії, багаторазово 

присутнє в Каталозі. Ось тут і виникає проблема надійної ідентифікації родичів 

Демокона. Річь у тому, що передбачуваних членів роду виявлено доволі значну 

кількість; водночас, рід Демоконів не представлений адекватно у лапідарних 

написах. Один з «розширених» гіпотетичних варіантів родовідної гілки Демоконів 

представлений в статті [257, с. 26-41]. Ймовірно, до родоначальників Демоконів 

може бути віднесений епонім 349 р. до н. е. Демокон Евбіотів (Δημοκῶν Εὐβιότου). 

Не виключено, що ім’я родоначальника (Δηµοκῶν) є присутнім в напису на 

олив’яній пластині IGDOP 106 (датування якої «тяжіє» до 326 р. до н. е.) [238; 354, 

с. 296-316; 422 с. 136]. Водночас, імовірно, Демокон, згадуваний у пластині SEG 

50:702,III (датування якої «тяжіє» до рубежу ΙV-III cт. до н. е.) [238], може бути 

особою з Декрету. Раніше була помилково відхилена інформація з Каталогу про 

ймовірних родичів Демокона [219, с.106]. У середовищі нащадків Демокона є 

якийсь Евбіот Демоконів (Εὐβίοτος Δ[ημοκῶντος?]), епонім 224 р. до н. е. Отже, 

Демокон Евбіотів і Евбіот Демоконів – родичі, згідно з традицією (за умови, що 

фрагмент патроніма у Каталозі відновлюється іменем Демокон. Але цей факт 

неможливо надійно довести). До речі, текст Декрету надає хронологічну опору: 

покупка вина Демоконом відбувалася раніше «першого» і «другого» голоду. У 

такий спосіб, хронологія архонта Демокона відповідає часу не пізніше 270 рр. до н. 

е. (табл. 52). 

Конон. Відкупник Конон (Κόνων) раніше був віднесений до осіб, суспільне 

походження яких виключає їх участь в епоніматі [219, с. 107]. Однак, заглиблення в 

ольвійську просопографію показало, що ця особа може бути віднесена до 

другорядного, але впливового роду Батаків. Каталог надає відомості про епонімів 

313 р. до н. е. Βάτακος Τιμοθέου, 223 р. до н. е. Κόνων Βα[τάκου] (цей епонім – 

онук відкупника Конона і, одночасно, дійова особа декрету на честь синів 
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херсонесита Аполлонія) і 96 р. до н. е. Βά[τακος? τοῦ δεῖνος]. Інформації з Каталогу 

відповідає монограма ΒА[τακος?] [6, № 30] на монеті 380-360 рр. до н. е. Пік 

активності вказаної особи (розрахунково) – 372 р. до н. е.; ім’я його відповідає 

традиції чергування родових імен. Крім того, слід згадати рядок [(?)]ΟΝΟΝ з напису 

на олив’яній пластині SEG 50:702,IV 350-300 рр. до н. е., яку також можливо 

віднести до роду Батаків. Стародавність роду Батаків, ставлення його до культової 

сфери, ймовірно, підтверджує грецьке походження імені Батак. (Мала місце 

дискусія щодо походження власного імені Батак. Її опис, однак, виходить за рамки 

цього дослідження. В новітній фундаментальній статті С. Тохтасьєва [360, с. 566, 

прим. 3] ім’я Батак віднесено до грецьких). Отже, з урахуванням хронологічних 

відповідностей і традиції чергування родових імен, другорядну дійову особу 

Декрету, відкупника Конона (орієнтовно 295-265 рр. до н. е.) можливо віднести до 

роду Батаків, а його сина, Афінея Кононова – до членів колегії сітонів I.Olbia 72. 

Очевидно, що обробка, у своїй сутності, уривчастої інформації, зрештою, дає нагоду 

уявити досить цілісну просопографічну картину. Неможливо не зазначити, що 

інформація про сітона Афінея Кононова хронологічно відповідає раніше 

виконаному датуванню присвяти сітонів лише за інформацією про керівника колегії, 

Феокла Фрасідама (отже, отримано новий, незалежний від попереднього [219, 

с. 120-126], аргумент в датуванні присвяти колегії сітонів I.Olbia 72). З’являються 

підстави доповнити фрагмент стеми роду Батаків [219, с. 96], а саме, замість 

гіпотетичних осіб додати реальні історичні постаті. 

Як видно з таблиці 53, хронологічні відомості про епоніма 313 р. до н. е. 

Βάτακος Τιμοθέου і епоніма 223 р. до н. е. Κόνων Βα[τάκου] дають однозначний 

результат: пік активності відкупника Конона припадає на 283 р. до н. е. Епонім 96 р. 

до н. е. Βά[τακος? τοῦ δεῖνος жив на шість поколінь пізніше відкупника Конона 

((283 – 96) / 30 = 6,2); це означає, що в роду Батаків у II – початку I ст. до н. е. 

традиція чергування родового імені Βάτακος була порушена. (Належність до роду 

Батаків епоніма 96 р. до н. е. Βά[τακος? τοῦ δεῖνος] підтверджується також 

характерними родовими іменами Батаків у післягетській Ольвії (Див. нижче). Втім, 
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тут не виключено і інше характерне ім’я Батаків, наприклад, Баттіон). Обчислений 

пік активності відкупника Конона автоматично дає змогу уточнити датування 

олив’яної пластинки SEG 50:702,IV [259, с. 69-83], як такої, що «тяжіє» до 340 рр. до 

н. е., а монету з монограмою ΒА[τακος?] [6, № 30] – до 370 рр. до н. е. У подальших 

підрозділах представлений, ймовірно, ще один представник роду Батаків, 

згадуваний у нумізматичних легендах ΒΑΕΙΡΗ (та інші), які дослідники традиційно 

інтерпретували як Βασιλέως (див. підрозділ «Просопографічна інтерпретація монет 

ΒΣΕ і ΒΑΕΙΡΗ»). Пік активності цієї особи «тяжіє» до 190 р. до н. е. 

Форміон. Що стосується просопографічних відомостей про відкупника 

Форміона (ἀγοράσαντος Φορμίωνος), неможливо не помітити, що інформація з 

defixio IGDOP 104, яке датовано [219, с. 112] орієнтовно 340 рр. до н. е. (по 

наявності в ньому імені діда Протогена, Εὔδωρος Πρωτογένευς, епоніма 340 р. до н. 

е.), включає рядок з ім’ям якогось Φορμίων Ζηνοδότο ̄. На підставі хронологічних 

відповідностей і відносної рідкості імені Форміон в Ольвії, цю історичну особу 

можливо, імовірно, віднести до пращурів (у другому поколінні) відкупника 

Форміона з Декрету. Ймовірно, ця ж особа, але без вказівки патроніма (Φορμίων) 

присутня в defixio SEG 50:702,II (з огляду на відносно малу кількість осіб, 

зазначених у defixio SEG 50:702,II, надійне датування його є проблематичним [238]). 

Можливо припустити, що монетне скорочення ΦΟ 250-230 [6, №243] рр. до н. е. або 

240-230 [372, № 1422] рр. до н. е. також пов’язано з відкупником Форміоном. 

Хронологічна модель подій декрету на честь Протогена. Досліджувалася 

хронологія осіб, умовно віднесених до родичів елітних персонажів Декрету, 

оскільки в Декреті бракує інформації про патроніми. Для обґрунтування 

достовірності ідентифікацій залучалася максимальна кількість аргументів. Однак, 

приймати отримані результати можливо лише в зіставленні з хронологічною 

інформацією про Протогена. Об’єднанням незалежних результатів хронологічних 

розрахунків для семи (!) чинних осіб Декрету, а також інформації з Каталогу про 

родичів Протогена, можливо побудувати хронологічну модель подій Декрету (табл. 

54). Особливо слід зазначити, що наведена модель стосується тільки подій, що 
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показані на стороні А Декрету; інформація зі зворотного боку (Б) не містить імен 

історичних осіб, крім Протогена, тому, ймовірно, ці події належать до 

завершального періоду життя Протогена (250-230 рр. до н. е.).  

Треба зазначити, що абсолютизація і механічне сприйняття наведеної 

хронологічної моделі неприпустимо. Будь-яка модель є лише наближеним 

віддзеркаленням дійсності. Крім того, тут, керуючись прийнятими зобов’язаннями 

про спрощення та виключення математичних формул, свідомо не наводиться 

розрахунок похибки. Орієнтовно вона становить не більше 5-8 років і для кожної 

дійової особи Декрету обчислюється окремо. 

Представляє інтерес аналіз моделі Декрету. Перш за все, звертає на себе увагу 

той факт, що у середовищі численних дійових осіб Декрету відсутні представники 

могутнього клану Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів, імена яких домінують в 

написах IV ст. до н. е. Це, мабуть, означає, що Декрет містить в собі відгомони 

подій, які мали місце в Ольвії в першій половині III ст. до н. е. і котрі необхідно 

розглянути. 

Як зазначає В. Отрешко, під час появи загрози від галатів багато громадян 

вирішили не пов’язувати свою подальшу долю з Ольвією (на відміну від подій 

облоги Зопіріона) і залишали город. Причина цього, на думку дослідника, криється в 

якихось «...непримиренних суспільних розбіжностях ольвійської громади...» [261, 

с. 128]. Раніше отримана інформація [219, с. 213] про те, що багаторічна ворожнеча 

могутніх кланів в Ольвії переросла у відкритий конфлікт орієнтовно 270-265 рр. до 

н. е. (не пізніше 265-260 рр. до н. е.), результатом якого стала перемога 

Аристократидів і вигнання Діонісіїв і, ймовірно, Леократидів-Евресибіадів. 

Свідчення вигнання Діонісіїв (і, ймовірно, Леократидів-Евресибіадів) і 

подальшого домінування в Ольвії клану Аристократидів (в період орієнтовно 270-

240 рр. до н. е.) досить значні. Про вигнання «...на довгі роки...» осіб, що 

«…переступили закони,... грабуючих священне майно...», згадує декрет на честь 
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Антестерія [51, с. 51-86]. Акцентуємо увагу на тому, що під час розкопок житлового 

будинку Е14, (що припинив існування приблизно через сто років після розглянутих 

тут подій), над стелою декрету на честь Антестерія знайдено храмове начиння – 

мармурова канельована підставка для лутерія [317, с. 15]. Досить імовірно, що в 

тексті цього декрету йдеться про жрецький рід Діонісіїв, які мали відношення до 

священного майна. (Наведемо зауваження В. Отрешко [261, с. 128] про те, що 

згадування у Декреті про архонта Демокона у негативному аспекті, поряд з 

замовчуванням імен інших архонтів, є елементом політичної гри. Не виключено, що 

це є факт ворожого відношення роду Демоконів до наявної влади. Це зауваження 

дослідника знаходить відповідність у напису на надгробку IosPE. І2. 220, що 

свідчить про близькість Демоконів до Діонісіїв). Вигнанці Діонісії тимчасово 

знайшли притулок десь у Греції, зокрема, у Дельфах, про що свідчить почесний 

декрет 263-260 рр. до н. е. на честь, зокрема, Діонісія, сина Діонісія, борисфеніта 

[438, с. 189-190]. Деякі гілки розгалуженого роду Леократидів-Евресибіадів також 

перебували, напевно, в Греції. Про це побічно свідчать привезені ними з часом в 

Ольвію мармурові шедеври З іншого боку, знахідка надгробного напису SEG 42:718 

якогось Леофанта, сина Нанніона (Λεώφαντος Ναννίωνος) 300-250 рр. до н. е. на 

поселенні Кошари дає змогу, імовірно, позначити належність Леофанта до 

розгалуженого роду Евресибіадів-Леократидів-Леопрепидів на основі суголосності 

[219, с. 34] імені та патроніма родовим іменам і висунути гіпотезу про можливість 

перебування представників роду в цьому віддаленому пункті Ольвійської хори у 

вигнанні (?), що підтверджується і хронологією пам’ятки. Новітні дослідження [21; 

238; 415, с. 167-177] магічних написів Ольвії дають нагоду запропонувати гіпотезу 

про уточнення датування надгробного напису SEG 42:718 з Кошар орієнтовно 280-

260 рр. до н. е. Про загострення суспільно-політичної боротьби в першій половині 

III ст. до н. е. йдеться в дослідженнях В. Латишева (IosPE. І2. 179), М. Паровіч-

Пешікан [264, с. 156] та інших дослідників, які до наслідків цієї боротьби віднесли 

свідоме пошкодження присвяти IosPE. І2. 186 гімнасіарха Нікодрома, сина Діонісія 

(до речі – рідного брата вигнаного Діонісія, сина Діонісія [228, с. 46-55]) і вотивно-

будівельний напис Клеомброта Пантаклова IosPE. І2. 179. Це дає підстави відносити 



 252 

пошкодження напису Нікодрома до наслідків розглянутого конфлікту могутніх 

кланів. Водночас, немає будь-яких підстав вважати, що Пантакли-Клеомброти були 

вигнані разом із Діонісіями. Однак, з огляду на суспільно-політичну «вагу» цього 

роду і те, що раніше представник Пантаклів-Клеомбротів Гікесій Гекатеонів (IosPE. 

І2. 160) був сподвижником тираноборців з роду Леократидів-Леопрепидів-

Евресибіадів, пам’ятку IosPE. І2. 179 могли пошкодити і за інших, невідомих 

дослідникам епізодах кланової боротьби.Конфлікт кланів супроводжувався також 

ймовірно, оскверненням присвяти мольпів I.Olbia 58+IosPE. І2. 307. Це присвята з 

останньої чверті V ст. до н. е. залишалася на теменосі [195, с. 166], ймовірно, 

символізуючи перемогу клану Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів над тираном; 

значний його фрагмент (I.Olbia 58), що містить ім’я айсімнета мольпів Діонісодора, 

сина Лінея з роду Діонісіїв, був скинутий в цистерну, яка вже з другої половини III 

ст. до н. е. перетворилася на ботрос [196, с. 86-95]. Ймовірно, в цей час постраждала 

і пам’ятка I.Olbia 66, що містить, можливо, фрагментоване ім’я Діонісіїв; фрагмент 

цього постаменту також був скинутий в цистерну теменосу. Мабуть, одна з 

найдорожчих пам’яток Ольвії – бронзова статуя Аполлону Лікарю від Леократа 

I.Olbia 65, роботи Стратоніда, яку орієнтовно сто років тому встановили на 

теменосі, була миттєво зірвана з постаменту як зазначає видавець [196, с. 86-95]. На 

думку видавця не пізніше середини III ст. до н. е. постамент було перевернуто і 

пристосовано до жертовних обрядів: згодом на ньому також вирізали напис Δῆμος. 

Особливістю палеографії цього напису є використання так званої «лунарної» сігми. 

Слід зазначити, що на основі віртуального хронологічного ряду лапідарних написів 

Ольвії побудована модель хронології переважного (!) використання «лунарної» 

сігми в лапідарній (!) епіграфіці Ольвії [234, с. 230]: орієнтовно 230-210 рр. до н. е. 

(питання це дуже складне та неоднозначне. Наприклад, на олив’яних пластинках та 

керамічній епіграфіці «лунарна» сігма активно використовувалася з IV ст. до н. е. 

Див. нижче). Перша частина цього періоду в суспільно-політичній історії Ольвії є 

перехідною: завершення «ери Аристократидів» і повернення Діонісіїв (і, можливо, 

Евресибіадів). Декрет на честь Протогена був виданий за часів владування 

Аристократидів орієнтовно 230 р. до н. е. Саме до цього періоду, ймовірно, можливо 
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віднести і виконання напису на постаменті. Через кілька років до влади повернулися 

Діонісії і Евресибіади. Важливо те, що всі перелічені, у той чи інший формі 

пошкоджені написи мають відношення до Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів і їх 

соратників, Пантаклів-Клеомбротів. Після вигнання Діонісіїв-Леократидів-

Евресибіадів орієнтовно 260-х рр. до н. е. Аристократиди, ймовірно, відзначили 

перемогу будівництвом храму Зевса [112, с. 129] в Ольвії; є також гіпотеза про 

заміну в цей час скульптурного оздоблення храму Аполлона Дельфінія [200; 273, 

с. 63]. У лапідарній палеографії Ольвії декількох наступних десятиліть чітко 

окреслюється «ера Аристократидів» (див. нижче). Ю. Виноградов [52, с. 197], 

обґрунтовуючи ненавмисний характер пошкодження напису IosPE. І2. 186, не 

помічає наступну явну суперечність: під час вторинного використання присвяти 

IosPE. I2. 186 Нікодрома, сина Діонісія для виготовлення на нижній стороні плити 

чашоподібних поглиблень для жертовних узливань, чомусь знадобилося знищити 

напис, вирізаний на її лицьовому боці. Треба звернутися, наприклад, до факту 

знищення напису IosPE. I2. 178, де аналогічні чашоподібні заглиблення були 

вирізані на лицьовому боці плити, а втім, напис постраждав переважно тільки в 

місцях цих заглиблень. Думка Ю. Виноградова про те, що «...псефізма на честь 

Антестерія залишається поки нашим єдиним свідком... суспільно-політичної 

боротьби в полісах Північного і Західного Понту елліністичної епохи...» [52, с. 198], 

ігноруючи дослідження В. Латишева, Е. Міннза і М. Паровіч-Пешікан, вже не 

погоджується з наявними фактами, зокрема, наведеними в цьому рукопису. Це 

створює підстави для перегляду думки цього дослідника про ненавмисне 

пошкодження написів IosPE. І2. 179 і IosPE. І2. 186. 

Особливий інтерес представляє інтерпретація причини свідомого 

пошкодження декрету I.Olbia 15 IV-III ст. до н. е. на честь Діонісія Струтіонова, 

істрійця. Е. Соломонік [344, с. 433; 52, с. 179] припустила, що причиною наруги над 

цим декретом є передбачувана участь Ольвії у війні орієнтовно 260 р. до н. е. між 

Істрією і Каллатісом, з одного боку, і Візантієм, з іншого. У той самий час, 

лапідарний архів Ольвії містить ще один (на жаль, втрачений) декрет I.Olbia 7 IV ст. 
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до н. е. на честь істрійця, якогось Феодота, сина Діонісія; напис цей не містить 

слідів свідомих пошкоджень. Те ж саме стосується декрету IosPE. І2. 27 першої 

половини III ст. до н. е.(?) на честь Навтіма Пасіада, каллатійца. За наявністю у 

середовищі ольвіополітів ворожих настроїв до істрійців і каллатійців цілком 

природно очікувати осквернення і цих двох пам’яток. Можливо, пошкодження 

декрету I.Olbia 15, до речі, виявленого в Херсонесі, має якийсь особистий характер; 

водночас, реальна дата, як видання [32, с. 287-288], так і damnatio memoriae декрету 

невідома.  

Ю. Виноградов [52, с. 179] припустив, що об’єднані ним фрагменти написів 

I.Olbia 19+ 32, де йдеться про посольство, можуть бути пов’язані із згадуваною тут 

або іншою війною (див. нижче вірогідне доповнення цього напису новим 

фрагментом та його уточнене датування). Аналогічно трактують дослідники [133, 

с. 64] і напис з Тіри, де йдеться про увінчання, серед інших, невідомого 

ольвіополіта. Розглянуті історичні події, змальовані в цих написах, є своєрідним 

суспільно-політичним тлом, на якому розгорталися події, змальовані в Декреті. 

Першим у тексті Декрету згадується епонім 294 р. до н. е. Геросон, син 

Протогена (Ἡροσῶν Πρωτογένους). Це єдиний персонаж Декрету, який присутній в 

Каталозі. Не тільки Геросон в 90-80-70 роки ΙΙΙ в. до н. е. допомагав Ольвії «...і 

грошима, і діяльністю...» (IosPE. І2. 32). Практично синхронна присвята IosPE. І2. 

188 евергета Пантакла Клеомбротова дає змогу припустити, що евергетична 

діяльність (не пов’язана з будівництвом) в Ольвії почалася в 90-80 рр. III ст. до н. е. 

Зі співвідношення розрахункового піка активності (288 р. до н. е.) і 

фактичного року епонімата, видно, що в 294 р. до н. е. Геросон ще не досяг 

середнього віку. Це означає, що його син Протоген, судячи з його імені, перший 

хлопчик у родині, в цей час, імовірно, був ще малою дитиною. Нещодавня спроба 

«...вважати (sic! – М. Н.) Геросона сином, а не батьком Протогена...» [4, с. 95-103], 

базується на застарілому уявленні про Каталог як синхронний документ. 

Наступний персонаж Декрету – архонт Демокон, можливо, виконував свою 

посаду орієнтовно 286±15 рр. до н. е. Орієнтуючись з передбачуваного віку 

Протогена, перевага віддається нижній області цього діапазону. Отже, змальований 
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в Декреті жалюгідний стан міських фінансів і початок евергетичної діяльності 

Протогена (передача коштів на дари царю Сайтафарну, викуп священного посуду і 

оплата дешевого вина, яке куплене архонтами на чолі з Демоконом), датується 

приблизно рубежем першої та другої чверті III ст. до н. е. Читач, мабуть, звернув 

увагу на те, що «традиційний» початок кризових явищ в Ольвії (250 рр. до н. е.) у 

запропонованому рукопису зміщений до 270 рр. до н. е.  

В. Латишев припускав, що епонімати Геродора і Плістарха виконувалися в 

суміжні роки, у всякому разі, проміжок між ними не перевищував одного-двох років 

[186, с. 97]. Розрахункові піки активності жерців Геродора і Плістарха відносяться 

до 267 р. до н. е. і 262 р. до н. е., що слід сприймати не як абсолютні дати виконання 

епонімної посади, Але як наближену математичну модель. Ліквідація наслідків 

«другого» голоду в Ольвії також ймовірно, знайшла своє відображення в присвяті 

I.Olbia 72 колегії сітонів через організацію сітонії під керівництвом Феокла 

Фрасідамова (Θεοκλῆς Θρασυδάμα) з роду Аристократидів приблизно в 260-250 рр. 

до н. е. Якийсь Афіней, син Конона, сітон з присвяти I.Olbia 72, є сином відкупника 

Конона з Декрету. Імовірно про «другий» голод також йдеться в декреті на честь 

Антестерія, де згадується про організацію сітометрії Антестерієм, теж, до речі, 

вихідцем з роду Аристократидів. Випуск декрету на честь Антестерія відбувся 260-

250 рр. до н. е. Першовидавець декрету Ю. Виноградов [51, с. 64] датував його 

ближче до середини III ст. до н. е. на підставі палеографії. 

Пік активності – досягнення середнього віку Протогеном Геросоновим 

належить до 258 р. до н. е. Хронологічний діапазон активності Протогена – 273-243 

рр. до н. е. (це не означає, що в 243 р. до н. е. Протоген припинив свою діяльність; 

це тільки наближена до реальності математична модель!). Втім, можливо розширити 

цей діапазон до ± 20 років (278-238 рр. до н. е.) або до ±25 років (273-233 рр. до н. 

е.). Треба долучити сюди і нумізматичні матеріали: орієнтовно 250-230 рр. до н. е. 

випущені монети з легендами ΠΡΩ, ΠΡΩΤΗΡ [6, № 252, 254]. Першовидавцем 

унікальної монети з легендою ΠΡΩΤΗΡ, П. Каришковським [130, с. 111-119], вона 

ототожнюється з Протогеном Геросоновим і датується передостаннім десятиліттям 

III ст. до н. е., що збігається з датуванням самого Декрету як це запропонував П. 
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Каришковський [124, с. 62-85]. На думку В. Анохіна, залишається не ясною і такою, 

що важко трактується, причина, яка зажадала вказівки і пароніма. Як можливий 

варіант, висловлюється припущення про двох різних осіб, які фінансували випуск 

монет, об’єднавшись для цієї мети [6, с. 43]. Слід повернутися до ідентифікації 

диферентів на «борисфенах», що містять ім’я і патроніми Каллініка Евксенова, 

Протогена Евдорова, Дістефа Естіаїва тощо. Це дає підстави для підсилення 

згадуваної гіпотези П. Каришковського про те, що легенда ΠΡΩΤΗΡ дійсно 

трактується як скорочення імені та патроніма Протогена Геросонова. 

Звертає на себе увагу хронологічна відповідність в карбуванні монет ΠΡΩ, 

ΠΡΩΤΗΡ (орієнтовно 250-230 рр. до н. е. відповідно до датування В. Анохіна [6, 

№254]) і отриманого на підставі генеалогічних розрахунків періоду активності 

Протогена (273-243 рр. до н. е. або 278-238 рр. до н. е.). Однак, В. Анохін, 

запропонувавши датування цих монет 250-230 рр. до н. е., вважає, що вони належать 

дідові Протогена. (Ігнорування В. Анохіним відносних датувань на базі Каталогу та 

наслідки цього ігнорування вже розглядалися у першому розділі цього рукопису). У 

дослідженні Н. Фролової та М. Абрамзона [372, с. 131] монети з легендою ΠΡΩ, 

ΠΡΩΤΗΡ датуються 240-230 рр. до н. е., що відповідає кінцю періоду активності 

Протогена (243-238 рр. до н. е.). Те, що в останні роки життя Протоген, можливо, 

брав участь у випуску монет, не суперечить тексту Декрету. В. Нечитайло [214, 

с. 49] і В. Піворович [268, с. 105] ці монети відносили до 240-220 рр. до н. е. 

Можливо, нижня дата (220 р. до н. е.) тут занижена, оскільки в цей період 

Протогену могло бути орієнтовно 70-75 років, що, загалом, суперечить 

загальновідомим фактам про тривалість життя у час, що розглядається. З іншого 

боку, Протоген належав до верств населення, яке ніколи не відчувало життєвих 

тягот і голоду, що впливає на тривалість життя. Імовірно, встановлення нижньої 

дати випуску монет цими авторами пов’язано з запропонованим Ю. Виноградовим 

[52, с. 182] датуванням Декрету 20-10 роками ΙΙΙ ст. до н. е. Все викладене дає 

нагоду встановити дату випуску декрету на честь Протогена орієнтовно 230 р. до н. 

е. (див. нижче). 
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У статті Т. Кніпович [145, с. 132], присвяченій населенню Ольвії, представлені 

і досить цікаві епіграфічні пам’ятки, які, з тих чи інших причин, не були уведені в 

науковий обіг. Так, керамічний фрагмент з рельєфним написом зі згадкою імен в 

родовому відмінку Δαϊκράτους, Ἀλεξάνδρου, Πρωτογένου, на підставі 

запропонованої В. Рубаном [275, с. 40] хронологічної класифікації попередньо 

датується III ст. до н. е. Далі, на основі хронології активності Протогена 

уточнюється датування цього фрагмента орієнтовно 270-240 рр. до н. е. Це створює 

підстави припускати, що згадуваний в напису Дайкрат є батьком епоніма орієнтовно 

225 р. до н. е. Аристодема, ймовірно, сина Дайкратова (Ἀριστο[δήμος Δαϊκράτου]). 

Другий стовпець Каталогу повідомляє також про епонімат орієнтовно 209 р. до н. е. 

якогось Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου, а третій – дає фрагмент імені Δαϊκ[ράτης ….] 

орієнтовно 104 р. до н. е. Отже, на підставі хронологічних відповідностей та обліку 

традиції чергування родових імен, доповнений фрагмент родовідної гілки 

другорядного ольвійського роду Дайкратів-Аристодемів [219, с. 109]. Безумовно, 

відсутні підстави стверджувати, що в період орієнтовно 260-250 рр. до н. е. реальна 

історична особа на ім’я Дайкрат була епонімом, але те, що їм виконувалася якась 

магістратська посада, очевидно. У запропонованому матеріалі показана принципова 

відмінність між палеографічною реконструкцією та просопографічною 

реконструкцією. 

Піки активності Протогена і Аристократа досить близькі, відповідно, 258 і 255 

рр. до н. е. Ці особи, ймовірно, були не тільки сучасниками, але й близькими за 

віком людьми. Посольство до царя Сайтафарна, очевидно, відбувалося орієнтовно 

260-250 рр. до н. е. Можливо, Аристократ був в цей рік епонімом або архонтом. У 

всякому разі, присутність Аристократа серед послів до царя Сайтафарна 

підтверджує лідерство Аристократидів в Ольвії в зазначений відрізок часу. До 

розглянутих вище лапідарних пам’яток Аристократидів треба долучити 2 фрагменти 

декрету I.Olbia 31 другої половини III ст. до н. е., які згадують характерне родове 

ім’я Аристократидів – Каноб, і мармуровий лутерій I.Olbia 67 з присвятою якогось 

Антестерія богам Самофракійським; лутерій датується видавцями збірника I.Olbia 

кінцем IV – першою половиною III ст. до н. е. Приблизно з 230-х рр. до н. е. рід 
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Аристократидів в Ольвії більш не згадується; він був переможений раніше 

вигнаними Діонісіями-Леократидами-Евресибіадами, які з часом повернулися до 

Ольвії. Подальша доля Аристократидів невідома. (З огляду на наявність декрету 

римського часу на честь Феокла Сатирова та деякі інші написи, що містять 

характерні імена Аристократидів, не виключається, що цей рід в перші століття н. е. 

знову «піднявся». Також слід звернути увагу на епонімат 189 р. до н. е. деякого 

Дамаса). Важливо зазначити, що згідно з контекстом Декрету, він виданий до 

повернення в Ольвію Діонісіїв-Леократидів-Евресибіадів. Досліджуючи декрет на 

честь Антестерія, Ю. Виноградов [52, с. 194] зазначив, що свідком суспільно-

політичної боротьби в третій чверті III ст. до н. е. є і сама стела декрету в 

нинішньому її стані. Характер пошкоджень її лицьової сторони і археологічний 

контекст знахідки дає нагоду припустити, що вона не пізніше, ніж через півстоліття 

після установки, була покладена лицьовою стороною вгору в замості площі або 

двору якогось будинку. Важко, однак, уявити, щоб настільки важливий державний 

акт разом із вирізаними на ньому святинями – рельєфами із зображенням Аполлона 

Кіфареда і вівтаря – наважилося б в буквальному сенсі топтати ногами наступне 

покоління. Залишається визнати, що це було актом навмисної наруги: якщо 

Антестерій дійсно вигнав з батьківщини супротивників наявного державного 

поряду, то їм, повернувшись через деякий час на батьківщину, нічого не коштувало 

піддати його особливо жорстокому damnatіo memorіae [52, с. 181]. Дуже важливо, 

що стела Антестерія знайдена в замості двору будинку Е10, суміжного з будинком 

Е14, відомого як «будинок жерця Агрота, сина Діонісія», завдяки знахідці в одному з 

приміщень мармурової плити з написом III ст. до н. е. – присвяті жерця Агрота, сина 

Діонісія Афродіті Понтії [I.Olbia 68]. Це, зі свого боку, підтверджує те, що в цьому 

декреті повідомляється про вигнання Діонісіїв, і будинок Е10, найбільш імовірно, 

належав брату Агрота – Посідею, сину Діонісія. Дата повернення вигнанців 

належить приблизно до 230-220 рр. до н. е. і підтверджується появою численних 

лапідарних написів Діонісіїв (IosPE. І2. 189, IosPE. І2. 320?, I.Olbia 30?, I.Olbia 68, 

I.Olbia 70, I.Olbia 124?), серед яких треба відзначити присвяту IosPE. І2. 189 братів 

Агрота і Посідея за свого батька Діонісія, сина Діонісія [219, с. 181], епоніма Ольвії 
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орієнтовно 270-260 рр. до н. е. Декрет також згадує вежу Посія і героя Сосія. Посій є 

гіпокористичною формою імені Посідей. Герой Сосiя, на думку А. Аврама [402, 

с. 207], ймовірно, був ойкістом. 

Побудована хронологічна модель подій Декрету відповідає послідовності 

опису цих подій в тексті, що є ознакою її достовірності. Ці події могли відбуватися у 

другій чверті III ст. до н. е. – початку третьої чверті III ст. до н. е. На жаль, події, які 

відображені в другій половині Декрету, не мають хронологічних реперів у вигляді 

імен історичних постатей, крім Протогена; саме тому датування цих подій загалом 

відносяться до періоду активності Протогена. Декрет виданий після смерті 

Протогена як припускає С. Андрєєва [4, с. 95-103]. Це означає, що рік видання 

Декрету теоретично лежить в нижній області діапазону активності Протогена, тобто 

після 243-238 рр. до н. е., і завдання щодо встановлення дати видання Декрету не 

може бути строго вирішено в рамах запропонованого методу, оскільки тривалість 

життя Протогена невідома. Заразом, новітні дослідження А. Аврама [408, прим. 74], 

з посиланням на дослідження здобувача, визначають дату видання декрету на честь 

Протогена 230 р. до н. е. На думку А. Аврама, що базується на афінських аналогіях, 

Декрет може бути присвячений 60-річному ювілею видатного евергета, що 

знаходить відповідність із запропонованою тут моделлю. 

Відомо припущення В. Латишева про хронологічну близькість Декрету та 

будівельного напису IosPE. І2. 180 Клеомброта Пантаклова. Підставою для такого 

твердження є разючий збіг палеографічних особливостей двох пам’яток [186, с. 84]. 

Вагомим аргументом, який підтверджує палеографічні спостереження В. Латишева, 

слугують, по-перше, монетний випуск 250-230 рр. до н. е. з легендами ΘΕΟΠΡΚΛ, 

ΘΕΟΠΚ [6, №249, 255], що, ймовірно, ідентифікуються з іменами Теогейтона, 

Протогена і Клеомброта [219, с. 133]; по-друге, отримані хронологічні відповідності: 

перетин інтервалів для Клеомброта Пантаклова (252-245 рр. до н. е.) і для Протогена 

(265-249 рр. до н. е.) [219, с. 116]. Однак, ці цифри характеризують лише найбільш 

ймовірний діапазон виконання епонімної посади, як Протогеном, так і Клеомбротом 

Пантакловим. Тому, беручи до уваги, що Декрет виданий після завершення активної 

діяльності Протогена, під час пошуку дати фіксації будівельноого напису, слід 
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звернутися до умовної нижньої дати діапазону активності самого Протогена: 

орієнтовно 243-233 рр. до н. е. З урахуванням цієї інформації і дати випуску декрету 

орієнтовно 230 р. до н. е. можливо дату фіксації будівельного напису IosPE. І2. 180 

відносити до цього часу. Отже, будівельний напис Клеомброта Пантаклова IosPE. І2. 

180 треба трактувати як своєрідне доповнення до Декрету. Слід також звернути 

увагу на те, що є група лапідарних написів I.Olbia 18, I.Olbia 69, які, як встановлено 

дослідниками, мають шрифт, що збігається з Декретом. 

Зіставлення розробленої тут хронологічної моделі Декрету з матеріалами 

інших дослідників [149, с. 142-149; 39, с. 76; 4, с. 95-103; 261, с. 128; 408, с. 28-29; 

376, с. 9-20] є окремою темою, що виходить за рамки запропонованого рукопису. 

Читачеві, знайомому з проблемою, буде нескладно виконати таке зіставлення і 

переконатися у тому, що запропонована хронологія декрету на честь Протогена 

відповідає сучасним тенденціям. 

Відомості про ольвійське походження декрету ISсM I 65 з Драгомірни. У 

статті румунського історика та епіграфіста В. Кожокару [152, с. 297-318] на підставі 

комплексного аналізу матеріалів (зміст напису, лексика і фразеологія напису, 

ономастика тощо) встановлено, що Ольвія є найбільш імовірним місцем походження 

знайденого в Драгомірні декрету IScM I 65 на честь архітектора Епікрата, сина 

Нікобулоса, візантійця. Водночас, уведений в науковий обіг, синхронізований 

Каталог IosPE. I2. 201 дає змогу доповнити комплексне дослідження В. Кожокару 

такими інструментами, як просопографічна інтерпретація і, відповідно, 

просопографічне датування декрету IScM I 65. Тим самим з’являються підстави 

подолати деякі змальовані дослідником проблеми, зокрема, уточнення датування 

цього декрету. Запропонований нижче матеріал слід розглядати як продовження 

досліджень В. Кожокару. 

Декрет згадує відправленого, ймовірно, з Ольвії до Візантію посла, якогось 

Евполіда, сина Філомела (Εὔπολις Φιλόμηλου). В. Кожокару зазначив [152, с. 305], 

що з усіх полісів Причорномор’я тільки в ольвійському ономастиконі представлені 

імена Εὔπολις і Φιλόμηλος. Водночас, досить рідкісне в Ольвії ім’я Філомел 

зафіксовано лише одного разу в Каталозі і просопографічно інтерпретується як 
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належне вихідцю зі знатного роду Діонісіїв, епоніму Ольвії 303 р. до н. е. Φιλόμηλος 

Διονυσίου. Ймовірно, цей епонім, близько до року виконання свого епонімата, 

згідно з традицією, був також монетним магістратом, залишивши монограму ΦΙ на 

«борисфені» [224, с. 9-26]. Примітно, що ім’я Εὔπολις згадується (через союз καὶ!) 

разом із характерним ім’ям роду Діонісіїв (...Εὔπο[λ]ις καὶ Διονυσίος...) в напису 

IGDOP 109 на олив’яній пластині, ймовірно, кінця IV – раннього III ст. до н. е. [241]. 

Окрім того, імовірно, той же Евполід згаданий в синхронному магічному напису 

IGDOP 110. Це, з огляду на кількість мешканців Ольвії, дає підстави вважати, що 

згадуваний в цій пластині Евполід – посол Ольвії в Візантій. З урахуванням 

вузькості кола ольвійської еліти [129, с. 82-88] і датування декрету IScM I 65 

деякими видавцями [152, с. 298] першою половиною III ст. до н. е. виникає 

припущення про те, що посол Ольвії в Візантій Εὔπολις Φιλόμηλου, був сином 

епоніма 303 р. до н. е. Φιλόμηλος Διονυσίου з роду Діонісіїв; в такому випадку 

орієнтовний діапазон активності Εὔπολις Φιλόμηλου «тяжіє» до 288-258 рр. до н. е. 

Розглядаючи магічні списки IGDOP 110 і IGDOP 109, можна помітити, що 

хронологія Εὔπολις (Φιλόμηλου) побудована тільки на підставі епонімата його 

батька, епоніма 303 р. до н. е. Φιλόμηλος Διονυσίου, приблизно років на 15-20 нижче 

хронології інших учасників списків. (До речі, цей факт свідчить про те, що Евполід 

зі списків IGDOP 110 і IGDOP 109 – одна і та ж особа). Звідси можна припустити: 

Філомел, син Діонісія в 303 р. до н. е. перебував в зрілому віці, і хронологію 

життєдіяльності його сина Евполіда треба трохи підвищити. Тим самим 

відкривається можливість уточнення датування ольвійського декрету IScM I 65 із 

Драгомірни в честь Епікрата, сина Нікобулоса. Ймовірно, посольство Ольвії в 

Візантій (посол – Εὔπολις Φιλόμηλου) було здійснено не пізніше 80-70 рр. III ст. до 

н. е. 

Досить імовірно, що посол, у відповідності до свого статусу, перебував у 

зрілому віці; звідси, відрядження посольства можливо віднести до 70-60 рр. III ст. до 

н. е., тобто за кілька років до виникнення внутрішньополісного конфлікту 
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найпотужніших родів Діонісіїв і Аристократидів. За історичними міркуваннями 

відрядження посла – представника роду Діонісіїв могла статися не пізніше 252-251 

рр. до н. е., оскільки після цієї дати Діонісії на кілька десятиліть зникають з 

політичної сцени Ольвії. Для уточнення датування декрету IScM I 65 також слід 

врахувати, що цей документ оповідає про «багаторічне мешкання» в місті 

архітектора Епікрата. Не менш важливою є і внутрішньополітична ситуація в Ольвії; 

вигнання Діонісіїв Аристократидами орієнтовно 252-251 рр. до н. е., як показано 

вище, супроводжувалося наругою над написами Діонісіїв. Отже, найбільш 

імовірною датою видання декрету на честь Епікрата, сина Нікобулоса можуть бути 

70-60 рр. III ст. до н. е. Однак, з огляду на внутрішньополітичну ситуацію в Ольвії 

не виключене датування і серединою III ст. до н. е. Тим самим, підтверджується і 

висловлене В. Кожокару [152, с. 312] припущення про віднесення декрету IScM I 65 

близько до часів Протогена. Запропоноване уточнення датування ольвійського 

декрету IScM I 65 із Драгомірни часом Протогена дає новий аргумент щодо 

справедливості висловленої деякими дослідниками гіпотези [152, с. 304] про те, що 

згадувана в цьому документі олатська війна (Ὀλατικός πόλεμος) насправді є 

галатською війною (Γαλατικός πόλεμος). Думка Ю. Виноградова [52, с.162] про 

зіставлення фракійського імені Ὀλας зі згадуваною у декреті Ὀλατικός πόλεμος не є 

переконливою. У світлі запропонованого датування та інтерпретації декрету з 

Драгомірни, можливо небезпідставно зазначити, що згадувані в цьому документі 

четверо, ймовірно, епімелетів-стінобудівників, можуть бути ідентифіковані з 

відомими історичними особами. Крім Епікрата, сина Нікобулоса (IScM I 65), до них, 

імовірно, відносяться Протоген Геросонів (IosPE. I2. 32) і Клеомброт Пантаклів 

(IosPE. I2. 180). Четвертого епімелета ідентифікувати не вдається, хоча з 

урахуванням хронології не виключено, що ним міг бути виходець з роду 

Аристократидів, Антестерій, син Ді... (або Лі...) з декрету SEG 34:758, уведеного у 

науковий обіг Ю. Виноградовим. Імовірно, згадка у декреті IScM I 65 про 

представника Діонісіїв у період домінування Аристократидів повторює ситуацію 

періоду облоги Зопіріона, коли ворогуючі клани об’єдналися для ремонту стін (див. 

напис ольвійських стінобудівників IGDOP 13). Розгляд інших історичних 
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відомостей з декрету IScM I 65, зокрема, в зіставленні з декретом на честь 

Протогена, є досить цікавим, однак, виходить за межі теми цього рукопису [125, c. 

36-55]. 

Декрет IScM I 65 із Драгомірни є другим документом, в якому йдеться про 

відрядження ольвійського посольства до інших держав. Перший такий документ – 

декрет I.Olbia 19+32 (= SEG 28:649), був уведений в науковий обіг Ю. 

Виноградовим. Нижче пропонується гіпотеза щодо додатка до цього декрету, ще 

одного, нового фрагмента, і запропонована нова історична інтерпретація декрету 

SEG 28:649. 

Декрет про стягування (боргу). Тривожний період у суспільно-політичній 

історії Ольвії, що почався, ймовірно, орієнтовно у другої чверті III ст. до н. е. 

(очевидно, серед інших небезпек, активізація галатів), простежується у 

дипломатичній діяльності – відправці посольств. Вище був розглянутий декрет із 

Драгомірни про відрядження посла Евполіда, сина Філомеліва у Візантію не пізніше 

265-263 рр. до н. е. У цьому підрозділі пропонується публікація невеликого 

фрагмента мармурової плити з написом із Ольвії та обґрунтовано возз’єднання 

фрагмента з декретом I.Olbia 19+32 (SEG 28:649) [46, с. 53-57], що також згадує 

посольство. 

Відомо, що уведення в науковий обіг дрібних фрагментів написів, які, на 

перший погляд, мало що дають, має велике значення, оскільки облік всього 

матеріалу дає загальне уявлення про кількість епіграфічних пам’яток Ольвії; крім 

того, ці дрібні фрагменти можуть з’єднатися з раніше відомими написами (IOlbia). 

Фрагмент, що походить з Ольвії, багато років зберігався в колекції В. Устинова і 

поступив у наше розпорядження для вивчення в 2008 р. Пам’ятка являє собою 

уламок плити з білого дрібнозернистого мармуру, відбитий з усіх боків, крім 

лицьового, і незначного залишку лівої грані. Розміри пам’ятки (максимальні): 

довжина 80 мм, ширина 65 мм, товщина 15 мм (рис. 15).  

Обставини, точне місце і час знахідки невідомі, що відрізняє матеріали, що 

походять, ймовірно, як з грабіжницьких розкопок, так і випадкові знахідки. Заразом, 

за інформацією В. Крапівіної [168, с. 281-284; 461, с. 67-80; 457, с. 263-270], аналіз 
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умов знахідки переважної кількості написів Ольвії показує, що зазвичай вони 

знайдені не in situ, а з випадкової нагоди. Перевідкладений стан не характеризує час 

їх первинного побутування. Тому контекст знахідки напису не має, здебільшого, 

великого значення. Як виключення, треба зазначити археологічний контекст 

знахідки декрету SEG 34:758 на честь Антестерія та присвяту мольпів I.Olbia 58, 

знахідка яких у переміщеному стані дала значну кількість нових історичних 

свідчень [257, с. 26-41]. 

Лицьовий бік оброблений досить ретельно. Епіграфічний берег містить 

залишки чотирьох рядів напису, водночас, верхній і нижній ряди представлені лише 

незначними залишками літер. Висота літер – 11-12 мм, вертикальної гасти ро – 15 

мм. Відстань між рядами – 6 мм. Відстань від лівого краю плити до межі 

епіграфічного берега – 5 мм. Літери порівняно неглибоко врізані в мармур, але 

читаються досить задовільно. Всі літери прикрашені апексами. Шрифт напису 

свідчить про належність її до елліністичного часу [148, с. 3-30].  

Перший рядок містить лише нижню частину літери, що має округлу форму. 

Тут можуть бути, дещо підтягнуті до верхнього габариту ряда, омікрон або тхета. 

(Нижче, на основі з’єднання з фрагментом I.Obia 19+32, встановлено, що ці залишки 

належать, імовірно, тхеті). Розташування фрагмента цієї літери щодо краю написи 

показує, що в лівій лакуні першого ряда могло поміститися майже три літери. 

У другому ряду збереглися п’ять літер грецького алфавіту, з яких три – 

фрагментовані. У лакуні з лівого боку могло міститися від однієї до двох літер. 

Характерні залишки похилої нижньої гасти сігми. Найбільш пізні ольвійські написи, 

що містять сігму з похилими крайніми гастами [454; 463], відносяться до 170-160 рр. 

до н. е.; це визначає terminus ante quem досліджуваного напису. Середня гаста 

епсілон коротша, ніж нижня (верхня не збереглася). Така форма епсілон 

застосовувалася приблизно з останньої третини IV ст. до н. е., упродовж декількох 

віків [148]. (Присвята SEG 42:717 Гікесія Філтова за сина, Філта Гікесіїва всім богам 

орієнтовно 178-160 рр. до н. е.; присвята SEG 40:633 Посідея, сина Діонісія міській 

стіні Деметрі, Корі, Плутону і Демосу орієнтовно 176-168 рр. до н. е. У цих написах 

похилі гасти сігми перемежовуються з прямими. Всі більш пізні написи зображують 
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сігму лунарною або з горизонтальними крайніми гастами. Див.: IosPE. I2. 35, 201; 

I.Olbia 76.). Горизонтальна гаста пі покриває верхні кінці вертикальних, виступаючи 

з обох сторін від них, права вертикальна гаста виконана укороченою. Т. Кніпович 

[149], досліджуючи палеографію декрету IosPE. I2. 32 на честь Протогена, приділила 

значну увагу такому написанню пі. У всякому разі, форма написання пі визначає 

terminus post quem досліджуваного напису – 260 рр. до н. е. Ро має трохи більший 

розмір, ніж пі. Що стосується незначних залишків альфи, на жаль, злам проходить 

по лівій похилій гасті, ця гаста лише злегка відчувається, тому така важлива 

датувальна ознака, як виконання перекладини (горизонтальна, з прогином або 

ламана), недоступна. 

У третьому ряду збереглося чотири літери, з них дві – частково. 

Горизонтальна гаста тау перевищує за довжиною вертикальну. Форми ети 

характерні для III-II ст. до н. е. і пізніших написів [148, с. 9]. Зовнішні гасти мю 

мають помірний нахил, права внутрішня – дещо згинається. Кут, утворений двома 

середніми гастами відносно рівня двох крайніх, піднятий. Внутрішні гасти у верхній 

частині незначно перетинають зовнішні гасти. Фрагмент останньої літери в 

третьому ряду являє собою прямий кут, утворений горизонтальною гастою, що 

виходить за межі вертикальної. З огляду на те, що по відношенню до трьох перших 

літер горизонтальна гаста розташована трохи нижче верхнього габариту ряда, 

можливо віднести її до залишків пі. За бічне освітлення видно, що лівий кінець 

горизонтальної гасти злегка загнутий вниз; це підтверджує, що тут присутні 

залишки літери пі. 

У четвертому ряду незначні залишки першої літери, які мають у верхній 

частині округлу форму, дають змогу припустити, що це може бути омикрон, омега 

або тхета. Ця літера невеликого розміру, і її верхнє півколо було підтягнуто до 

верхнього габариту ряда. Далі в четвертому ряду проглядаються 2 незначних 

залишку від горішніх частин вертикальних гаст якихось літер (або літери), 

наприклад, ети, каппи та/або йоти. Загалом, датування пам’ятки за 

палеографічними ознаками належить до 260-160 рр. до н. е. Столітній діапазон слід 
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визнати задовільним, з огляду на мінімальну кількість повністю збережених літер і 

реальні можливості палеографічного методу. 

Переходячи до реконструкції змісту напису і, відповідно, до визначення його 

категорії, слід зазначити, що це завдання дещо полегшується незначним 

збереженням лівої бічної грані каменю, оскільки дає змогу провести ліву межу 

епіграфічного берега [46, c. 59]. З розташованих у другому ряду літер …]σεπρ[α?... с 

урахуванням заповнення лакуни зліва двома літерами (одна з яких є вузькою), може 

бути реконструйовано початок слова [εἰ]σεπρ[ά… Цей фрагмент відповідає деяким 

формам дієслова εἰσπράττω, які мають єдине значення – «стягувати, збирати» [495, c. 

497]. У грецькій епіграфіці пізньокласичного та ранньоелліністичного часу відомо 

використання деяких форм цього дієслова і похідних від нього, які відповідають 

фрагменту, що реконструюється [εἰ]σεπρ[ά… Усього відомо понад 50 таких написів. 

Ось характерні приклади: 

- IG. II². 1612, 356/5 рр. до н. е. – Εἰσεπράχθη; 

- IG. II². 1627, 330/29 рр. до н. е. – Εἰσεπράξαμεν; 

- IG. II² 1629 325/24 рр. до н. е. – Εἰσεπρίατο; 

- SEG 3:117, 303/2 рр. до н. е. – Εἰσέπραξε. 

Що стосується лапідарної епіграфіки Ольвії, то у 23-24 ряду почесного 

декрету на честь Антестерія, датованого Ю. Виноградовим [51, с. 54] третьою 

чвертю III ст. до н. е., але ближче до середини століття, видавцем відновлено 

дієслово εἰσέπραξεν – стягнув, зібрав. Це дієслово приймається для реконструкції 

фрагмента. Безумовно, слід утриматися від будь-яких доповнень до дієслова про те, 

що ж фактично було стягнуто. Однак, за аналогією з реконструкцією Ю. 

Виноградова, можливо умовно доповнити рядок, що розміщений вище, вказівкою на 

боржників – των ὀφείλόντων. Очевидно, досліджуваний фрагмент є лівою частиною 

декрету елліністичного часу на честь якогось іногороднього громадянина, серед 

інших заслуг якого, ймовірно, зазначено стягнення чого-небудь, наприклад, боргу. 

Використання дієслова εἰσέπραξεν в цьому декреті можливо трактувати як 

відображення несприятливих подій у житті держави в період 260-160 рр. до н. е. Для 
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Ольвії цього часу характерні різні кризові явища: повторюваний голод, економічні 

проблеми, загроза з боку варварів, загострення боротьби олігархічних кланів тощо. 

Наступний рядок фрагмента починається літерами ΤΗΜΠ[…]. Оскільки слово 

з такою послідовністю літер є відсутнім, найімовірніше, тут можливо 

реконструювати, що часто трапляється в почесних декретах, фразу, наприклад, τήμ 

π[όλιν?...]. (Слід врахувати, що це лише найбільш ймовірне відновлення слова. З 

огляду на значні втрати фрагмента, що публікується, бракує підстав для повної 

реконструкції клаузул, і надалі доповнення пропонуються тільки як ілюстрація). 

Проте, з урахуванням контексту ряда, що розміщений вище, про стягнення чого-

небудь, тут кращою є реконструкція τήμ π[ρόσοδον?...] – дохід. У розглянутій фразі 

присутній фонетичний феномен [421; 497; 498] – артикль τήμ, еквівалентний 

артиклю τήν (див. вище). Підсумок таких умовних реконструкцій такий: 

[….]θ?[….......................των ὀφεί λόντων?]  

[εἰ]σέπρα[ξεν?............................................]  

τήμ π[ρόσοδον?...........................................]  

ο?[................................................................] 

Переклад:... [(с) боржників?] стягнув..... [...] дохід?... 

Наступним етапом дослідження є традиційна перевірка можливості 

возз’єднання розглянутого фрагмента з раніше опублікованими написами. 

Безумовно, таку роботу, що виконується за фотознімками і описами написів, треба 

розглядати лише як попередню, що, безумовно, потребує підтвердження de visu. 

Проте, найбільш близьким до досліджуваного лівого фрагмента декрету з 

палеографії, тексту і навіть характерних пошкоджень є фрагмент правої частини 

декрету I.Olbia 19+32 (=SEG 28:649), що згадує посольство [46, с. 54-57]. 

Зіставляючи палеографію фрагмента із написом SEG 28:649, можливо зазначити, що 

лише трохи розрізняються форми написання пі і сігми. Заразом, аналогічний 

нестабільний характер написання пі трапляється в практично синхронному декреті 

на честь Діонісія Тагонова. (Хронологічно близький до SEG 28:649 декрет I.Olbia 26 

на честь Діонісія Тагонова (237-227 рр. до н. е.) містить не тільки аналогічні, що 
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розрізняються, форми написання пі, але і збігається з досліджуваним написом в 

частині наявності фонетичного феномена τῶν = τῶμ). На цій основі критичні 

зауваження А. Аврама на нашу думку слід переглянути. Досліджуваний фрагмент не 

має контактної лінії зіткнення з написом SEG 28:649; їх об’єднання випливає з 

зіставлення текстів. Унаслідок об’єднання трьох (рис. 14), що не сходяться за 

зламами, фрагментів (I.Olbia 19+32 плюс досліджуваний фрагмент) можливо 

доповнення до запропонованого Ю. Виноградовим тексту декрету SEG 28: 649. 

Слід вказати на деякі технічні моменти, що свідчать про вірність 

реконструкції напису: у верхньому ряду фрагмента присутні залишки тхети, які 

підтверджують реконструкцію Ю. Виноградовим слова [βοή]θ[ειαν] у четвертому 

ряду напису I.Olbia 19+32. Крім того, права гаста останньої літери (ню), що 

реконструюється, слова [εἰ]σέπρα[ξε]ν реально є присутньою в останньому ряду 

напису I.Olbia 19. Фрагмент мю(?) в останньому ряду праворуч в напису I.Olbia 32, 

імовірно, пов’язати з наступним текстом займенником з фонетичним феноменом... 

αὐτò?]μ? τήμ π [ρόσοδον?...........].  

Втім, представляючи ці, побічні для цього дослідження, матеріали, не виникає 

жодних ілюзій з приводу їхньої лінгвістичної бездоганності; ці матеріали найкраще 

назвати умовними. 

[ἐπειδὴ ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος]  

[(ethnicum) ἀνὴρ γενόμ]εν̣ο̣[ς] 

[ἀγαθὸς] καὶ το[ῖ]ς τε πρεσ-  

[βέσιν] τῆς πόλεως  

[βοή]θ[ειαν] παρε[ίσχ]ητ̣αι καὶ  

[εἰ]σέπρα[ξε]ν ἄσ[.... αὐτò?]μ?  

τήμ π[..................................]  

ο? [........................................] 

Переклад:  

[оскільки такий-то, син такого-то  
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(етнікон) бувши] особою доброю, 

 надав допомогу послам нашого міста і  

стягнув [...].....  

дохід?... 

Аналіз Ю. Виноградовим [46, с. 54-57] з’єднаних фрагментів I.Olbia 19+32 дав 

змогу йому ввести в науковий обіг перший документ догетської Ольвії, що згадує 

посольство, відправлене до еллінів, а також запропонувати датування цього напису 

ближче до середини другої чверті III ст. до н. е. Водночас, видавці датують 

документи I.Olbia 19 і I.Olbia 32 другою половиною III ст. до н. е. Заразом, 

синхронізація епонімного календаря Ольвії дала нагоду побудувати віртуальний 

хронологічний ряд лапідарних написів. Це, зі свого боку, створює основу для 

побудови схеми ольвійської лапідарної палеографії та, як наслідок, для значного 

уточнення датування досліджуваного фрагмента. Можливо стверджувати, що 

більшість форм літер фрагмента напису, разом із декретом I.Olbia 19+32 (пі, тау, 

ню, мю, епсилон) збігаються з аналогічними літерами (за винятком сігми) декрету 

IosPE. I2. 32 на честь Протогена, який на базі синхронізації епонімного календаря 

Ольвії датується [257, с. 26-41]  завершенням періоду активності Протогена – 230 р. 

до н. е. Дуже близька до фрагмента і палеографія хронологічно близької до декрету 

на честь Протогена присвяти сітонів I.Olbia 72. Однак, не тільки палеографія 

зближує досліджуваний напис з декретом на честь Протогена. Річ у тому, що 

згадуваний вище фонетичний феномен, досить часто присутній в грецькій 

епіграфіці, в ольвійському лапідарному архіві представляє абсолютно унікальне 

явище – він охоплює достатньо вузький (250-225 рр. до н. е.) хронологічний період, 

в який також потрапляє декрет на честь Протогена. Це створює вагомі підстави для 

прийняття гіпотези про приблизну синхронність досліджуваного напису і декрету на 

честь Протогена. Більше того, з урахуванням присутності фонетичного феномена, 

можливо припустити, що високохудожній текст декрету IosPE. I2. 32 на честь 

Протогена і текст досліджуваного фрагментованого декрету складав, досить 

імовірно, той самий γραμματεύς – невідомий на ім’я, але талановитий ольвійський 

громадянин, який жив у третій чверті III ст. до н. е. Однак, абсолютним 
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палеографічним аналогом досліджуваного фрагмента є дещо більш рання присвята 

колегії сітонів «герою Внемлющему» – «тому, що прислухається»; створюється 

враження навіть про одну руку різьбяра, або одній майстерні. Крім повного збігу 

форм літер, збігаються і їх розміри і відстань між рядами (I.Olbia 72). На базі 

синхронізації епонімного календаря Ольвії [219, с. 120-126] та історичних міркувань 

про домінування роду Аристократидів [219, с. 215], присвята колегії сітонів 

належить до періоду, 256-248 рр. до н. е. Ю. Виноградов відносив цей документ до 

третьої чверті III ст. до н. е. «...ближче до Антестерія» [51, с. 59. прим. 29], тобто до 

середини століття. Останнім часом з’явилися підстави для деякого зниження, років 

на п’ять-сім, датування присвяти I.Olbia 72 колегії сітонів з використанням 

просопографічної інформації про другорядний рід Батаків. (Пік активності 

персонажа декрету на честь Протогена, відкупника Конона (Κόνωv) тяжіє до 280 р. 

до н. е. Звідси можна стверджувати, що, досить імовірно, його син, Афіней Кононов 

(Ἀθήναιος Κόνωνος), один з членів колегії сітонів напису I.Olbia 72, активно діяв в 

період орієнтовно 265-235 рр. до н. е. Ім’я його в списку сітонів займає приблизно 

середній стан; це може трактуватися так, що пік активності сітона Афінея приблизно 

збігається з роком випуску присвяти I.Olbia 72 – орієнтовно 250 р. до н. е.). У той 

самий час, факт керівництва колегією сітонів представником Аристократидів 

Феоклом Фрасідамовим з історичних міркувань [219, с. 213] обмежує цей діапазон 

приблизно 240 рр. до н. е. – початком 230-х рр. до н. е. На цій основі пропонується 

встановити уточнене датування досліджуваного напису: 240-ті рр. до н. е. Це 

датування, до речі, досить близьке до запропонованої Ю. Виноградовим даті 

декрету I.Olbia 19+32. 

Уточнивши на базі аналогічного шрифту (що є досить надійним) датування 

фрагмента, можливо спробувати дати його історичну інтерпретацію. Суспільно-

політична ситуація в Ольвії в 240-ві рр. до н. е. характеризується тимчасовим 

«перепочинком» у боротьбі олігархічних кланів Аристократидів проти Діонісіїв-

Леократидів-Евресибіадів і домінуванням Аристократидів [219, с. 215]. У другій 

половині 60-х рр. III ст. до н. е. були вигнані (?) Діонісії-Леократиди-Евресибіади. 

Під час розгляду хронологічної моделі декрету на честь Протогена вже були 
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коротко розглянуті деякі написи Аристократидів. Виникає необхідність ще раз 

звернутися до цих матеріалів. 

«Ера» Аристократидів, що почалася в Ольвії, простежується за появи серії 

лапідарних написів. Практично синхронні пам’ятки – присвята колегії сітонів і 

почесний декрет на честь Антестерія інформують, зокрема, про голод в Ольвії в 260-

240 рр. до н. е. Колегію сітонів (I.Olbia 72), як зазначалося вище, очолює, судячи з 

імені та патроніму, виходець з роду Аристократидів, Θεοκλῆς Θρασυδάμα. Декрет 

на честь Антестерія також імовірно, видано Аристократидами [219, с. 127-132]. 

Ймовірно, той самий Антестерій присвятив богам Самофракійським мармуровий 

лутерій I.Olbia 67. Історичний період орієнтовно 260-230 рр. до н. е. панування 

Аристократидів висвітлений у більш пізньому декреті IosPE. I2. 32 на честь 

Протогена [257, с. 35–39]. Згадуваний в цьому декреті посол до царя Сайтафарна 

(разом із Протогеном) має характерне ім’я роду Аристократидів – Ἀριστοκράτης. У 

цей період, ймовірно, видається і декрет I.Olbia 31 (видавці датують цей фрагмент 

другою половиною III ст. до н. е.) зі згадкою характерного імені Аристократидів – 

Κάνωβος (I.Olbia 31). Більш того, в інтерпретації В. Яйленка [385, с. 28-29] 

шанована особа цього декрету має не тільки характерне ім’я, але і характерний 

патронім Аристократидів – Θρασυδάμαντος [219, с. 250]. Це вкрай обережно дає 

нагоду припустити наявність родинних (братських) зв’язків між Феоклом і Канобом 

Фрасідамовими. Крім того, з огляду на хронологічні відповідності, з’являються 

деякі підстави ідентифікувати скорочення ΘΡΑ на монетах [6, № 232] 270-260 рр. до 

н. е. ім’ям Фрасідам (або подібним). (Згадка однієї і тієї ж особи в синхронних 

епіграфічних і нумізматичних пам’ятках Ольвії широко відома і визначає, 

здебільшого, неординарний статус особи. Наприклад, ім’я епоніма 222 р. до н. е. 

Κλεόμβροτος Παντακλέους з Каталогу IosPE. I2. 201 читається в будівельному 

напису IosPE. I2. 180 і, ймовірно, у присвяті I.Olbia 125, а також в монетній легенді 

[6, №264] (ΚΛΕ[όμβροτος]) 220-210 рр. до н. е. Аналогічно ім’я Стефана, сина 

Олександра із Смирни, згадуваного в двох лапідарних написах [107, с. 15-38], 

присутнє у монетній монограмі [472, с. 147-150]). Родоначальником цієї гілки 
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Аристократидів є, ймовірно, ейсегет знаменитого декрету IosPE. I2. 24 про гроші 

340-х рр. до н. е. Κάνωβος Θρασυδάμαντους; до цієї гілки належить, можливо, 

епонім 333 р. до н. е. Θρασυδάμας Ἀρίστωνος. Перелічені лапідарні написи, до яких 

можливо додати, ймовірно, і доповнений ще одним фрагментом декрет SEG 28:649, 

є свідченням домінування Аристократидів в Ольвії в 260-230 рр. до н. е. і визначає 

досить високу ймовірність того, що і цей декрет також був виданий за ініціативою 

Аристократидів. 

Про власників шедеврів елліністичної скульптури. Деякі події суспільно-

політичної історії Ольвії вище були відтворені в першому наближенні: знатні роди 

Леократидів-Евресибіадів і Діонісіїв, спільно c Пантаклами-Клеомбротами у 380 рр. 

до н. е. повалили владу тирана, що походив, імовірно, з роду Аристократидів або 

Мольпагорів. Аристократиди виїхали. В Ольвії, очевидно, встановилася олігархічна 

демократія; провідні позиції в першій половині IV ст. до н. е. зайняли Леократиди-

Евресибіади. Близько 350-344 рр. до н. е. на якихось прийнятних для сторін умовах 

Аристократиди повернулися. Кілька десятиліть (до початку III ст. до н. е.) 

характеризуються, ймовірно, на перший погляд, мирним співіснуванням кланів (з 

латентною політичною боротьбою). Апогею чергового відкритого 

внутрішньополісного протистояння Леократидів-Евресибіадів і Діонісіїв проти 

Аристократидів досягнуто орієнтовно у 265-260 рр. до н. е., що фіксується damnatio 

memoriae пам’ятки IosPE. I2. 186 Нікодрома, сина Діонісія, руйнуванням пам’ятки 

I.Olbia 65 Аполлону від Леократа Евресибіїва, руйнуванням і скиданням у цистерну 

частини постаменту I.Olbia 58 зі згадкою Діонісіїв, подальшим вигнанням Діонісіїв 

Аристократидами. Імовірно, Діонісії знайшли притулок у Греції, про що свідчить 

дельфійський декрет ВСН. – 1928. –52 262-260 рр. до н. е. на честь, зокрема, 

Діонісія, сина Діонісія, борисфеніта. Однак, орієнтовно 230 рр. до н. е. Діонісії 

повернулися до Ольвії, здобули перемогу над Аристократидами, здійснили наругу 

над декретом на честь Антестерія (уклавши його в замості двору власного будинку 

Е10-14, відомого в науці під назвою будинку жерця Агрота, сина Діонісія). 

Безперечним фактом є провідні позиції і економічна міць Діонісіїв та Леократидів-

Евресибіадів в Ольвії після 230 рр. до н. е., аж до гетського розгрому [219, с. 215]. 
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Водночас, зіставляючи хронологію будинку жерця Агрота з історичними подіями, у 

яких приймали участь Діонісії, можливо небезпідставно висунути гіпотезу про те, 

що поява в цьому будинку чудової мармурової скульптури кінця III ст. до н. е., яку 

називають Артемідою Ольвійською [202, с. 91-97] (рис. 17), ймовірно, пов’язана з 

перебуванням Діонісіїв у Греції, де вони могли придбати таку скульптуру і привезти 

її до Ольвії. (Факт знахідки статуетки в будинку жерця Агрота наштовхує на думку 

про те, що епіклеза Артеміди може бути Агротера. В Ольвії відомі графіті, 

присвячені Артеміді Агротері). Іншим варіантом цієї гіпотези може бути наявність 

міцних зв’язків Діонісіїв з Грецією вже після їх переможного повернення в Ольвію, 

оскільки вони були посередниками в торгівлі між Таврикою та Родосом. 

Заразом, доля Леократидів-Евресибіадів, що входять в єдиний клан з 

Діонісіями, залишалася незрозумілою: чи були вони вигнані разом із Діонісіями 

орієнтовно 265-260 рр. до н. е., чи залишалися в Ольвії, втративши реальну владу на 

період панування Аристократидів. Приблизно з початку III ст. до н. е. припиняється 

випуск лапідарних пам’яток Леократидів-Евресибіадів. Водночас, практично все IV 

ст. до н. е. пам’ятки роду (I.Olbia 65, I.Olbia 71, I.Olbia 113, I.Olbia 168) домінували 

[219, с. 141]. До діяльності Леократидів-Евресибіадів в першій половині III ст. до н. 

е. лише умовно може бути віднесений діферент [136, с. 91. №27] на «борисфені» 

ΣΥ(ΡΙΣΚΟΣ?), однак, тут не менш імовірно і ім’я, наприклад, ΣΥ(ΝΜΑΧΟΣ). 

Ймовірно, згадка про Леократидів-Евресибіадів прихована у монетній легенді 

ΠΟΛΥ(ΜΕΔΩΝ?) [136, с. 91. №27] 280-270 рр. до н. е. Треба пам’ятати, що це 

монетне скорочення також трактується багатозначно. Відсутність випуску 

лапідарних написів у поєднанні з фактом руйнування пам’ятки I.Olbia 65 Аполлону 

Лікарю від Леократа, сина Евресибія, дало нагоду висловити припущення про те, що 

Леократиди-Евресибіади були вигнані разом із Діонісіями орієнтовно 265-260 рр. до 

н. е. і, ймовірно, разом із ними переможно повернулися [219, с. 249] згодом. Однак, 

пам’яток щодо перебування Леократидів-Евресибіадів в Греції та/або в якому-

небудь іншому місці, на відміну від Діонісіїв, не існує, що робить гіпотезу слабо 

обґрунтованою. Помітна і неоднозначність трактування довідкової бази. Якщо 

допустити факт ослаблення роду Леократидів-Евресибіадів в Ольвії в період 260-230 
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рр. до н. е., це буде фіксуватися відсутністю лапідарних пам’яток роду і також 

згадувань родових імен у монетних легендах. Одночасно, факт виїзду (вигнання?) 

також характеризується браком лапідарних і нумізматичних пам’яток в Ольвії; 

водночас, написи Леократидів-Евресибіадів з інших античних центрів, якщо такі 

взагалі існували, ще не знайдені. Однак, рішення питання про історичну долю 

Леократидів-Евресибіадів в період 260-230 рр. до н. е. виявилося не безнадійним; 

базується воно на належності дорогої скульптури і розкішних будівель тільки 

найбагатшим ольвійським сім’ям. 

Як відомо, одним з атрибутів аристократичного прошарку ольвійської 

елліністичної громади була високоякісна привізна скульптура. Традиція присвяти в 

храми дорогих статуй і скульптур божествам від свого імені і за свій кошт, що 

прийшла з Мілету [179, с. 402], підтверджується знахідками монументальних творів, 

наприклад, постаменту I.Olbia 65 бронзової статуї Аполлона та інших. Заразом, 

привізною мармуровою скульптурою прикрашалися й будинки ольвійської знаті, 

просопографія якої вивчається в цьому рукопису. В Ольвії було знайдено кілька 

фрагментів справжніх шедеврів елліністичної мармурової скульптури саме в 

житлових будинках. Топографію знахідок мармурових скульптур, що походять з 

будинків знатних ольвіополітів, простежено в публікації Ю. Ільїної [109, с. 150]. 

Привертає до себе увагу група фрагментів, що зберігається в Державному Ермітажі, 

які знайдені Б. Фармаковським в районі Зевсового кургану, в одному з приміщень 

будинку ЗК-1: голови Гігієї (Інв. № ОГ.1902.207) (рис. 18, праворуч), Асклепія (Інв. 

№ ОГ.1902.209) (рис. 18, ліворуч), Ерота (Інв. № ОГ.1902.208), фрагмент статуетки 

Афродіти (Інв. № ОГ.1902.210), невеликий фрагмент статуї жінки (Інв. № 

ОГ.1902.211) та інші. Локалізація зазначених пам’яток в межах одного парадного 

приміщення будинку ЗК-1 дає нагоду стверджувати, що їх власником є одна сім’я, 

звідси формулюється і мета цього дослідження: побудова гіпотези про те, до якого ж 

елітного ольвійського роду могли належати ці шедеври, та історичні обставини їх 

надходження до Ольвії. Дослідження базується на зіставленні виявлених нещодавно 

нових епізодах суспільно-політичної історії Ольвії IV-I ст. до н. е., конкретніше – 

деяких фактах взаємин ольвійських аристократичних кланів [219, с. 213-218], і 
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результатів археологічних досліджень Ольвії. Поза теми дослідження міститься 

питання, що дискутується серед фахівців-мистецтвознавців, про віднесення 

розглянутих творів до малоазійської або олександрійської скульптурної школи. 

Також не є предметом дослідження інтерпретація; фрагменти приймаються як 

зображення Гігієї, Асклепія і Ерота. 

Матеріали, отримані Б. Фармаковським в районі Зевсового кургану, викладені 

у сучасній інтерпретації Є. Леві [199, с. 40-43]. Розкопками встановлено, що квартал 

Зевсового кургану різко відрізняється від кварталів Верхнього міста за своїм 

доброустроєм. У квартал загальною площею 800-1000 кв. м входили 2 будинки: ЗК-

1 і ЗК-2. Будинок ЗК-1 також різко різниться від більшості будинків району 

Зевсового кургану. Він мав явно відокремлене становище, оскільки містився біля 

краю схилу, звідки відкривався величний вигляд на лиман. Андрон будинку ЗК-1 

прикрашений мозаїчною підлогою з різнокольорової гальки. Сусідні з андроном 

кімнати також носили парадний характер. В одній з них були знайдені фрагменти 

поліхромної штукатурки із зображенням на червоному тлі лесбійського кіматія. У 

другому парадному приміщенні містилися згадані вище мармурові скульптури 

Гігієї, Асклепія, Ерота та інші, що датуються [109, с. 150] кінцем III ст. до н. е. 

Перелічені дані, а також впорядкованість будинків ЗК-1, ЗК-2, гарна якість споруди, 

використання шарових фундаментів свідчать, що в епоху еллінізму район Зевсового 

кургану був заселений найбільш знатними і багатими ольвіополітами. (У групу 

найзнатніших і впливових родів елліністичної Ольвії входять [219, с. 201; 222, 

с. 384-390]: Леократиди-Евресибіади, Діонісії Аристократиди, Аристокритиди-

Сократиди, Протогени, Пантакли-Клеомброти і Нікерати; орієнтовно 90% 

лапідарних написів Ольвії IV-I ст. до н. е. згадують імена представників цих родів. 

Крім того, ці сім’ї об’єднує існування так званих епонімних (хронологічних) квот). 

Є. Леві датує будинок Зевсового кургану III ст. до н. е. 

Як відомо, будинок жерця Агрота з роду Діонісіїв примикає до центрального 

ансамблю Ольвії з південного заходу; будинки ЗК-1 і ЗК-2 з району «Зевсового» 

кургану лежать північніше головного ансамблю. Отже, будинки деякої частини 

вищої аристократичної верхівки Ольвії групувалися навколо агори і теменосу. З 
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огляду на те, що з останньої чверті III ст. до н. е., як зазначалося вище, провідні 

позиції в Ольвії перейшли до Діонісіїв і Леократидів-Евресибіадів також 

обмеженість кола елітних сімей Ольвії [219, с. 201], пропонується гіпотеза про те, 

що дома ЗК-1 і ЗК-2 належали Евресибіадам. (Запропонована гіпотеза стосується 

загалом усього роду [219, с. 429] та не дає відповіді на питання, які гілки могли 

мешкати у будинках ЗК-1 та ЗК-2: Леократиди, Леопрепиди або Евресибіади). У 

нижньому місті, поруч, розташовувалися, ймовірно, житла Леократидів, судячи зі 

знахідки графіто Полімедона [296, с. 185]. Водночас, беручи до уваги факт 

виявлення в будинку жерця Агрота Діонісіїва статуї Артеміди Ольвійської кінця III 

ст. до н. е., аргументом на користь виїзду Евресибіадів є прикраса будинку ЗК-1 

шедеврами мармурової скульптури також датованими кінцем III ст. до н. е. Це, зі 

свого боку, побічно підтверджує гіпотезу про те, що Леократиди-Евресибіади, так 

само, як і Діонісії, перебували в вигнанні в Греції і привезли з собою зазначені 

пам’ятки мистецтва. Отримано непряме свідчення того, що Леократиди-Евресибіади 

були дійсно вигнані з Ольвії орієнтовно 260 р. до н. е. разом із Діонісіями. Однак, 

запропонована інтерпретація будинків ЗК-1 і ЗК-2 як житла Евресибіадів і 

обставини надходження до Ольвії скульптур Гігієї, Асклепія і Ерота, навіть з 

урахуванням хронологічних відповідностей, залишаються логічною здогадкою, 

оскільки всі ці аргументи є непрямими. Проте, ще один непрямий, але важливий 

аргумент на підтвердження справедливості гіпотези знайдений в матеріалах 

досліджень А. Русяєвої [284, с. 185-192]. Відносяться ці дослідження до історії 

Ольвії перших століть н. е. 

Відомо, що Діонісії разом із Евресибіадами і Нікератами є головними 

аристократичними родами, що пережили гетський розгром; ці роди займали 

провідні позиції в Ольвії і в перші століття н. е. А. Русяєвою встановлено: поховані 

в одному з найбагатших склепів Ольвії Евресибій Каллісфенів і Арета Папіїва 

відносяться до роду Евресибіадів. Заразом, під так званим «Зевсовим» курганом, 

який в перші століття н. е. розміщувався поза міською територією Ольвії також 

містився найбільший і багатий ольвійський склеп, багато в чому схожий зі склепом 

Евресибія і Арети, в якому, ймовірно, похований видатний ольвіополіт, «батько 
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міста», який жив у II-III ст. н. е., Каллісфен Каллісфенів також виходець з роду 

Евресибіадів, очевидно, молодший брат Евресибія. Гіпотеза А. Русяєвої про 

належність Каллісфена Каллісфенова до древнього роду Евресибіадів 

підтверджується і матеріалами, що інтерпретують ім’я Каллісфен в присвяті I.Olbia 

76 якогось Полімеда Ка(ллісфенова) як характерне родове ім’я Леократидів-

Евресибіадів [219, с. 67]. Зіставляючи місце розташування «Зевсового» кургану, в 

якому, на думку А. Русяєвої і В. Папанової [264, с. 125], похований один з останніх 

представників знаменитого роду, і будинки ЗК-1 і ЗК-2, що містились тут же в 

період еллінізму, можливо припустити, що для «Зевсового» кургану місце було 

обрано невипадково, але пов’язане з місцем проживання пращурів роду 

Леократидів-Евресибіадів. 

Сини херсонесита Аполлонія. Просопографічне датування і інтерпретація 

ольвійського декрету на честь синів херсонесита Аполлонія була виконана раніше 

[219, с. 91-96]. З урахуванням остаточної синхронізації Каталогу цей декрет був 

виданий в рік жерця Агатина Деймахова (Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου) – 215 р. до н. е. Тут 

пропонується просопографічна інтерпретація [248, с. 188-190] фрагментованої бази 

статуї IosPE. I2. 196, опублікованою В. Латишевим: [ὁ aut ἡ δεῖνα Ἀπ]ολλωνίου. 

Пам’ятку датовано видавцем IV-III ст. до н. е. Використання епіграфічного шрифту 

під час публікації напису IosPE. I2. 196 (рис. 19, праворуч) видавцем не є 

перешкодою для того, щоб встановити повну відповідність цього напису 

аналогічному фрагменту (Ἀπολλωνίου) в декреті на честь синів херсонесита 

Аполлонія I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 (рис. 17, ліворуч). Водночас, в тексті 

декрету зазначено, що «...поруч зі статуєю Аполлонія (установити) і зображення 

його синів...» [52, с. 216]. З огляду на інформацію про синхронність обох пам’яток, 

підкріплену палеографічними відповідностями, фрагмент IosPE. I2. 196 

інтерпретується як база статуї одного з синів Аполлонія. Відповідно, пропонуються 

три варіанти часткової реконструкції тексту на базі статуї IosPE. I2. 196 (за іменами 

синів Аполлонія): [...Ἀπολλόδωρος Ἀπ]ολλωνίου або […Ἀπολλώνιος Ἀπ]ολλωνίου 

або […Εὐφρόνης Ἀπ]ολλωνίου. Беручи до уваги думку Ю. Виноградова [52, с. 215] 
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про те, що рік випуску декрету I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 збігається з роком 

жерця Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου, згадуваного в цьому декреті, пропонується виконати 

датування обох пам’яток роком Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου – 215 р. до н. е. Критика А. 

Аврама [405, no. 307] заснована на припущенні про те, що напис IosPE. I2. 196 є 

надгробком. Першовидавець В. Латишев, проте, помістив цей напис в розділ, 

присвячений базам статуй. Очевидно, рішення цього питання пов’язане з 

необхідністю візуального огляду напису. 

Херсонеська діаспора в Ольвії. Ю. Виноградовим [52, с. 212] було 

зазначено, що в переліку привілеїв, отриманих синами херсонесита Аполлонія, 

бракує політії. Дослідник припустив, що, ймовірно, її дістав їх батько, разом із 

нащадками. Є підстави для гіпотези про те, що між Ольвією та Херсонесом був 

укладений договір про ісополітію [52, с. 171; 193]. Звертає на себе увагу присутність 

у генеральній сукупності елітних сімей «другого ешелону» (можливо, і вищої еліти), 

досить значної за об’ємом вибірки імен, які можливо пов’язати з діаспорою 

Херсонеса в Ольвії, як за наявністю етнікону, так і за характерними іменами. Не 

ставлячи тут завдання розкрити все різноманіття зв’язків двох полісів [340, с. 98-

111], нижче розглянуті просопографічні відомості, що дають нагоду позначити 

існування в Ольвії вельми потужної херсонеської діаспори. Нижче наведено список 

імен з написів Ольвії, що, імовірно, відображають херсонеську діаспору: 

- Каталог IosPE. I2. 201 (Τιμέας Θεογίτον[ο]ς, Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου]); 

- декрет I.Olbia 3 в честь Піраллія;  

- присвята I.Olbia 72 колегії сітонів (Ναύτιμος Ἡροξένου);  

- декрет I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита 

Аполлонія – всі особи, крім жерців;  

- фрагмент бази статуї IosPE. I2. 196, ймовірно, одного з синів херсонесита 

Аполлонія; декрет IosPE. I2. 76 колегії Семи (Ἐπιχάρης Διονυσοφάνους); 

- декрет I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова – всі особи; 

- присвята SEG 28:658 херсонеситів Парфенос;  

- надгробок [85, с. 251-256] IGDOP 46 Партеніс, дочки Арістарха. 
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Вельми показовим є почесний декрет I.Olbia 26 орієнтовно 240-227 рр. до н. е. 

на честь херсонесита Діонісія Тагонова, який прийнятий за пропозицією 

Гефестодора Діогенова, тобто особи, яка є носієм характерного херсонеського імені. 

Декрет прийнятий за часів жерця Теогейтона (виправлено на Герогейтон) також 

носії характерного херсонеського імені [219, с. 83-86]. Є. Леві відмічає [192, с. 102], 

що під час розгляду імен привертає до себе увагу ім’я батька ушанованого 

хероснесита Θάγων, яке є на херсонеській [34, с. 87. табл. 1, 8] амфорній ручці. Ім’я 

Гефестодор (Ἠφαιστόδωρος) в Північному Причорномор’ї представлено тільки в 

каталозі херсонеських громадян, де дано в дорійській формі – Ἀφαιστό[δωρος]. 

Останнім часом сформована гіпотеза про те, що зазначена Є. Леві [191, с. 142-

149] помилка в декреті I.Olbia 26 під час написання імені Теогейтон (виправлено на 

Герогейтон), дійсно не випадкова; факт зміни імені підтверджує, що в реальності 

існували дві особи з іменами, відповідно, Герогейтон і Теогейтон. Обидва вони, 

ймовірно – виході з Херсонеса і були, судячи з суголосності імен, родичами, які 

набули права громадянства в Ольвії і, можливо, потрапили в спеціальний перелік, 

що дає право участі у виборних посадах [215, с. 139-154]. Можливо, що ці персонажі 

виконували епонімну посаду послідовно, орієнтовно 230-227 рр. до н. е. 

(Альтернативне датування декрету на 2 покоління нижче випливає з приведених 

матеріалів [139; 140; 141; 359, с. 48; 492]). Така гіпотеза підкріплюється, імовірно, 

існуванням особливих прав для херсонеситів в Ольвії [179, с. 410], а також заняттям 

вищих посад у Херсонесі, ймовірно, родичем згаданих осіб – Аполлодором, сином 

Герогейта [52, с. 225]. 

Зазначимо також херсонеське ім’я без етнікону (!) малолітньої Партеніс 

(IGDOP 46), яка померла в Ольвії. Ім’я її батька Арістарха в Ольвії зафіксовано 

вперше. Співвідношення кількості написів Ольвії Понтійської, знайдених у 

Херсонесі Таврійському, і написів Херсонеса в Ольвії показує, що вектор 

переміщень херсонеситів у IV-III ст. до н. е. в Ольвію переважав над вектором 

переміщень ольвіополітів в Херсонес Таврійський. (С іншого боку, кількість монет 

Ольвії, що знайдені у Херсонесі, переважає кількість монет Херсонеса, знайдених у 

Ольвії [216, с. 98-111]). Причини, з яких херсонесити і жителі хори Херсонеса 
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Таврійського залишали рідні місця, розглядаються, зокрема, в монографії В. Зубаря 

[105, с. 37]. Оскільки переліченими написами тема не вичерпується, розроблення 

питання щодо херсонеської діаспори, очевидно, є нагальним завданням подальших 

досліджень суспільно-політичної історії Ольвії [212; 339; 352; 361; 369]. 

Просопографічна інтерпретація присвяти IosPE. I2. 163 Аполлону 

Дельфінію. В окремих випадках просопографія створює, у своїй сутності,, 

унікальну можливість для датування та реконструкції написів, що мають великі 

втрати. Як приклад, можливо привести просопографічну реконструкцію, що дістала 

повне схвалення А. Аврама [403, no. 111-313], ольвійського напису I.Olbia 168 – 

присвяти жерців Леократа, яка містить лише закінчення патронімів персонажів [245, 

c. 19-31]. Водночас, на відміну від ономастики, яка під час реконструкції 

фрагментованих імен оперує, у своїй сутності,, випадковими чинниками (на основі 

статистики вживання того чи іншого імені), просопографія надає для реконструкції 

імена реальних історичних осіб. Питання реконструкції присвяти IosPE. I2. 163 

представляє особливий інтерес у зв’язку з наявністю в досліджуваному напису 

фрагмента патроніма жерця Аполлона. Це означає, що він дійсно був епонімом, 

тобто його ім’я теоретично повинне бути присутнім у Каталозі. Зазначений факт 

відкриває можливість, як для просопографічної реконструкції, так і для уточненого 

датування напису IosPE. I2. 163. Текст напису, що реконструюється видавцем, є 

таким: 

[ὁ δεῖνα ….]ου  

[ἱερησάμεν]ος  

[Ἀπόλλων]ι Δελφινίωι 

Переклад:  

Такий-то, син такого-то,  

виконавши обов’язок жерця,  

Аполлону Дельфінію (присвятив). 

 

Присвяти, пов’язані із завершенням виконання обов’язку жерця, відомі в 

Ольвії. Оскільки є аналогічні присвяти не тільки Аполлону Дельфінію, але й іншим 
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богам – Діонісу (IosPE. I2. 166), Артеміді (IosPE. I2. 190), богам Самофракійським 

(IosPE. I2. 191), що містять термін ἱερησάμενος, достатньо імовірно, що присвята з 

цією формулою ставилася під час реального завершення діяльності жерця, а не після 

виконання ним посади епоніма. 

Видавець датує напис III ст. до н. е. У напису збереглося 11 літер, зокрема, 9 

літер алфавіту. «Е» містить укорочену середню горизонтальну гасту, «λ» та 

фрагментована «δ» виконані так, що наближаються до рівностороннього 

трикутника, «π» займає весь простір ряда, що підтверджується не тільки повністю 

збереженою літерою у першому ряду, а й фрагментом з другого ряда. Розміри «ι» 

нестабільні, «ν» має укорочену праву вертикаль, «ω» зменшеного розміру. 

Створюється враження, що на малюнку зображені слабо виражені апекси. Шрифт 

напису найбільш близький, що датована  раніше, групі (IosPE. I2. 77; IosPE. I2. 190; 

IosPE. I2. 191) написів рубежу III-II ст. до н. е.  [219, с. 90]. Інформацію про епонімів 

рубежу III-II ст. до н. е. (з 226 по 185 рр. до н. е.) містить другий стовпець Каталогу 

IosPE. I2. 201. 

Далі, використовуючи різні критерії, можливо послідовно виключати епонімів 

зі списку другого стовпця Каталогу. З допомогою заповнення лакун другого 

([ἱερησάμεν]ος) і третього рядів ([Ἀπόλλων]ι Δελφινίωι) присвяти IosPE. I2. 163 

можливо встановити, що в першому ряду бракує орієнтовно 11 літер. Також 

необхідно перевірити можливість існування ще одного ряда зверху, де могло бути 

тільки ім’я жерця. Послідовно підставляючи патроніми жерців (з усього Каталогу), 

можливо переконатися в тому, що патроніма з такою кількістю літер не існує. Отже, 

завдання полягає в пошуку епоніма, ім’я та патронім якого містять орієнтовно 13 

літер, водночас, патронім його закінчується на...ΟΥ. 

Перш за все, виключається епонім 193 р. до н. е. Εὔνικος Ε[ὐδώρου], оскільки 

його присвята після закінчення виконання жрецької посади вже опублікована [301, 

с. 17-33]. Далі виключається велика група епонімів, закінчення патронімів яких не 

відповідають (...)ΟΥ: 224, 222, 219, 213, 211, 204, 202, 199 рр. до н. е. Потім 

послідовно прораховується заповнення лакуни іменами і патронімами жерців, що 
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залишилися. Ім’я жерця-епоніма 217 р. до н. е. за ім’ям Μῦς Βοσπορίχου (13 літер) 

найбільшою мірою відповідає заповненню лакуни. Дуже близько заповненню 

лакуни відповідає і ім’я жерця-епоніма 223 р. до н. е. Κόνων Βα[τάκου] (12 літер), 

однак, під час промальовування все ж залишається занадто багато вільного місця, 

тому перевага віддається Μῦς Βοσπορίχου. Просопографічна реконструкція напису 

IosPE. I2. 163 наведена на рис. 20. (Композиційно брак симетрії реконструйованої 

присвяти збігається з присвятою Фрасібула IosPE. I2. 166). У відповідності з 

епонімним Каталогом датування цього напису можливо встановити як «через 

декілька років після 217 р. до н. е.». 

До розглянутого питання належить також інтерпретація діферента ΒΟΣ на 

«борисфені» [136, с. 81, №68], яка починається з дослідження просопографічної бази 

Ольвії: за цим скороченням ховається, ймовірно, магістрат за ім’ям Βοσπορίχος з 

роду Боспорихів. Далі, Каталог епонімів IosPE. I2. 201 містить рядок з ім’ям епоніма 

217 р. до н. е. Μῦς Βοσπορίχου. Це означає, що його батько Βοσπορίχος τοῦ δεῖνος, 

ймовірно, виконував епонімну посаду в 50-30-ті рр. III ст. до н. е. У цей же період 

(кількома роками раніше або пізніше виконання епонімата) цей Βοσπορίχος τοῦ 

δεῖνος виконав посаду монетного магістрата, залишивши діферент ΒΟΣ. 

(Ідентифікація діферента ΒΟΣ ім’ям Βοσπορίχος уперше запропонована П. 

Каришковським [114, с. 136-137]. Водночас, для Ольвії це ім’я рідкісне). Зрештою 

отримано непряме підтвердження матеріалів А. Зографа [101, с. 131] та П. 

Каришковського [136, с. 82] про випуск «борисфенів» аж до 40-20-х рр. III ст. до н. 

е. Це твердження засноване на тому, що слідом за «борисфенами» з діферентом ΒΟΣ 

(№68), які, мабуть, карбувалися в 250-230 рр. до н. е., відомо ще не менше 25 

діферентів. (Тут та надалі номер монограми «борисфена» відповідає монографії П. 

Каришковського [136, с. 81 (табл.)]). Більш ґрунтовне просопографічне дослідження 

найважливішого питання – дати завершення карбування «борисфенів», наведено 

нижче. 

Завершення карбування «борисфенів» (просопографічні аспекти). 

Початок карбування «борисфенів», ініційований Каллініком Евксеновим, 
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віднесений П. Каришковським до 330-325 рр. до н. е. Цей факт підтверджений і 

уточнений на базі синхронізації Каталогу і трактування монограми ЕК як «Каллінік 

Евксенів» на першому випуску «борисфенів», а також групи золотих, срібних і, 

найважливіше, олив’яних (облогових) монет (див. вище). Заразом, якщо початок 

карбування «борисфенів» практично одностайно датується 330-325 рр. до н. е., то 

період завершення їх карбування дотепер залишається значною мірою дискусійним. 

Так, П. Каришковським прикінцеві випуски «борисфенів» [136, с. 80; 274, с. 82-

88;278, с. 31-53; 337, с. 34-35] датовані 245-235 або 240-230 рр. до н. е. Однак, 

іншими дослідниками, зокрема, А. Зографом [101, с. 131], Н. Фроловою та М. 

Абрамзоном [372, с. 31], завершення їх карбування перенесено аж до 220 рр. до н. е. 

З іншого боку, В. Анохін [6] та інші дослідники [368, с. 183-191; 83, с. 19; 156, с. 4-21; 

5, с. 3-36; 324, с. 452-456], завершення карбування цих монет переносять до 280-270 

рр. до н. е. (З огляду на те, що в декреті IosPE. I2. 32 на честь Протогена, у якому 

згадуються «борисфени», згідно з доволі надійною хронологічною моделлю, описані 

події другої - початку третьої чверті III ст. до н. е., завершення їх карбування 280-

270 рр. до н. е. нереально). Перелічені далеко не всі дослідження, але і вони добре 

ілюструють наявність серйозної дискусії (різниця сягає 60 років!) щодо дати 

закінчення карбування ольвійських «борисфенів». Нижче на базі синхронізованого 

Каталогу і просопографічної інтерпретації деяких монограм і скорочень на 

прикінцевих випусках «борисфенів» іменами реальних історичних осіб, 

запропонована гіпотеза про тривалість випуску цих монет. 

Згідно з ономастичними дослідженнями П. Каришковського [114, с. 136-137], 

ідентифіковані деякі скорочення на монетах, які хронологічно відносяться до 

другого стовпця Каталогу. Це срібні монети зі скороченнями ΚΛΕ, ΚΡΙ 220-210 рр. 

до н. е. або 210-200 рр. до н. е. Нескладно ідентифікувати епоніма 222 р. до н. е., 

ймовірно, дедіканта присвяти І.Olbіa 125 і стінобудівника з напису IosPE. I2 180 

Κλεόμβροτος Παντακλέους (онука епоніма 317 р. до н. е. Κλεόμβροτος Παντακλέους 

з першого стовпця Каталогу) з монетним магістратом ΚΛΕ, а епоніма 210 р. до н. е. 

Κρίτος Νικηράτου з монетним магістратом ΚΡΙ. Ідентифікація скорочень ΚΛΕ, ΚΡΙ з 
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іменами конкретних історичних осіб, з урахуванням хронологічних відповідностей, 

підтверджує правильність виконаної синхронізації Каталогу. 

Зіставляючи рік епоніма 216 р. до н. е. Μένανδρος Ἑκατωνύμου [378, с. 296-

299] з монограмою МΕ на «борисфені» [136, с. 81. №88], можливо попередньо 

висунути гіпотезу про те, що вона може бути інтерпретована тим же ім’ям 

Μ(ένανδρος) Ἑ(κατωνύμου). (Відомо графіто IGDOP 26 III ст. до н. е., в якому 

члени колегії навклерів звертаються до колишніх членів колегії з вимогою 

повернути щось, що належить Менандру (Μένανδρου). З урахуванням рідкості в 

Ольвії імені Менандр можливо припустити, що ця особа ідентична епоніму 216 р. до 

н. е. Менандру Гекатеонімову (Μένανδρος Ἑκατωνύμου). Л. Дюбуа датує графіто 

IGDOP 26 III ст. до н. е. Пропонується гіпотеза про датування графіто IGDOP 26 

близько до року епоніма Менандра Гекатеонімова (216 р. до н. е.). Є хронологічні 

відповідності і характерне родове ім’я Гекатеон, що дають змогу зарахувати цього 

епоніма до роду Нікоклів. Водночас, можливий варіант, за яким монограма МΕ 

відновлюється лише одним ім’ям Μέ(νανδρος), що не змінює суті реконструкції. П. 

Каришковський [114, с. 137], діючи виключно у межах ономастики, для відновлення 

цієї монограми пропонував і ім’я Με(νεκράτης). Проте, ім’я Μενεκράτης притаманне 

роду Аристократидів, історія якого досить добре простежується в написах і 

Каталозі; з третій чверті III ст. до н. е. цей рід зовсім не згадується, ймовірно, бувши 

переможеним Діонісіями, які повернулися в Ольвію з вигнання. Що стосується 

патроніма епоніма 330 р. до н. е. Πολύμνηστος Μέ(νωνος), то цей епонім належить 

до невеликої групи другорядних ольвійських сімей, які виконували посаду в 

короткочасний історичний період (330-324 рр. до н. е.) існування в полісі 

радикальної демократії [251, с. 160]. Також пропоноване П. Каришковським [114, 

с. 137] у рамах ономастики для відновлення монограми МΕ ім’я Μέμνωνος, в Ольвії 

не зафіксовано, а відоме лише у написі IosPE. І2. 362 із Херсонеса. Попередня 

гіпотеза про прочитання монограми МЕ ім’ям епоніма 216 р. до н. е. Μένανδρος 

Ἑκατωνύμου набагато посилюється спільним розглядом з розміщеним поруч у 
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Каталозі епоніматом 217 р. до н. е. якогось Μῦς Βοσπορίχου. Ця реальна історична 

особистість вже знайома читачеві як дедікант присвяти IosPE. І2. 163 Аполлона 

Дельфінія [223, с. 92-93]. Діяльність його як магістрата, ймовірно, ілюструється 

монограмою МВ на «борисфені» [52, с. 121; 260, с. 38] – Μ(ῦς) Β(οσπορίχου). 

Важливо, що імен, які починаються на Мв(....), не існує, саме тому П. 

Каришковський, Н. Фролова і М. Абрамзон, оперуючи виключно методами 

ономастики, віднесли цю монограму до категорії, яка зовсім не підпадає читанню 

[114, с. 290, №183; 372 с. 228.]. Як встановлено вище, років 20-30 раніше, можливо, 

батько цього Міса, Βοσ(πορίχος τοῦ δεῖνος) також залишив монетну монограму 

ΒΟΣ на «борисфені» [136, с. 81 (№68)]. Властива Ольвії наступність у виконанні 

посади монетного магістрата [255, с. 35-40] є одним з аргументів на користь читання 

монограми МВ як Μ(ῦς) Β(οσπορίχου). Порядок розташування монетних скорочень 

МЕ і МВ, визначений П. Каришковським, є дзеркальним відображенням 

розташування епонімів Менандра і Міса в Каталозі. Отже, можливо припустити, що 

в рік епоніма Менандра Гекатеонімова Міс Боспорихів виконав посаду магістрата, а 

в рік Міса, Менандр був магістратом. Отримані матеріали підводять до гіпотезі про 

карбування «борисфенів» в Ольвії аж до 217-216 рр. до н. е. включно. Ця цифра 

підтверджується наявністю зображення Борисфена на середньому номіналі срібла 

(реверс – дельфін), який датується В. Анохіним [6, с. 45] 210-200 рр. до н. е. 

Запропонована гіпотеза має ще достатню кількість просопографічних аргументів 

[255, с. 35-40], розгляд яких наведено нижче. 

Продовжуючи дослідження прикінцевої групи, можна зазначити, що 

монограмі МЕ передує тип з монограмами М-В або МтВ. (Заразом, слід зауважити, 

що вага монет з монограмами МтВ, М-В відрізняється від ваги монет МВ на 2 гр. 

[136, с. 81. №86, 87; 6, №№ 208-210]). Ці скорочення дуже близькі скороченню МВ, 

яке належать Μῦς Βοσπορίχου. Дійсно, нічого не перешкоджає відновленню 

монограми МтВ як Μ(ῦς) τ(ου) Β(οσπορίχου); у варіанті ж М-В, середня гаста може 

бути декоративним з’єднувальним елементом. Виникає питання: чи можуть 
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монограми приховувати ім’я цього Міса під час виконання ним посади магістрату 

роком-двома раніше? Відповідь виявляється негативною; ключем до інтерпретації 

розглянутих монограм, мабуть, може стати новий графічний варіант монограми, 

присутній на унікальному «борисфені» – МтІ. (Колекція Е. Джумажанова. У 

монографії Б. Піворовича [268, с. 97] також розміщена фотографія цього 

«борисфена», однак, вказане там місце його знахідки не відповідає дійсності). 

(рис. 21). «Борисфен» з монограмою МтІ був випадково знайдений на відстані 1,5 

км на південь від Ольвії; його вага – 5,8 гр. Читання монограми МтІ – Μητ(...), 

знаходить повну відповідність з читанням П. Каришковським вже відомих 

скорочень М (№85) і монограм МН (№84), М-В (№87) і МтB (№ 86), які 

ідентифікувалися з відомим в Ольвії ім’ям Мітробій [114, с. 137]. Очевидно, нова 

монограма добре вписується, як проміжний елемент, в ланцюжок скорочень (і/або 

монограм) імені Мітробій і дає нагоду виключити з розгляду ім’я Метродор: 

скорочення М, яке поетапно перетворилося в монограми МН, МТІ, М-В і МтB. 

Тобто всі скорочення і монограми мають послідовно зростаючу кількість літер 

фрагмента імені Мітробій – ΜΗΤΡB. Така різноманітність зумовлена, ймовірно, 

інтенсивним карбуванням прикінцевої групи. На жаль, немає можливісті виконати 

порівняльний аналіз штемпеля аверсу нового варіанта «борисфена», щоб визначити 

місце цієї монограми в послідовності випусків. 

Ім’я Мітробій, відсутнє в Каталозі, Але згідно з просопографічними 

відомостями, є характерним для роду Діонісіїв, оскільки зафіксовано поряд з 

патронімом Посідей (IosPE. І2. 220: Μητροβία Ποσιδέου, χαῖρε) також у присвяті 

гентильному божеству Діонісіїв – Діонісу (IosPE. І2. 165: [ὁ δεῖνα Μητ]ροβίο 

Διονύσωι). З’являється можливість уточнити ранню гіпотезу [219, с. 218], згідно з 

якою завершення карбування «борисфенів» відбулося відразу після повернення до 

Ольвії Діонісіїв орієнтовно 230-225 рр. до н. е. Ймовірно, Діонісії, діставши реальну 

владу в місті, на першому етапі продовжили (та ще й інтенсифікували) карбування 

останньої легковагої групи «борисфенів». 



 287 

Продовжуючи розгляд «борисфенів» останньої групи, можливо припустити, 

що монограма ПА (№82), з огляду на хронологічні відповідності, належить до 

діяльності епоніма 213 р. до н. е. Пαντακλῆς Λεωδάμαντος з роду Пантаклів-

Клеомбротів як монетного магістрату. Виключити з розгляду інші можливі імена, 

запропоновані П. Каришковським [114, с. 138] на основі ономастики (Панкрат, 

Пандіон, Папій), дає змогу наявний графічний варіант цієї монограми – ΠΛ (№83), 

який пропонується читати як Π(αντακλῆς) Λ(εωδάμαντος), тобто до скорочення 

імені додалося і скорочення патроніма. Запропонована ідентифікація монограм 

(№82, 83) є достатньо надійною. Також монограму АРI (і, ймовірно, її графічний 

варіант АР) (№91,92), як один з варіантів, з огляду на хронологічні відповідності, 

можливо пов’язати з ім’ям епоніма 218 р. до н. е. Ἀρίστων Νικηράτου. Карбування 

наступного типу «борисфенів», пов’язаного загальним штемпелем з попереднім 

типом (АР), містить монограму EΠΙ (№93); імовірно, її можливо ідентифікувати 

ім’ям рідного брата. (На думку В. Латишева [IosPE. І2. 190], що підтверджено 

генеалогічними розрахунками [219]) епоніма Ἀρίστων Νικηράτου – якогось 

Ἑπι(κράτης Νικηράτου), дедіканта синхронних присвят [IosPE. І2. 190; IosPE. І2. 

190]. Безумовно, запропоновані інтерпретації скорочень АРI, АР, EΠΙ, через 

різноманітність відповідних їм імен, є лише більш-менш імовірними. Але звертає на 

себе увагу той факт, що досить вузька група епонімів (218, 217, 216 і 213 рр. до н. е.) 

ідентифікується з іменами монетних магістратів на прикінцевих випусках 

«борисфенів». Це є ще одним підтвердженням висунутої вище гіпотези про 

карбування «борисфенів» аж до 217-216 рр. до н. е. 

Виконуючи подальше дослідження, треба взяти до уваги, що у монетних 

випусках, наступних за «борисфенами», переважають абревіатури, тобто такі 

скорочення, у яких ім’я магістрата вказується лише однією літерою. П. 

Каришковський [114, с. 131], діючи у рамах ономастики, абсолютно справедливо 

відмовлявся ідентифікувати такі скорочення через практично необмежену кількість 

варіантів. Просопографія в розглянутому випадку, не претендуючи на «прорив» в 

дослідженні, створює деяку можливість аналізувати об’єктивну і обмежену 
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хронологічно інформацію через зіставлення монетних абревіатур з синхронізованим 

Каталогом, тобто з реальними історичними особами, які, безсумнівно, могли 

виконувати посади магістратів. Нижче запропоновано до розгляду кілька варіантів 

ідентифікації абревіатур іменами реальних історичних осіб, які діяли синхронно до 

періоду карбування монет. З огляду на наявність лише однієї літери в імені 

магістрату, ці ідентифікації слід розглядати лише як більш-менш можливі варіанти. 

Випуск срібла [214,№437], який датується 210-190 рр. до н. е. або 210-200 рр. 

до н. е., виявляє поряд з монограмами, які згадувалися вище (ΚΛΕ, ΚΡΙ), і нові – ΝΙ, 

ΦΙΕΥ, ΕΔΝ. Очевидно, що кількість осіб, відповідальних за випуск монет, зростає. 

Щодо ідентифікації монограми ΦΙΕΥ, можливо, імовірно, вказати на епоніма 204 р. 

до н. е. Φι(λτῆς Λεωδάμαντος); його ім’я відповідає першій частині цієї монограми 

(ΕΥ). Неоднозначна реконструкція другої частини цієї монограми (ΕΥ); тут можливі 

імена епонімів 208 р. до н. е. – Εὐ(βίοτος Μητροδώρου), 201 р. до н. е. – Εὐ(μένης 

Συρίσκου) або 196 р. до н. е. – Εὑ(ρησίβιος Δημ[……]). Не виключений інший 

варіант ідентифікації лише однієї людини, прихованої за монограмою ΦΙΕΥ. Це 

стосується і монограми ΝΙ, яку можливо вважати складеною з одного або двох [6, 

с. 47] імен. Водночас, скорочення Ν, як варіант, відновлюється ім’ям епоніма 203 р. 

до н. е. Ν(ουμήνιος Ἱκεσίου). Одночасно, скорочення ΝΙ можливо віднести до 

різновиду скорочення Ν і читати його тим же ім’ям, але з додаванням патроніма, 

тобто ΝΙ = Ν(ουμήνιος) Ἱ(κεσίου).  

Далі слідкує випуск крупного срібла 200-190 рр. до н. е. або 190-180 рр. до н. 

е., монограми якого представлені варіаціями ΕΔΝ, ΕΝΔ, ΕΔΝΙ, ΝΙΕΔ, ΙΑΔΝ. За 

переліченими абревіатурами ховаються, ймовірно, імена магістратів, які виконували 

також і посаду епонімів. Наприклад, абревіатура ΝΙΕΔ може бути зіставлена з 

початкових літер імен епонімів 203, 202, 201 і 200 рр. до н. е., відповідно, 

Ν(ουμήνιος Ἱκεσίου), Ἱ(κέσιος Λεωδάμαντο[ς]) Ε(ὐμένης Συρίσκου), Δ(ιονύσιος 

Ἀγρότ[ο]υ). Примітно, що в широкому хронологічному діапазоні, який лежить вище 

(226-204 рр. до н. е.) з початкових літер імен епонімів неможливо скласти вказані 
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абревіатури, оскільки там немає імен, які починаються на Ν. У той самий час, 

однозначно ідентифікувати іменами епонімів ці скорочення неможливо. Наприклад, 

N (ΝΙ) може належати до Ν(ουμήνιος) Ἱ(κεσίου), Νι(κήρατος Εὑρησ[ιβίου]) або 

Νι(κήρατ[ος τοῦ δεῖνος], тобто можливо говорити лише про хронологічний діапазон, 

в якому можлива передбачувана побудова таких абревіатур: з 203 до 187 рр. до н. е., 

що, до речі, відповідає датуванню монет дослідниками.  

Отже, запропонована хронологія карбування «борисфенів» виходячи з єдиних 

позицій – синхронізованого Каталогу. На відміну від датувань, наприклад, В. 

Анохіна, дата кожної монограми є обґрунтованою. Окрім того, пропоновані 

датування не ґрунтуються на знахідках окремих «борисфенів» у межах поселень, 

хронологічні рамки існування яких є буцімто вузькими.  

Просопографічна інтерпретація декрету I.Olbia 24. Видавці датують декрет 

на честь родосця I.Olbia 24 другою половиною III ст. до н. е. П. Каришковський 

запропонував читання імені та патроніма ейсегета як Νουμήνιο[ς Κρίτου], або 

Μόσχου, Πάπιου. (Але це ім’я відомо у античному світі тільки з перших століть н. 

е.), Τιμέου, Χάρμου [115, с. 67], з урахуванням того, що патронімік є коротким. З 

урахуванням особливостей «тонкої» літери «ι» у заповненні лакуни [46, с. 59] і 

датування декрету видавцями, пропонується реконструкція імені ейсегета як 

Νουμήνιο[ς Ἱκεσίου]. (Як відомо, імена Нуменій, Ліней, Антестерій, Апатурій та 

інші, зазвичай, не містять характерних родових ознак. Однак, в даному випадку, 

наявні аргументи дають змогу виконати родову ідентифікацію особи). Патронім 

Ἱκεσίου містить дві літери «ι» і відмінно вписується в лакуну другого ряда декрету 

(рис. 22). Більш того, довільне відновлення патроніму П. Каришковським на базі 

ономастики замінено на просопографічне відновлення іменем реальної історичної 

особи. Реконструкція напису I.Olbia 24 наведена нижче: 

ἔδοξε βουλῆι κ[αὶ δήμωι τρ]ι-  

ακάδι· Νουμήνιο[ς Ἱκεσίου? εἶ]-  

πεν· ἐπειδὴ.... 



 290 

Запропонована реконструкція дає підстави для ідентифікації ейсегета декрету 

I.Olbia 24 і епоніма Νουμήνιος Ἱκεσίου як однієї особи і датування декрету 

відповідно до року Νουμήνιος Ἱκεσίου з Каталогу IosPE. I2. 201 як 203 р. до н. е. 

Таке датування декрету повністю відповідає історичним відомостям про активний 

розвиток торговельних взаємин з Родосом після повернення до Ольвії Діонісіїв, які 

побували на Родосі [219, с. 217]. Νουμήνιος Ἱκεσίου є вихідцем з розгалуженого роду 

Пантаклів-Клеомбротів. Цей рід дістав доволі великий вплив в Ольвії в кінці ΙΙΙ – 

початку II ст. до н. е., що випливає з другого стовпця Каталогу та значної кількості 

лапідарних написів роду. 

Просопографічна інтерпретація декрету IosPE. I2. 76 колегії Семи. 

Необхідність виконання повторного просопографічного датування та інтерпретації 

декрету IosPE. I2. 76 (= IGDOP 88) колегії Семи про тарифи на жертвопринесення 

відображає етапи реконструкції та синхронізації епонімного Каталогу і виникла з 

двох причин. По-перше, в результаті побудови другої, генеалогічної моделі 

Каталогу, була обчислена точна кількість його рядів (110), що призвело до 

збільшення на 11 років дат епоніматів у другому стовпці (декрет раніше був 

віднесений до 200 р. до н. е. [219, с. 143-155]). По-друге, раніше [219, с. 142. прим. 7] 

були виявлені хронологічні протиріччя в роду Пантаклів-Клеомбротів в другій 

половині III ст. до н. е. (суттєві відхилення родовідної гілки від основного закону 

генеалогії) і висловлена необхідність уточнення гілки. Виявилося, що тут криється 

помилка [254, с. 211-215], і уточнення полягає в приведенні фрагмента гілки роду у 

відповідність до основного закону генеалогії, але сформульованому у наступному 

вигляді: на 100 років припадає діяльність трьох поколінь. (Раніше датування декрету 

IosPE. І2. 76 базувалося на помилковій стемі Пантаклів-Клеомбротів [219, с. 143-

155]). 

Першовидавець В. Латишев відносив декрет IosPE. І2. 76 до останньої 

третини, а Ю. Виноградов [52, с. 206] – до останньої чверті III ст. до н. е. Л. Дюбуа 

[IGDOP 88] датував декрет орієнтовно 230 р. до н. е., з чим погодився і А. Аврам 

[401, с. 139]. П. Каришковський [136, с. 18] відніс декрет до третьої чверті III ст. до н. 

е. або до кінця III ст. до н. е. [136, с.87], а В. Яйленко [385, с. 42] – приблизно до 
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середини III ст. до н. е. (Датування В. Яйленка не береться до уваги, оскільки воно 

базується на синхронності Каталогу і віднесенні його до III ст. до н. е. Щодо 

діахронності Каталогу – переконливі доводи наведені у монографії [234, c. 4]). Це 

означає, що просопографічне датування декрету повинно виконуватися за другим 

стовпцем епонімного Каталогу. Список членів колегії Семи з декрету наведений 

нижче: Ἡρόδοτος Παντακλέους, Ἐπιχάρης Διονυσοφάνους, Ποσειδώνιος 

Εὐκράτους, Ἀδείμαντος Ἀπατουρίου, Ἰστικῶν Μητροδώρου, Λεοντομένης 

Ἡροσῶντος, Ἡρακλείδης Εὐβίου. 

Питання про взаємозв’язок відомої серії монет ΟΙ ΕΠΤΑ з декретом IosPE. І2. 

76 і механічне перенесення хронології цих монет на дату випуску декрету 

неприпустимо [126, c. 37-38; 128, с. 109-117]. Колегія Семи згадується і в інших 

написах, які хронологічно охоплюють значний період, починаючи з декрету 325-320 

рр. до н. е. на честь Каллініка IosPE. І2. 25+31 і завершуючи розглянутим декретом 

IosPE. І2. 76. 

Приступаючи до дослідження декрету колегії Семи, треба зробити важливе 

зауваження: цей список, відповідно до широко відомої античної традиції, 

представляє членів колегії Семи за віком. Іншими словами, піки активності 

персонажів зі списку, теоретично, розташовані один щодо одного в поряду убування 

дат. Такі відносні датування створюють нагоду надалі, не тільки об’єктивно 

проконтролювати хронологічні моделі періоду активності персонажів, але й 

наближено встановити хронологію осіб зі списку, про яких відсутні будь-які 

відомості. 

Як видно, просопографічною особливістю декрету IosPE. І2. 76 є те, що в 

списку бракує ольвійських епонімів зі збереженого фрагмента Каталогу. А втім, 

родова ідентифікація глави колегії Семи, Геродота Пантаклова (Ἡρόδοτος 

Παντακλέους) не викликає труднощів, оскільки він є носієм характерного тільки для 

Пантаклів-Клеомбротів патроніма Παντακλέους. Цей рід належить до одного з п’яти 

головних елітних родів Ольвії (див. Додаток), і цілком природно, що представник 

цього роду виконує обов’язки глави колегії Семи. З урахуванням традиційного 
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датування декрету IosPE. I2. 76 більшістю дослідників місце Геродота Пантаклова в 

стемі роду визначається без труднощів. Геродот Пантаклів є, ймовірно, молодшим 

братом епонімів Ольвії, відповідно, 222 і 211 рр. до н. е. Клеомброта Пантаклова 

(Κλεόμβροτος Παντακλέους) і Гікесія Пантаклова (Ἱκέσιος Παντακλέους). Для 

обчислення періоду активності покоління Клеомброта, Гікесія і Геродота 

використовуються дані з Каталогу про виконання посади епоніма представниками 

роду Пантаклів- Клеомбротів (табл. 55). 

Пік активності зазначеного покоління Пантаклів-Клеомбротів належить до 222 

р. до н. е. Відповідно, період активності покоління лежить в діапазоні 237-207 рр. до 

н. е. З огляду на те, що Геродот був, судячи зі фрагмента стеми роду, молодшим 

братом, отриманий діапазон теоретично можливо змістити вниз на десяток років 

(227-197 рр. до н. е.). Загалом ці цифри збігаються з датуванням декрету 

дослідниками.  

Що стосується хронології активності другого члена колегії Семи, Епіхара Діо- 

нісофанова (Ἐπιχάρης Διονυσοφάνους), то будь-які відомостей в Каталозі про нього 

бракує. Належність його до якого-небудь другорядного ольвійського роду не ясна. В 

Ольвії ім’я Епіхар більш не згадується. Ім’я Діонісофан зазначено один раз в напису 

херсонеситів у Ольвії SEG 28:658 II ст. до н. е. – [Διον]υσοφάνη[ς]; носій цього імені 

інтерпретується Ю. Виноградовим [46, с. 64-65 ] як виходець із Херсонесу. 

Взаємозв’язок Епіхара Діонісофанова і Діонісофана з напису SEG 28:658 як родичів 

лежить в області здогадок.  

Далі виконується просопографічна інтерпретація члена колегії Семи Посідонія 

Евкратова (Ποσειδώνιος Εὐκράτους). Ім’я Посідоний належить до характерних у 

роду Аристокритидів-Сократидів, аналогічно і патронім Евкрат; цей патронім 

суголосний таким характерним іменам роду як Епікрат, Сократ. Імовірно, існувало 

не менш двох гілок роду Аристокритидів-Сократидів. Зокрема, Посідоній Евкратів 

належить до гілки, родоначальником якої є Епікрат Ісократів (див. Додаток) з 

характерними іменами Епікрат, Ісократ, Евкрат, Сократ, Посідоній. Явно видно, ця 
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гілка роду має хронологічні параметри на декілька років вище (табл. 57), ніж гілка 

Аристокрита, Алфіна і Сократа (табл. 56). 

Гілка Посідонія Епікратова береться для розрахунку хронології Посідонія 

Евкратова: пік – 212 р до н. е., діапазон активності – 227-197 рр. до н. е. 

Просопографічна інтерпретація члена колегії Семи Адейманта Апатуріїва 

(Ἀδείμαντος Ἀπατουρίου) недоступна. Ім’я Адеймант відомо в Ольвії, наприклад, з 

графіті SEG 30: 958, III ст. до н. е. – Ἀδεί[μαντος]) і монетних скорочень [372, №348-

350] ΑΔΕΙ. (Дослідники відносять ці монети до 400-350 рр. до н. е., однак, з 

урахуванням початку ведення Каталогу можливе їх віднесення до 380-350 рр. до н. 

е.). Ім’я Апатурій є численним у Ольвії. З огляду на назву місяця ольвійського 

календаря (SEG 30:977) Ἀπατουρι(ών), ім’я Ἀπατουρίος не містить характерних 

родових ознак, а скоріше вказує на місяць народження особи.  

Досліджуючи другий стовпець епонімного Каталогу можливо висунути 

гіпотезу про те, що черговий член колеги Семи Істікон Метродорів (Ἰστικῶν 

Μητροδώρου) може бути родичем епоніма 208 р. до н. е. Евбіота Метродорова 

(Εὐβίοτος Μητροδώρου). Припущення це є ризикованим, оскільки ім’я Метродор 

досить поширене в Ольвії. Зокрема, епонім 354 р. до н. е. Геродот Метродорів 

(Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ), ймовірно, не належить до родичів епоніма Евбіота 

Метродорова ((354 – 208) / 5 = 29,2. Непарне число поколінь суперечить традиції 

спадкування родових імен онуком). У той самий час, епонім 323 р. до н. е. Евфронім 

Метродорів (Εὐφρόνιμος Μητροδώρου) є, можливо, родоначальником Метродорів 

((323 – 208) / 4 = 28,75). Розрахунок хронології активності покоління Евбіота і 

Істікона Метродорових, як видно, базується на дворівневій гіпотезі. Перша – 

припущення про спорідненість епоніма 208 р. до н. е. Евбіота Метродорова і члена 

колегії Семи Істікона Метродорова, друга – припущення про спорідненість епонімів 

323 і 208 рр. до н. е., відповідно, Евфроніма Метродорова і Евбіота Метродорова. 

Однак, критерієм достовірності розрахунків можуть бути згадувані вище відносні 

датування (табл. 58). Відомостей про старшинство передбачуваних братів Евбіота і 
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Істікона бракує. На цій підставі діапазон активності Істікона береться як 206 ± 15 = 

219-189 рр. до н. е. 

Перша спроба просопографічної інтерпретації члена колегії Семи, Леонтомена 

Геросонова (Λεοντομένης Ἡροσῶντους) належить Діттенбергеру, котрий 

припустив, що персонаж декрету IosPE. I2. 32 Протоген Геросонов (Πρωτογένης 

Ἡροσῶντους) і Леонтомен Геросонів є рідними братами (IosPE. I2. 76). Це 

припущення підтримав Л. Дюбуа (IGDOP 88). Під час дослідження родинних 

зв’язків Леонтомена треба враховувати дві обставини: 

- перша. Ім’я Геросон є характерним не тільки для Протогенів, але й для 

Геросонів-Геродорів; водночас, не виключено, що Геросони-Геродори можуть бути 

яким-небудь відгалуженням роду Протогенів. (А проте, у перші століття н. е. в 

Ольвії присутня тільки гілка Геросонів-Геродорів). На це вказує наявність загальної 

хронологічної (епонімної) квоти обох сімей – 14 років. 

- друга. Ім’я Леонтомена Геросонова у списку членів колегії Семи вказано на 

шостому місці, що, відповідно до традиції розташування персонажів за віком, вказує 

на його відносну молодість. Нижче наведено кілька математичних моделей 

хронології Леонтомена Геросонова. Перша модель побудована відповідно до 

гіпотези Діттенбергера про те, що Протоген Геросонов і Леонтомен Геросонов є 

братами. 

Як видно (табл. 48), діапазон активності покоління Протогена Геросонова – 

273-243 рр. до н. е. Допускаючи, за гіпотезою Діттенбергера, що Леонтомен був 

молодшим братом Протогена, цілком реально змістити цей діапазон вниз на 10-15 

років. Однак, навіть у такому варіанті, діапазон активності Леонтомена Геросонова 

(260-230 рр. до н. е.) лежить вище діапазону активності найстаршого члена колегії 

Геродота Пантаклова (227-197 рр. до н. е.)! З’являються підстави відхилити гіпотезу 

Діттенбергера і інтерпретувати особу Леонтомена Геросонова як онука Протогена 

Геросонова. За такої інтерпретації пік активності Леонтомена зміститься на 2 

покоління від 258 р. до н. е. і буде віднесений до 198 р. до н. е., діапазон 

активності – 213-183 рр. до н. е. Заразом, як вказувалося вище, не виключено 

віднесення Леонтомена Геросонова до роду Геросонів-Геродорів та ідентифікація 
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його як онука ще одного персонажа декрету IosPE. I2. 32 – жерця Геродора. У 

такому випадку (табл. 59) пік активності його належить до 206 р. до н. е., діапазон 

активності – 221-191 рр. до н. е. Неможливо не помітити, що розрахунки піку 

активності Леонтомена Геросонова для роду Протогенів і роду Геросонів-Геродорів 

практично збігаються (198 і 206 рр. до н. е.). Це може свідчити про реальну 

спорідненість Протогенів і Геросонів-Геродорів. Зрештою, пік активності 

Леонтомена прийнятий як середнє для обох родів – 202 р. до н. е., відповідно, 

діапазон активності – 217-187 рр. до н. е. 

Представляє інтерес просопографічна ідентифікація наймолодшого члена 

колегії Семи Геракліда Евбіїва (Ἡρακλείδης Εὐβίου). Водночас, відповідно до 

матеріалів В. Крапівіної [163, с. 135-137], передбачається, що ім’я Евбій (Εὐβίος) – 

скорочений варіант імені Евбіот (Εὐβίοτος) (Заразом, у приватному листі відомий 

спеціаліст з ономастики та лінгвістики С. Тохтасьєв зазначив складність 

ідентифікації імен Евбій та Евбіот.). Очевидно, з огляду на розташування членів 

колегії Семи за старшинством, пік активності Геракліда Евбіїва – не раніше 202 р. 

до н. е. Гіпотеза [219, с. 149] про те, що цей член колегії Семи є сином епоніма 208 р. 

до н. е. Евбіота Метродорова (Εὐβίοτος Μητροδώρου) припускала, що діапазон 

активності Геракліда зміщений вниз на одне покоління щодо діапазону Евбіота 

Метродорова: 189-159 рр. до н. е. Присутність молоді у складі колегії Семи, 

імовірно, інтерпретувалася [219, с. 149] аристократизацією політичного ладу Ольвії. 

Ця гіпотеза, як видно, не підтримує хронологічні реалії, і від неї слід відмовитися. 

Заразом, А. Аврамом [401, с. 139] введені в науковий обіг нові просопографічні 

відомості про особу члена колегії Семи Геракліда Евбіїва; дослідник, переглянувши 

запропоноване В. Крапівіною [462, с. 135-136] читання «ΗΡΑΚΛΕ[ΟΝΕ]ΥΣ 

ΕΥΒΙΟΥ ΜΗΤΡΙ ΘΕΩΝ» і датування напису на базі культової статуетки Кібели, 

навів переконливі доводи її належності до елліністичного часу: Ἡρακλεί[δ]ης Εὐβίου 

Μητρί θεῶν. (переклад: Гераклід Евбіїв Матері богів (присвятив)). Дедікант цієї 

присвяти, Гераклид Евбіїв, з огляду на хронологічні відповідності, цілком 

обґрунтовано ідентифікується А. Аврамом з членом колегії Семи декрету IosPE. І2. 
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76. Тим самим, з легкої руки А. Аврама, з огляду на відомі написи SEG 42:715 Леона 

Гераклідова за сина Геракліда (Λέων Ἡρακλείδου ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Ἡρακλείδου Διὶ 

Ὀλυμπίοι) і IosPE. І2. 211 Леодамана Гераклідова (Λεωδάμαντος το̑ [Ἡ]ρακλείδεω), 

з’являються реальні підстави для виділення фрагмента гілки нового другорядного 

ольвійського роду з умовною назвою Геракліди і характерними іменами, а саме 

Евбіот (Εὐβίος, Εὐβίοτος), Гераклід (Ἡρακλείδος), Леон (Λέων), Леодамант 

(Λεωδάμαντος). 

Підведення підсумків за всіма виконаними розрахунками (табл. 60) за 

Геродотом Пантакловим, Посідонієм Евкратовим, Істіконом Метродоровим, 

Леонтоменом Геросоновим і Гераклідом Евбіївим фіксує декрет колегії Семи (як 

перетин інтервалів активності зазначених осіб) у хронологічному діапазоні 217-207 

рр. до н. е. Уточнена дата декрету колегії Семи про скарбниці і тарифи на 

жертвопринесення найбільш близька до датування, яке виконане П. Каришковським 

[136, с. 87] – кінець III ст. до н. е. З огляду на те, що особи, які згадуються в 

лапідарних написах зазвичай присутні в епонімному Каталозі [233, с. 156-164], 

з’являються деякі підстави для прийняття гіпотези про інтерпретацію 

фрагментованого ряда епонімного Каталогу за 188 р. до н. е. як Λε[ων.... 

Ἡρακλείδου?]. До вказаної дати «тяжіє», мабуть, і дата випуску напису SEG 42:715 

Леона Гераклідова за сина Геракліда. 

Декрет IosPE. І2. 32 на честь Протогена орієнтовно 230 р. до н. е., будівельний 

напис IosPE. І2. 180 Клеомброта Пантаклова орієнтовно 230 р. до н. е., декрет про 

тарифи на жертвопринесення IosPE. І2. 76 орієнтовно 217-207 рр. до н. е. і деякі інші 

документи об’єднує загальна палеографічна ознака – «лунарна» сігма (див. нижче). 

Просопографічна інтерпретація монет ΒΑΕΙ . Є необхідність дуже коротко 

висловити деякі судження щодо часткової розшифровки абревіатури ΒΑΕΙ  (та її 

варіантів) на численних монетах початку – середини II ст. до н. е. На думку В. 

Анохіна [6, с. 47-53], П. Каришковського [114, с. 130; 136, с. 96-101], А. Зографа 

[101, с. 134] та інших дослідників під літерою В (або ΒΑ) тут ховається скорочення 

βασιλέως з різними варіантами подальшого тлумачення, наприклад, як вказівку на 



 297 

міського (або варварського, зокрема, Сайтафарна) царя. Запропоновані відновлення, 

проте, не підтверджуються аналогіями щодо скороченого написання царського 

титулу [214]. (Монетні легенди Ольвії, з іменами басилеїв: ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ΣΚΙΛΟΥΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΚΡΟΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΑΡΖΟΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ΙΝΕΝΣΙΜΕΩΣ), ні датуванням епіграфічних пам’яток [IosPE. І2. 30; IosPE. І2. 32], 

які згадують місцевих царів, ні доступними відомостями про державний устрій 

Ольвії у зазначений час. За аналогією з попередніми монетними випусками, вони, 

ймовірно, повинні містити в собі початкові літери імен реальних історичних осіб – 

магістратів. Для формування відповідної гіпотези треба звернутися до 

просопографічних відомостей про ольвійський рід Батаків, який присутній у всіх 

трьох стовпцях епонімного Каталогу і навіть в написах післягетської Ольвії. Згідно з 

фрагментом родовідної гілки Батаків (див. Додаток), пік активності (незалежно від 

роду діяльності!) якогось Βατάκος τοῦ δεῖνος (імовірно, сина жерця Конона 

Батакова з декрету на честь синів херсонесита Аполлонія) «тяжіє» до 192 р. до н. е. 

Хронологічні відповідності дають нагоду висловити припущення, що за 

скороченням В (або ΒΑ) може бути приховано ім’я Βα(τάκος). Лігатура ж  

=Ἡρ(ακλείδης) (імовірно, на відміну від лігатури =Ἡρ(οσῶν)) може стосуватися 

Геракліда Евбіїва з урахуванням розглянутої вище просопографічної інтерпретації 

декрету колегії Семи та новою інтерпретацією А. Аврамом [401, с. 139] олтаря 

Матері Богів. Безумовно, запропоноване коротке обґрунтування часткового 

відновлення монограми ΒΑΕΙ  (та її варіантів) іменами Батака і Геракліда Евбіїва, 

не є беззастережним і претендує лише на своє місце в групі відповідних гіпотез, 

хоча на відміну від цих гіпотез, має більш достатньо надійне обґрунтування. 

Суперечність, породжена запропонованою інтерпретацією, полягає в тому, що 

розглядаються монети, які, з огляду на їх чисельність, карбувалися більше одного 

року; водночас, посада монетного магістрату традиційно була річною. Прийняття до 

уваги цієї гіпотези не виключає необхідність подальших досліджень. 

Побічні результати дослідження. Пропоновані нижче матеріали слід 

розглядати як побічний результат синхронізації епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 
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та побудови на цій основі віртуального хронологічного ряду орієнтовно 100 

лапідарних написів догетської Ольвії. 

Щодо подвійного найменування Ольвії.  

Серед різноманітних напрямів досліджень Каталогу і зовнішніх джерел у 

розділі І зазначалася необхідність просопографічного вивчення написів інших 

полісів, де згадується Ольвія і ольвіополіти. Це дослідження дало нові відомості про 

рід Діонісіїв і деякі інші роди. Заразом, як побічний результат, отримані нові 

матеріали з актуальної проблеми подвійного найменування Ольвії в античному світі. 

Ці матеріали отримані під час картографування написів інших полісів, у яких 

згадуються ольвіополіти. 

Важливою особливістю, як літературних, так і епіграфічних пам’яток, 

пов’язаних з Ольвією, є існування проблеми подвійного найменування цього поліса, 

що з часів В. Латишева зумовило появу відповідної наукової дискусії. У 

літературних і епіграфічних джерелах Ольвія Понтійська іменується як Борисфен 

або Олбіє поліс, а жителі Ольвії – борисфеніти або олбіеполіти, відповідно. Не 

зупиняючись на огляді досліджень, треба вказати, що дискусія про подвійне 

найменування Ольвії, загалом, була завершена після виходу статті Ю. Виноградова 

[44, с. 75-84; 294, с. 3-12] та повторного розгляду цієї теми в його фундаментальному 

дослідженні [52, с. 25]. Автор, підсумувавши висновки попередніх дослідників, 

переконливо довів, що «Березань з часів її заснування іменувалася її жителями 

Борисфеном (або Борисфенідою), після заснування Ольвії не самі ольвіополіти, а 

греки-іноземці стали називати ольвійський поліс (місто і його емпорій Березань) 

Борисфеном (а громадян його – борисфенітами) – назвою поселення, добре їм 

знайомого з ранніх часів. Самі ж громадяни об’єднаного поліса розрізняли 2 пункти: 

місто (астю, поліс у вузькому сенсі) іменувалося ними Олбіє або Олбіє поліс, а 

емпорій Березань – Борисфеном. Ольвійську державу загалом вони називали Олбіє, 

а інші греки – Борисфен [44, c. 82]». 

Однак, вказівка на те, що «всі інші греки» називали Ольвію Борисфеном, 

недостатньо точно відображає фактичну ситуацію. Походження літературних 



 299 

джерел, що інколи є копіями більш ранніх робіт [318, c. 130], або, можливо, їх 

компіляцією, не завжди вдається прив’язати до конкретної географічної місцевості. 

(Щодо використання цієї тези досить жорстка критика прозвучала в лемі О. Білоусова 

[18, с. 156] (мовою оригіналу): «…в данном случае вывод автора, полученный им 

только из данных эпиграфики (без анализа литературной традиции), которые 

просто положены на плоскость географической карты, не обладает достаточной 

убедительной силой». Зауважу, що такий інструмент як картографування, широко 

застосовується в історичних дослідженнях [276, с. 15-20]. Що стосується літературної 

традиції, то абсолютно немає підстав ігнорувати труд відомого фахівця-філолога та 

історика д.і.н. М. Скржинської, на який зроблено відповідне посилання. Дослідження 

літературної традиції є окремим завданням, що виходить за рамки цього рукопису). 

Тому закономірності подвійного найменування ольвійского поліса бажано 

розглянути не на основі, здавалося б, природного в даному випадку, комплексного 

дослідження, як літературних, так і епіграфічних пам’яток, але тільки за 

епіграфічними пам’ятками, по яких є переконливі матеріали щодо їх походження з 

того чи іншого регіону античного світу. Звідси формулюється і мета подальшого 

дослідження: огляд відомих на сьогоднішній день епіграфічних документів 

античного світу, які відносяться до Ольвії (Понтійської) і її мешканцям, та 

виявлення особливостей подвійного найменування Ольвії в прив’язці до різних 

регіонів античного світу. Дослідження це стосується лише теми подвійного 

найменування Ольвії, тому тексти епіграфічних документів подаються у 

необхідному мінімальному обсязі, а їх інтерпретація видавцями зазвичай опущена. 

Окремі коментарі, відповідно до загальної спрямованості цього рукопису, 

стосуються тільки деяких просопографічних відомостей. 

Відомо, що топоніми, як і назви грошей [276, с. 15-20], належать до вельми 

консервативних і можуть залишатися незмінними упродовж століть [29, с. 107-109], 

саме тому хронологічний діапазон цього дослідження охоплює, як класичний і 

елліністичний, так і римський період. Безперечно, упродовж століть можливі й зміни 

в назвах, що, наприклад, підтверджується літературним джерелом [318, c. 130], 

проте, реальні матеріали для такого аналізу відсутні. Дослідження виконуватиметься 
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в географічному просторі, але не в часі. До того ж, Б. Граков [72, с. 231-315], 

опублікувавши відомі до 1939 року епіграфічні пам’ятки, зокрема, такі, що 

відносяться до Ольвії, указав, що він тільки почав цю роботу, і надалі принцип 

формування може бути тільки територіальним. З огляду на це безперечне 

зауваження у розділі І були розглянуті ці пам’ятки на базі територіального принципу 

також не розділяючи державні та приватні написи [252, с. 80-84]. 

Античне місто Ольвія (Понтійська) згадується, як в літературних, так і в 

епіграфічних пам’ятках стародавнього світу. Систематизація літературних пам’яток 

виконана акад. В. Латишевим [487]; зведення В. Латишева доповнила та надала 

сучасний коментар М. Скржинська [318]. Просте перерахування лапідарних 

пам’яток грецьких міст, що згадують Ольвію, ілюструє факт подвійного 

найменування цього поліса в стародавньому світі: Борисфен або Ольвія; в декількох 

документах зафіксовано навіть використання одночасно двох назв Ольвії. Але для 

того, щоб виявити існування будь-яких географічних закономірностей у подвійному 

найменуванні Ольвії, слід виконати звичайне в таких дослідженнях 

картографування. Результати картографування дають нагоду зробити висновки. 

По-перше, назва Ольвія характерна, насамперед, для міст, що лежать на Понті 

і оточують Ольвію; зі сходу це – Пантікапей і Херсонес, із заходу – Тіра, Томі, 

Каллатіс, Адамклісі, Візантій. Назва Ольвія зберігається біля входу в протоку – 

Калхедон і острів Кос також в Мілеті, Тенедосі і на Делосі. По-друге, найбільш 

віддалені від Ольвії в західному напряму материкові міста – Афіни, Дельфи, 

Амфіполь, а також найбільш південні – острів Родос, використовували назву 

Борисфен. По-третє, біля входу в Понт зазначається одночасно двояке найменування 

Ольвії; воно пояснюється тим, що протокою користувалися всі охочі потрапити до 

Ольвії, незалежно від того, як звучала її назва в тій чи іншій області Греції. Отже, на 

мапі виявлено реальне існування трьох географічних зон, що дає змогу в деякій мірі 

доповнити згадані вище висновки Ю. Виноградова щодо подвійного найменування 

Ольвії в античному світі. Отримані матеріали також не суперечать і інтуїтивному 

уявленню про те, що в найбільш близьких до Ольвії районах її назва збігається з 
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тим, як її називали самі жителі, а в районах, віддалених від Ольвії, вона називалася 

Борисфеном. 

Отримані матеріали дають нагоду перейти до інтерпретації афінського списку 

платників форосу. Складна історична проблема входження/невходження Ольвії до 

складу Афінського морського союзу в останні роки вирішується ствердно [52, с. 126; 

179, с. 155]. Запропоноване нижче дослідження є побічним результатом розгляду 

іногородніх написів, пов’язаних з Ольвією, та обмежено інтерпретацією єдиного 

ряда одного з найважливіших епіграфічних джерел – афінського списку ATL (IG I3 

71) платників форосу за 425/424 рр. до н. е. В цьому написі деяка група дослідників 

припускає присутність ряда з іменем Ольвії. Історія вивчення питання про 

приєднання Ольвії (також інших міст Північного Причорномор’я) до Афінського 

морського союзу має велику бібліографію; цим питанням займалися і видатні 

вчені – В. Латишев, Б. Граков, С. Жебельов, П. Каришковський, Ю. Виноградов та 

інші. У вивченні цього питання велике значення має трактування згадуваного 

афінського списку платників форосу як пряме свідчення участі Ольвії Понтійської в 

архе. Однак, Б. Граков вказав на те, що «відновлення... напису досить сумнівне» [72, 

с. 238]. Сумнів щодо ряду з ім’ям Ольвії висловили також В. Латишев [186] і 

С. Жебельов [122, с. 75-90]. Отримані матеріали, проте, створюють об’єктивну 

основу для виконання історичної інтерпретації ряда з передбачуваною згадкою 

Ольвії в цьому документі. Використовуючи праці зазначених вище вчених, можливо 

побудувати хронологію деяких історичних подій: заснування Делоського союзу – 

478 р. до н. е., перебазування скарбниці з Делоса до Афін – 454 р. до н. е., Понтійські 

експедиції Перікла – різними дослідниками визначаються по-різному, але не раніше 

450 р. до н. е. і не пізніше 435 р. до н. е. (тобто не раніше, ніж через 5 років після 

перенесення скарбниці в Афіни). Припинення існування архе –404 р. до н. е. 

Оскільки список платників форосу датується 425/424 рр. до н. е., походить з Афін, 

водночас, союзна скарбниця на цю дату вже не менше як 30 років перебувала в 

Афінах, можливо очікувати в цьому написі найменування Ольвії Понтійської як 

Борисфен, що, як встановлено вище, було притаманне Афінам [321, с. 133] (на 

відміну від Делоса; див. почесні декрети Делоса IG 813, IG 814 на честь 
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ольвіополітів Діодора А(г)рота та Посідея Діонісіїва). Водночас, треба зазначити, 

що, з огляду на хронологію подій під час перебування союзної скарбниці на Делосі, 

про Ольвію ще взагалі не згадувалося, тому твердження про спадкування імені 

Ольвії з Делоса не має підстав. 

Розглянуті матеріали дають нагоду зробити висновок про те, що під час 

розгляду питання про приєднання Ольвії до Афінського морського союзу посилання 

на афінський напис ATL (IG I3 71) – перелік платників форосу за 425/4 рр. до н. е. як 

прямий аргумент до того, що це приєднання дійсно трапилося, не має вагомих 

підстав. Безумовно, це спостереження стосується тільки історичної інтерпретації 

цього афінського напису і саме по собі ні в якому разі не претендує на перегляд 

гіпотези про те, що Ольвія дійсно була членом Афінського морського союзу [118, 

с. 57-100; 123, с. 172-177]. У роботі Є. Туровського щодо ще одного суперечливого 

ряда афінського податного списку про ймовірне існування у складі Афінської архе 

Понтійського податного округу – [πόλες] ἐκ το Εὐ[̣χσείνο], зазначено, що 

«...залишається безсумнівним, що слідом за цим рядом слідував перелік міст, 

розташованих на різних узбережжях Понту…» [364, с. 150], тому далі треба додати, 

серед яких, можливо, була і Ольвія Понтійська, іменована в цьому списку як 

Борисфен. Отже, за підсумками цього дослідження афінський податний список ATL 

425/424 рр. до н. е. з прямих аргументів про входження Ольвії Понтійської в 

Афінську архе треба перевести в непрямі. 

«Лунарна» сігма в лапідарній палеографії Ольвії. Крім іншого, віртуальний 

хронологічний ряд написів Ольвії створює можливість наблизитися до вирішення 

деяких аспектів спеціального питання ольвійської палеографії щодо хронологічного 

періоду використання в догетських лапідарних написах так званої «лунарної» сігми 

(написи курсивного шрифту рубежу II-I ст. до н. е. тут не розглядаються!). 

Водночас, необхідно зазначити, що широко відомим фактом є застосування 

«лунарної» сігми у пам’ятках малої епіграфіки (графіті, tabellae defixiones) 

приблизно з середини IV ст. до н. е. Водночас, віртуальний хронологічний ряд дав 

нагоду виділити достатньо вузький хронологічний діапазон переважного 

використання «лунарної» сігми: орієнтовно 230-200 рр. до н. е. Написи з цього 
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хронологічного діапазону: декрет IosPE. I2. 32 в честь Протогена, декрет про тарифи 

на жертвопринесення IosPE. I2. 76, стінобудівний напис IosPE. I2. 180 епоніма 222 р. 

до н. е. Клеомброта Пантаклова, декрет I.Olbia 24 (SEG 31:370). Перш за все, 

локализація написів з «лунарною» сігмою у вузькому хронологічному діапазоні є 

підтвердженням достовірності синхронізації Каталогу епонімів Ольвії IosPE. I2. 201. 

Більш того, з’являються деякі підстави для уточнення датування 230-200 рр. до н. е. 

написів з «лунарною» сігмою I.Olbia 18, I.Olbia 73 (?), I.Olbia 174, I.Olbia 175. Також 

орієнтовно 230-225 рр. до н. е. з історичних міркувань (до повернення Діонісіїв?) 

можливо запропонувати датування напису I.Olbia 65b (Δῆμος). Водночас, перелічені 

написи не містять будь-якої просопографічної інформації. Пропонується варіант 

інтерпретації розглянутого феномену: велика популярність декрету на честь 

Протогена, який виконано з «лунарною» сігмою, спричинив короткочасну «моду» 

на «лунарну» сігму у лапідарній палеографії. Зазначена гіпотеза, втім, не виключає 

можливості епізодичного застосування «лунарної» сігми у інші хронологічні 

періоди. Наприклад, загальна палеографія напису IosPE. I2. 22b дає змогу віднести 

його і до IV ст. до н. е. 

Фонетичні явища у лапідарній палеографії. Виявлення феномену є 

побічним результатом побудови віртуального хронологічного ряду лапідарних 

написів Ольвії. Він являє собою асиміляцію носової вимови до губних β, π [52, 

с. 230-232; 421, с. 76,78; 497, с. 588-595, 624-632]. З урахуванням цілі цього 

дослідження, у якому виключені лінгвістичні матеріали, цей феномен розглядається 

у обмеженому варіанті, тобто стосується тільки заміни артиклів: τήν → τήμ, τῶν → 

τῶμ, τόν → τόμ. Інші фонетичні явища не розглядаються. Матеріал не претендує на 

необхідну лінгвістичну глибину.  

- Декрет IosPE. I2. 32 на честь Протогена. Декрет виданий орієнтовно 230 р. до 

н. е., що відповідає сучасним дослідженням. Текст декрету, окрім перерахованих 

вище артиклів (τήμ, τῶμ, τόμ), рясніє іншими фонетичними явищами: προσόδωμ, 

αὐτῶμ, πρῶτομ, τόγ, τῶγ, αὐτόγ, ἁμαξιτόγ οὐδέμ, ἄφεσιμ, μέγ, ἐπαγγελλόντωγ, 

τρόπογ, τήγ, ἐξ, ἐλασσόνωγ, ἐλαττόνωμ, τετηρημένημ тощо. Ці фонетичні явища 



 304 

унікальні в лапідарній епіграфіці Ольвії. Лише декрет SEG 34:758 на честь 

Антестерія містить форми πρῶτομ і ἐξ, що підтверджує його датування початком 

другої половини III ст. до н. е. Крім того, декрет IosPE. I2. 30 (= SEG 46:945) на честь 

родосця Гелланіка також містить феномен ἐξ, аналогічно декрету на честь 

Протогена. Це дає нагоду пересунути хронологічні межі декрету IosPE. I2. 30, що 

традиційно датується III ст. до н. е., до дати декрету на честь Протогена, тобто до 

230 рр. до н. е. Фраза з декрету на честь Гелланіка... καὶ τὰ [δῶρα λαμβάνουσιν οἱ 

τ]ῆς χώρας βασιλεῖς εὐκαίρως.... – «...і дари отримують місцеві царі вчасно...» 

близька такому виразу з декрету на честь Протогена.... ἐξ ὧμ πολλοὶ μὲν σκηπτοῦχοι 

ἐθεραπεύθησαν εὐκαίρως, οὐκ ὀλίγα δὲ δῶρα παρεσκευάσθη τῶι βασιλεῖ 

λυσιτελ[ῶ]ς – «...з яких були вчасно задоволені багато скіптроносців і немало дарів 

було вигідно приготовлено для царя...». Імовірно, йдеться про той самий історичний 

період. Тим самим, отримує новий аргумент раніше висловлена гіпотеза [219, с. 218] 

про прийняття декрету на честь родосця Гелланіка після повернення на політичну 

арену Ольвії Діонісіїв орієнтовно 230 рр. до н. е. 

- Декрет I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова, херсонесита, містить феномен 

τῶμ. Декрет виданий орієнтовно 240-227 рр. до н. е. Просопографічне датування 

декрету I.Olbia 26 базується на інформації з епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 (199 

р. до н. е. – рік Тімея Теогейтонова). Традиційна (палеографічна) дата цього 

декрету – кінець ΙΙΙ ст. до н. е. – початок ΙΙ ст. до н. е. 

- Присвята IosPE. I2. 189 братів Агрота і Посідея за свого батька Діонісія 

(Діонісіїва), що виконав посаду жерця Аполлона Дельфінія, містить феномен τόμ. 

Присвята просопографічно датується орієнтовно 241-228 рр. до н. е. За історичними 

розрахунками – поверненням Діонісіїв в Ольвію – його треба датувати нижньою 

частиною цього діапазону. Видавець датує його загалом III ст. до н. е. 

- Присвята I.Olbia 68 Агрота, сина Діонісія Афродіті Понтії містить феномен 

τόμ. Присвята просопографічно датується орієнтовно 241-228 рр. до н. е. За 

історичними розрахунками – поверненням Діонісіїв в Ольвію – його слід датувати 

нижньою частиною цього діапазону. Видавець датує його загалом III ст. до н. е.  
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- Декрет ISсM I 65 з Драгомірни на честь архітектора Епікрата, сина 

Нікобулоса, візантійця, містить феномени τόμ, τήμ. Цей декрет описує події в 

Ольвії, ймовірно, орієнтовно 280-250 рр. до н. е. Передбачається, що виданий декрет 

орієнтовно 250 рр. до н. е. У видавців немає єдиної думки про датування цього 

документа. 

Присутність розглянутого феномена у групі лапідарних написів 250-225 р. до 

н. е. підтверджує достовірність просопографічного датування і побудови 

віртуального хронологічного ряду написів. Тим часом, в декреті I.Olbia 

28+29+123+IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита Аполлонія, що 

просопографічно датований орієнтовно 215 рр. до н. е., фонетичні феномени вже 

відсутні. Присутність феномена створює можливість для перегляду та уточнення 

датування інших написів (без імен жителів Ольвії). Ось ці написи: 

 - Розглянутий нижче декрет про стягнення (боргу), який, ймовірно, належить 

декрету I.Olbia 19+32 (без контакту). 

 - Декрет I.Olbia 34, що згадує назву одного з сіл ольвійської хори – Νόμια. 

Традиційна дата цього декрету: кінець ΙΙΙ ст. до н. е. – початок ΙΙ ст. до н. е. Однак, 

переважна частина хори Ольвії припинила своє існування після 250 р. до н. е. На цій 

підставі та з огляду на присутність фонетичного феномена (τ̣ῶμ) датування декрету, 

ймовірно, як варіант для розгляду, можливо перенести до початку другої половини 

III ст. до н. е. 

- Присвяту I.Olbia 69 вівтаря Глікеї видавці відносять загалом до III ст. до н. е. 

В. Яйленко, що оглянув камінь, пропонує читати другий рядок як...[καί τό]μ 

βωμόν..., тобто з феноменом. Звідси, датування цієї присвяти можливо віднести до 

235-225 рр. до н. е. До того ж, цей декрет має палеографію, яка практично збігається 

з палеографією декрету на честь Протогена, що зазначили видавці.  

 - Імовірно, присвята IosPE. I2. 327 вівтаря Ахіллу містить феномен τόμ. 

Дослідники датують напис IV ст. до н. е. На жаль, правильно інтерпретувати 

присвяту та отримати будь-які висновки заважає неякісне фото.  
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Була розглянута група лапідарних написів, що містить фонетичний феномен 

(йдеться тільки про заміну артиклів τόμ, τήμ, τῶμ тощо). Ці написи досить надійно 

концентруються у вузькому хронологічному діапазоні 250-225 рр. до н. е. Ймовірна 

причина появи фонетичного феномена поза темою цього дослідження.  

Інтерпретація зображення на аверсі «борисфенів». Також дискусійною є і 

інтерпретація зображення на аверсі «борисфенів». Пропонуємо читачеві матеріали 

про культ річкового божества в Ольвії. Матеріали ці треба розглядати як побічний 

результат дослідження на основі інтерпретації культової статуетки Геракла з 

унікальними атрибутами.  

Зображення річкового божества вперше з’являється на монетах «борисфенах» 

в 330-325 рр. до н. е. Інтерпретація античних культових пам’яток пов’язана з 

побудовою різних гіпотез, основу яких становлять численні і найчастіше 

суперечливі загальногрецькі і місцеві варіанти міфів [217, с. 132-139]. Такою є 

специфіка вивчення духовної культури древніх народів. Публікація унікальної 

культової олив’яної статуетки Геракла, цілком ймовірно, доповнює наявну систему 

гіпотез про культи Геракла і річкового божества в елліністичній Ольвії. Виклад 

міфологічних сюжетів і коментарі до них, даються за Р. Грейвсом [75]. 

Предмет випадково знайдений в 80-ті роки В. Урсаловим на зольнику 

Кателино-1. Коротко про знахідку проінформував І. Снитко [327, с. 44], але 

знахідка не була уведена у науковий обіг. З зольника [305, с. 53-63] Кателино-1 

(верхній шар якого датується IV – серединою III ст. до н. е.) походять, крім 

досліджуваного, такі литі олив’яні пам’ятки [177, с. 58]: колісниця запряжених 

коней, керована, ймовірно, Ахіллом, статуетка Геракла, що спирається на палицю, 

та декілька букраніїв. Висота пластинки 5 см, зображення фігури Геракла, що 

стоїть на горизонтальній підставці, передано досить точно, але з неминучими 

похибками, характерними для свинцю як ливарного матеріалу, що застосовувався 

в Ольвії в VI-II ст. до н. е. Фігурка найбільш цікаво виглядає з деякої відстані, що 

взагалі характерно для ольвійського культового мистецтва. Загалом, статуетка 

належить до численної групи олив’яних культових виробів Ольвії, куди 

відносяться букранії – олов’яні бичачі (баранячі) голови і лабриси [97, с. 84], 
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відомі також і інші литі олов’яні пам’ятки, зокрема, різні пластинки, що 

зображують Геракла з палицею [98, с. 141]. 

Особливість досліджуваного предмета полягає в тому, що Геракл зображений 

з унікальними атрибутами. У лівій руці героя не традиційна палиця також відома в 

Ольвії [98, с. 141], а ріг достатку. В античному культовому мистецтві Геракл дуже 

рідко засвідчений з цим атрибутом, в чому легко переконатися, переглянувши 

численні зображення героя. Права рука Геракла стискає предмет, який також є 

вельми рідкісним атрибутом. Це дволезова мотика, яку використовував герой під 

час звершення п’ятого подвигу, відомого як Авгієві стайні. Аналоги цього атрибута 

знайдені в нумізматиці Гераклеї і Боспору (римського періоду) [101, с. 204]. На 

голові Геракла не традиційна левова шкура, а загострений фрігійський ковпак. 

Зображень Геракла у фрігійському ковпаку відшукати в масовій доступній 

інформації не вдалося. Геракл голий, проте, за лівим плечем у нього гіматій, складки 

якого спадають до лівого стегна. Пластина зображує героя з бородою і вусами. 

Опублікована пам’ятка Геракла з унікальними атрибутами є, ймовірно, 

віддзеркаленням місцевих особливостей культу героя. 

По-перше, Геракл зображений із землеробським знаряддям праці – мотикою. 

Коментуючи міф про Авгієві стайні, Р. Грейвс вказує, що, у сутності, цей подвиг 

пов’язаний з оранкою, сівбою і збором врожаю [1, с. 6; 75, с. 360]. Іншими 

дослідниками також відмічено, що поява міфу про Авгієві стайні є свідченням 

відношення Геракла до землеробства і скотарства. Аналогічно і другий атрибут – ріг 

бика – стосується землеробства, оскільки дотик до рогу надавав змогу запліднювати 

землю, викликав дощ [75, с. 362]. Третій атрибут – фрігійський ковпак – є 

традиційним головним убором селян. В одному з варіантів міфу про Геракла, 

наведеному Дж. Фрезером [1, с. 6], герой допомагав у Фрігії місцевому богові 

Літіерсу під час жнив і сприяв викликанню духу хліба і дощу. 

За наявними в даний час уявленнями культ Геракла, відомий за 

нумізматичними, епіграфічними і художніми пам’ятками, не належав до пантеону 

основних божеств Ольвії [279, с. 140, 146]. Деяке поширення цього культу в полісі з 

кінця IV – середини III ст. до н. е. (зображення на монетах та присвяти) 
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дослідниками пояснюється тривожними зовнішніми обставинами [6, с. 44], 

наслідуванням монетам Олександра [136, с. 89], а також ймовірно, політичною 

орієнтацією [279, с. 142] і тим, що цей герой був гентильний у знатному роду 

Пантаклів-Клеомбротів [52, с. 172= SEG 58:766]. Досліджувана ж пам’ятка вперше 

дає можливість припускати, що в Ольвії культ Геракла містив також і 

землеробський аспект. Ця гіпотеза побічно підтверджується і місцем знахідки 

пам’ятки в сільській окрузі Ольвії. Звертає на себе увагу також новітня публікація 

[98, с. 141-143] восьми олив’яних пластинок із зображенням Геракла з палицею, і 

доступні ще три неопубліковані пластинки, що підтверджує припущення про 

популярність героя в середовищі небагатих хліборобів. Доречно згадати монети 

Ольвії із зображенням Геракла, типом зворотної сторони яких є запозичена в 

херсонеській нумізматиці палиця у вінку з колосків [6, №297], що вказує на зв’язок 

культів Геракла і богині родючості Деметри, зафіксовану багатьма пам’ятками 

Греції, Боспору і Херсонеса [279, с. 142]. 

По-друге, всі три атрибути – мотика, ріг достатку і фрігійський ковпак – 

пов’язані з міфами про боротьбу Геракла з биком. Ріг достатку, наприклад, 

свідчить про те, що ольвіополітам було знайоме не тільки якесь річкове божество, 

але і міф про боротьбу річкового бога Ахелоя з Гераклом, так званий міф про 

Деяніру, який доречно коротко нагадати. Міф розповідає про невдале сватання 

річкового бога Ахелоя до Деяніри, яка була налякана його даром перевтілення та 

прийняла пропозицію Геракла. Через Деяніру Геракл бився з Ахелоєм – людиною з 

бичачими рогами, який застосовував всілякі хитрощі: він обертався в змію і, що 

особливо важливо, в бика. У Ахелоя-бика Геракл відламав ріг. Переможений 

Ахелой в обмін на свій ріг подарував Гераклові ріг достатку кози Амалфеї (за 

однією з версій міфу [75, с. 411]). Загальногрецьке річкове божество Ахелой в 

Ольвії іменувалося Борисфеном або Гіпанісом. Дискусія про ім’я цього божества 

не завершена [279, с. 6]. 

Що стосується атрибуту Геракла – мотики, слід зазначити, що міф про 

Авгієві стайні містить сцену битви Геракла з ватажком стада білих биків 

Фаетоном, котрого Геракл, «...схопивши за лівий ріг, пригнув до землі» [75, с. 358]. 
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П’ятий подвиг був переплутаний з іншими: десятим подвигом – викраденням корів 

Геріона – і сьомим – захопленням білого критського бика, і також з битвою 

Геракла з богом ріки Ахелой [75, с. 360]. Міф про Авгієві стайні і близькі до нього 

перелічені вище міфи, пов’язані з боротьбою Геракла з биком, і, як зазначає 

дослідник [75, с. 414], схоже, що двобій Геракла з биком прочитувався греками як 

бій його з річковим богом Ахелоєм (в іпостасі бика). Третій атрибут Геракла – 

фрігійський ковпак – крім іншого, символізує бичачий ріг, в геральдиці він 

вважається пов’язаним з п’ятим подвигом Геракла – Авгієвими конюшнями 

(http://www.zorich.ru/heraldic/coms01.htm). Сенс подвигу Геракла збігається з 

містерією приборкання бика і принесення його в жертву у Мітри, що зображується 

у фрігійському ковпаку, простромлюючи кинджалом бика. Аналогію в боротьбі 

Геракла з Ахелоєм і Мітри з биком простежено також в інших дослідженнях [234, 

с. 157]. В Ольвії знайдено фрагмент вотивного рельєфу перших століть н. е., що 

зображує Мітру у фрігійському ковпаку і з кинджалом, що простромлює шию 

бика, проте, мітраїзм в Ольвії набув поширення тільки в середовищі римських 

воїнів [159, с. 168]. Ймовірно, ця інформація обмежує часові рамки дослідження 

еллінізмом. 

Повертаючись до інтерпретації олив’яної пластинки, можна припустити, що 

всі три атрибути Геракла – ріг достатку, мотика і фрігійський ковпак – 

взаємопов’язані і, досить імовірно, ілюструють боротьбу героя з річковим 

божеством в образі бика. (У приватному листі дослідник з Македонії Nikos Chausidis 

(Ss Cyril and Methodius, Institute for History of Art and Archaeology, Faculty Member, 

Republic of Macedonia) зазначив, що у Республіці Македонія традиція представлення 

річкового божества у вигляді бика є актуальною донині). Простежений 

взаємозв’язок культів Геракла і річкового божества в образі бика підтверджується і 

нумізматикою сусідньої Тіри: ранні монетні випуски зображують на аверсі рогатого 

бога річки Тірас, на реверсі – стоячого бика. Дрібний номінал: аверс – Геракл, 

реверс – бик, що стоїть на палиці. Аналогічно на монетних випусках Херсонеса, 

Феодосії та Фанагорії представлено зображення Геракла на аверсі і бика і палиці – 

на реверсі, що, зі свого боку, свідчить про копіювання монетних зображень Гераклеї 
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[101, с. 113]. Рідкісна монета Тіри містить на аверсі голову річкового бога, на 

реверсі – ріг достатку [2, с. 67]. А. Зограф вказує, що мотив скаженого бика, що 

буцається, був широко відомий в монетній типології всього грецького світу, і його 

часто вдається тлумачити як символ бурхливого гуркотливого потоку і бачити в 

ньому річкове божество [101, с. 113]. 

Близькі цьому матеріали отримані в роботі В. Алексеєва [2, с. 67], де показано, 

що символ бика, що буцається, пов’язаний з водною стихією, а стоячого бика – з 

рослинним світом. Були розглянуті деякі ілюстрації міфу про боротьбу Геракла з 

річковим божеством в монетному мистецтві античних держав Північного 

Причорномор’я. Водночас, зазначено, що річкове божество зображалося не тільки у 

вигляді людини з бичачими рогами, але й у вигляді бика. Це повністю відповідає 

положенню про те, що під час відправлення культів іноді тварини, рослини 

підмінювалися самими божествами [279, с. 33]. 

Отже, досліджувана олив’яна пластинка Геракла з рогом достатку, дволезовою 

мотикою і фрігійським ковпаком може бути інтерпретована як ілюстрація боротьби 

героя з річковим божеством, представленим в одній зі своїх іпостасей – бика. Це 

відкриває можливість для нового трактування культу річкового божества в Ольвії, 

спираючись на те, що бик також є і головною іпостассю Діоніса [279, с. 87]. 

Відомо, що з глибокої давнини, упродовж століть бик був атрибутом Зевса, 

Посейдона, Гери, Деметри, Артеміди, річкових божеств, однак, водночас, він був 

основною іпостассю найпотужнішого божества – Діоніса, культ якого був широко 

розвинений у Ольвії [279, с. 87]. Звертаючись до описів Діоніса у викладі 

стародавніх авторів можливо переконатися в тому, що ці описи практично не 

відрізняються від описів річкового божества [349, с. 67]. Діоніса міфи називають 

«биколиким, бурхливим, бикорогим богом ріки»; його сатири – теж биколикі, вони 

мали подвійну природу – бичачу і людську. Р. Грейвс, з посиланням на античних 

авторів, вказує, що «Діоніс тримає в руці ріг достатку, вирваний з голови бика» 

[75, с. 362]. Зіставляючи отримані матеріали про зображення Борисфена в Ольвії не 

тільки, як людину з бичачими рогами, але і як бика, з відомостями про основні 

атрибути Діоніса, можна припустити, що, принаймні, в IV-II ст. до н. е. 
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ольвіополіти поклонялися божеству у бичачому вигляді, і це божество мало, 

принаймні, двоєдину природу: Діоніса і Борисфена. В історії культів Ольвії 

приклади такого злиття відомі, удосталь згадати поєднання в одному культі 

Деметри, Кори-Персефони і Афродіти, що сталося в епоху еллінізму [279, гл. 3.1]. 

У фундаментальному дослідженні ольвійських культів А. Русяєвої 

зазначається суперечність між великою кількістю монет із зображенням річкового 

божества («борисфенів»), карбованих упродовж тільки одного періоду, і, за браком 

інших даних про його культ, зокрема, зображень річкового бога на інших пам’ятках 

мистецтва. (Але тривалість карбування «борисфенів» – орієнтовно 110 р!) Це 

змушує сумніватися в тривалості і популярності в Ольвії такого культу [279, с. 24]. 

Гіпотезою про злиття Діоніса і Борисфена в образі бика згадана суперечність 

усувається: річкове божество зображалося також і в іпостасі бика. З Ольвії походить 

дуже Значна кількість культових пам’яток, пов’язаних з биком. Це і бичачі роги, 

черепа, глиняні фігурки, олив’яні пластинки, згадка про жертвопринесення биків у 

декреті тощо. Всі ці пам’ятки, які за сучасними уявленнями відносяться переважно 

до культів Діоніса [290, с. 65-83] і Зевса, ймовірно, можуть бути пов’язані з 

одночасним відправленням культу річкового божества. 

Статуетка Геракла з рідкісними атрибутами відкриває можливість для 

розширеного трактування культового призначення синхронних ольвійських 

свинцевих бурканіїв, які, за сталим в науці уявленням, пов’язуються з культом 

Діоніса [97, с. 84-106; 98, с. 121-125; 205, с. 207-229]: ймовірно, букранії також є 

свідченням поклоніння двоєдиному божеству у вигляді бика. 
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3.4 Просопогрфія і суспільно-політична історія Ольвії пізньоелліністичної доби 

(кінець II ст. до н. е. – перша чверть І ст. до н. е.) 

 

Ольвія і Мітрідат. Хронологічний діапазон з середини до останнього 

десятиліття II ст. до н. е. свідомо виключений з розгляду. Просопографічної 

інформації, що належить до цього «темного» періоду історії Ольвії, бракує. Виняток 

становлять кілька присвят представника роду Діонісіїв, Посідея з Неаполя 

Скіфського [219, с. 189-194; 286, с. 174]. Реальна просопографічна інформація для 

пізнього еллінізму в Ольвії обмежена кінцем II ст. до н. е. – першою чвертю I ст. до 

н. е. і переважно пов’язана з взаєминами Ольвії з Мітрідатом VI Евпатором. 

У 1998 р. Ю. Виноградовим уведений в науковий обіг видатна лапідарна 

пам’ятка – ольвійський декрет кінця II ст. до н. е. на честь евергета Стефана, сина 

Олександра зі Смірни [392, с. 195-208; 427, с. 356-357]. Декрет складений з відомого 

напису I.Olbia 27 і двох фрагментів, знайдених на ділянці Р-25 в 1994 р. Виповнити 

фундаментальну публікацію [60, с. 45] декрету Ю. Виноградову не вдалося; це 

завдання вирішено статтею А. Іванчика [107, с. 15-38], що вийшла в 2011 р. Стаття 

розглядається автором як продовження досліджень Ю. Виноградова і базується на 

матеріалах з архіву Ю. Виноградова та власних дослідженнях автора [450; 451, c. 99-

110]. У згадуваних статтях також набула нову інтерпретацію присвята I.Olbia 74, 

дедікантом якої є той самий Стефан, син Олександра. Публікація перелічених 

написів в сучасній інтерпретації є важливим етапом у дослідженні 

пізньоелліністичної Ольвії. Згадка однієї і тієї ж особи в декількох епіграфічних 

пам’ятках Ольвії широко відома і визначає, переважно, видатний статус такої особи. 

Наприклад, ім’я епоніма 222 р. до н. е. Κλεόμβροτος Παντακλέους з Каталогу, 

читається в будівельному напису IosPE. I2. 180 і, ймовірно, у присвяті I.Olbia 125, а 

також в монетній легенді [6, №425] (ΚΛΕ[όμβροτος]) 220-210 рр. до н. е. Отже, 

згадка Стефана в двох лапідарних написах створює перспективу пошуку інших 

пам’яток, пов’язаних з цим діячем. Нижче запропонована інтерпретація нового 

історичного джерела часу Мітрідата VI Евпатора – складної монограми (рис. 24) на 
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срібній монеті [214, №572] кінця II ст. до н. е. як згадку про Стефана, сина 

Олександра зі Смірни [472]. 

Рідкісні срібні монети із зображенням Афіни, списа, круглого щита, складної 

монограми і напису ΟΛΒΙΟ-ΠΟΛΙ, раніше П. Каришковським [119, с. 105-107] 

визнавалися фальшивими. Їх справжність переконливо обґрунтована В. Анохіним 

[6, с. 54] і В. Наумовим [213, с. 125]. Недавня знахідка ще однієї монети [268, с. 88] 

підтверджує автентичність всієї серії. П. Каришковський [119, с. 105-107] вказував 

на нехарактерну для Ольвії складність монограми і розрізняв в ній літери Ε, Φ, Π, Α, 

Ι, які В. Анохіним [6, с. 54] прочитані як Ἐπιφάνης. Заразом, В. Наумов, як довід 

автентичності монет, вказав на складність монограм на монетах Боспору часу 

Мітрідата VI Евпатора; дослідник розрізняє в монограмі майже всі літери імені 

Епафродіт [213, с. 125]. Інтерпретація монограми ім’ям, яке не відоме раніше в 

Ольвії (ім’я Ἐπαφροδείτος в Північному Причорномор’ї зафіксовано у II ст. н. е. в 

Горгіппії та Пантікапєї (CIRB 77, 1145, 1148, 1166), не має достатніх підстав. А. 

Зограф [372, с. 33] вважав, що розшифровка монограм на монетах є однією з 

найважчих і невдячних завдань античної нумізматики. 

Монограма (рис. 25) ототожнюється з ім’ям ΣΤΕΦΑΝ, що підтверджує 

відмічені вище просопографічні особливості написів зі згадкою видатних осіб; 

можливо, але набагато менш імовірно, прочитати це ім’я з урахуванням закінчення – 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  

Безумовно, ідентифікація монограми ім’ям Стефана є ще одним доводом 

автентичності досліджуваних монет. Важливим аргументом, що підтверджує 

справедливість запропонованої інтерпретації, є те, що літери імені ΣΤΕΦΑΝ, за 

ходом читання, переміщаються з лівої в праву частину монограми. Така особливість, 

ймовірно, характерна і для інших складних монограм, присутніх на античних 

монетах.  

Слід також зазначити монограму ΑΝΤ (Антігон) на македонських монетах 

Антігона Гоната [488, с. 18] (дякуємо проф. О. Л. Габелко за люб’язно наданий 
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матеріал, який відповідає гіпотезам, що тут розвиваються), яка абсолютно збігається 

з монограмою Стефана в частині графічного представлення складу ΑΝ (рис. 26). 

У шрифті, що використовується в монограмі, заслуговує на увагу особливість 

написання Σ у вигляді трьох прямих відрізків, що з’єднуються під прямим кутом. 

Така форма є, мабуть, прикладом незграбного шрифту, характерного для перших 

століть н. е. В даному випадку форма сігми, ймовірно, визначається графічними 

канонами побудови монограм. Заразом, в ольвійській епіграфіці першої чверті I ст. 

до н. е., наприклад, в Каталозі IosPE. I2. 201, можливо знайти схожі приклади 

написання цієї літери. 

Є підстави ідентифікувати особу, згадувану в монограмі, як Стефана, сина 

Олександра зі Смірни. Як додатковий аргумент зазначається типологічна схожість 

монограми, не тільки з монограмами монет Боспору [213, с. 126], але і з 

монограмами більш ранніх (160-145 рр. до н. е.) монет Смірни 

[www.asiaminorcoins.com]. Характерно розташування у верхній частині всіх 

монограм горизонтальної лінії, до якої примикає літера, що має округлу гасту, 

наприклад, Ο, Φ або Ρ (рис. 27). Вказівка П. Каришковського [119] на нехарактерну 

для Ольвії складність монограми якраз і підтверджує її належність іноземцю. 

Очевидно, датування розглянутої монети відкриває можливість уточнення 

датування згадуваних вище написів Стефана. Водночас, крім досліджуваної срібної 

монети, в Ольвійській нумізматиці відомі і типологічно збігаються з нею мідні 

монети із зображенням Афіни в шоломі, спису, щита і написом ΟΛΒΙΟ ΕΥΡΗ (або 

ΠΟΛΥ), які П. Каришковський [120, с. 68. прим. 27] датував останнім десятиліттям 

II ст. до н. е. - початком Ι ст. до н. е. Каталогом ГІМ [372, №2077] мідні монети з 

ΕΥΡΗ датуються початком I ст. до н. е. В. В. Нечитайло 214, № 572, 574] датування 

срібних монет з монограмою Стефана і мідних монет з ім’ям магістрату ΕΥΡΗ 

віднесене до 110-100 рр. до н. е. В. Анохін [6, № 328, 330] датує срібні монети з 

монограмою Стефана 110-100 рр. до н. е., а мідні монети з ΟΛΒΙΟ ΕΥΡΗ (або 

ΠΟΛΥ) – 120-110 рр. до н. е. [6, с. 53]. Аргументація дослідника не зовсім 

зрозуміла. Дуже важливо зауваження П. Каришковського про те, що тип зображень 



 315 

лицьової сторони розглянутих монет (голова Афіни в шоломі) явно скопійований з 

монет міст Понту і Пафлагонії часів Мітрідата (105 – 90 рр. до н. е.). Ці монети П. 

Каришковський розглядав як першу нумізматичну вказівку на зв’язок Ольвії з 

царством Мітрідата [119]. 

Для отримання додаткової інформації щодо аналізованої групи монет, треба 

скористатися матеріалами завершених досліджень з синхронізації епонімного 

Каталогу Ольвії, які надає його фрагментований III стовпець (табл. 61), 

(хронологічно охоплює період: 110-95 рр. до н. е.). 

Епоніми з іменами, відновлюваними як Εὑρησίβιος (Ευρ[.........], Ευρ[.......] і, 

можливо, Ευ[.........]), що ідентифікуються з монетним скороченням ΕΥΡΗ(σίβιος), 

виконували свої посади орієнтовно 110-108 рр. до н. е. Це, відповідно до античної 

традиції (виконання епонімної посади є хронологічно близьким до виконання 

посади монетного магістрата [101, с. 85]), дає змогу відносити монети з ΕΥΡΗ 

орієнтовно 110-108 рр. до н. е. Що стосується скорочення ΠΟΛΥ, раніше воно 

зіставлене з ім’ям дедіканта присвяти I.Olbia 76 Πολυμήδης Κα(λλισθένους?) і, на 

основі просопографічних міркувань, датовано [219, с. 67] орієнтовно 104-93 рр. до 

н. е. Це збігається з датуванням в editio prinсeps на основі, що супроводжує, 

матеріалу і палеографії: кінець II – початок I ст. до н. е. [11, с. 137]. 

Скорочення ΕΥΡΗ, ΠΟΛΥ інтерпретуються, як характерні родові імена 

Евресибіадів [219, с. 67]. Як вважає А. Русяєва [288, с. 182-186], не виключено, що 

Евресибіади поріднилися з Мітрідатом (або людьми, що близько стояли до нього) в 

період входження Ольвії в Понтійське царство. Водночас, з огляду на те, що ім’я 

Стефан, крім розглянутих написів, відомо в Ольвії тільки в перші століття н. е. [107, 

с. 30-31], не виключається, що це ім’я «завезено» в Ольвію разом із його носієм, 

Стефаном, сином Олександра (гіпотеза запропонована проф. О. Габелко). Зміцнення 

впливу Евресибіадів в початковий період входження Ольвії до складу Понтійської 

держави підтверджують імена епонімів Ευρ[.........], Ευρ[.........] і Ευ[........] також 

скорочення ΕΥΡΗ, ΠΟΛΥ. Можливо припустити: якщо карбування мідної монети 

контролювалося аристократичним родом Евресибіадів (ΕΥΡΗ, ΠΟΛΥ), то 
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поновлення, після приблизно 50-річної перерви, карбування срібла зі складною 

монограмою Стефана, як важливий, ймовірно, пропагандистський захід, було 

віддано представнику Мітрідата. 

Опускаючись вниз за рядами ольвійського Каталогу можливо виявити групу 

епонімів Δαϊκ[ράτης ….] – 104 р. до н. е. і Δημ[.......] – 103 р. до н. е. На цьому факті 

слід зупинитися докладніше. Імовірно, Стефан, бувши першим представником 

Мітрідата, залишив свою монограму на монетах. Однак, в 78/77 р. до н. е. 

намісником Мітрідата в Ольвії був якийсь Διογένης Θυaίου. Присвята його 

опублікована [166] в 2005 р. В. Крапівіною і П. Діатроптовим. Водночас, група 

ольвійських монет [372, №2078, 2079] початку I ст. до н. е. із зображенням Афіни в 

шоломі і воїна зі списом і вінком містить скорочення Д, яке можливо трактувати, 

зокрема, як скорочення імені іншого представника Мітрідата – Δ(ιογένης Θυaίου). (З 

огляду на тисячолітню традицію сімейності, можна припустити, лише, як один з 

варіантів, що стратег і градоначальник Істрії Діоген, син Діогена [398, с. 155-165] є 

родичем Діогена Тіеїва, що виконував аналогічну посаду в Ольвії). Літера Δ, як 

відомо, може позначати знак вартості, послідовність емісій, рік правління та інше 

[372, с. 229-230]. Однак, з огляду на те, що практично синхронні монети з ΕΥΡΗ і 

ΠΟΛΥ містять скорочення імен магістратів, літеру Δ також треба розглядати, 

імовірно, як скорочення магістратського імені. Перелічені на початку абзацу імена 

епонімів якраз і відповідають скороченню Δ. Наявність імен магістратів на монетах 

є особливістю монетної справи Ольвії, на відміну від Боспору, де на ранніх монетах 

Мітрідата немає імен магістратів і/або намісників [379, с. 46]. 

Важливою особливістю епонімного Каталогу I.Milet 107 Мілета розглянутого 

періоду (від 89/8 до 54/3 рр. до н. е.) є наявність епонімата Мітрідата VI Евпатора 

(βασιλεὺς Μιθραδάτης), виконаного в 86/85 р. до н. е. Можливо припустити, що і 

ольвійський епонімний Каталог містив ім’я цього діяча, яке, однак, розташовувалося 

в хронологічній лакуні, оскільки фрагмент третього стовпця Каталогу закінчується 

орієнтовно 95-94 р. до н. е. З іншого боку, як обґрунтовано нижче, Мітрідатом в 

Ольвії було ініційовано перехід на літочислення Понту, що і стало, ймовірно, 
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причиною одноразової фіксації Каталогу (див.: Перехід Ольвії на літочислення 

Понту). 

Подальший рух за рядами епонімного Каталогу Ольвії виявляє рік Ἀπό[λλων 

Διός] – 105 р. до н. е. (раніше, в першому наближенні – 89+20 рр. до н. е. [250, с. 150; 

227, с. 445]), тобто рік випуску декрету на честь амісенського кібернета IosPE. I2. 35. 

Тим самим підтверджується зазначена видавцями близькість шрифту цього декрету 

з декретом на честь Стефана. 

Отримана нумізматична інформація обмежує дату декрету на честь Стефана 

(та присвяти I.Olbia 74) 105 р. до н. е. – terminus post quem та приблизно 90 р. до 

н. е. – terminus ante quem. Проте, з урахуванням виконання орієнтовно 110-108 рр. до 

н. е. епонімної посади магістратом ΕΥΡΗ(σίβιος) і дати декрету на честь 

амісенського кібернета (105 р. до н. е.), найбільш реальною датою декрету на честь 

Стефана (та присвята I.Olbia 74) є середина останнього десятиліття II ст. до н. е. Цей 

хронологічний період пов’язується з політичною діяльністю «раннього» Мітрідата в 

Ольвії. Отримані цифри відповідають, як датуванню Ю. Виноградова, так і одному з 

варіантів датування А. Іванчика. 

Декрет IosPE. I2. 35 на честь амісенського кібернета є єдиним документом 

ольвійської лапідарної епіграфіки, в якому використаний термін βασιλικά (в 

значенні «царське постачання, допомога» – χορήγια βασιλικά). Цей факт є 

відмінним аргументом на користь прийнятого дослідниками варіанта реконструкції 

18 ряда декрету на честь Стефана  – ...μετά τά [ιέρα και τά βασιλικά… – «...після 

священних і царських справ»; водночас, царем є Мітрідат VI Евпатор. Використання 

рідкого терміна в двох епіграфічних документах можливо інтерпретувати, як їх 

синхронністю, так і тим, що тексти цих декретів складав той самий γραμμᾰτεύς. 

З урахуванням отриманих нумізматичних матеріалів далі можливо перейти до 

одного з найбільш суперечливих питань інтерпретації написів Стефана: з’ясуванню 

його реального статусу в Ольвії; чи був він представником Мітрідата [60, с. 43] або 

приватним лицем, купцем зі Смірни [107, с. 15-38]. Слід розглянути pro et contra 

гіпотезу про представництво Стефана. Стефан, «припливши» в Ольвію, відзначив 
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цю подію присвятою I.Olbia 74 і, ймовірно, приступив до виконання обов’язків 

намісника Мітрідата. Але за уточненою реконструкцією А. Іванчика [107, с. 15-38] 

текст присвяти I.Olbia 74 не містить будь-яких згадок про статус Стефана, як 

намісника царя. Однак, можливо умовно припустити існування представницьких 

функцій Стефана. У такому статусі він, виконуючи волю царя, реалізуючи надане 

полісами право срібного карбування [173, с. 173], фінансував випуск срібних монет, 

залишивши на них своє ім’я у вигляді монограми. Монети ці мають типологічну 

близькість з монетами Понту і Пафлагонії. Мітрідат завжди проводив зважену і 

продуману фінансову політику [67, с. 128-157; 68, с. 136; 69, с. 61-74; 70, с. 285-296], 

ймовірно, переслідуючи, водночас, популістські, донативні задуми, що відповідає 

його ранній політиці [379, с. 47] у відношенні до полісів. Підтверджується це 

наявністю субератних примірників [213, с. 126] і рідкістю [372, с. 23] розглянутих 

срібних монет, які не могли мати якийсь відчутний вплив на полісні фінанси. 

Безумовно, факт карбування срібної монети мусив знайти відображення в тексті 

декрету на честь Стефана. Більш того, можливо припустити, що головною 

причиною прийняття цього декрету якраз і є карбування монети. Водночас, знову 

стикаємося з аргументом А. Іванчика [107, с. 15-38; 451, c. 99-110], що обґрунтовує 

приватний характер візиту Стефана – в декреті відсутні будь-які згадки про 

суспільні справи Стефана. Більше того, дослідник звертає увагу на використання в 

декреті дієслова ἐπανγέλλε(ται), яке часто застосовується для позначення факту 

фінансування приватними особами різних державних витрат, який відбувся [107, 

с. 18]. Імовірно, саме цим дієсловом схарактеризовано діяльність Стефана, як 

приватної особи з фінансування випуску в Ольвії срібних монет. Ольвійська 

практика організації випуску монет дає декілька різних схем фінансування, 

включаючи кооперування для цієї мети кількох осіб; приватний характер випуску (і 

володіння) досліджуваних монет обґрунтував В. Анохін [6, с. 55]. 

Брак згадок про громадські справи, що привели Стефана до Ольвії, – 

реальний, переконливо обґрунтований А. Іванчиком факт [107, с. 15-38], але саме 

цей факт і створює головну колізію в інтерпретації написів Стефана. Смірнійський 

купець добровільно прибуває в спустошену (меншою мірою постраждали околиці з 
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біднотою [165, с. 70-77]),  що піддається набігам варварів Ольвію (105 р. до н. е. – 

рік Аполлона – рік максимальних труднощів і занепаду Ольвії [477, с. 58-60]) для 

вчинення якихось приватних, торгових справ. Водночас, він споруджує присвяту 

шанованої їм богині Ма з нагоди прибуття (нами простежено увесь «шлях» 

реконструкції тексту присвяти I.Olbia 74, виконаний як Ю. Виноградовим, так і А. 

Іванчиком. Однозначно, визнається реконструкція А. Іванчика [450, с. 1-14]: напис 

I.Olbia 74 присвячено богині Ма). Стефан, можливо, займається торговельною 

діяльністю (заслуговує уваги факт знахідок в Ольвії чаш зі штампами Кірбея і 

Посідея, майстерні котрих розташовувалися, як вважається, в Смірні [462, с. 249-

257]), а також фінансує карбування срібла (з субератними примірниками!). 

Водночас, ольвіополіти вшановують Стефана почесним декретом з витриманим в 

чудових тонах, але вельми туманним описом заслуг ушанованого. Синхронно 

видається і декрет на честь амісенського кібернета також виконаний у захопливих 

виразах через мужність і відвагу особи, яка перебуває на службі у Мітрідата. Існує 

дисонанс між реальними справами смірнійця і амісенця і хвалебними актами на їх 

честь, що відрізняє осіб, наближених до монархів, зазначав Ю. Виноградов [60, 

с. 44]. 

Ольвія останнього десятиліття II ст. до н. е. перебувала в початковій, «м’якій» 

фазі покровительства Мітрідата VI Евпатора; функціонують полісні органи 

самоврядування, Але водночас, домінує якась приватна особа, Стефан, син 

Олександра із Смірни. Статус його відповідає видатній особистості. Така 

суперечність може бути усунута тільки гіпотезою про те, що ця особа, формально 

залишаючись впливовим купцем із Смірни, була неофіційним представником 

Мітрідата в Ольвії. Цілком закономірним виглядає та обставина, що Евпатор не міг 

(а, швидше за все, і не хотів) відразу ліквідувати у знову придбаних землях полісне 

самоврядування з усіма його інститутами [67, с. 128-157; 68, с. 136; 69, с. 61-74; 70, 

с. 285-296]. Так чи інакше, зв’язок Стефана з Мітрідатом VI Евпатором (або його 

оточенням) проглядається досить чітко [144, с. 141-160; 135, с. 31-41]. Подальший 

розвиток політики Мітрідата, ймовірно, ілюструється написом з Істрії [68, с. 129; 

398, с. 155-165], що датується 90-89 рр. до н. е., де згадуються полісні органи 
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самоврядування поряд з титулом намісника Мітрідата, Діогена Діогенова (Διογένης 

Διογένου) як στρατηγòς είς την πόλιν ήμων (або στρατηγòν της πόλεως). Нарешті, 

останній в цьому ланцюжку документ чітко окреслює «жорстку» політику 

Мітрідата – це вже згадувана ольвійська присвята [166, с. 63-67] 78/77 р. до н. е. 

Діогена Тіеїва (Διογένης Θυaίου), який мав титул στρατηγòς κaί ‘επί της πόλεως без 

згадки полісних структур. У реальності, ймовірно, ситуація була складніше і мала 

регіональні особливості для кожного поліса [68, с. 125], Але загалом, розглянута 

послідовність історичних документів вірно ілюструє еволюцію політичних поглядів 

Мітрідата щодо підвладних йому полісів. 

Перехід на літочислення Понту. Насамперед, треба розглянути декрет Ольвії 

IosPE. I2. 33. Цей декрет (=SEG 28:647,1) являє великий інтерес для дослідження, 

оскільки має датовочну формулу з фрагментом імені жерця-епоніма Ольвії: 

[ἱερωμένου] Λην[α]ίου τ[οῦ ……μη]νὸς Ἀνθεστηρ[ιῶνος]… [129, с. 82-88]. 

Обстоюючи синхронний характер Каталогу, В. Яйленко [387, с. 281] стверджує, що в 

Каталозі «...якраз бракує здебільшого імен відомих нам жерців...». Зокрема, 

дослідник вважає, що патронім жерця Лінея з декрету IosPE. I2. 33 починався 

літерою Т, а Ліней з Каталогу був сином Геродора (Λήναιος Ἡροδώρου). В. 

Яйленко не врахував, що видавець фрагментованого декрету IosPE. I2. 33, цілком 

обґрунтовано, читав літеру «τ» як початкову в артиклі, що поставлений перед 

патронімом Лінея, тобто [ἐπὶ ἄρχοντος?] Ληναίου τ[οῦ...] (або Т[...]). Загалом, 

варіант реконструкції, запропонований В. Яйленком, має право на існування, Але 

найбільш ймовірно, літера «τ» тут є частиною артикля. Річь у тому, що ім’я Λήναιος 

неодноразово присутнє в Каталозі, і для датуючих цілей тут потребувалася, 

ймовірно, вказівка патроніма. Присутність повного імені епоніма (з артиклем τοῦ, 

попереду патроніма) в написі IosPE. I2. 33 пояснюється існуванням епоніма 301 р. до 

н. е. Λήναιος Ἡροδώρου. Більше того, з урахуванням поширення в Ольвії імені 

Λήναιος не виключено, що епоніми з аналогічним ім’ям були присутні і в 

хронологічних лакунах Каталогу (290-227 рр. до н. е. і 184-111 рр. до н. е.). 

Дослідниками з палеографічних міркувань декрет IosPE. I2. 33 (SEG 28:647,1) 
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датується III-II ст. до н. е. Заразом, раніше [219, с. 80] цей декрет був мною 

помилково інтерпретований роком епоніма 301 р. до н. е. Лінея Геродорова 

(Λήναιος Ἡροδώρου). Проведене нижче дослідження деяких мовних форм 

ольвійських декретів дає змогу уточнити датування фрагментованого декрету IosPE. 

I2. 33. У декреті присутня «нова» мовна форма βουλ]ῇ (у поєднанні зі «старою» 

формою...καὶ δήμωι...), яка вперше зазначена в ольвійських декретах на честь 

амісенського кібернета IosPE. I2. 35 і Стефана, сина Олександра, смірнійця, що 

датуються орієнтовно 105 р. до н. е. (див. вище). Більше того, збігається і шрифт 

декретів IosPE. I2. 33 і IosPE. I2. 35. На цій підставі декрет IosPE. I2. 33 можна, 

імовірно, віднести до групи написів, пов’язаних з протекторатом Мітрідата VI 

Евпатора в Ольвії і датувати не раніше рубежу II-I ст. до н. е. Водночас, зважаючи 

на збережені початкові літери імен епонімів Ольвії в третьому стовпці Каталогу, 

його неможливо датувати 110-100 і пізніше 97-95 рр. до н. е. 

Запропоноване вище датування та інтерпретація декрету IosPE. I2. 33 

[ἱερωμένου] Λην[α]ίου τ[οῦ...... μη]νὸς Ἀνθεστηρ[ιῶνος] [129] дає нагоду виділити 

групу ольвійських декретів, хронологічно обмежену рубежем II– I ст. до н. е., які 

містять датовочні формули [ἱερωμένου {ἐπὶ ἱερέω}]. Окрім декрету IosPE. I2. 33, до 

цієї групи можливо віднести декрет IosPE. I2. 35 (=SEG 28:647,2) на честь 

амісенського кібернета, датований роком Аполлона (105 р. до н. е.), який був після 

Посідея Анаксагорова: [ἱερωμένου Ἀπόλλωνο]ς τοῦ μετὰ Ποσίδεον Ἀναξα[γόρου]... 

Вотівно-будівельний напис I.Olbia 75 (=SEG 42:708) про будівництво (або ремонт) 

вежі Ареса рубежу II–I ст. до н. е. також містить датовочну формулу, зокрема, 

аналогічно декрету IosPE. I2. 33, із зазначенням місяця: [ἱερωμένου τοῦ δεῖνος μηνὸς 

Κ]υανεψιῶνος [ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος τοῦ πυλῶνο]ς Ἄρηος [καὶ……. ἐκ τῶν ἰδίων(?)] 

ἐπεμελήθη. На жаль, ім’я епоніма не збереглося. До групи документів, що 

розгладшається, можливе і віднесення декрету I.Olbia 17+21+30+120 (=SEG 34:759) 

на честь такого-то, сина Зобія [ἱερωμένου Ἀνα]ξιμένους [μηνὸς… ἔ]δοξε βουλῆι [καὶ 

δήμωι· (e.g.) οἱ ἄρχοντες εἶπαν· ἐπειδὴ] [….ιος Ζωβίου (ethnicum)...]. Водночас, 
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вельми вірогідна ідентифікація епоніма 97 р. до н. е. Ἀν[…………] зі згадуваним в 

цьому декреті жерцем-епонімом.....Ἀνα]ξιμένους (традиційне датування декрету 

I.Olbia 17+21+30+120 (=SEG 34:759) за палеографією орієнтовно 250-200 рр. до н. е.). 

На користь запропонованого датування свідчить, по-перше, монументальний 

шрифт, яким виконаний цей декрет. Монументальний шрифт, поряд з курсивним і 

розвинутою стадією перехідного (незрозуміло, чому Ю. Виноградов [52, с. 256] 

проігнорував існування в Ольвії монументального шрифту на рубежі II-I ст. до н. е.), 

широко застосовувався в Ольвії в цей період, про що свідчать присвята I.Olbia 76 

Полімеда Ка[ллісфенова?] (Πολυμήδης Κα[…) і присвята 78/77 р. до н. е. Діогена 

Тіеїва (Διογένης Θυαίου) [166]. По-друге, віднесенню декрету I.Olbia 17+21+30+120 

до рубежу II-I ст. до н. е. не суперечать і використані мовні форми декрету (див. 

нижче статистичні моделі в підрозділі про декрет на честь Нікерата). У розвиток 

гіпотези А. Іванчика [107, с. 30] про наявність в перших рядах декрету на честь 

Стефана, сина Олександра, згадки про ейсегетів, не виключено, що цей декрет також 

містив датовочну формулу, з огляду на хронологічні відповідності (попереднє 

опрацювання питання про належність фрагмента IosPE. I2. 33, з якого збереглася 

лише верхня його частина, декрету на честь Стефана, сина Олександра, дало 

негативний результат). Представлені матеріали дають нагоду запропонувати 

гіпотезу про активне використання епонімної датовочної формули в ольвійських 

декретах тільки в початковий період протекторату Мітрідата VI Евпатора. Водночас, 

отримує пояснення і єдиний «випадаючий» з розглянутої вибірки написів декрет 

I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова [191, с. 142-149], прийнятий за часів жерця 

Теогейтона (Ἱερωμένου Ἡρογείτονος...), і який досить надійно датується 240-227 рр. 

до н. е. (проте, є, менш реальний, альтернативний варіант датування на 2 покоління 

пізніше, пов’язаний з традиційною спадкоємністю імен). Відомо, що датовочна 

формула цього декрету вирізана на похилій поверхні карниза, тобто була додана 

пізніше, дуже ймовірно, щоб залагодити якісь колізії, пов’язані з прийняттям цього 

декрету [219, с. 85]. 
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Отже, дослідження питання про завершення ведення Каталогу пов’язане із 

з’ясуванням причини його видання в умовах мінливої суспільно-політичної ситуації 

в Ольвії в першій третині I ст. до н. е. Далі, як приклад логічно обґрунтованих 

здогадок про причини видання Каталогу, цитується дослідження В. Яйленка [387, 

с. 283], котре зараховує Каталог до III ст. до н. е.: «...Причини складання Каталогу, 

швидше за все, криються в тих умовах, в яких опинилося місто після розгрому його 

хори орієнтовно з середини III ст. Безсумнівно, що частина вільного і залежного 

населення хори перемістилася під укриття міських стін, і нова демографічна та 

суспільна ситуація, мабуть, вимагала конкретної поіменної фіксації повноправних 

членів громадянського колективу, що мали право голосу під час обговорення та 

вирішення полісних справ. Навряд чи підлягає сумніву, що місцевий устрій 

відповідно до загального характеру античного демократичного поліса був 

демократією для обмеженого числа людей, орієнтовно 300 осіб, які вважалися 

повноправними. В елліністичну епоху відбувався розмив суспільних перепон у 

цивільному колективі полісів завдяки включенню в нього ксенів, відпущеників та 

інших категорій населення. В Ольвії III ст. ця тенденція виражена дуже слабо 

(якщо саме її відображає незначна кількість осіб з побутовими іменами в каталозі), 

і цю обставину, мабуть, слід відносити не на рахунок упокорених джерел, а на 

рахунок консерватизму місцевих полісних традицій». 

Серед найбільш вірогідних причин видання Каталогу є перехід Ольвії на 

«віфінсько-боспорську» еру (що зажадало виконати фіксацію попереднього 

літочислення), або наступне повернення до епонімного літочислення після 

послаблення (смерті) Мітрідата. (Ця гіпотеза передбачає одночасну фіксацію 

епонімних каталогів і в інших полісах, підвладних Мітрідату VI Евпатору. Матеріал 

статей проф. О. Габелко [67, с. 128-157; 68, с. 136; 69, с. 61-74; 70, с. 285-296] 

збігається з отриманими відомостями про перехід Ольвії на «віфінсько-боспорську» 

еру). З цих двох причин набагато більш реальною є перша, оскільки період 

послаблення Мітрідата збігається з максимальним занепадом Ольвії. Жителям міста 

в 60-ті рр. до н. е. було, ймовірно, не до Каталогу. Слід також зауважити, що 

видання Каталогу після 60-х рр. до н. е. суперечить історичним фактам. У кожному 
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разі, наявні втрати Каталогу визначають гіпотетичний характер виявлення причин 

видання Каталогу в камені. 

Розглянуті матеріали створюють можливість висунення нової історичної 

гіпотези: в період «раннього» Мітрідата VI Евпатора (рубіж II-I ст. до н. е.) державні 

документи Ольвії, ймовірно, складалися (та/або контролювалися) іногородніми 

особами, а не традиційним секретарем Ради. Про це свідчить «стрибкоподібна» 

поява на рубежі II-I ст. до н. е. епонімних формул і «нових» орфографічних форм 

(наприклад, пропуски iota mutum) в написах. Отже, існуюче уявлення про відносну 

самостійність Ольвії на ранньому етапі протекторату має бути доповнене; при 

формальному збереженні й функціонуванні інститутів полісного самоврядування, в 

цей період Ольвія, очевидно, реально контролювалася неофіційними 

представниками Мітрідата. До них можливо віднести смірнійського купця (і 

монетного магістрата) Стефана, сина Олександра, на відміну від поставленого 

пізніше офіційного «стратега і градоначальника» Діогена Тіеїва. Неофіційний статус 

міг мати і якийсь син Зобія (SEG 34:759), а також невідомі особи, на честь яких були 

видані декрети [194, с. 7-12] I.Olbia 36, I.Olbia 38. З огляду на критичну ситуацію в 

Ольвії на рубежі століть, добровільний приїзд цих осіб виглядає малореальним; 

прибували вони, ймовірно, виконуючи волю царя, маючи відповідні легенди, 

наприклад, купецькі справи. 

Уведення епонімних формул на рубежі II-I ст. до н. е. свідчить про те, що 

Мітрідатом VI Евпатором в Ольвії здійснювалася, зокрема, цілеспрямована 

підготовка до переходу на «віфінсько-боспорську» еру; випуск групи написів з 

епонімною датовочною формулою зажадав подальшу фіксацію в камені і 

епонімного Каталогу. Встановлення «віфінсько-боспорської» ери в Ольвії, тобто 

завершення ведення епонімного Каталогу IosPE. I2. 201, відповідно до третього 

стовпця Каталогу, відбулося не раніше 95+2/-4 р. до н. е. Підтверджує цю гіпотезу 

датована вже 220 р. нової ери (78/77 рр. до н. е.) присвята Діогена Тіеїва. 

Обґрунтовано припускаючи одномоментне уведення «віфінсько-боспорської» ери в 

інших причорноморських полісах, підвладних Мітрідату (тема окремого 

дослідження), можливо зазначити, що фанагорійський декрет SEG 41:625 про 
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найманців (88/87 р. до н. е.) датується вже цією ерою. О. Габелко [67, с. 128-157; 68, 

с. 136; 69, с. 61-74; 70, с. 285-296] обґрунтовано вважає перехід на нову еру на 

Боспорі орієнтовно у 95 р. до н. е., чому не суперечить епонімний каталог IosPE. I2. 

201. На перший погляд, викликає здивування тривалий процес підготовки Ольвії до 

уведення «віфінсько-боспорської» ери (наприклад, С. Р. Тохтасьєв у приватному 

листі до здобувача зазначив, що такі питання вирішувалися тоді відразу, «...узяв та 

розпорядився перейти на нову еру і календар... або запропонував Раді та народним 

зборам зробити це...». Однак, здається, що така думка не враховує специфіку 

ранньої політики Мітрідата в Ольвії: тонку й дипломатичну. Імовірно, років через 

п’ятнадцять Мітрідат, ольвійські (і не тільки!) питання дійсно вирішував відразу). 

Однак, з урахуванням існування неофіційних представників, обережної і 

дипломатичної політики «раннього» Мітрідата на підвладних йому територіях [135, 

с. 31-41; 365, с. 172-177; 366, с. 661], цей факт, ймовірно, закономірний; перші роки 

протекторату Мітрідата VI Евпатора в Ольвії характеризуються надзвичайно 

акуратними і дипломатичними діями, спрямованими, ймовірно, на набуття 

популярності монарха. Не виключено, що неофіційні посланці Мітрідата – Стефан, 

син Олександра, і такий-то, син Зобія тощо, прибули в Ольвію щоб «підготувати 

ґрунт» для відповідного звернення ольвіополітів по допомогу. Також не виключено, 

що неофіційними посланцями могли бути і особи, на честь яких прийняті декрети 

(або декрет) I.Olbia 36, I.Olbia 38. Як варіант, Мітрідат VI Евпатор очікував на 

«ювілейний» 200 рік «віфінсько-боспорської» ери (97/96 р. до н. е.) для уведення 

нового літочислення на підпорядкованих йому землях. 
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3.5 Просопографія післягетської Ольвії (вступ). 

 

Спадкоємність. Приблизно через 20-30 років після гетcького розгрому 

(відбувся орієнтовно 55 р. до н. е.) почалося відродження Ольвії. Відповідно до 

думки В. Крапівіної [169; 74, с. 3-4; 165, с. 70-77], грецька основа переважала у 

відродженні після гетського розгрому. Очевидно, насамперед, для відновлення 

Ольвії повернулися елітні роди, які залишалися в місті аж до гетського розгрому. 

Імовірно, в період «лихоліття» елітні родини не ховалися на придніпровських 

городищах, а виїхали в інші поліси. Так, наприклад, Нікерати, ймовірно, 

влаштувалися в Херсонесі (див. нижче), а Евресибіади, на думку А. Русяєвої, – в 

Синопі (виїздом Евресибіадів до Сінопи А. Русяєва [288, с. 184] дуже переконливо 

пояснює проникнення в цей рід імен, що мають перські коріння: Оронт, Абаб). 

Інформація про елітні роди пізньоелліністічного часу міститься в лапідарних 

написах кінця II – початку I ст. до н. е. і у фрагментованому, третьому стовпці 

епонімного Каталогу, що хронологічно охоплює період з 110 до 94 рр. до н. е. Саме 

тому, доцільно ще раз розглянути просопографічну інформацію, як прикінцевого, 

третього стовпця Каталогу, так і деяких написів кінця II – початку I ст. до н. е. (на 

жаль, змістовні в плані просопографії, надгробний напис IosPE. I2. 226 і присвята 

IosPE. I2. 192 рубежу II-I ст. до н. е. не ввійшли у розглянуту групу, оскільки ще 

перебувають у стадії дослідження). 

Каталог. Фрагментований третій стовпець Каталогу містить імена 

Евресибіадів (Ευρ[....], Ευρ[....], Ευ[...]), Діонісіїв (Ποσ[ιδέος Αναξαγόρου], 

Ἀν[αξιμένος?]), Аристокритидів-Сократидів або Геросонів-Геродорів (Φιλ[...]), 

ймовірно, Батаків (Βά[τακος? τοῦ δεῖνος]), ймовірно, Агатинів (Ἀγ[αθινος? τοῦ 

δεῖνος]) також групу фрагментів імен невизначеного походження (Δημ[...], Ἱκ[έσιος], 

Α̣[...]). Відомий у догетській Ольвії другорядний рід Дайкратів-Аристодемів, 

представлений в третьому стовпці Каталогу епонімом 104 р. до н. е. Дайкратом 

(Δαϊκ[ράτης...]), в послягетській Ольвії не простежується. 
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Декрети на честь Стефана Олександрова і сина Зобія. Декрет і присвята 

Стефана, сина Олександра, смірнійця [107, с. 30; 231, с. 166-173; 472, с. 147-150] 

кінця II – початку I ст. до н. е., вперше в догетській Ольвії згадує ім’я Стефан 

(Στέφανος). Оскільки це ім’я трапляється в Ольвії і в перші століття н. е. [107, с. 30-

31] (IosPE. I2. 83, 95), не виключено, що воно «завезено» в Ольвію разом із його 

носієм, Стефаном, сином Олександра (гіпотеза запропонована проф. О. Габелко у 

приватному листуванні зі здобувачем). Аналогічно, ім’я Зобій (Ζωβίος) вперше 

згадується в Ольвії на рубежі II–I ст. до н. е. в декреті I.Olbia 17+21+30+120 (= SEG 

34: 759) на честь такого-то, сина Зобія (див. вище), та трапляється в двох присвятах 

Ольвії ΙΙ–ΙΙΙ ст. н. е. – Ζώβεις Ζώβει (IosPE. I2. 176) і Ζώβεις Ζώβειτος (IosPE. I2. 105). 

Ймовірно, в обох присвятах йдеться про ту ж саму особу (лінгвістичні, зокрема, 

діалектологічні, особливості догетського и післягетського варіантів написання імені 

Зобій (Ζωβίος = Ζώβεις) та інших імен не є темою цього дослідження). 

Присвята Полімеда I.Olbia 76. Перша спроба пошуку спадкоємності між 

догетською і ранньоримською просопографією Ольвії зроблена раніше [219, с. 67]. 

Присвята I.Olbia 76 невідомому божеству якогось Полімеда, сина Ка.... (Πολύμηδης 

Κα...) за брата, на думку видавця, на основі палеографії та, що  супроводжує, 

матеріалу належить до рубежу II-I ст. до н. е. (рис. 25). Родове ім’я Полімед свідчить 

про належність дедіканта до роду Леократидів-Евресибіадів, що також підтверджено 

переважанням цього роду (разом із Діонісіями) в політичній і культовій еліті Ольвії 

після 230 рр. до н. е., аж до гетського розгрому. Патронім Полімеда обережно 

відновлюється як Каллісфен (Καλλισθένους). Видавець [11, с. 137], не маючи 

матеріалів про походження Полімеда з роду Леократидів-Евресибіадів також 

пропонує як кращий варіант ім’я Каллісфен. За таким відновленням в першому ряду 

пам’ятки міститься 21 літера, у другому – 22; з урахуванням пробілу між останньою 

літерою імені та передбачуваним патронімом, довжина обох рядів виявляється 

абсолютно рівною. Датування пам’ятки I.Olbia 76 визначається на основі 

просопографічних відомостей про рід Леократидів-Евресибіадів [234, с. 249]: пік 

активності особи на ім’я Πολύμηδης Καλλισθένους належить до 97 р. до н. е., 
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діапазон активності – 112-82 рр. до н. е. Ця пам’ятка може бути сполучною ланкою 

між догетською і ранньоримською просопографією Ольвії, оскільки містить спільні 

просопографічні ознаки з найбільш ранньою пам’яткою ранньоримської Ольвії – 

присвятою IosPE. I2. 181 Абабом Каллісфеновим портика, побудованого на власні 

кошти імператору Августу (27 р. до н. е. – 14 р. н. е.), Тіберію (14-37 рр. н. е.) і 

народу. Присвята IosPE. I2. 181 Абаба Каллісфенова є однією з небагатьох точно 

датованих пам’яток і датується дослідниками [385, с. 47] до 4-18 рр. н. е. Дедікант 

присвяти IosPE. I2. 181 Абаб Каллісфенов має спільний патронім з дедікантом 

присвяти I.Olbia 76 Полімедом Каллісфеновим. На цій основі датування присвяти 

IosPE. I2. 181 Абаба також може бути обчислено і за датою присвяти Полімеда 

I.Olbia 76 (100-93 рр. до н. е.) на основі спадкоємності родових імен (як четверте 

покоління). Розрахунково присвята IosPE. I2. 181 датується 20-27 рр. н. е., що досить 

близько до фактичної дати її випуску орієнтовно 4-18 рр. н. е. Слід зазначити, що А. 

Русяєва [288, с. 184] також імовірно, вважає Абаба Каллісфенова до роду 

Евресибіадів. Батько Абаба, якийсь Каллісфен, син такого-то, є, імовірно, одним з 

перших представників знатного роду Евресибіадів, який прибув для відновлення 

Ольвії після гетського розгрому. Пік активності цієї особи «тяжіє» до 7 р. до н. е., 

діапазон активності – 22 р. до н. е. – 8 р. н. е. (або 27 р. до н. е. – 13 р. н. е.). 

Розвиваючи далі цю гілку, можна обґрунтовано припускати, що монета першого 

архонта Ка(ллісфена?) [6, № 356], яка датується В. Анохіним 64-65 рр. н. е., а 

Нечитайло [214, № 614] – 54-55 рр. н. е. випускалася за часів прота – онука цієї 

особи, пік активності якої належить до 53 р. н. е. Просопографічно задовільно 

датуються [219, с. 67] також написи Оронта Абабова: почесний декрет Візантія 

IosPE. I2. 79 і присвята IosPE. I2. 182 на честь Оронта Абабова [219, с. 67] (табл. 62). 

Достатньо аргументована думка А. Русяєвої [288, с.182-186] про те, що Евресибіади 

поріднилися з Мітрідатом (або з близькими до нього людьми) в період входження 

Ольвії в Понтійське царство. 

Просопографічне датування напису I.Olbia 90. Цей напис (рис. 28), що 

датується видавцями за палеографією кінцем I – першою половиною II ст. н. е., 

привернув увагу тим, що в ньому містяться імена, ймовірно, Евресибіадів (Діонісіїв) 
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(Εὑρησιβίος Ἀναξιμένους τὸ β) і Батаків (Βαταγος Αδωλου). Це відкриває 

теоретичну можливість для виконання просопографічного датування пам’ятки. 

Ольвійський рід Батаків, представлений в Каталозі виконанням епонімної посади в 

313 р. до н. е. Βάτακος Τιμοθέου і в 223 р. до н. е. – Κόνων Βα[τάκου] (табл. 63). 

Неважко помітити, що обидва епоніма розділяє ідеальний хронологічний діапазон в 

три покоління ((313 – 223) = 90 / 3 = 30), що відповідає традиції спадкування 

родових імен. Привертає увагу також лінія з третього стовпця Каталогу з 

фрагментом імені епоніма 96 р. до н. е. ΒΑ[....]. Є деякі підстави для ідентифікації 

цього фрагмента з Батаками, оскільки цей рід широко представлений в післягетській 

Ольвії. Однак, дослідження фрагмента догетської родовідної гілки Батаків показує, 

що традиція успадкування родового імені тут вже була, імовірно, порушена. (Для 

епоніма 96 р. до н. е. ΒΑ[....] ця традиція порушується [234, с. 251], як за 

розрахунком за епонімом 313 р. до н. е., так і за епонімом 223 р. до н. е. Пік 

активності епоніма ὁ δεῖνα Βατάκου «тяжіє» до 100 р. до н. е. під час фактичного 

виконання епонімата якимсь Βά[τακο]ς? τοῦ δεῖνος у 96 р. до н. е.). Водночас, не 

виключена можливість реконструкції імені епоніма, представником іншого роду, як, 

наприклад, Баттіон тощо. Для виключення впливу випадкового чинника можлива 

побудова гіпотетичного родовідного древа Батаків для перших століть н. е. на 

підставі тільки «надійних» епоніматів 313 і 223 рр. до н. е., виключивши епонімат 96 

р. до н. е. Водночас, слід врахувати, що в ольвійській післягетській ономастиці ім’я 

Βάτακος не зафіксовано; відповідно до гіпотези видавців I.Olbia 85 йому відповідає 

ім’я Βάταγος. Очевидно, відповідають імені Βάτακος також імена Βάδακος (IosPE. 

I2. 104; I.Olbia 85), [Βα]δά[κης?] (IosPE. I2. 104), Βάδαγος (IosPE. I2. 137), Βάξαγος 

(IosPE. I2. 84), Βάδατο(υ)ς (IosPE. I2. 685). Необхідно зазначити існування у роду 

Батаків осіб з іменами, що збігаються з патронімом, наприклад, напис IosPE. I2. 104 

рубежу II-III ст. н. е. згадує якогось Β]αδά[κο?]ς Βαδάκου]. Порушення традиції 

спадкування родових імен є ускладнювальним чинником для подальших 

просопографічних досліджень. Заразом, особливістю присвятних написів Ольвії 
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перших століть н. е. є присутність списків імен з різних родів. Це створює 

можливість виконання просопографічних датувань з використанням такого 

інструменту як перетин інтервалів активності. 

Формально розрахункові піки активності осіб, які мають імена Βά[τακο]ς? τοῦ 

δεῖνος, «тяжіють» до ряду: 47 р. н. е., 107 р. н. е. У той самий час особи, що мають 

патронім ὁ δεῖνα Βατάκου, «тяжіють» до такого ряду: 17 р. н. е., 77 р. н. е., 137 р. 

н. е. Присвята I.Olbia 85 датована видавцями 50-100 рр. н. е. зі згадкою особи на ім’я 

Πιδανος Βαδακου відповідає розрахунковому 77 р. н. е. (62-92 рр. н. е.) ὁ δεῖνα 

Βατάκου. Аналогічно, напис I.Olbia 90 зі згадкою Βαταγος Αδωλου кінця I – 

початку II ст. н. е. (за часів архонта Евресибія, сина Анаксимена вдруге) відповідає 

розрахунковому 107 р. н. е. (92 -122 рр. н. е.). 

Важливо з’ясувати, чи є ще які-небудь підтвердження цієї простої теоретичної 

та, на жаль, формальної конструкції. В цьому випадку на допомогу приходить 

згадка в написі I.Olbia 90 особи, яка належить до гілок Евресибіадів або Діонісіїв: 

Εὑρησιβίος Ἀναξιμένους. Раніше встановлено, що для імені Евресибій традиція 

чергування родового імені, очевидно, постійно не витримувалася. А ось у 

відношенні імені Анаксимен можливо існування такої традиції (табл. 64). Епонім 

Ἀν[αξιμένος τοῦ δεῖνος], згідно з Каталогом, виконав посаду в 97 р. до н. е. Це 

означає, що піки активності осіб з патронімом ὁ δεῖνα Ἀναξιμένους «тяжіють» до 

ряду: 53 р. н. е., 113 р. н. е. Очевидна близькість розрахункових значень 107 р. н. е. 

(Πιδανος Βαδακου) і 113 р. н. е. (Εὑρησιβίος Ἀναξιμένους (I)) для двох незалежних 

персонажів присвяти I.Olbia 90. Важливо зазначити, що родовідна гілка з реальними 

історичними особами з ім’ям Анаксимен простежується надалі. Батько цього 

Евресибія Анаксименова (I), хтось Анаксимен Евресибіїв (I), виконав у 80/81 р. н. е. 

посаду архонта, на що вказують монети ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥ ΕΥΡΗΣΙΒΙΟΥ. 

Розрахунковий пік активності цієї особи – 83 р. н. е. – ідеально збігається з 

датуванням монет за В. Анохіним [6, № 369-371]. Не виключено також що онук 

цього Анаксимена Евресибіїва, архонт ΑΝΑΞΙ(μένος) (див. табл. 64 – Ἀναξιμένος 
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Εὑρησιβίου (II)) (розрахунковий пік активності – 143 р. н. е.) залишив монети з 

легендою ΑΝΑ ΞΙ, датовані орієнтовно 161–180 рр. н. е., за В. Анохіним [6, № 376-

378]. Тим часом датування і класифікація монет ΑΝΑ ΞΙ, що розглядаються, 

запропоновані іншими дослідниками, істотно різняться між собою. Це означає, що 

подальше дослідження видається досить складним. Також поки не ясно, до якої з 

розглянутих вище історичних особистостей, діда чи внука, віднести персонажа 

присвяти IosPE. I2. 131. Анаксимена Евресибіїва, хоча я більше схиляюся 

ідентифікувати його з особистістю, пік активності якої припадає на 83 р. н. е. Далі, 

син Анаксимена Евресибіїва (II), Анаксимен Анаксименів (I) є дедікантом присвяти 

IosPE. I2. 132, яка видана за часів архонта Гікесія Майакова. Датування цієї присвяти 

досить надійно визначається за датою монет Гікесія Майакова [6, № 380 ; 214, №700-

701]: 160-180 рр. н. е. Треба зауважити, що це датування також відмінно 

«вписується» в розрахункову родовідну гілку Анаксименів. Хоча формально 

можливо стверджувати, що датування присвяти I.Olbia 90 «тяжіє» до діапазону 107-

113 рр. н. е., «бити в литаври» з приводу отриманих числових збігів, на даному етапі 

передчасно. Чи є просопографічне датування реальним інструментом дослідження 

для перших століть н. е., можливо буде зрозуміти тільки після проведення 

системного дослідження ольвійських написів римського часу. Більш того, 

переглядаючи наведений матеріал, неможливо не зазначити складність його читання 

та усвоєння, що пов’язано з великою кількістю пов’язаних між собою історичних 

осіб. Аналогічна проблема має місце і в статті П. Каришковського [138, с. 73-95]. 

Отже, нагальною потребою подальшого дослідження є, щонайперше, розроблення 

адекватного способу презентації матеріалів перших століть н. е.  

 Датування декрету IosPE. I2. 34 на честь Нікерата Папіїва. Завершують це 

дослідження матеріали про передатування декрету на честь Нікерата Папіїва [237]. 

Ольвійський декрет IosPE. I2. 34 на честь Нікерата, сина Папіїва традиційно 

датувався другою половиною II – першою половиною I ст. до н. е. Зокрема, 

першовидавець декрету В. Латишев [186, с. 139-141] відносив цей документ до часу 

«...незадовго до гетського розорення...», до перших десятиліть останнього століття 

до н. е. П. Каришковський [119, с. 99] вважав вірогідним датування декрету 
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останніми роками II ст. до н. е. Особливо зазначимо те, що Т. Кніпович [148, с. 26; 

150, с. 20-22], спочатку [145, табл. 1, №119] віднесла декрет до I ст. до н. е., а згодом 

утрималася від датування цього документа, вважаючи за необхідне спеціальне 

вивчення його палеографії та орфографії. Однак, після виходу в світ монографії Ю. 

Виноградова [52, с. 184] в науці встановилося досить вузьке датування цього 

декрету першими двома десятиліттями II ст. до н. е. Ю. Виноградов, однак, не 

виконував фундаментальне дослідження цього документа, на відміну від декретів на 

честь Антестерія, Каллініка, Тімесілея тощо. Приводом до запропонованого нижче 

перегляду датування декрету IosPE. I2. 34 послужила спроба його просопографічної 

інтерпретації [219, с. 89] на основі синхронізованого епонімного Каталогу IosPE. I2. 

201. Водночас, «сліди» декрету IosPE. I2. 34, на відміну від інших значних 

документів Ольвії (I.Olbia 24, 26, 71, 125, 168; I.Olbia 28+29 +123+IosPE. I2. 240; 

IosPE. I2. 25+31, 32, 35, 76, 77, 78, 161, 163, 179, 180, 190, 191, 196, 210; IG 813, IG 

814; SEG 58:766), в Каталозі виявилися відсутніми; були знайдені тільки непрямі 

свідчення посилення роду Нікератів в Ольвії наприкінці III – початку II ст. до н. е. 

[219, с. 89]. Це і визначило необхідність проведення оцінки аргументів Ю. 

Виноградова і, відповідно, перегляду датування декрету IosPE. I2. 34. Нижче 

представлені етапи аналізу декрету IosPE. I2. 34 для уточнення його датування. 

Водночас, традиційні палеографічні та лінгвістичні студії, чимала увага яким 

приділялася дослідниками декрету раніше, тут не претендують на повноту. 

Палеографічні аналоги декрету IosPE. I2. 34. Одним з перших аргументів в 

датуванні декрету IosPE. I2. 34 Ю. Виноградов назвав збіг його шрифту [52, с. 184, 

прим. 26] з надписами першої половини II ст. до н. е. Водночас, до першої половини 

II ст. до н. е. дослідник, погоджуючись з видавцями I.Olbia, відніс присвяту I.Olbia 

74, декрет I.Olbia 34 і декрет I.Olbia 21+30+120. 

Присвяту I.Olbia 74 Стефана, сина Олександра зі Смірни надалі Ю. 

Виноградов [60, с. 42-45] передатував часом Мітрідата VI Евпатора. Виконавши 

фундаментальне вивчення присвяти I.Olbia 74, А. Іванчик [107, с. 30; 450] відніс цей 

документ до часів від Скілура до Мітрідата; дослідник також висловив переконливу 

версію про причину передатування Ю. Виноградовим посвяти: ідентичність 
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персонажа (Стефан, син Олександра зі Смірни) в декреті на честь Стефана [107, 

с. 30], датованого кінцем II ст. до н. е. Справедливість цього передатування може 

бути підкріплена власними дослідженнями [231, с. 166-173; 472, с. 147-150] з 

розшифровки складної монограми на срібній монеті 110-100 рр. до н. е. ім’ям 

згадуваного вище Стефана. 

В editio princeps декрет I.Olbia 34 з палеографії датується кінцем III – 

першими десятиліттями II ст. до н. е., що прийнято Ю. Виноградовим [52, с. 184, 

прим. 26]. Тим часом, фрагментований декрет I.Olbia 34 може бути віднесений до 

відокремленої групи лапідарних написів Ольвії, що містять фонетичний феномен. 

(Декрет IosPE. I2. 32 в честь Протогена; посвята IosPE. I2. 189 жерців Агрота та 

Посідея за свого батька Діонісія (сина Діонісія); вперше опублікований декрет про 

стягування (боргу) [232, с. 452-463], декрет I.Olbia 34 зі згадкою села ольвійської 

хори; декрет I.Olbia 26 на честь Діонісія Тагонова; посвята I.Olbia 68 жерця Агрота; 

посвята Глікєї I.Olbia 69. В цю групу написів, імовірно, потрапляє і ольвійський 

декрет IScM I 65 з Драгомірни [152, с. 297-318; 229, с. 197-198]. У цій групі написів 

Ольвії присутній фонетичний феномен, у тому числі, заміна артикля τήν на τήμ (τόν 

→ τόμ; τῶν → τῶμ), що має фонетичну основу [421; 497, с. 588-595, 624-632]. Цей 

феномен використовувався в лапідарній епіграфіці Ольвії орієнтовно 250-225 рр. до 

н. е. З урахуванням згадки села ольвійської хори датувати декрет I.Olbia 34, 

очевидно, слід орієнтовно 250 рр. до н. е. Безумовно, загальною палеографічною 

ознакою декретів I.Olbia 34 і IosPE. I2. 34 є наявність коливань в написанні альфи 

(див. нижче). 

Декрет на честь такого-то, сина Зобія I.Olbia 21+30+120 В. Яйленко [383, 

с. 216] доповнив фрагментом I.Olbia 17 (SEG 34:759 =I.Olbia 17+21+30+120); 

документ загалом датується цим дослідником 250-200 рр. до н. е. Окремі фрагменти 

декрету I.Olbia 17, I.Olbia 21, I.Olbia 30 і I.Olbia 120 видавцями також датуються в 

діапазоні 250-200 рр. до н. е. Тим часом, цей декрет містить епонімний датовочний 

рядок із залишками імені епоніма Ольвії [ἱερωμένου Ἀνα]ξιμένους [μηνὸς… ἔ]δοξε 

βουλῆι [καὶ δήμωι· (e.g.) οἱ ἄρχοντες εἶπαν· ἐπειδὴ] [….ιος Ζωβίου (ethnicum)...] (з 
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огляду на відновлення лакуни, запропонована В. Яйленком реконструкція першого 

ряда декрету, як [ἱερωμένου τοῦ δεῖνος (?) Ἀνα]ξιμένους, не вірна. Замість 

збереженого фрагмента імені епоніма, дослідник пропонує, тим самим, читати 

патронім епоніма). Епонім з таким ім’ям не зафіксований у збереженому фрагменті 

II стовпця синхронізованого Каталогу, що охоплює 225-193 рр. до н. е. (Фрагмент 

другого стовпця епонімного Каталогу Ольвії [473, с. 159-167] IosPE. I2. 201 (зі 

збереженими патронімами епонімів) належить до 225-193 рр. до н. е.). Це означає, 

що декрет I.Olbia 17+21+30+120 не може бути датованим 225-193 рр. до н. е. 

Заразом, вище, декрет I.Olbia 17+21+30+120 на честь сина Зобія віднесений до 

групи лапідарних написів кінця II – початку I ст. до н. е., які містять епонімну 

датовочну формулу (IosPE. I2. 33, 35; I.Olbia 76, 17+21+30+120); обґрунтована дата 

декрету I.Olbia 17+21+30+120 орієнтовно 97 р. до н. е. – рік жерця Ἀναξιμένος з 

третього стовпця Каталогу. Монументальний шрифт, яким виконаний декрет I.Olbia 

17+21+30+120, застосовувався упродовж тривалого періоду від II ст. до н. е. до II ст. 

н. е. Окрім декрету I.Olbia 17+21+30+120, в Ольвії відомі ще три написи рубежу II-I 

ст. до н. е., виконані монументальним шрифтом (або близьким до монументального 

шрифту): посвята I.Olbia 74 Стефана, сина Олександра зі Смірни, посвята I.Olbia 76 

Полімеда Ка(ллісфенова?) за брата і посвята [166, с. 63-67] Діогена Тіеїва 78/77 рр. 

до н. е. 

Отже, палеографічні аналоги декрету IosPE. I2. 34, перераховані Ю. 

Виноградовим, реально не можуть бути притягнуті для надійного обґрунтування 

датування цього документа першими двома десятиліттями II ст. до н. е. 

Палеографія. На початку цього підрозділу наводиться важливе 

спостереження [148, с. 3-30] про те, що палеографія декрету IosPE. I2. 34 відповідає 

широкому хронологічному діапазону від II ст. до н. е. до II ст. н. е. Це і визначає всю 

складність палеографічного датування декрету. Так, зауваження Ю. Виноградова 

[52, с. 184] про те, що з другої половини II ст. до н. е. в ольвійських написах 

утвердився курсивний шрифт (IosPE. I2. 201; I.Olbia 35-38), співіснують в цей час з 

незграбним (IosPE. I2. 35-36; I.Olbia 27), а шрифт декрету на честь Нікерата 

характерний для попереднього періоду – першої половини II ст. до н. е., спростовано 
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матеріалами В. Крапівіної і П. Діатроптова. Дослідниками опубліковано згадувану 

вище посвяту Діогена Тіеїва першої чверті I ст. до н. е., що виконана 

монументальним шрифтом [166, с. 63-67]. Нескладно встановити, що посвята 

Діогена Тіеїва – ще один, новий палеографічний аналог декрету на честь Нікерата. 

Не менш близьким з палеографії декрету IosPE. I2. 34 є і посвята I.Olbia 90 архонтів 

Ахіллу Герою, що датується видавцями кінцем I ст. н. е. – першою половиною II ст. 

н. е. Треба врахувати і розглянуті в попередньому розділі запропоновані Ю. 

Виноградовим палеографічні аналоги декрету IosPE. I2. 34 (I.Olbia 74, I.Olbia 34, 

I.Olbia 17+21+30+120), що відносяться, як було показано, до широкого 

хронологічного діапазону. На перший погляд, тривале використання 

монументального шрифту в лапідарній епіграфіці Ольвії визначає необхідність 

виконання порівняльного хронологічного дослідження його «тонкої структури». 

Тим часом, мала ефективність, легка вразливість для критики і чітко окреслена 

суб’єктивність застосовуваних на даному етапі палеографічних інструментів 

ілюструється таким прикладом. Одним з критеріїв у віднесенні декрету на честь 

Нікерата до перших двох десятиліть II ст. до н. е. Ю. Виноградовим [52, с. 184] 

прийняті коливання в написанні альфи (ці коливання зазначав і В. Латишев [IosPE. 

I2. 34]). Під цими коливаннями, ймовірно, маються на увазі відмінності у зображенні 

поперечної гасти: пряма (горизонтальна чи похила), ламана або зігнута. (Інші 

відмінності, характерні для перших століть н. е., не розглядаються). Наступні 

написи [219, с. 244-245], серед яких декрет IosPE. I2. 78 тенедійців на честь Посідея, 

просопографічно датується орієнтовно 205-198 рр. до н. е., декрет на честь родосця 

Гелланіка IosPE. I2. 30, що датується не раніше 230-х рр. до н. е. і знайдена в 

околицях Ольвії посвята херсонеситів [13, с. 92-117; 46, с. 64-66] Діві, що датується 

орієнтовно 170-х рр. до н. е., характеризуються розвиненою формою коливань (від 

прямої поперечини до ламаної). Датування перерахованих написів, на перший 

погляд, підтверджує, що коливання в написанні альфи відповідають початку II ст. до 

н. е. Однак, переміщення за хронологічною віссю вниз виявляє групу написів 

(IosPE. I2. 19, IosPE. I2. 201, I.Olbia 76) кінця II – початку I ст. до н. е., які також 

характеризуються написанням альфи з ламаною поперечиною; зазначаються 
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коливання, наприклад, в декреті [107, с. 30; 450] кінця II ст. до н. е. на честь 

Стефана, сина Олександра, смірнійця. Аналогічні коливання зазначені в згадуваній 

вище посвяті I.Olbia 74 того ж Стефана, сина Олександра. Тим самим, аргумент Ю. 

Виноградова про віднесення декрету IosPE. I2. 34 до початку II ст. до н. е. на базі 

коливань в написанні альфи не має реальних підстав. Наведена інформація може 

трактуватися лише так, що terminus post quem коливань в написанні альфи охоплює 

рубіж III-II ст. до н. е. Однак, такі коливання виявляються в ольвійських написах 

вже з третьої чверті III ст. до н. е.; слід зазначити вже згадуваний фрагмент декрету 

I.Olbia 34, в якому такі коливання проявляються, ймовірно, у початковій формі – 

горизонтальна гаста сусідить з округлою. 

Спроба виявити terminus ante quem цієї палеографічної особливості 

потребувала розширення хронологічних рамок дослідження та переходу до перших 

століть н. е. Тут виявляється дуже велика група написів з розглянутими вище 

коливаннями в написанні альфи, зокрема, декрет на честь Карзоаза Атталова IosPE. 

I2. 39, декрет на честь Феокла Сатирова IosPE. I2. 40, фрагментований напис IosPE. 

I2. 67 і багато інших (Видавець В. Латишев відніс цей напис до першого століття 

н. е., проте, сігма з похилими зовнішніми гастами не зафіксована у написах перших 

століть н. е. Ймовірно, напис датується 200-150 рр. до н. е.). Коливання в написанні 

альфи відображаються в наступних написах Ольвії перших століть н. е.: IosPE. I2. 

68, 70, 86, 110, 120, 129, 130, 133, 142, 144, 152, 162, 181, 233, 239, 243, 253, 274b, 

276; I.Olbia 42, 90, 91. Хронологічно аналізовані написи охоплюють раннє I ст. 

н. е. – III ст. н. е. На даному етапі це формальне зауваження означає не тільки те, що 

аргумент Ю. Виноградова у віднесенні декрету IosPE. I2. 34 до перших двох 

десятиліть II ст. до н. е. на основі коливань в написанні альфи не може бути 

визнаний, але вказує також хронологічний період подальших досліджень – перші 

століття н. е. 

Слід зазначити одну цікаву палеографічну особливість: декрет IosPE. I2. 34 

містить, крім інших різновидів в написанні альфи, варіант, в якому кут, утворений 

внутрішніми гастами, опускається до основи літери. Такий різновид альфи 
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характерний для написів, terminus post quem яких охоплює рубіж II-I ст. до н. е., але 

найбільше поширення ця форма набула в перші століття н. е. 

На закінчення цього підрозділу слід звернути увагу на найважливіший 

палеографічний аргумент: якщо допустити датування декрету на честь Нікерата за 

Ю. Виноградовим, тоді це буде найширший (ширина понад 56 см) ольвійський 

декрет елліністичного часу, що помітив В. Яйленко [387, с. 282, прим. 110]. Ширина 

каменю декрету характерна для написів перших століть н. е., в чому можна легко 

переконатися, переглянувши каталоги IosPE. I2. і I.Olbia. 

Процес переходу до «нових» мовних форм. (Дослідження, що пропонується, 

не лінгвістичне, а є прикладом застосування системного аналізу до вивчення 

написів). Ю. Виноградов вказав, що датування декрету початком II ст. до н. е. 

підтверджує мову напису, в яку тільки потроху починають проникати «нові» форми 

(8 разів дослідником виявлено пропуск iota mutum і 10 разів – присутність iota 

adscriptum), «...на відміну від лапідарних текстів наступного періоду і особливо 

ранньоримського часу, що цілком перейшли на нові мовні форми» [52, с. 184]. А втім, 

для аналізу різних процесів, незалежно від їх природи, використовуються типові 

методи. Не винятком є і такий процес, як проникнення «нових» орфографічних 

форм в ольвійські лапідарні написи. Принцип дослідження процесів полягає в 

залученні можливо більшої кількості інформації для побудови адекватної моделі. На 

жаль, матеріали Ю. Виноградова ґрунтуються на зіставленні з одиничними, 

випадковими зразками написів і безвідносним підрахунком пропусків iota mutum і 

присутності iota adscriptum. Без прив’язки до інших написів, вони не можуть бути 

беззастережно прийняті. Не претендуючи на повноту лінгвістичної компоненти 

дослідження, нижче побудована хронологічна модель процесу переходу від 

«старих» до «нових» мовних форм для групи основних лапідарних написів Ольвії, 

починаючи приблизно з 240 рр. до н. е. (табл. 65).  

Присутність iota adscriptum розглядається як ознака «старої» мовної форми, а 

пропуск iota mutum – як ознака «нової», з огляду на форми, відновлені в лакунах 

видавцями. Не порушуючи побудов Ю. Виноградова, використовуються абсолютні 

одиниці, замість очевидних тут, відносних. 
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Отримана таблиця, на перший погляд, підтверджує висновки Ю. Виноградова. 

Дійсно, декрети другої половини III ст. до н. е. містять тільки iota adscriptum, тобто 

цілком відповідають «старим» формам. Далі, за Ю. Виноградовим, хронологічно 

поміщений декрет на честь Нікерата початку II ст. до н. е., з перехідними формами 

(8 разів iota mutum не пишеться, 10 разів присутня iota adscriptum). Рубіж ж II-I ст. 

до н. е., представлений декретами на честь амісенського кібернета, Стефана, сина 

Олександра і фрагментами I.Olbia 36, 38, що повністю перейшли на «нові» форми. 

Однак, сумнів викликає те, що повне проникнення «нових» орфографічних форм в 

тексти ольвійських написів відбулося менш, ніж за один вік (більш того, історична 

ситуація 150-110 рр. до н. е. зумовлює існування «чорної діри» у лапідарній 

палеографії Ольвії [219, с. 219; 234, с. 259]). Розширення хронологічних рамок 

дослідження та залучення інших написів (табл. 66) дало результат, що істотно 

відрізняється: перехідний період в утвердженні «нових» мовних форм хронологічно 

набагато ширше і охоплює написи кінця II ст. до н. е. – кінця I ст. н. е. (Дані табл. 1 

в табл. 2 не дубльовані). Особливо показовим є напис IosPE. I2. 181 часу Тіберія, 

цілком виконаний в «старих» формах. Характерні надгробні стели IosPE. I2. 204, 

206, 225, ймовірно, ранньоримського часу, що відображають існування в побутовій 

мові «старих» форм. Група декретів IosPE. I2. 52, 56 і SEG 46:947 (з Мангупа, 60-ті р. 

н. е.) відображає перехідний період, що триває і в I ст. н. е. І лише тільки написи II-

III ст. н. е. представлені виключно «новими» формами. Це стосується, наприклад, 

що надійно датуються видавцем 200-210 рр. до н. е., декретів IosPE. I2. 39, 40, 42, 43, 

44. Для адекватного сприйняття табл. 1 і табл. 2 слід враховувати, що досліджувані 

написи розташовані в умовно-хронологічному поряду, оскільки датування їх 

встановлені з різною точністю, від декількох років (декрети на честь Протогена, 

Діонісія Тагонова, синів херсонесита Аполлонія, амісенського кібернета, Стефана 

Олександрова, Каллісфена Каллісфенова, Каллісфена Дадова) до багатьох десятків 

років. 

Очевидно, вимагає пояснення «сплеск» використання «нових» орфографічних 

форм на рубежі II-I ст. до н. е. (табл. 65). Можливо припустити активну участь у 

складанні текстів декретів Ольвії іногородніх осіб – нових, поки ще не офіційних 
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господарів міста (див. інтерпретацію декрету на честь Стефана, сина Олександра), 

замість традиційного секретаря Ради, що, ймовірно, пов’язано з історичною 

ситуацією – початковим етапом протекторату Мітрідата VI Евпатора. На підставі 

хронологічної моделі (табл. 65, 66), можливо стверджувати, що terminus ante quem 

перехідних мовних форм (зокрема, декрету на честь Нікерата) – приблизно кінець I 

ст. н. е. Водночас, слід взяти до уваги, що інші лапідарні написи (крім декрету 

IosPE. I2. 34, як це вважає Ю. Виноградов), що свідчать про початок процесу 

переходу до нових мовних форм на рубежі III-II ст. до н. е., відсутні. На жаль, 

лапідарна епіграфіка Ольвії II ст. до н. е., за винятком останнього десятиліття, 

реально представлена лише групою «коротких» написів. Посвята SEG 40: 633 

Посідея, сина Діонісія орієнтовно 188-158 рр. до н. е. містить «стару» форму. Далі, 

на підставі статистики, аналізується хронологія деяких форм, що присутні в декреті 

на честь Нікерата, які Ю. Виноградов визначав як «старі» та «нові». Форми, 

відновлені видавцями в лакуні, зокрема, в декреті на честь Стефана, сина 

Олександра, датованого кінцем II ст. до н. е., тут не враховуються [107, с. 17]. 

Форма πολείτας (і її різні варіанти), що багаторазово відмічається в декреті на 

честь Нікерата, трапляється тільки в написах перших століть н. е. (IosPE. I2. 39, 40, 

41, 42, 43, 59, 79, 174), за винятком декрету на честь Стефана, сина Олександра зі 

Смірни кінця II ст. до н. е. (див. згадуваний вище «сплеск»!). Декрет на честь 

Нікерата, якщо допустити його датування за Ю. Виноградовим, раннім ΙΙ ст. до н. е., 

«випадає» з розглянутої вибірки. Форма τόπῳ присутня тільки в ольвійських 

написах (IosPE. I2. 39, 40, 51) перших століть н. е. Декрет на честь Нікерата, якщо 

допустити його датування початком II ст. до н. е., є єдиним винятком. За «нової» 

форми ἑατῷ бракує місцевої бази для порівняння. Форма ἑαυτοῦ, яку Ю. 

Виноградов визначив як «стару», поряд з численними згадками у написах античного 

світу IV-I ст. до н. е., в Ольвії використовується тільки у II-III ст. н. е. (IosPE. I2. 40, 

52, 73, 140, 142, 144, 200; I.Olbia 42; SEG 49:1028, B), за винятком напису IosPE. I2. 

192 рубежу II-I ст. до н. е. 
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Досліджуючи еволюцію «старої» формули «...τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι...», що 

присутня в декреті IosPE. I². 34 та інших написах, можливо зазначити, що перехід до 

формули «...τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ...» характеризується різноманіттям варіантів, 

тому доцільно досліджувати хронологію застосування окремих складників формули. 

Фактичні матеріали цього дослідження, з причини об’ємності, опущені, але 

кінцевий висновок збігається з даними табл. 66.: процес впровадження «нових» 

мовних форм в Ольвії реально тривав кілька століть, приблизно з II ст. до н. е. аж до 

початку II ст. н. е. Отже, присутність в декреті IosPE. I². 34 «старих» і «нових» 

орфографічних форм не дає підстав відносити цей документ до перших двох 

десятиліть II ст. до н. е., як це пропонував Ю. Виноградов. 

Загалом, застосовувана в декреті «стара» формула «...τῆι βουλῆι καὶ τῶι 

δήμωι...», дійсно не характерна для Ольвії перших століть н. е. Безумовно, конкретна 

причина використання «старої» формули в декреті IosPE. I². 34 недоступна.  

Сюжет і фрази. Звертає на себе увагу група з семи ольвійських написів 

(IosPE. I². 39, 40, 45, 46, 51, 52, 61) перших століть н. е., яка поєднується загальним 

сюжетом – увінчанням за заслуги покійного під час виносу тіла [309, с. 50-61]. У цій 

групі написів трапляються різні варіанти фрази ...ἐπὶ τῆς ἐκκομιδῆς χρυσῷ 

στεφάνῳ..., тобто «...під час виносу (тіла) золотим вінком (увінчати)...». Декрет 

IosPE. I². 34 має такий же сюжет з перерахованими вище декретами і, можливо, 

належить до найраніших написів з цієї групи. Ще одним аргументом для віднесення 

декрету IosPE. I². 34 до перших століть н. е. є фраза про походження Нікерата 

Папіїва «від добродійних пращурів» ...[ἀπ]ὸ προγόνων εὐερ[γέτην]...; згадка, в тій чи 

іншій формі, про пращурів персонажів почесних декретів Ольвії зафіксована до 

теперішнього часу в 12 документах (IosPE. I². 34, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 60, 79; I.Olbia 

42, 45, 163); всі вони відносяться до перших століть н. е. Згадка про пращурів у 

вотивно-будівельному напису IV ст. до н. е. Клеомброта Пантаклова (IosPE. I². 179) 

має інший контекст. 

Ономастика. Вельми показовою є ономастика декрету IosPE. I2. 34 у 

зіставленні з іншими написами Ольвії та Північного Причорномор’я. Форма (з 
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дифтонгом) Νεικήρατος (й інші імена з формою Νεικ…; всього в Північному 

Причорномор’ї відомо понад п’ятдесяти написів перших століть н. е., що містять 

імена c формою Νεικ… (CIRB 36, 44, 99, 104, 105, 327, 409, 590, 742, 766, 795, 907, 

910, 1030, 1112, 1259, 1266, 1268, 1282, 1301; IosPE. I². 34, 40, 41, 80, 82, 84, 89, 92, 

93, 96, 97, 98, 100, 102, 113, 116, 118, 128, 129, 134, 139, 169, 174, 227, 269, 435, 460; 

I.Olbia 79, 83; NEPKh I I 111; SEG 3:869, 43:505, 49:1028В)), відомі в написах 

Північного Причорномор’я тільки з перших століть н. е. Декрет на честь Нікерата, 

якщо допустити його датування за Ю. Виноградовим, ΙΙ ст. до н. е., являє єдиний 

виняток. Водночас форма Νικήρατος використовується з VI ст. до н. е. до II ст. н. е. 

Що стосується імені Παπίας, то в Ольвії це ім’я відомо тільки в перші століття н. е. 

(IosPE. I². 86, 96, 97, 98, 151, 175, 221; I.Olbia 83; SEG 36:720, 43:506, 43:507, 46:948); 

виняток становить декрет IosPE. I². 34, якщо прийняти його датування за Ю. 

Виноградовим. Вживання імені Нікерат в новій мовній формі Νεικήρατος 

спостерігається повсюдно в античному світі з перших століть н. е. Ім’я Παπίας 

застосовувалося з перших століть н. е. повсюдно в античному світі, зокрема, в 

Ольвії. 

Історична ситуація в Ольвії та Херсонесі. Одним з найважливіших 

аргументів в датуванні декрету IosPE. I². 34 першими двома десятиліттями II ст. до 

н. е. Ю. Виноградовим названі синхронні події в Херсонесі; дослідник пояснював 

виникнення стасісу в середовищі херсонеситів обставинами безперервних 

військових негараздів. Однак, на думку Є. Туровського [365, с. 172-177], Ю. 

Виноградов покликається на досить застарілу до того часу роботу А. Щеглова [52, 

с. 186], відносячи ці події до періоду до укладення Херсонесом договору з Фарнаком 

в 179 р. до н.е. В даний час, зазначає Є. Туровський, не підлягає сумніву, що перші 2 

десятиліття II ст. до н. е. – неспокійний і тривожний час для Херсонеса, але хора у 

поліса ще існує і, принаймні, до 179 р. до н. е. є і демократія, яку цар Фарнак обіцяє 

оберігати. За археологічними даними, негаразди починаються після 175 р. до н. е. У 

цей час припиняють існування майже всі садиби Гераклейського півострова. Є. 

Туровський [365, с. 172-177] вважає, що саме ця дата як terminus post quem для зміни 
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державного устрою в Херсонесі являється найбільш обґрунтованою. Слід зазначити, 

що у останні роки все більш серйозної аргументації набуває датування договору 

Херсонеса з царем Фарнаком 158-155 рр. до н. е. [448, с. 138-152; 492, с. 153-179]. 

Важливо те, що таке датування находить підтвердження у запропонованому 

рукопису, щодо датування декрету на честь Діонісія Тагонова. 

Безумовно, Ю. Виноградов прав в тому, що віднесення декрету IosPE. I2. 34 до 

періоду протекторату Скілура 130-110 рр. до н. е. нереально, оскільки Скілур не 

допустив би відрядження громадянина Ольвії на умиротворення Херсонеса – одного 

зі своїх найлютіших ворогів. Прав дослідник і в тому, що цей декрет нереально 

відносити і до періоду протекторату Мітрідата VI Евпатора, оскільки в цей період 

політична ситуація в Херсонесі стабілізувалася. Ці факти, в поєднанні з аналізом 

політичної ситуації в Херсонесі на початку ΙΙ ст. до н. е., стали, ймовірно, головним 

спонукальним мотивом для дослідника про перенесення дати декрету в початок II 

ст. до н. е. Проте, з урахуванням отриманих вище матеріалів, звертаючись до 

суспільно-політичної історії Херсонеса [103; 105; 110 ; 111] перших століть н. е. 

можливо виявити періоди, зіставні з інформацією декрету на честь Нікерата (зв’язки 

Ольвії та Херсонеса в перші століття н. е. підтверджуються, крім інших категорій 

пам’яток, декретом на честь Феокла Сатирова IosPE. I². 40 та «Борисфенітською 

промовою» Діона Хризостома). Звертає на себе увагу становище, що склалося в 

Херсонесі, ймовірно, наприкінці I ст. до н. е. – початку I ст. н. е., про який оповідає 

декрет [365, с. 172-177; 366, с. 661] IosPE. I². 355 на честь невідомого громадянина. 

У декреті йдеться про заворушення серед херсонеської бідноти, фінансові 

ускладнення, спроби державного перевороту тощо. Безумовно, гіпотеза про те, що 

декрети IosPE. I². 34 і IosPE. I². 355 описують одні й ті ж події в Херсонесі і 

стосуються однієї особи, є занадто сміливою, проте, очевидна нагальна необхідність 

провести надалі детальний порівняльний аналіз цих документів (впадає в очі факт 

нагородження громадянина статуєю в Херсонесі, що збігається з інформацією з 

декрету на честь Нікерата IosPE. I². 34). Декрет Херсонеса IosPE. I². 355 кінця IV ст. 

до н. е. – початку I ст. н. е., містить аналогічну декрету IosPE. I². 34, «стару» 

формулу, але в дорійському діалекті: τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι. На перший погляд ці 
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матеріали інтерпретуються на користь обстоюваного тут датування декрету IosPE. 

I². 34 кінцем I ст. до н. е. – початком другої половини I ст. н. е. Однак, як показано 

вище, прийняття рішення про дату декрету не може базуватися на порівняльному 

аналізі мовних форм лише осібних документів, але тільки на сукупності 

статистичних моделей. Схожа ситуація описана в іншому херсонеському декреті 

[110, с. 60]; вона мала місце орієнтовно 130 рр. н. е. 

Слід зазначити, що історична інформація з ольвійського декрету SEG 46:947 з 

Мангупа, датованого орієнтовно 60 р. н. е., багато в чому схожа з інформацією 

декрету на честь Нікерата. Крім того, декрет SEG 46:947 з Мангупа, в плані 

орфографічних форм, належить до перехідного періоду, як і декрет на честь 

Нікерата. 

Відомості Діона Хрисостома. Припущення про віднесення декрету на честь 

Нікерата до рубежу I ст. до н. е. – I ст. н. е. дає нагоду залучити для подальшого 

аналізу широко відоме наративне джерело [269, с. 157-187; 298, с. 130-157] кінця I 

ст. н. е. – «Борисфенітську промову» Діона Хрисостома (Dіo Chrys., XXX, 56) і 

зіставити її з інформацією з самого декрету. Ось як описує ситуацію декрет: 

«...відбиваючи, що постійно спрямовувалися в місто, ворогів...,...навала ворогів...». 

Фрагменти «Борисфенітської промови» відповідають такому опису: «...він хоробрий 

в бою і...переміг вже багатьох сарматів, одних вбив, інших взяв у полон…», 

«…завжди, коли ми готуємося до бою, надихають ними (віршами Гомера) 

війська…», «...вчора опівдні скіфи зробили набіг, кількох, що заґавились, вартових 

вбили, а других, як видно, захопили в полон. Ми ще нічого точно не дізналися, позаяк 

скіфи вже встигли поскакати досить далеко від міста і притому в протилежному 

напряму…», «...міські ворота були вже замкнені міцно і на стіні був піднятий 

бойовий знак..., майже всі городяни, вже озброєні, збіглися сюди...»,... «...може 

бути, наші сусіди завтра залишать нас у спокої і ми не будемо змушені мірятися 

силами з ними, що нам постійно доводиться робити». Примітно, що у Діона 

«скіфи» і «сармати» – це одне і те ж, що пояснює їх узагальнене позначення οἱ 

πολέμιοι в декреті IosPE. I². 34.  
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Просопографія. Рід Нікератів відомий в Ольвії з IV ст. до н. е. 

Родоначальником Нікератів є, ймовірно, персонаж стінобудівельного напису IosPE. 

I2. 178 і, не виключено, епонім 360-х рр. до н. е. Νικήρατος Καλλικράτους [225, 

с. 475]. Можливо, що це його син, Πλειστῶναξ Νικηράτου, виконував епонімну 

посаду у 322 р. до н. е. Жрець-епонім Πλειστάρχος, з декрету IosPE. I². 32 на честь 

Протогена, досить імовірно, походить з роду Нікератів. Посади епонімів у 221, 220, 

218 і 210 рр. до н. е., відповідно, виконали сини якогось Нікерата: Χαιρήμων, 

Καλλικράτης Ἀρίστων та Κρίτος (монетний магістрат ΚΡΙ 220-210 рр. до н. е.). 

Написи IosPE. I². 190 і IosPE. I². 191 підтверджують піднесення роду Нікератів на 

рубежі III-II ст. до н. е. Епонімат 192 р. до н. е. Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος] згідно з 

основним законом генеалогії, ймовірно, стосується представника Нікератів – сина 

одного з епонімів 221, 220, 218 або 210 рр. до н. е. Ймовірно, Нікерати поріднилися з 

Евресибіадами, про що свідчить епонімат 197 р. до н. е. Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου]. 

Фрагмент родовідної гілки Нікератів запропонував В. Латишев у статті IosPE. I². 

191. Загалом, наявна інформація є лише непрямим свідченням посилення Нікератів 

[219, с. 89] на рубежі III-II ст. до н. е. і не може слугувати підставою для датування 

декрету IosPE. I². 34. 

Третій стовпець епонімного Каталогу Ольвії IosPE. I². 201 (110-95 рр. до н. е.) 

не містить фрагментів, які можливо зіставити з характерними іменами Нікератів. Це 

означає, що Нікерати, ймовірно, виїхали з Ольвії не напередодні гетського розгрому, 

але раніше 110 р. до н. е. і влаштувалися у Херсонесі. Фраза з декрету...ἐπ]ανῆκεν 

εἰς τὴν πατρίδα... – «...повернувся до батьківщини...», може бути інтерпретована 

тим, що Нікерати повернулися до Ольвії на рубежі I ст. до н. е. – I ст. н. е., ймовірно, 

залишивши коріння і зв’язки у Херсонесі. Тільки цим можливо пояснити активну 

участь Нікерата в справах Херсонеса (інформацію щодо запрошення третейських 

суддів для залагодження чвар див. у Ю. Виноградова [52, с. 200]). Рід Нікератів, 

імовірно, проживав у Херсонесі не менше одного століття. (Зауважимо, що у 

використовуваний в Херсонесі дорійський діалект набагато пізніше Ольвії проникли 

«нові» орфографічні форми «...…τᾶι βουλᾶι κ ̣αὶ τῶι δάμωι... [IosPE. I2. 355-358, 361] 
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=... τᾷ βουλᾷ καὶ τῷ δάμῳ... ») [73, с. 128]. У післягетській Ольвії рід Нікератів 

представлений чималою кількістю згадувань в лапідарних написах. Звертає на себе 

увагу посвята Матері богів I.Olbia 100 + IosPE. I2. 309 = (SEG 46:948) Арети, дочки 

Папія, що датується Ι ст. н. е.: «Ἀρέτη [Παπίου θυγά]τηρ...; можливо, Арета була 

сестрою Нікерата. Крім того, напис IosPE. I2. 221 на жертовному столику також 

ймовірно, I ст. н. е., підтверджує зв’язок Нікератів і Евресибіадів: «Εὑρησίβιος 

Καλλισθένους καὶ Ἀρέτη Παπίου...» (зауважимо, що, на жаль, у запропонованому 

рукопису практично відсутні просопографічні відомості щодо ольвійських жінок. 

Арета ж була, імовірно, однією з видатних жінок Ольвії. В останні роки жіночий 

омомастикон Ольвії доволі інтенсивно поповнюється завдяки масовим знахідкам 

магічних списків [185, c. 226-233; 322, с. 46-81; 59, с. 125-137]. Але дослідження 

щодо ролі ольвійских жінок у суспільно-політичній історії, очевидно, потребує 

більш репрезентативних матеріалів). Очевидно, у післягетській Ольвії Нікерати, як і 

раніше, належали до вищої еліти. Цим можливо пояснити такі величезні почесті, що 

віддані Нікерату в декреті IosPE. I2. 34. Інші згадки характерних імен роду 

Нікератів, зокрема, у поєднанні з іранськими іменами, в численних післягетських 

написах Ольвії просопографічній інтерпретації не піддаються. 

Нумізматика. З огляду на припущення про спадкоємність родових імен (табл. 

67) особи з ім’ям Νικήρατος τοῦ δεῖνος могли мати піки активності орієнтовно 6 р. 

до н. е., орієнтовно 54 р. н. е. і орієнтовно 114 р. н. е. Очевидно, що для 

ідентифікації особи Нікерата кращим є 54 р. н. е., оскільки орієнтовно 6 р. до н. е. 

Ольвія ще не випускала лапідарні написи, а орієнтовно 114 р. н. е. в лапідарних 

написах вже переважають «нові» орфографічні форми. Ймовірне підтвердження 

спадкоємності родових імен Νικήρατος τοῦ δεῖνος виявлено в монетних випусках. 

Так, В. Нечитайло [214, №626] датує монети, випущені в рік архонта Νε(ικηράτος?) 

55-65 рр. н. е., а В. Анохін [6, № 360] аналогічні монети датує 67-68 рр. н. е. 

Водночас, розрахунковий пік активності особи на ім’я Нікерат «тяжіє» до 54 р. н. е. 

((68 + 49 + 50 + 52 + 60 + 43) / 6 = 54). На цій підставі, пропонується ідентифікація 

архонта Νε(ικηράτος?), як персонажа декрету на честь Нікерата Папіїва. Безумовно, 
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запропонована розшифровка монетної монограми Νε ім’ям Нікерата є лише одним з 

реальних варіантів. З урахуванням такого припущення, можлива гіпотеза про 

уточнення датування декрету на честь Нікерата початком другої половини I ст. н. е.  

Представлені аргументи дають змогу висловити гіпотезу про віднесення 

декрету IosPE. I². 34 на честь Нікерата Папіїва до ранньоримського періоду, цілком 

імовірно, що декрет датується початком другої половини I ст. н. е. Гіпотеза щодо 

датування декрету на честь Нікерата початком другої половини I ст. н. е здобула 

цілковите підтримання проф. А. Аврама [407], який, окрім іншого, зазначив, що це 

датування відрізняється від датування Ю. Виноградова на 250 років.  

 

Висновки 

У розділі вперше в антикознавстві запропоновано систематичний виклад 

основ просопографії та суспільно-політичної історії Ольвії упродовж 

пізньоархаїчного майже до римського часу. Побудовано хронологічну модель подій, 

що змальовані у видатній лапідарній пам’ятці – декреті на честь Протогена на основі 

життєдіяльності восьми дійових осіб цього документу. Побудовані основи 

просопографії та суспільно-політичної історії Ольвії періоду кризи, зокрема, 

виявлена та розкрита сутність суспільно-політичного конфлікту елітних кланів. 

Чимала увага приділена інтерпретації нумізматичних пам’яток. 

Вперше побудовано основи просопографії Ольвії пізньоелліністичної доби. 

Розглянуто нові факти взаємин Ольвії та Мітрідата VI Евпатора, встановлено 

існування інституту неофіційних представників царя в Ольвії. Запропоновано 

дослідження щодо обставин переходу Ольвії з епонімного літочислення до 

Понтійської ери. На базі виявленої спадкоємності вищої та другорядної еліти 

виконана розвідка щодо просопографії Ольвії перших століть нашої ери. Доведено 

та запропоновано абсолютно нове датування декрету на честь Нікерата Папіїва 

початком другої половини першого століття н. е. Це датування здобуло повне 

підтримання такого авторитетного спеціаліста, як А. Аврам. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

Формулюються загальні результати дослідження, що виносяться здобувачем 

на захист: у дослідженні вперше в антикознавстві побудовані основи нового 

наукового напряму – просопографії політичної та культової еліти ольвійського 

поліса та його суспільно-політичної історії на ґрунті виконаної синхронізації та 

реконструкції епонімного Каталогу IosPE. I2. 201 (календаря) та у взаємозв’язку з 

іншими джерелами, тобто розв’язана проблема, яка традиційно вважалася 

«нерозв’язною».  

1. В тому числі:  

- окреслена джерельна база дослідження. Виявлені інформативні особливості 

декількох груп джерел (наративні, лапідарні написи, монети, графіті, магічні написи 

тощо). Каталог епонімів Ольвії відрізняється від інших джерел наявністю 

величезного інформаційного потенціалу щодо хронології та просопографії.  

- досліджена історіографія Каталогу громадян Ольвії IosPE. Ι2. 201. 

Встановлено, що майже тридцятирічна пауза в дослідженні цього документу 

зумовлена практичним вичерпанням можливостей традиційних методів вивчення 

стародавніх написів. Розглянуто історіографію суміжних проблем, зокрема, 

населення Ольвії та його етнічного складу, взаємини із навколишніми варварами, 

суспільно-політичну історію, політичну боротьбу, виникнення тиранії (на прикладі 

Афін), хронологічні дослідження тощо. 

Для подальших досліджень Каталогу розроблені відповідні теоретико- 

методологічні засади, зокрема:  

        - виявлені основні системні властивості та побудовані математичні моделі 

Каталогу  та запропоновано новий принцип синхронізації стародавніх календарів. 

За умови відсутності хронологічного реперу  він полягає у використанні 

властивостей матричної моделі та одночасному застосуванні чисельних 

хронологічних діапазонів із подальшою оптимізацією (замість відсутнього 

хронологічного реперу). Запропоновано та підтверджено просопографічний підхід 

до ідентифікації історичних осіб, згадуваних у епіграфічних пам’ятках та монетах: 
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замість теоретично можливих у межах ономастики, чисельних омонімів 

використовуються тільки імена реальних історичних постатей, зокрема, присутніх у 

епонімному Каталозі та/або пов’язаних із ним епіграфічних пам’яток;  

- побудовані теоретичні принципи хронологічної реконструкції лакун 

фрагментованих стародавніх календарів та їх початкового розміру, зокрема, 

Каталогу. В цьому підрозділі були виявлені спільні особливості формування 

епонімних каталогів Мілету та Ольвії, зокрема, їх відповідність основному закону 

генеалогії. Це дало нагоду розробити універсальний метод для виконання 

хронологічних розрахунків у лакунах Каталогу та визначення початкового розміру 

фрагментованого (одночасно в горішній та нижній частині) календаря Ольвії IosPE. 

I2. 201 через обчислення теоретичних років виконання епонімної посади для жерців 

із другого стовпця календаря на основі років виконання посади їх пращурами з 

першого стовпця з подальшою оптимізацією розрахунків. Цілком очевидно, що 

традиційними методами дослідження стародавніх написів виконати синхронізацію 

та реконструкцію Каталогу не можливо.  

Запропоновані теоретичні основи дослідження просопографії Ольвії 

пізньоархаїчної – класичної доби (остання чверть VI – перша чверть IV ст. до н. е.), 

які полягають у ретроспективному аналізі Каталогу та застосуванні епонімного 

каталогу Мілету. 

Запропоновані теоретичні основи дослідження просопографії післягетської 

Ольвії, які полягають у застосуванні спадкоємності родових імен. 

- впроваджені нові інструменти дослідження писемних джерел Ольвії –  

просопографічне датування, просопографічна реконструкція та просопографічна 

інтерпретація. Наприклад, новий підхід до датування епіграфічних пам’яток Ольвії 

полягає в заміні традиційного палеографічного датування напису (монети) 

хронологічним діапазоном активності історичної особи (групи осіб), що згадується в 

цій пам’ятці. Уперше розроблені моделі життєдіяльності, як історичної особи, так і 

групи історичних осіб – мешканців Ольвії (та інших полісів, що мали епонімне 

літочислення): пік, діапазон активності та перетинання інтервалів активності, 
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обчислювані через перерахунок на потрібне покоління, років виконання епонімної 

посади пращурами та нащадками цієї історичної особи (групи осіб); 

2. Другий розділ рукопису передбачає, насамперед, визначення послідовності 

дій щодо синхронізації Каталогу та, безпосередньо, практичні дії, щодо виконання 

синхронізації та реконструкції початкового розміру епонімного Каталогу. Було 

визначено декілька еквівалентних шляхів досягнення мети з застосуванням наявних 

джерел, встановлено, що ці шляхи не впливають на остаточний результат. Вибір 

інструментів досягнення синхронізації (аналітичний розрахунковий, табличний, 

графічний) також не впливає на остаточний результат. Це свідчить про високу 

надійність результатів дослідження. З застосуванням чисельних джерел на основі 

властивостей матричної математичної моделі, заміні хронологічного реперу 

численними діапазонами та просопографічному підходу до ідентифікації історичних 

осіб уперше виконана синхронізація епонімного Каталогу (календаря) Ольвії IosPE. 

I2. 201 з припустимою для історичних досліджень похибкою. 

 Важливим етапом дослідження стало обґрунтування реального 

хронологічного реперу Каталогу: 329 р. до н. е. – рік Каллініка Філоксенова, у 

якому його вірогідний родич Каллінік Евксенів організував короткочасне 

карбування олив’яних (облогових) монет із монограмою , яку треба читати не 

традиційно, як ΕΚ, а, навпаки, як ΚΕ, тобто Κ[αλλίνικος] Ε[υξένου]. Не менш 

важливим етапом дослідження є обґрунтування «року Аполлона» в синхронізації III 

стовпця, тобто знахідка в Каталозі хронологічної опори для датованого у вузькому 

хронологічному діапазоні декрету на честь амісенського кібернета.  

Подальшим етапом практичних дій стало виконання реконструкції 

початкового розміру Каталогу, зокрема, побудові генеалогічної моделі Каталогу. 

Вперше було доведено, що розміри епонімних каталогів Мілету та Ольвії 

збігаються: 110 рядів. 

 У процесі математичного аналізу властивостей Каталогу виявлено невідоме 

раніше явище – хронологічні квоти. Подальше дослідження показало, що це явище 
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 притаманне епонімним каталогам і інших полісів античного світу, зокрема, Мілету, 

Лінду, Родосу. Хронологічні квоти являють собою хронологічну регламентацію 

виконання епонімної посади рідними братами з елітних родин. Здобувачем 

визнається  гіпотеза, запропонована проф. В. Ставнюком, згідно з якою, 

хронологічні квоти відображають існування суспільно-політичних домовленостей 

між представниками вищої еліти полісів. В Ольвії виявлено квоти, розміром 14 та 12 

років. Епонімні квоти є об’єктивним критерієм щодо належності особи до вищої 

еліти. 

 Визначені шляхи подолання проблемних питань щодо місцерозташування 

фрагмента IosPE. I2. 201 в Каталозі: поєднання математичного моделювання з 

історичним та просопографічним аналізом. Визначено похибку синхронізації 

Каталогу (+2/–4 р. за всіма роками) і методи обчислення похибки 

просопографічного датування написів.  

 3. Побудова основ просопографії й суспільно-політичної історії Ольвії 

Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е., розглянута в третьому розділі рукопису та 

включає:  

- пізньоархаїчну-ранньокласичну просопографію Ольвії. У цьому розділі 

розглянуті переважно гіпотетичні відомості про одного з ойкістів Ольвії та 

фрагментарна інформація щодо групи аристократичних сімей, спростовано гіпотезу 

щодо виникнення конфлікту переселенців на релігійній основі, запропоновані 

основи просопографії архаїчної та ранньокласичної доби за участю, вірогідно, вищої 

еліти Мілету та скіфської верхівки. Отримані матеріали інтерпретуються на користь 

гіпотези Ю. Виноградова про залежність Ольвії від скіфів, але характер цієї 

залежності невідомий. Уперше з 1974 р. підтверджено гіпотезу Ф. Графа та 

виконано остаточну реконструкцію посвятної (епонімної) формули ольвійських 

мольпів. Окреслені гіпотези щодо походження та взаємин тиранічних кланів Ольвії. 

 - просопографію й суспільно-політичну історію Ольвії пізньокласичної- 

ранньоелліністичної доби (друга чверть IV – перша чверть III ст. до н. е.). На 

підтвердження гіпотези В. Рубана доведено, що завершення літочислення Ольвії за 

айсімнетами мольпів та  початок   літочислення  за  жерцями  Аполлона  Дельфінія   
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(тобто, Каталогу) належить орієнтовно до 380 рр. до н. е., хронологічно збігаючись з 

ліквідацією тиранії через олігархічний «переворот». У розвиток досліджень Ю. 

Виноградова запропонована просопографічна гіпотеза про виїзд з Ольвії 

представників тирана – Мольпагорів (мабуть, у Пантікапей), та Аристократидів 

(вірогідно, на Панське-1). Запропонована інтерпретація графіто Леократа з 

Панського-1, як прокляття синові тираноборця. Досліджена просопографія родин 

(Евресибіади, Леократиди, Пантакли-Клеомброти), які стали на чолі ольвійського 

поліса та їх взаємини з Аристократидами, що, вірогідно, у 350-344 р. до н. е. 

повернулися з Панського-1. Надається просопографічна інтерпретація монет та 

лапідарних написів відповідного періоду. Доведено гіпотезу П. Каришковського про 

дату початку карбування «борисфенів». На підставі виконання епонімної посади 

маловідомими епонімами, підтверджена гіпотеза Ю. Виноградова щодо виникнення 

в Ольвії радикальної демократії. Ці відомості доповнено: радикальна демократія в 

Ольвії існувала короткий час; гіпотезу щодо виникнення гентильних релігійних 

об’єднань після повалення тиранії спростовано. Запропоновані нові гіпотези щодо 

культу Героя у Ольвії. Доведено існування «п’ятої колони» у період облоги міста 

(зокрема, рід Адрастів) та її подальшу страту. Запропоновано гіпотезу щодо ролі 

місцевих племен у припиненні осади Ольвії Зопіріоном та початок експлуатації 

поліса навколишніми племенами. Виконано просопографічні дослідження великої 

групи магічних написів Ольвії, пов’язаних з судочинством, встановлена їх роль у 

суспільно-політичній боротьбі кланів та окреслені хронологічні межі їх 

використання. 

 - просопографію й суспільно-політичну історію Ольвії періоду кризи (друга 

чверть III до н. е. – перша половина II ст. до н. е.). Вперше запропонована 

розгорнута просопографічна модель подій декрету на честь Протогена. 

Просопографічно доведено ольвійське походження декрету з Драгомірни на честь 

архітектора з Візантії. У цьому розділі отримано також значну кількість побічних 

результатів, пов’язаних з синхронізацією Каталогу (наприклад, у розвиток 

досліджень Ю. Виноградова та П. Каришковського, підготовлено базу для 

розроблення уточненої схеми ольвійської лапідарної палеографії IV-I ст. до н. е.; 
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введено у науковий обіг групу нових різновидів монет, лапідарних та магічних 

написів Ольвії, досліджені фонетичні явища у лапідарній палеографії, досліджено 

культ річкового божества тощо). Окреслені питання боротьби кланів, що 

супроводжувалися damnatio memoriae пам’яток Діонісіїв, їх вигнання орієнтовно 

260 р. до н. е. та повернення орієнтовно 230 рр. до н. е. Уведено у науковий обіг 

декрет про стягнення (боргу), надана просопографічна інтерпретація великої групи 

написів, зокрема, декрету та честь синів херсонесита Аполлонія, декрет про 

жертвоприносини, декрет на честь Діонісія Тагонова, існування потужної 

херсонеської діаспори в Ольвії тощо. Запропоновано варіант розв’язання проблеми 

завершення карбування «борисфенів» та надано просопографічу інтерпретацію 

деякім монетним скороченням.  

 - просопографію і суспільно-політичну історію Ольвії пізньоелліністичної 

доби (кінець II ст. до н. е. – перша чверть І ст. до н. е.). На підтвердження 

реконструкції П. Каришковським декрету на честь амісенського кібернета та 

реконструкції Т. Кніпович і Е. Леві декрету на честь сина Зобія в епонімному 

каталозі Ольвії знайдені відповідні роки Аполлона, Посідея Анаксагорова та 

Анаксимена. Спростовано уяву про відносну самостійність Ольвії в період 

«раннього» протекторату Мітрідата VI Евпатора в Ольвії на рубежі ΙΙ-Ι ст. до н. е.: 

виявлено фактичне керування ольвійською державою неофіційними 

представниками царя (Стефан, син Олександра, такий-то, син Зобія тощо). 

Виявлений, ініційований Мітрідатом VI Евпатором, процес підготовки Ольвії (та, 

очевидно, інших підвласних Мітрідату Причорноморських держав) до переходу на 

«віфінсько-боспорське» літочислення, через введення в лапідарні написи епонімної 

датовочної формули. На підтвердження гіпотези О. Габелко встановлено, що, 

імовірно, одночасний перехід до «віфінсько-боспорської» ери у підвласних 

Мітрідату VI Евпатору понтійських полісах й завершення ведення епонімного 

Каталогу Ольвії (та його фіксація) сталася орієнтовно 95+2/-4 р. до н. е.; як варіант, 

дата переходу на боспорську еру можливо пов’язана з «ювілейним» 200 р. 

«віфінсько-боспорської» ери (97/96 р. до н. е.). 
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 - просопографію післягетської Ольвії (вступ). Головним досягненням у 

дослідженні просопографії окресленого періоду є практичне обґрунтування 

можливості застосування спадкоємності родових імен та гіпотеза, щодо датування 

декрету на честь Нікерата Папіїва початком другої половини першого століття н. е. 

(це датування на 220-200 р. відрізняється від традиційного).  

Узагальнення результатів дослідження (наведеного у Додатках) включає у 

себе:  

- вперше на базі синхронізованого календаря Ольвії переглянуто традиційне 

датування та виконано суттєве уточнення, як відносного, так і абсолютного 

датування (у окремих випадках – навіть у межах похибки синхронізації) великої 

групи головних лапідарних написів, керамічних клейм, графіті, монет, магічних 

написів Ольвії;  

 - запропоновано просопографічну інтерпретацію та уточнене датування 

багатьох монетних скорочень та монограм (як альтернативу ономастичному підходу 

П. Каришковського) іменами реальних історичних постатей;  

- вперше запропонована єдина хронологічна та просопографічна платформа 

для дослідження будь-яких письмових джерел з Ольвії та суспільно-політичної 

історії Ольвії V ст. до н. е. – I ст. н. е., яка представлена щорічними коментарями до 

синхронізованого календаря, гіпотетичною «робочою схемиою» взаємин головних 

родів, фрагментами родовідних гілок головних та другорядних родів, віртуальним 

хронологічним рядом написів Ольвії V ст. до н. е. – I ст. н. е. (відносні та абсолютні 

датування), просопографічною інтерпретацією монетних скорочень  та монограм, 

переліку характерних родових імен (Додатки  В, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К);  

- вперше введено в науковий обіг, передбачувану дослідниками Ольвії В. 

Латишевим, Ю. Виноградовим тощо, низку історичних гіпотез щодо суспільно-

політичної (кланової) боротьби в Ольвії впродовж тривалого періоду, зокрема, між 

Аристократидами та Діонісіями;  

         Отримані результати  загалом  можуть  бути кваліфіковані  як  новий науковий 

 напрям досліджень Ольвійського поліса. Проте, на завершення, є необхідність 

навести аргументи щодо діахронного характеру Каталогу, оскільки до цього дня 
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деякими вченими або зовсім не сформована позиція щодо його інтерпретації  («чи 

то синхронний, чи то діахронний»), або зовсім не визнається діахронний 

(епонімний) характер та пропонуються відверто фантастичні гіпотези щодо його 

видання. Отже, Каталог: 

 - є єдиним документом, що містить (на глибину до 8 поколінь) генеалогічні 

гілки основних елітних родів Ольвії;  

 - містить властиві тільки діахронним документам (наприклад, див. епонімні 

каталоги Мілета, Родосу і Ліндоса) хронологічні квоти; 

 - має розмір стовпця (110 рядів), що збігається з розміром першого стовпця 

епонімного каталогу Мілета; 

 - містить фрагменти років Аполлона, Посідея Анаксагорова (IosPE. I2. 35), 

Анаксимена (I.Olbia 17+21+30+120), також групу пращурів і нащадків епонімів 

Геродора, Плістарха (IosPE. I2. 32) та Теогейтона (I.Olbia 26), які присутні у 

декретах Ольвії, датованих роками жерців-епонімів; 

 - містить епонімів, що ідентифікуються з десятками осіб з лапідарних 

пам’яток Ольвії, графіті, монет, керамічних клейм і магічних написів, виданих 

упродовж орієнтовно двохсот шістдесяти років (середина IV– початок I ст. до н. е.); 

це, під час сприйняття Каталогу як синхронного документу, призводить до 

виникнення нездоланих протиріч хронологічного, палеографічного та/або 

просопографічного характеру; 

- виконаний курсивним шрифтом, характерним для ольвійських лапідарних 

написів кінця II – початку I ст. до н. е.  

Достовірність отриманих результатів базується на таких, що неможливо 

спростувати, властивостях матриці, законі генеалогії, запропонуванням декількох 

шляхів виконання дослідження, що призводили до того ж самого висновку. 

Головним доводом достовірності всієї сукупності отриманих результатів є те, що 

вони утворюють цілісну несуперечливу систему та відповідають відомостям, 

отриманим попередниками, та ще й розвивають та уточнюють ці відомості. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Таблиці. 

 

                                                                                                      Таблиця 1 
Попередня синхронізація епонімного Каталогу 

 
 Рік  Епонім  Рік Епонім  Рік  Епонім 

 332  Καλλίνικος 
Φιλοξένου 

 232-198  Ἀγαθῖνος  
Δημοκῶντος 

 132-64  Ευρ[.......] 

 331  Εὑρήμων 
Τιμησιθέου 

 231-197  Ἀρίστων  
Νικηράτου 

 131-63  Ευ[..........] 

 330  Ἀγαθῖνος 
Ἀντιμήστορος 

 230-196  Μῦς  
Βοσπορίχου 

 130-62  Ἀγ[αθινος?] 

 329  Θεοκύδης 
Παγκράτου 

 229-195  Μένανδρος 
Ἑκατωνύμου 

 129-61  Ποσ[ιδέος 
Αναξαγόρου] 

 328  Διιστέφης  
Ἑστιαίου 

 228-194  Ἀγαθῖνος 
 Δηϊμάχου 

 128-60  Ἀπό[λλων Δίος?] 

 327  Πρωτογένης 
Εὐδώρου 

 227-193  Ἱκέσιος  
Πολυξένου 

 127-59  Δαϊκ[ράτης .] 

 326  Εὐφρόνιμος 
Μητροδώρου 

 226-192  Παντακλῆς 
Λεωδάμαντος 

 126-58  Δημ[.......] 

 

 

                                                                                                      Таблиця 2 

 
 

Відносне датування I стовпця Каталогу 
 

Відносні дати Епоніми Епіграфічні пам’ятки, що 
містять тотожні імена 

1  2 
 

 3 
0 Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου]  
1 [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς I.Olbia 71= IGDOP 11 

2 Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ I.Olbia 168 

3 Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ  

4 Ἡροσῶν Ἡροδώρου  

5 Στάφυλος Ἡροδώρου I.Olbia 168? 

6 Ἐπίκουρος Ἀδράστου SEG 42:711 

7 Φιλωνίδης Καλλα[ίσχρου?]  

8 Δημοκῶν Εὐβιότου  

9 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ  

10 Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ  

11 Ἀριστόκριτος Ποσειδων[ίο]υ  

12 Φιλίσκος Ἡροδώρου  
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Продовження таблиці 2
1  2 

 
 3 

13 Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς  

14 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς IGDOP 13=SEG 32:795 

15 Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ  

16 Κάλλιππ[ο]ς Καλλινίκο[υ]  

17 Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς IGDOP 104 

18 Λεοντομένης Ἱκες[ίο]υ  

19 Εὔξενος Καλλιστράτ[ο]υ  

20 Φιλτῆς Λεωνίδου  

21 Ζώϊλος Πεδιέως IGDOP 13=SEG 32:795 

22 Σωκράτης Ποσειδωνίου  

23 Γοργίας Εὐβιότου  

24 Θρασυδάμας Ἀρίστωνος  

25 Ποσειδώνιος Ἐπικράτου SEG 27:444 

26 Ἱκέσιος Ἀρίστωνος  

27 Πολύμνηστος Μένωνος  

28 Καλλίνικος Φιλοξένου SEG 42:709,1 

29 Εὑρήμων Τιμησιθέου  

30 Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος SEG 41:623; I.Olbia 168 

31 Θεοκύδης Παγκράτου  

32 Διιστέφης Ἑστιαίου  

33 Πρωτογένης Εὐδώρου  

34 Εὐφρόνιμος Μητροδώρου  

35 Πλειστῶναξ Νικηράτου  

36 Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου  

37 Ἑκατέων Παντακλέους  

38 Ἱκέσιος Σωκράτους  

39 Πολυμέδων Λεωκράτους I.Olbia 71= IGDOP 11 

40 Κλεόμβροτος Παντακλέους IosPE. I2. 179 

41 Σύνμαχος Διονυσίου  

42 Ἀρίστων Θεοκλέους  

43 Μενεκράτης Θεοκλέους  

44 Βάτακος Τιμοθέου  

45 Εὑρησίβιος Πανδίονος  

46 Ἀριστοκράτης Θεοκλέους  

47 Τιμόθεος Πάρμιος  

48 Ἀθήναιος Πολυξένου  

49 Ὀρθόβουλος Εὐβιότου  

50 Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου  

51 Ἱκέσιος Παντακλέους  

52 Ἀρίστων Ἀριστοκράτους  

53 Νικόστρατος Νικοκλέους IGDOP 13=SEG 32:795 

54 Φιλόμηλος Διονυσίου  

55 Θεοδέκτης Ἡροδώρου  

56 Λήναιος Ἡροδώρου  

57 Ἀθηνόδωρος Μόσχου  

58 Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου  

59 Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος  

60 Ἀπολλόδωρος Διοδώρου  

61 Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου  

62 Λεωκράτης Πολυμέδοντος I.Olbia 71= IGDOP 11 
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Продовження таблиці 2
1  2 3 

63 Ἡροσῶν Πρωτογένους IosPE. I2. 32 

64 Δάμασος Ἀριστοκράτου[ς]  

65 Ἑκατέων Ἀριστ[οκ]ράτ[ου]ς  

66 [………Δ]ιονυ[σίου]  

 

                                                                                       Таблиця 3 

Хронологічні діапазони жерців- Евресибіадів 

Епоніми Відносні дати 

[Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς 1 

Πολυμέδων Λεωκράτους 39 

Κλεόμβροτος Παντακλέους 40 

Λεωκράτης Πολυμέδοντο(υ)ς 62 

 

                                                                                                     Таблиця 4  

Відносні дати епонімів-стінобудівників напису IGDOP 13 

Епоніми 
Відносні дати 
(О) 

О–20 О+20 

 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ου]  
 (перерахунок 9+30) 

39 19 59 

 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς 14 -6 34 

 Ζώϊλος Πεδιέως 21  1 41 

 Νικόστρατος Νικοκλέους 53  33 73 

 

                                                                                                     Таблиця 5 

Відносні та абсолютні датування групи написів 
 

Напис 
 

Відносні 
датування, рр. 

Абсолютні 
датування, рр. до н. е. 

 

 I.Olbia 168 30 327 

 IGDOP 13 33-34 324-323 

 I.Olbia 71 39 318 

 IosРE. I2. 179 40 317 
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                                                                                         Таблиця 6 

Відносні дати фіаситів Бореїків та їх родичів 

 

Епоніми 
Відносні 
дати (В) 

В–15 В+15 

Σωκράτης Ποσειδωνίου 
(30+22) 

52 37 67 

       Ἱκέσιος Σωκράτους 38 23 53 

Καλλίνικος Φ ̣ιλ[οξέ] ̣νου 28 13 43 

 

                                                                                             Таблиця 7 
 

Хронологічні діапазони Епікура Адрастова та Євдора Протогенова 
Епоніми Відносні дати 

Ἐπίκουρος Ἀδράστου 6 

Εὔδωρος Πρωτογένους 17 

Πολυμέδων Λεωκράτους 39 

Κλεόμβροτος Παντακλέους 40 

 
 

 

 

 

                                                                               Таблиця 8 

Попередня синхронізація I стовпця Каталогу 

 

Абсолютні дати, 
до н. е. 

 Відносні дати 
Епоніми 

    1       2  3 

357 0 Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου] 

356 1 [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς 

355 2 Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ 

 354 3 Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ 

 353 4 Ἡροσῶν Ἡροδώρου 

 352 5 Στάφυλος Ἡροδώρου 

 351 6 Ἐπίκουρος Ἀδράστου 
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 Продовження таблиці 8  

 1  2  3 

350 7 Φιλωνίδης Καλλα[ίσχρου?] 

349 8 Δημοκῶν Εὐβιότου 

348 9 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ 

347 10 Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ 

346 11 Ἀριστόκριτος Ποσειδων[ίο]υ 

345 12 Φιλίσκος Ἡροδώρου 

344 13 Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς 

343 14 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς 

342 15 Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ 

341 16 Κάλλιππ[ο]ς Καλλινίκο[υ] 

340 17 Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς 

339 18 Λεοντομένης Ἱκες[ίο]υ 

338 19 Εὔξενος Καλλιστράτ[ο]υ 

337 20 Φιλτῆς Λεωνίδου 

336 21 Ζώϊλος Πεδιέως 

335 22 Σωκράτης Ποσειδωνίου 

334 23 Γοργίας Εὐβιότου 

333 24 Θρασυδάμας Ἀρίστωνος 

332 25 Ποσειδώνιος Ἐπικράτου 

331 26 Ἱκέσιος Ἀρίστωνος 

330 27 Πολύμνηστος Μένωνος 

329 28 Καλλίνικος Φιλοξένου 

328 29 Εὑρήμων Τιμησιθέου 

327 30 Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 

326 31 Θεοκύδης Παγκράτου 

325 32 Διιστέφης Ἑστιαίου 

324 33 Πρωτογένης Εὐδώρου 

323 34 Εὐφρόνιμος Μητροδώρου 

322 35 Πλειστῶναξ Νικηράτου 

321 36 Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου 
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       Продовження таблиці 8 
        1        2  3 

320 37 Ἑκατέων Παντακλέους 

319 38 Ἱκέσιος Σωκράτους 

318 39 Πολυμέδων Λεωκράτους 

317 40 Κλεόμβροτος Παντακλέους 

316 41 Σύνμαχος Διονυσίου 

315 42 Ἀρίστων Θεοκλέους 

314 43 Μενεκράτης Θεοκλέους 

313 44 Βάτακος Τιμοθέου 

312 45 Εὑρησίβιος Πανδίονος 

311 46 Ἀριστοκράτης Θεοκλέους 

310 47 Τιμόθεος Πάρμιος 

309 48 Ἀθήναιος Πολυξένου 

308 49 Ὀρθόβουλος Εὐβιότου 

307 50 Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου 

306 51 Ἱκέσιος Παντακλέους 

305 52 Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 

304 53 Νικόστρατος Νικοκλέους 

303 54 Φιλόμηλος Διονυσίου 

302 55 Θεοδέκτης Ἡροδώρου 

301 56 Λήναιος Ἡροδώρου 

300 57 Ἀθηνόδωρος Μόσχου 

299 58 Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου 

298 59 Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος 

297 60 Ἀπολλόδωρος Διοδώρου 

296 61 Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου 

295 62 Λεωκράτης Πολυμέδοντος 

294 63 Ἡροσῶν Πρωτογένους 

293 64 Δάμασος Ἀριστοκράτου[ς] 

292 65 Ἑκατέων Ἀριστ[οκ]ράτ[ου]ς 

291 66 [………Δ]ιονυ[σίου] 
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                                                                                                   Таблиця 9 

Попередня синхронізація І стовпця Каталогу (нумізматика) 
 

 Моно-
грами 

 Terminus 
post quem 

 

 Terminus ante 
quem 

 Відносні 
дати 

 Табл. 8 
 
 
 
 

Епоніми 

   331  329  28               329  Καλλίνικος Φιλοξένου 

   330  325  29 328  Εὑ[ρήμων] Τ[ιμησιθέου] 

    330  325  31 326  Θε[οκύδης Παγκράτου]  

 Δ    330  325  32 325  Δ[ιιστέφης] Ἑ[στιαίου] 

    325  320  33 324  Π[ρωτογένης] Ε[ὐδώρου] 

   330  325  34 323  Ε[ὐφρόνιμος] Μ[ητροδώρου] 

   325  320  36 321  [Πο]σειδώνιος Ἀριστοκρίτου  

  
 

 325  320  37 320  Ἑκα[τέων Παντακλέους] 

   
 

 320  315  40 317  Κλ[εόμβροτος] Π[αντακλέους] 

 

                                                                                                     Таблиця 10 

Часткова попередня синхронізація II і III стовпців Каталогу (134-100) 
 

Рік Епонім Рік Епонім  Рік Епонім 
 

329 Καλλίνικος 
Φιλοξένου 

 229-195 Ἀγαθῖνος  
Δημοκῶντος 

 129-61  Ευρ[.......] 

 328  Εὑρήμων 
Τιμησιθέου 

 228-194 Ἀρίστων 
 Νικηράτου 

 128-60  Ευ[..........] 

 327 Ἀγαθῖνος 
Ἀντιμήστορος 

 227-193 Μῦς  

Βοσπορίχου 

 127-59  Ἀγ[αθινος?] 

 326 Θεοκύδης 
Παγκράτου 

 226-192  Μένανδρος 
Ἑκατωνύμου 

 126-58  Ποσ[ιδέος 
Αναξαγόρου] 

 325 Διιστέφης 
Ἑστιαίου 

 225-191 Ἀγαθῖνος  
Δηϊμάχου 

 125-57  Ἀπό[λλων Δίος?] 

 324 Πρωτογένης 
Εὐδώρου 

 224-190 Ἱκέσιος  
Πολυξένου 

 124-56  Δαϊκ[ράτης ….] 

 323  Εὐφρόνιμος 
Μητροδώρου 

 223-189  Παντακλῆς 
Λεωδάμαντος 

123-55  Δημ[.......] 

 315 Ἀρίστων 
Θεοκλέους 

 215-181 Διονύσιος 
Ὀρθοβούλου 

115-47  Ε[............] 
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Таблиця 11 

Попередня синхронізація II і III стовпців Каталогу (кількість рядів 124-100) 

 

Рік  Епонім Рік  Епонім  Рік  Епонім 

329 
 Καλλίνικος 
Φιλοξένου 

 229-205 
Ἀγαθῖνος  
Δημοκῶντος 

 129-81  Ευρ[.......] 

328 
 Εὑρήμων 
Τιμησιθέου 

 228-204 
 Ἀρίστων  
Νικηράτου 

 128-80  Ευ[..........] 

327 
 Ἀγαθῖνος  
Ἀντιμήστορο
ς  227-203  Μῦς Βοσπορίχου  127-79  Ἀγ[αθινος?] 

326 
 Θεοκύδης 
Παγκράτου  226-202 

 Μένανδρος  
 Ἑκατωνύμου  126-78 

 Ποσ[ιδέος 
 Αναξαγόρου] 

325 
 Διιστέφης 
Ἑστιαίου  225-201  Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου  125-77  Ἀπό[λλων Διός?] 

324 
Πρωτογένης 
Εὐδώρου  224-200 Ἱκέσιος Πολυξένου  124-76  Δαϊκ[ράτης ….] 

323 

 Εὐφρόνιμος 
Μητροδώρο
υ 
  

 223-199 
 Παντακλῆς  
 Λεωδάμαντος  123-75  Δημ[.......] 

315 
 Ἀρίστων 
Θεοκλέους 

 215-191 
 Διονύσιος  
Ὀρθοβούλου 

 115-67   Ε[............] 

 

Таблиця 12  

Попередня синхронізація III стовпця Каталогу (зокрема, нумізматика) 

Terminus post 
quem 

Terminus ante 
quem 

 Епоніми  Примітки 

 110  100  Ευρ[.........]  ΕΥΡΗ. [6, с. 53;№328]. 

 109  99  Ευρ[.........]  ΕΥΡΗ. [6, с. 53;№328]. 

 108  98  Ευ[..........]  ΕΥΡΗ. [6, c. 53;№328]. 

 107  97  Ἀγ[αθινος?]  

 106  96  Ποσ[ιδέος 
Αναξαγόρου] 

IosPE. I2. 35 

 105  95  Ἀπό[λλων Διός] IosPE. I2. 35 
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Таблиця 13 

Уточнення синхронізації II стовпця Каталогу 

 Рік  Епонім  Рік  Епонім  Рік  Епонім 

 329  Καλλίνικος  
 Φιλοξένου 

 219-214  Ἀγαθῖνος 
Δημοκῶντος 

 109-99  Ευρ[.......] 

 328 Εὑρήμων 
Τιμησιθέου 

 218-213  Ἀρίστων 
Νικηράτου 

 108-98  Ευ[..........] 

 327  Ἀγαθῖνος  
 Ἀντιμήστορος 

 217-212  Μῦς Βοσπορίχου  107-97  Ἀγ[αθινος?] 

 326  Θεοκύδης  

 Παγκράτου 

 216-211  Μένανδρος  
 Ἑκατωνύμου 

 106-96  Ποσ[ιδέος 
Αναξαγόρου] 

 325 Διιστέφης 
Ἑστιαίου 

 215-210  Ἀγαθῖνος  

 Δηϊμάχου 

 105-95  Ἀπό[λλων Διός] 

 324 Πρωτογένης 
Εὐδώρου 

 214-209  Ἱκέσιος  
 Πολυξένου 

 104-94 Δαϊκ[ράτης ….] 

 323  Εὐφρόνιμος  
 Μητροδώρου 

 213-208  Παντακλῆς  
Λεωδάμαντος 

 103-93  Δημ[.......] 

 322  Πλειστῶναξ 
 Νικηράτου 

 212-207  Στάφυλος  

 Ἡροδώρου 

 102-92  Ἱκ[έσιος] 

 321  [Πο]σειδώνιος  
 Ἀριστοκρίτου 

 211-206  Ἱκέσιος  

 Παντακλέους 

 101-91  Φιλ[........] 

 

Таблиця 14 

Підтвердження синхронізації II стовпця Каталогу 

 

Відн
осні 
дати 

Абсолютні дати 
(табл. 13) 

 Епоніми Пам’ятки, що 
містять тотожні імена.  

Примітки 
 1  2  3   4 
 1 226-221 Πολ[ύμεδων τοῦ δεῖνος]  

 2 225-220 
Ἀριστο[δήμος? 
Δαϊκράτου 

 

 3 224-219 Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος]  

 4 
 223-218 

Κόνων Βα[τάκου]  I.Olbia 28+29+123+IosPE. 
I2. 240  
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Продовження таблиці 14

 1  2    4 
 5 

222-217 
             Κλεόμβροτος Παντακλ..  Монета ΚΛΕ [6, № 267] 

(220-210 рр.). 

 6 221-216 Χαιρήμων Νικηράτου  
 7 220-215 Καλλικράτης Νικηράτου  
 8 219-214 Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος  
 9 218-213 Ἀρίστων Νικηράτου  
 10 217-212 Μῦς Βοσπορίχου  Монета ΒΟΣ. 

 11 
216-211 

Μένανδρος  
Ἑκατωνύμου 

 

 12 
215-210 

Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου I.Olbia 
28+29+123+IosPE. I2. 
240.  13 214-209 Ἱκέσιος Πολυξένου  

 14  213-208 Παντακλῆς Λεωδάμαντος  

 15  212-207 Στάφυλος Ἡροδώρου  
 16  211-206 Ἱκέσιος Παντακλέους  
 17 

 210-205 

Κρίτος Νικηράτου Монета ΚΡΙ [214, №№ 
426, 427, 428] (220-210 
рр.); № 433 (210-200 рр.). 

 18  209-204 Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου  
 19  208-203 Εὐβίοτος Μητροδώρου  
 20  207-202 Διονύσιος Βοττύλου   
 21 

 206-201 
Σωσίστρατος  
Νυμφοδώρου 

 

 22  205-200 Διονύσιος Ὀρθοβούλου  
 23  204-199 Φιλτῆς Λεωδάμαντος  
 24  203-198 Νουμήνιος Ἱκεσίου  
 25  202-197  Ἱκέσιος Λεωδάμαντος  
 26  201-196 Εὐμένης Συρίσκου  [342, c. 310-313; 219, c. 

68].   27  200-195 Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ  IG 813. Раннє II ст. до 
н. е.   28  199-194 Τιμέας Θεογίτων[ο]ς  I.Olbia 26 – батько. 

 29  198-193 Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου]  I.Olbia 26 – дід. 
 30  197-192 Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου]  
 31  196-191 Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ  IosPE. I2. 187. 

 32 
 195-190 

Παντακλῆς  
Κλεομβρότου  

 

 33  194-189 Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]  
 34  193-188 Εὔνικος Ε[ὐδώρου]  SEG 42:716 
 35  192-187 Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος]  
 36  191-186 Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος]  
 37  190-185 Λεωδά[μας Παντακλέους?]  
 38  189-184 Δάμ[ασος τοῦ δεῖνος]  
 39  188-183 Λε[ω........ τοῦ δεῖνος]  SEG 42:716 (?). 
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                                                                                      Таблиця 15 

Витяг з епонімного списку Мілета 

Ім’я епоніма-батька Ім’я епоніма-синa Різниця 
фактична, рр. 

Λεομέδων Ἀθηναγόρεω Ἀθηναγόρης Λεωμέδοντος 31 

Λέοντις Θεοδώρο Θεόδωρος Λεόντιος 32 

Κτησίας Δημητρίο Δημήτριος Κτησία 20 

Βουταλῖνος Ῥοίκο Ῥοῖκος Βουταλίνου 57 

Δημήτριος Θρασυκλέος Θρασυκλῆς Δημητρίο 30 

Θήραιος Διογνήτο Διόγνητος Θηραίο 10 

Κριτόβουλος 
Ἀγασικράτους 

Ἀγασικράτης Κριτοβούλου 16 

 Середнє значення 28 

 

 

 

                                                                                         Таблиця 16 

 

Витяг з епонімного списку Ольвії 

 

Ім’я епоніма-батька Ім’я епоніма-синa Різниця 
фактична, рр. 

 1  2  3 

[Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς Ἀρίστων Θεοκλέους 28 

[Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς Μενεκράτης Θεοκλέους 29 

[Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς Ἀριστοκράτης Θεοκλέους 32 

Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμου Νικόστρατος Νικοκλέους 44 

          Πολυμέδων Λεωκράτους Λεωκράτης Πολυμέδοντος 23 
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Продовження таблиці 16 

 1  2  3 

 Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου] Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος  30 

Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου  31 

Ἀριστόκριτος Ποσειδωνίου Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου  25 

Σωκράτης Ποσειδωνίου Ἱκέσιος Σωκράτους  16 

Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ Ἑκατέων Παντακλέους  27 

Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ Κλεόμβροτος Παντακλέους  30 

Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ Ἱκέσιος Παντακλέους  41 

Εὔδωρος Πρωτογένους Πρωτογένης Εὐδώρου  16 

Πρωτογένης Εὐδώρου Ἡροσῶν Πρωτογένους  30 

Монети ΜΟΣΧ 340-335 рр. 
до н. е. [117, с. 238]. 

 Ἀθηνόδωρος Μόσχου 
 

 36 (сер.) 
 

Εὑρήμων Τιμησιθέου Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος  30 

Ἀριστοκράτης Θεοκλέους Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 6  
 (відкинуто) 

Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος?] Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]  30  
 (умовно) 

Κλεόμβροτος Παντακλέους Παντακλῆς Κλ[εομβρότο]υ 27 

Ἀριστο[δήμος Δαϊκράτου?] Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου 16 
 (умовно)  

 Середнє значення 27,5 

 

 

Таблиця 17 

Рід Батаків 

Рік, до 
н. е. 

Епоніми  Розрахунок Результат Попередньо (табл. 
14) 

 313  Βάτακος Τιμοθέου 313 – (30×3) 223  

II стовпець  Κόνων Βα[τάκου]  223 223-218 
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Таблиця 18 

Рід Протогенів 

 

Таблиця 19 
Рід Геросонів-Геродорів 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Таблиця 20 

Рід Агатинів 

 Рік,  
 до н. е. 

 Епоніми Розрахунок Результат Попередньо 
(табл. 14) 

 357 Ἀντι]μ[ήστωρ]Ἀ[γαθῖνου]  357 – (30×5)  207  

 327  Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 327 – (30×4)  207  

 296  Ἀντιμήστωρ Ἀγαθῖνου 296 – (30×3)  207  

II стовпець  Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου   207  215-210 

 

 

 Рік, до н. е.  Епоніми  Розрахунок Результат  Попередньо  
 (табл. 14) 

 340 Εὔδωρος Πρωτογένους  340 – (30×5)  190  

 324 Πρωτογένης Εὐδώρου  324 – (30×4)  204  

 294 Ἡροσῶν Πρωτογένους  294 – (30×3)  204  

II стовпець  Εὔνικος Ε[ὐδώρου]   199  193-188 

Рік, до 
н. е. 

Епоніми Розрахунок Результат 
 Попередньо  
 (табл. 14) 

 353  Ἡροσῶν Ἡροδώρου 353 – (30×5)  203  

 352  Στάφυλος Ἡροδώρου 352 – (30×5)  202  

 345  Φιλίσκος Ἡροδώρου 345 – (30×5)  195  

 302  Θεοδέκτης Ἡροδώρου 302 – (30×3)  212  

 301  Λήναιος Ἡροδώρου 301 – (30×3)  211  

II 
стовпець 

 Στάφυλος Ἡροδώρου   205  212-207 
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Таблиця 21 

Рід Діонісіїв 

 Рік, до 
 н. е. 

 Епоніми   Розрахунок  Результат  Попередньо  
 (табл. 14) 

 355 Διονύσιος Ἀριστείδου  355 – (30×5)  205  

 316 Σύνμαχος Διονυσίου  316 – (30×4)  196  

 291 […Δ]ιονυ[σίου]  291 – (30×3)  201  

 (262) Διονύσιος Διονυσίου  261 – (30×2)  201  

II 
cтовпець 

Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ   201  200-195 

 

Таблиця 22 

Рід Пантаклів-Клеомбротів 

 

Рік, 
до н. е. 

Епоніми Розрахунок Результат 
Попередньо 

(табл. 14) 
 317  Κλεόμβροτος Παντακλέους  317 – (30×2)  257  

II cтовпець  Κλεόμβροτος Παντακλέους   257  

 Коригування  257–30  227  222-217 

 

 

Таблиця 23 

Рід Пантаклів-Клеомбротів (продовження) 

 

Рік, 
до н. е. Епоніми Розрахнок Результат Попередньо 

(табл. 14) 
 317 Κλεόμβροτος Παντακλέους  317–(30×3)  227  

 II 
cтовпець 

Παντακλῆς Κλ[εόμβροτου]   227  

 Коригування  227–30  197  195-190 
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Таблиця 24 

Рід Пантаклів-Клеомбротів (гілка Гікесіїв) 

 

 

Таблиця 25 

Рід Нікоклів 

Рік, до 
н. е. 

Епоніми Розрахунок Результат Попередньо 
(табл. 14) 

 348  Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμου 348 – (30×4)  228  

 304  Νικόστρατος Νικοκλέους 304 – (30×3)  214  

 II 
cтовпець 

 Μένανδρος Ἑκατωνύμου   221(214)  216-211 

 

 

Таблиця 26 

Рід Поліксенів(?) 

 

Рік, до 
н. е. 

Епоніми  Розрахунок Результат  Попередньо  
 (табл. 14) 

 309  Ἀθήναιος Πολυξένου  309 – (30×3)  219  

 II cтовпець  Ἱκέσιος Πολυξένου   219  214-209 

 

 

 

 Рік, до 
н. е. 

 Епоніми Розрахунок Результат 
Попередньо 
(табл. 14) 

 306 Ἱκέσιος Παντακλέους  306–(30×2)  246  

 II 
cтовпець 

Ἱκέσιος Παντακλέους   246  

 Коригування  246–30  216 211-206 
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Таблиця 27 

Рід Демоконів (умовний розрахунок) 

Рік, до н. е. Епоніми Розрахунок Результат 
Попередньо 

(табл.14) 

 349  Δημοκῶν Εὐβιότου  349 –(30×5)  199  

II 
стовпець 

 Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος?]   199  224-219 

 

 

Таблиця 28 

Рід Демоконів (умовний розрахунок) 

 Рік, до н. е. Епоніми  Розрахунок  Результат  Попередньо  
 (табл.14) 

349  Δημοκῶν Εὐβιότου  349 – (30×6)  169  

 II стовпець  Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]   169  194-189 

 

 

Таблиця 29 

Рід Нікератів 

Рік, до 
н. е. 

Епоніми Розрахунок Результат 
Попередньо 

(табл. 14) 

 322  Πλειστῶναξ Νικηράτου  322 – (30×4)  202  

 II 
стовпець 

Χαιρήμων Νικηράτου   202  221-216 

 II 
стовпець 

 Καλλικράτης Νικηράτου   202  220-215 

 II 
стовпець 

 Ἀρίστων Νικηράτου   202  218-213 

 II 
стовпець 

 Κρίτος Νικηράτου   202  210-205 
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Таблиця 30 

Стовпець II Каталогу з теоретичними роками епоніматів  

Епоніми з II стовпця 
Каталогу 

Розрахунков
ий рік 

виконання 
епонімату 

 

 Номер 
ряда II 
стовпц
я 

 Попередня 
синхронізація 
(табл. 14) 

 1 2  3  4 

Πολ[ύμεδων τοῦ δεῖνος]   1 226-221 

Ἀριστο[δήμος Δαϊκράτου]   2 225-220 

Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος?]   3 224-219 

 Κόνων Βα[τάκου] 223  4 223-218 

 Κλεόμβροτος Παντακλέους 227  5 222-217 

 Χαιρήμων Νικηράτου   6 221-216 

 Καλλικράτης Νικηράτου   7 220-215 

 Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος   8 219-214 

 Ἀρίστων Νικηράτου   9 218-213 

 Μῦς Βοσπορίχου   10 217-212 

 Μένανδρος Ἑκατωνύμου 214  11 216-211 

 Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου 207  12 215-210 

 Ἱκέσιος Πολυξένου 219  13 214-209 

 Παντακλῆς Λεωδάμαντος   14 213-208 

 Στάφυλος Ἡροδώρου 205  15 212-207 

 Ἱκέσιος Παντακλέους 216  16 211-206 

 Κρίτος Νικηράτου   17 210-205 
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Продовження таблиці 30 
 1  2  3 4 

 Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου   18 209-204 

 Εὐβίοτος Μητροδώρου   19 208-203 

 Διονύσιος Βοττύλου   20 207-202 

 Σωσίστρατος Νυμφοδώρου   21 206-201 

 Διονύσιος Ὀρθοβούλου   22 205-200 

 Φιλτῆς Λεωδάμαντος   23 204-199 

 Νουμήνιος Ἱκεσίου   24 203-198 

 Ἱκέσιος Λεωδάμαντο[ς]   25 202-197 

 Εὐμένης Συρίσκου   26 201-196 

 Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ 201  27 200-195 

 Τιμέας Θεογίτων[ο]ς   28 199-194 

 Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου]   29 198-193 

 Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου]   30 197-192 

 Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ   31 196-191 

 Παντακλῆς Κλ[εομβρότο]υ 197  32 195-190 

 Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]   33 194-189 

 Εὔνικος Ε[ὐδώρου] 199  34 193-188 

 Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος]   35 192-187 

 Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος ]   36 191-186 

 Λεωδά[μας Παντακλέους?]   37 190-185 
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Продовження таблиці 30 
 1 2  3 4 

 Δάμ[ασος τοῦ δεῖνος]   38 189-184 

 Λε[ω........ τοῦ δεῖνος]   39 188-183 

 Ἱκέ[σιος Φιλτους?]   40 187-182 

 Πα[ντακλῆς?]   41 186-181 

 Σ[……..]   42 185-180 

 

 

 

 

Таблиця 31  

Приведення інформації до початого та кінцевого рядів 

Початкови
й масив 223 227 214 207 219 205  216  201 197 199 

Середнє, 
р. до н. е. 

 

Масив для 
ряду 1 226 231 224 218 231 219  231  227 228 231 226,6 

Масив для 
ряду 42 185 190 183 177 190 178  190  186 187 190 185,6 
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Таблиця 32 

Фрагмент синхронізованого Каталогу з кількістю рядів 110  

(Похибка +2/ -4 рр.) 

 
Рік  Епонім  Рік  Епонім  Рік  Епонім 

329  Καλλίνικος Φιλοξένου 219  Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος  109  Ευρ[.......] 

328  Εὑρήμων Τιμησιθέου 218  Ἀρίστων Νικηράτου  108  Ευ[..........] 

327  Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 217  Μῦς Βοσπορίχου  107  Ἀγ[αθινος?] 

326  Θεοκύδης Παγκράτου 216  Μένανδρος Ἑκατωνύμου  106 Ποσ[ιδέος Αναξαγόρου] 

325  Διιστέφης Ἑστιαίου 215  Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου  105  Ἀπό[λλων Δίος] 

324  Πρωτογένης Εὐδώρου 214  Ἱκέσιος Πολυξένου  104  Δαϊκ[ράτης ….] 

323  Εὐφρόνιμος Μητροδώρου 213  Παντακλῆς Λεωδάμαντος  103  Δημ[.......] 

322  Πλειστῶναξ Νικηράτου 212  Στάφυλος Ἡροδώρου  102  Ἱκ[έσιος] 

321  Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου 211  Ἱκέσιος Παντακλέους  101  Φιλ[........] 

 

Таблиця 33  

Розрахунок піка активності Евніка Евдорова 
 

Рік, до 
н. е. 

 Епоніми  Розрахунок Пік Діапазон 
активності 

 340  Εὔδωρος Πρωτογένους  340 – (30×5)  190  

 324  Πρωτογένης Εὐδώρου  324 – (30×4)  204  

 294  Ἡροσῶν Πρωτογένους  294 – (30×3)  204  

 193  Εὔνικος Ε[ὐδώρου]  193  193  

  Εὔνικος Ε[ὐδώρου]   196 211-181 
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Таблиця 34 

 

Зв’язок монетних скорочень та імен епонімів у 345-339 рр. до н. е. 

 Скорочення  Відносні 
дати 

Абсолютні 
дати 

 

Епоніми Ольвії  

ΦΙΛΙ  12 345 Φιλίσκος Ἡροδώρου  

ΑΡΙΣΤ  13 344 Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς  

ΘΕΟ  14 343 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς  

ΑΛΦ, ΦΛΑ  15 342 Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ 

ΚΑΛΛΙ  16 341 Κάλλιππ[ο]ς Καλλινίκο[υ] 

ΕΥΠΡ  17 340 Εὔδωρος Πρωτογέν[ου]ς  

ΛΕΟΝΤ  18 339 Λεοντομένης Ἱκες[ίο]υ  

 

                                                                                           Таблиця 35 

Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція  

списку SEG 50:702,IV 

Ім’я та 
просопографічна 
реконструкція 
патроніма 

Пік 
активн
ості, р. 
до н. е.  

Діапазон 
активнос
ті, рр. до 
н. е.  

Передбачувана просопографічна 
інтерпретація 

1  2  3  4 

Ἐπικράτης 
(Ἱσοκράτου)  

362 377-347 Батько епоніма 332 р. до н. е. 
Ποσειδώνιος Ἐπικράτου. Гілка роду 
Аристокритидів-Сократидів. Див.: SEG 
27:444=IGDOP 45. 

   Διονύσιος 
   (Ἀριστείδου) 

355 370-340 Епонім 355 р. до н. е. Діонісії. 
Імовірно, дедікант посвяти I.Olbia 66 
Зевсу Елевтерію(?). Монетний магістрат 
ΔΙΟ (?). 

  Εὐμένης  
  (Λεωπρέπεος?) 

 350 365-335 Леопрепиди. Двоюрідний брат 
Евресибія Леократова і племінник сина 
тираноборця. Дедікант посвяти I.Olbia 71. 
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Продовження таблиці 35 

1  2  3  4 

 Ἡρόδοτος 
(Μητροδώρου)  

354 369-339 Епонім 354 р. до н. е. Родова 
належність невідома. Умовно заведено 
гілку рода Пантаклів-Клеомбротів.  

     Ἑκατέων 
    (Ἱκεσίου)  

360-
350 

370-340 Старший брат епонімів 347 і 339 
рр. до н. е. Пантакли-Клеомброти. 
Родоначальник Нікоклів. Дедікант 
посвяти IosPE. I2. 160 Зевсу Елевтерію 
свого батька — сподвижника 
тираноборця Гікесія Гекатеонова. 

 Φιλίσκος 
(Ἡροδώρου) 

345 360-330 Епонім 345 р. до н. е.  
Протогени-Геросони-Геродори. 

Монетний магістрат ΦΙΛΙ (?). 

 Κόνων 
(Βατάκου)  

343 358-328 Близький родич (поколінням вище) 
епоніма 313 р. до н. е. Батаки. 

         Κρίτων 
(Νικηράτου?) 

 
337 

352-322 Імовірно, Нікерати. Монета ΚΡΙ. 

Ἀριστομένης (2)    Немає даних. 

 Ἡγήμων(?)   Немає даних. 

Перетинання 
інтервалів 
активності 

 352-347  
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 Таблиця 36 

Співвідношення імен епонімів Каталогу і скорочень на «борисфенах». 

(У дужках – номер групи «борисфенів») 

 

 
 Рік,  
до н. е. 

  
Ім’я та патронім епоніма 

 
 [214] 

 
[136,c. 81] 

 

 
[372] 

 1                        2       3      4       5 

330  Πολύμνηστος Μένωνος   4 (I)  

329  Καλλίνικος Φιλοξένου (Ε(υξένου))  251, 252 (I)  1, 2 (Ι)  702-711 

328  Εὑρήμων Τιμησιθέου    

327  Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος    

326  ΘΕ(οκύδης Παγκράτου) 257, 258 (I)  7, 8 (Ι) 733-735 

325  Δ(ιιστέφης Ἑστιαίου)  263 (I)  12 (Ι) 751-755 

324  Π(ρωτογένης) Ε(ὐδώρου) 185, 260 (I)  9(Ι)  

323  Εὐφρόνιμος Μητροδώρου   17 (II)  

322  Πλειστῶναξ Νικηράτου    

321  Π[οσειδώνιος] Ἀ[ριστοκρίτου]    

320  ΕΚΑ(τέων Παντακλέους)  264, 265 (Ι)  13,14 (Ι) 756-767 

319  Ἱκέσιος Σωκράτους    

 318  Πολυμέδων Λεωκράτους    

 317  ΚΛΕ(όμβροτος Παντακλέους  196, 212  18 (II)? 444, 777, 778 

 316  Σύνμαχος Διονυσίου    

 315  ΑΡ(ίστων Θεοκλέους)    

 314  Μενεκράτης Θεοκλέους    

 313  Βάτακος Τιμοθέου    

 312  Εὑρησίβιος Πανδίονος    

 311  Ἀριστοκράτης Θεοκλέους    

 310  (Τιμόθεος) ΠΑΡ(μιος)    

 309  Ἀθήναιος Πολυξένου    

 308  Ὀρθόβουλος Εὐβιότου    

 307  Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου    
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Продовження таблиці 36 

1  2            3 4  5 

 306  ΙΚ(έσιος Παντακλέους) 275 (II) 20 (ΙΙ)  779-797 

 305  ΑΡ(ίστων Ἀριστοκράτους) 274 (II) 19(ΙΙ)  

 304  Ν(ικόστρατος Νικοκλέους) 267 (II) 16(ΙΙ)  

 303  ΦΙ(λόμηλος Διονυσίου) 276 (II) 21(ΙΙ)  798-820 

 302  Θεοδέκτης Ἡροδώρου    

 301  Λήναιος Ἡροδώρου    

 300  Ἀθηνόδωρος ΜΟΣΧ(ου)  
 

   

 299  Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου    

 298  Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος    

 297  Ἀπολλόδωρος Διοδώρου    

 296  Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου    

 295  Λεωκράτης Πολυμέδοντος    

 294  ΗΡ(οσῶν Πρωτογένους)  278, 279 (ΙΙΙ)  28, 29 (IV)  859-869 

 293  Δάμασος Ἀριστοκράτου[ς]    

 292  ΕΚ(ατέων Ἀριστοκράτ[ου]ς)   35 (IV)  
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                                                                                              Таблиця 37  

Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

магічного списку IGDOP 104 

Ім’я та патронім Пік 
активнос
ті, р. до 
н. е.  

Діапазон 
активності
, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

Φορμίων Ζηνοδότο̄   Інформації немає. Див. 
список SEG 50:702,II і декрет на 
честь Протогена: як варіант 
інтерпретації, дід відкупника 
Форміона.  

Μητρόδωρος Δημητρίο̄   Інформації немає. 

Εὐσθένης Πρωτογένευς    Очевидно, старший брат 
епоніма Ольвії 340 р. до н. е. 
Евдора Протогенова. Рід 
Протогенів-Геросонів-
Геродорів.  

Εὔδωρος Πρωτογένευς  348  363-333 Епонім 340 р. до н. е. Рід 
Протогенів-Геросонів-
Геродорів.  

       Γοργίας Ἡροκράτευς   Інформації немає. Див.: 
Ἡροκράτης з магічного списку 
SEG 50:702,III – очевидно, син. 

       Ἀρτεμίδωρος Διονυσίο ̄   Інформації немає. 
Ідентифікація цієї особи з 
монетним магістратом ΑΡΤΕ [9, 
№199] є малореальною. Див.: 
IGDOP 106. 

     Ἀρτεμίδωρως Δεινομένευς   Інформації немає. 
Ідентифікація цієї особи з 
монетним магістратом ΑΡΤΕ [9, 
№199] є малореальною. Див.: 
IGDOP 106. 

     ΠΙΝΑΚ   Інформації немає. 

     ΚΑΦΑΚΕΜ   Інформації немає. Див. 
IGDOP 106 

Перетин 

інтервалів активності 

  340   
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                                                                                                    Таблиця 38 

 Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

магічного списку IGDOP 102 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активнос
ті, р. до 
н. е.  

Діапазон 
активності
, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

Ἑκ[αταῖ]ος (τοῦ Νικοκλέους?)   318 333-303 Нікокли (гілка роду 
Пантаклів-Клеомбротів). 
Старший син епоніма 348 р. до 
н. е. Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ. 
Старший брат епоніма 304 р. до 
н. е. Νικόστρατος Νικοκλέους. 
Див. надгробний напис рубежу 
IV-III ст. до н. е. Ἑκατωνύμου 
τοῦ Νικ[οκλέους?], Ἑρμολάιου(?) 
τοῦ Μητροδώρου 

Ἑρμολάιος τοῦ Μητροδώρου?   Імовірно, гілка роду 
Пантаклів-Клеомбротів. Див. 
надгробний напис рубежу IV-III 
ст. до н. е. Ἑκατωνύμου τοῦ 
Νικ[οκλέους?], Ἑρμολάιου τοῦ 
Μητροδώρου. 

Δε̄ν́ων    Див. IGDOP 103 (Ξένων). 

 Ἀρίζη ̣λος   Інформації немає. 

Ἀθήναιος   313  328-298 Рід Батаків. Імовірно, 
близький родич епоніма 313 р. 
до н. е. Βάτακος Τιμοθέου. Див. 
списки IGDOP 103, IGDOP 110, 
[299], defixio №1 [21;415] – 
імовірно, одна й та ж особа.  

Перетин 

інтервалів активності 

 328-303  
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                                                                                                    Таблиця 39 

Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

магічного списку IGDOP 106 

 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активності
, р. до н. е.  

Діапазон 
активнос
ті, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

 1  2  3  4 

 Ἀρτεμίδωρος Ἡροφίλο̄  341 356-326 Рід Анаксименів-
Герофілів. Див. епонімат 191 р. 
до н. е. Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος]. 
Легенда ΑΡΤΕ [6, №199]. Див. 
IGDOP 104. 

 Θαλαιώ, δύο παῖδες   Інформації немає. 

 Ἐπικράτης Ἡροσῶ̣ντος  323 338-308 Протогени-Геросони-
Геродори. Син епоніма 353 р. до 
н. е. Ἡροσῶν Ἡροδώρου. Див. 
IGDOP 109 та SEG 57:748 – одна 
й та ж особа.  

Διοσκο̄ρίδης Φιλογήθεος   Інформації немає. 

 Κίλλ(ος)   Інформації немає. 

 Εὄκαρπος   Інформації немає. 

 Ἡρόφιλος (Ἀρτεμίδωρου?)  311 326-296 Рід Анаксименів-
Герофілів. Очевидно, син 
Артемідора Герофілова з того ж 
напису. Див. ту ж особу в 
графіто [299] та defixio №2 
[21;415]. 

Θατορακο<ς>   Відомості відсутні. 

Ἡραγώρης Πραξιανακτους?  325 340-310 Праксіанакти – 
другорядний рід з клану 
Леократидів- Евресибіадів-
Діонісіїв. Імовірно, дедікант 
посвяти 328–322 рр. до н. е. 
IOlbia 71 Зевсу Сотеру жерців 
Евресибія Ἡραγώρης 
Πρα[ξιανακτους?]. Пик 
активності (325 р. до н. е.) 
прийнятий умовно. Див. defixio 
IGDOP 109 – одна і та ж особа. 
Див. defixio SEG 50:702, III – 
Διονυσόδωρος Ἡραγόρεω – син. 
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Продовження таблиці 39 
 1 2  3  4 

 Ἡγησαγόρης   Інформації немає. 

 Καφακης   Інформації немає. Див. 
IGDOP 104. 

 Δημοκῶν   Інформації немає. Не 
виключено, що ця особа є 
архонтом Демоконом з декрету 
на честь Протогена про що 
свідчить розташування імені 
Демокона у кінці списку. Однак, 
у списку SEG 50:702, III ім’я 
Демокона також указано в кінці. 

 Ἀταης   Інформації немає. 

Перетин інтервалів 

активності 

 326-326  

Таблиця 40 

Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 
магічного списку SEG 50:702, III 

 

 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активності
, р. до н. е.  

Діапазон 
активності, рр. 
до н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

 1  2  3  4 

Ἡρόδοτος (Μητροδώρου?)   294  309-279 Гіпотетична особа. 
Варіант – онук особи з закляття 
SEG 50:702, IV та епоніма 354 р. 
до н. е. Ἡρόδοτος Μητροδώρου. 
Брат Ἑρμ[ολάιος?] (τοῦ 
Μητροδώρου?). Імовірно, гілка 
Пантаклів-Клеомбротів. 

Ἡροκράτης (Γοργίου?)  305  320-290 Рід невідомий. Можливо, 
батько цього Герократа, якийсь 
Γοργίας Ἡροκράτευς згаданий у 
defixio IGDOP 104, 340 рр. до 
н. е. (Див. вище). 

Ἀναξιμένης Ἡροφίλου  279  294-264 Рід Анаксименів-
Герофілів. Див. IosPE. I2. 201: 97 
р. до н. е. Ἀν[αξιμένος?...] та 191 
р. до н. е. – Ἡρόφιλ[ος …].  
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Продовження таблиці 40 

1  2 3  4 

Διονυσόδωρος Ἡραγόρεω  295  310-280 Праксіанакти – 
другорядний рід, що входив у 
клан Леократидів- Евресибіадів-
Діонісіїв. Імовірно, син 
Ἡρα[γ]ώρη[ς] Πρα[ξιανακτους?] 
— дедіканта посвяти 327–322 
рр. до н. е. I.Olbia 71 жерців 
Евресибія, присутнього у 
списках IGDOP 106, 
IGDOP 109.  

Διοκλῆς   Див. нижче графіто [299, 
с. 152-170] – та ж сама особа. 

Δημοκῶν  286  301-271 Інформації немає. По 
другорядному роду Демоконів 
бракує надійного фрагмента 
стемми. Хронологічно – архонт 
Демокон з декрету IosPE. I2. 32 
на честь Протогена Геросонова 
[234, с. 200]. Див. список 
IGDOP 106. 

Перетин інтервалів 

активності 

 Рубіж IV-III ст. 

до н. е. 

 

 
  

                                                                                                               Таблиця 41 
Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

магічного списку IGDOP 109 

 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активнос
ті, р. до 
н. е.  

Діапазон 
активності, 
рр. до н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

 1  2  3  4 

Εὔπο[λ]ις (Φιλόμηλου?)  284 (+15-

20) 

 315-285 Характерне ім’я роду 
Діонісіїв. Εὔπο[λ]ις – можливо, 
син епоніма 303 р. до н. е. 
Φιλόμηλος Διονυσίου. Персонаж 
ольвійського почесного декрета 
IScM I 65, посол Ольвії у 
Візантію, очевидно, у 80-70 рр. 
III ст. до н. е. Див. IGDOP 110 –
та сама особа. 

(καὶ) Διονύσιος   Характерне ім’я роду 
Діонісіїв. Родич Евполіда.  
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Продовження таблиці 41 

1  2 3  4 

Μακαρεύς   Інформації немає. 

Ἀριστοκράτης Θεοκλέους?  311  326-296 Характерне ім’я 
Аристократидів – Аристократ. 
Можливо, епонім 311 р. до н. е. 
Ἀριστοκράτης Θεοκλέους.  

(κα<ὶ>) Δημόπολις    Див. список IGDOP 110 
(кінець IV– початок III ст. до 
н. е.) – Імовірно, одна і та ж 
особа. 

[Κ]ωμαῖος   Інформації немає. 

Ἡραγόρης Πραξιανακτους?  325  340-310 Праксіанакти – 
другорядний рід, що входив до 
клану Леократидів- 
Евресибіадів-Діонісіїв. 
Можливо, один з дедікантів 
посвяти 328-322 рр. до н. е. 
I.Olbia 71 Зевсу Сотеру жерців 
Евресибія Ἡρα[γ]ώρη[ς] 
Πρα[ξιανακτους?]. Див. defixio 
IGDOP 106 – та сама особа. Див. 
defixio SEG 50:702, III – 
Διονυσόδωρος Ἡραγόρεω – син 
(?). 

Λεπτίνας   Інформації немає. 

Ἐπικράτης (Ἡροσῶ̣ντους?)  323  338-308 Протогени-Геросони-
Геродори. Син епоніма 353 р. до 
н. е. Ἡροσῶν Ἡροδώρου. Див. 
IGDOP 106, SEG 57:748 – 
Імовірно, є однією особою.  

Ἑστιαῖος    Інформації немає. 
Гіпотетично – син епоніма 325 
р. до н. е. Διιστέφης Ἑστιαίου. 

Перетин 
інтервалів активності 

 Кінець IV–

початок III 

ст. до н. е. 
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Таблиця 42 

 Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

магічного графіто [299, с. 152-170] 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активн
ості, р. 
до н. е.  

Діапазон 
активності, 
рр. до н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

Ἡρόφιλος (Ἀρτεμίδωρου?)  311  326-296 Рід Анаксименів-
Герофілів. Очевидно, син 
Артемідора Герофілова з defixio 
IGDOP 106. Та ж особа, 
Імовірно, присутня у defixio 
IGDOP 106 і defixio №2 [21;415].  

Ἀθήναιος   313   328-298 Рід Батаків. Можливо, 
родич епоніма 313 р. до н. е. 
Βάτακος Τιμοθέου. Див. списки 
IGDOP 102, IGDOP 103 
(орієнтовно 315-303 рр. до н. е.), 
IGDOP 110, defixio №1 [21;415] 
(кінець IV– початок III ст. до 
н. е.) – одна особа.  

Ἀγάταρκος    Інформації немає. Див. 
список SEG 57:748 – можливо, 
одна особа. 

Λητόδωρος   Інформації немає. 

Διοκλῆς   Інформації немає. Див. 
defixio SEG 50:702,III орієнтовно 
300-290 рр. до н. е. – можливо, 
одна особа. 

Εὀκλῆς   Інформації немає. 

Ἀρχίβιος   Інформації немає. 

Εὀβούλη   Інформації немає. 

Δι<ό>δωρος (Διονυσίου?) 327 342-312 Рід Діонісіїв, гілка 
Діодора. Див. надгробок IosPE. 
I2. 210 Διόδωρος Διονυσίου – він 
же. Див. Каталог – епонім 297 р. 
до н. е. Ἀπολλόδωρος Διοδώρου 
– син. Він же у списку IGDOP 
110 та defixio №2 [21;415] кінця 
IV– початку III ст. до н. е. Див. 
графіто, орієнтовно 357 р. до 
н. е. Tolstoi, Graffiti 14: 
Διονύσιος Διοδώρο̄ …– батько. 

Перетин 

інтервалів активності 

 326-312  
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Таблиця 43 

Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

магічного списку SEG 57:748 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активнос
ті, р. до 
н. е.  

Діапазон 
активності
, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

Διογένης   Інформації немає. 

Ἐπικράτης (Ἡροσῶ̣ντους?)  323  338-308 Протогени-Геросони-
Геродори. Син епоніма 353 р. до 
н. е. Ἡροσῶν Ἡροδώρου. Див. 
IGDOP 106, IGDOP 109 — одна 
й та ж особа.  

Φιλήμων   Інформації немає.  

Ἀγάθαρχος   Інформації немає. Див. 
графіто [299, с. 152-170] 
орієнтовно 326-312 рр. до н. е. – 
одна особа.  

 

Таблиця 44 

 Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

defixio IGDOP 103 (варіант) 

 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активності
, р. до н. е.  

Діапазон 
активнос
ті, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна інтерпретація 

 1  2  3  4 

[Ὄ]λυμπο̣[ς]   Інформації немає. Див. 
defixio №1 [21;415]. 

Ξένων  328-303 328-303 Інформації немає. Див. 
список IGDOP 102 — Δε̄ν́ων 
(328-303 рр. до н. е.).  

Ἀθη[ν]όδωρος (Μόσχου?) 
 
 
 

 300 315-285 Епонім 300 р. до н. е. 
Ἀθηνόδωρος Μόσχου 
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 Продовження таблиці 44 

 1 2  3  4 

Ἀθήναιος   313   328-298 Рід Батаків. Можливо, 
близький родич епоніма 313 р. до 
н. е. Βάτακος Τιμοθέου. Див. 
списки IGDOP 102, IGDOP 110 
(кінець IV – початок III ст. до 
н. е.), [299, с. 152-170] (326-312 
рр. до н. е.), defixio №1 [21;415] 
— імовірно, одна особа.  

Παυσαν[ί]ας   Інформації немає. 

Δημήτρ[ι]ο[ς]   Інформації немає. 
Відповідна хронології гіпотеза 
про те, що ця особистість – син 
Μητρόδωρος Δημητρίο ̄ з закляття 
IGDOP 104 є дуже ризикованою. 
Імена Δημήτριος і Μητρόδωρος 
не несуть характерну родову 
інформацію.  

<Ἄ>σκιος   Інформації немає. 

Ἱπποκλῆς   Інформації немає. 

Перетин 

інтервалів активності 

 315-303  

Таблиця 45 

 Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

defixio IGDOP 110 

 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активності
, р. до н. е.  

Діапазон 
активнос
ті, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

 1  2  3  4 

Πόσις   Відомості відсутні. Гіпокористік 
характерного імені Діонісіїв  

Εὔπολις (Φιλόμηλου?) 284(+15-20) 315-285 Характерне ім’я Діонісіїв. 
Εὔπο[λ]ις – можливо, син 
епоніма 303 р. до н. е. 
Φιλόμηλος Διονυσίου. Див. 
декрет IScM I 65, посол Ольвії в 
Візантію в 80-70 рр. III в. до н. е. 
Див. IGDOP 109. 
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Продовження таблиці 45 
 1  2  3  4 

Φαίδιμος   Монетна легенда ΦΑΙΔΙ. 
[ 9, № 258] (330 р. до н. е.).  

Ποσειδώνιος (Ἐπικράτου?)  332  347-317 Характерне ім’я 
Аристократидів-Сократидів. 
Епонім 332 р. до н. е. 
Ποσειδώνιος Ἐπικράτου, 
дедікант посвяти I.Olbia 71. 
Його батько згаданий в 
магічному списку SEG 50:702,IV 

Βάκχιος   Інформації немає. 

Νεύπολις   Інформації немає. 

Θαρσῆς   Інформації немає. 

Ἀθήναιος (Κόνωνος?)  313  328-298 Рід Батаків. Див. IGDOP 
102, IGDOP 103, [299] – одна 
особа. Також див. список SEG 
50:702, IV (орієнтовно 352–347 
рр. до н. е.) – Конон — родич, 
поколінням вище.  

Ἀπολλόδωρος (Διοδώρου?)  297  312-282 Гілка Діодора, рід 
Діонісіїв. Див. Каталог IosPE. I2. 
201 – епонім 297 р. до н. е. 
Ἀπολλόδωρος Διοδώρου; він же 
в списку defixio №2 [21; 415]. 
Батько цього Аполлодора 
згадується в списку [299] і 
надгробку IosPE. I2. 210 – 
Διόδωρος Διονυσίου. Див. 
графіто (Tolstoi, Graffiti, №14) 
Διονύσιος Διοδώρο̄ ... .– дід 

Λεοντίσκος   Інформації немає. 

Ποσειδώνιος (Ἀριστοκρίτου?)  321  336-306 Характерне ім’я 
Аристокритидів-Сократидів. 
Епонім 321 р. до н. е. 
[Πο]σειδώνιος Ἀριστοκρίτου 

Νευμήνιος   Інформації немає. 

Προμηθίων   Інформації немає. 

Δημόπολις   Див. список IGDOP 109 
(кінець IV– раннє III ст. до н. е.) 
– можливо, одна особа. 

Διονύσιος   Характерне ім’я роду 
Діонісіїв.  

Νεστορίων   Інформації немає.  
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Продовження таблиці 45 

 1 2  3  4 

Κοκκίων   Інформації немає. Див. 
defixio №1 [21;415]. 

Ναννᾶς   Варіант інтерпретації. 
Див. defixio №1[21;415]. Гілка 
Леократидів- Евресибіадів. Див. 
надгробок SEG 42:718 (III ст. до 
н. е.) Леофанта Нанніонова з 
Кошар – син.  

Διονύσιος   Характерне ім’я рода 
Діонісіїв. 

Θρασύβουλος   Інформації немає. 

Δωριεύς   Інформації немає. 

Πόλλις   Інформації немає. 

Перетин 

інтервалів активності 

 Кінець 

IV –

початок 

III ст. до 

н. е. 

 

                                                                                                Таблиця 46  

 Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція 

defixio № 1 [21;415] 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активності
, р. до н. е.  

Діапазон 
активнос
ті, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

 1  2  3  4 

Ὀcτρακίων   Інформації немає. 

Χαρᾶσπα[.]   Інформації немає. 

ΛΑΔΚΑ   Інформації немає.  

Σωcιπάτρη   Інформації немає. 

Ἀτότ ̣αc   Інформації немає. 

Βρότακοc   Варіант інтерпретації 
монограми (Див.: [136, c. 81. 
табл. 4. №6] (325-320 рр. до 
н. е.)  

Διο̣νύσιοc   Характерне ім’я рода 
Діонісіїв. 
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Продовження таблиці 46 
 1  2  3  4 

Ἀριcτο ̣ξενοc   Інформації немає.  

Δ[ιο]ν ̣ύcιοc   Характерне ім’я рода 
Діонісіїв. 

Ἀθ ̣ήναιοc (Κόνωνος?)  313  328-298 Рід Батаків. См. IGDOP 
102, IGDOP 103, IGDOP 110, 
[299, с. 152-170] – одна і та ж 
особа. Родич присутнього в 
цьому ж списку епоніма 313 р. 
до н. е. Βάτακος (Τιμοθέου?). 

             Φιλιcτῆc  315(?)  330-300 Монета ΦΙΛΙ 330-300 рр. 
до н. е. [6, № 88](?). Філіст може 
бути онуком епоніма 345 р. до 
н. е. і персонажа зі списку SEG 
50:702, IV Φιλίσκος Ἡροδώρου.  

Εὐθ ̣ύδ̣ικοc   Інформації немає. 

Νανν̣ᾶ̣[c]   Див. синхронний список 
IGDOP 110 – одна й та ж особа. 
Варіант інтерпретації: гілка 
Леократидів- Евресибіадів. Див. 
мармуровий надгробок SEG 
42:718 (III ст. до н. е.) Леофанта 
Нанніонова з Кошар – син. 

Λυcίαc   Інформації немає.  

Θάcιο[c]   Інформації немає. 

ΠAIΝΑ   Інформації немає. 

Cίμακ ̣οc  316  331-301 Як варіант, епонім 316 р. 
до н. е. Σύνμαχος Διονυσίου. Рід 
Діонісіїв. 

Βάτ ̣ων   Монетний магістрат 
ΒΑΤΩ (331–323 рр. до н. е.)(?). 
Див.:[136, c. 66].  

Διο̣νυ̣cι ̣ο ̣c    Характерне ім’я рода 
Діонісіїв.  

Κοκ[ί]ω̣[ν]    Відомості відсутні. Див. 
синхронний список IGDOP 110 
— одна і та ж особа. 

Ὀλύμπιχοc   Відомості відсутні. Див. 
список IGDOP 103 [Ὄ]λυμπο̣[ς] 
(орієнтовно 315-303 рр. до н. е.) 
– можливо, одна і та ж особа.  

Ολβία   Інформації немає. 

Μ[ῖ]κοc    Інформації немає.  
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Продовження таблиці 46 

 1 2  3  4 

Ἀθήνιποc   Інформації немає.  

ΛΑΜ̣[Π]ΡΩΝ (?)   Як варіант, див. 
суголосне ім’я Λα(μ)πρ̣ο ̣φάν[ης] 
з defixio №2 [21;415] – родич? 
Як варіант, див. «борисфен» II 
гр. ΛΑ [214, № 271]. Датування 
ΙΙ групи: рубіж IV-III ст. до н. е. 
[136, c. 82]. 

Ε̣ὔ̣δι̣κ̣οc   Інформації немає. 

ΠΑ̣[Ν]ΤΑ ̣ΚΛ̣[ΗΣ](?) 

( Κλεομβρότου?) 

  Пантакли-Клеомброти. 
Ймовірно, епонім 290-260 рр. до 
н. е. Παντακλῆς Κλεομβρότου. 
Див. Посвячення IosPE. I2. 188. 
Син епоніма 317 р. до н. е. 
Клеомброта Пантаклова. 

Βατ ̣ᾶc (Τιμοθέου?) 313  328-298 Як варіант, епонім 313 р. 
до н. е. Βάτακος Τιμοθέου. Див. 
в цьому ж списку Ἀθ ̣ήναιοc 
(Κόνωνος?) — близький родич. 

Перетин 

інтервалів активності 

 Кінець 

IV –

початок 

III ст. до 

н. е. 

 

 

Таблиця 47 

Просопографічне датування, інтерпретація та реконструкція  

defixio № 2 [21;415] 

Ім’я та 

просопографічна 

реконструкція патроніма 

Пік 
активності
, р. до н. е.  

Діапазон 
активності
, рр. до 
н. е.  

Передбачувана 
просопографічна 
інтерпретація 

 1 2  3  4 

 Διονύς(ι)ος   Характерне ім’я роду 
Діонісіїв. 
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Продовження таблиці 47 

 1  2  3  4 

[….]δωρος   Інформації немає.  

 Ἡρόδωρος  324  Очевидно, батько 
епонімів 302 і 301 рр. до н. е., 
Θεοδέκτης Ἡροδώρου та 
Λήναιος Ἡροδώρου, 
відповідно. 

 Διονυσογέ̣[νης]   Інформації немає.  

Ἀπολ[λό]δ ̣[ωρος] (Διοδώρου?)  297  Епонім 297 р. до н. е. 
Ἀπολλόδωρος Διοδώρου. Див. 
синхронний список IGDOP 
110. 

Λα(μ)πρ̣ο ̣φάν[ης]   Інформації немає. Див. 
суголосне ім’я ΛΑΜ̣[Π]ΡΩΝ 
(?) у defixio №1 [21;415] – 
родич? 

Ἡρόφιλος (Ἀρτεμίδωρου?)  311  Очевидно, Ἡρόφιλος 
(Ἀρτεμίδωρου?) з роду 
Анакіименів-Герофілів. Див. 
списки IGDOP 106 і [299, с. 
152-170] – одна особа. 

Перетин інтервалів 

активності 

 Кінець IV 

– поч. III 

ст. до н. е. 

 

 

Таблиця 48 

Обчислення хронології Протогена 

 Рік, до  
 н. е. 

 Епоніми з роду  
 Протогенів 

Розрахунок Пік 

 340 Εὔδωρος Πρωτογένους 340 – (30×3) 250 

 324 Πρωτογένης Εὐδώρου 324 – (30×2) 264 

 294 Ἡροσῶν Πρωτογένους 294 – (30) 264 

 193 Εὔνικος Ε[ὐδώρου] 193 + (30×2) 253 
  Протоген Геросонів  258 

 

 

 



 448 

 

Таблиця 49 

Обчислення хронології жерця Геродора 
 

 

 Рік, до 
н. е. 

Епоніми з роду 
Геросонів- Геродорів  Розрахунок  Пік 

 353 Ἡροσῶν Ἡροδώρου  353 – (30×3) 263 

 352 Στάφυλος Ἡροδώρου  352 – (30×3) 262 

 345 Φιλίσκος Ἡροδώρου 345 – (30×3) 255 

 302 Θεοδέκτης Ἡροδώρου  302 – 30 272 

 301 Λήναιος Ἡροδώρου  301 – 30 271 

 212 Στάφυλος Ἡροδώρου  212 + (30×2) 272 

 Жрець-епонім Геродор  267 

 

 

Таблиця 50 

Обчислення хронології жерця Плістарха 

 

 Рік, 
до н. 
е. 

Епоніми з роду 
Нікератів  Розрахунок Пік 

 322  Πλειστῶναξ Νικηράτου 322 – 30×2 262 

 221  Χαιρήμων Νικηράτου 221 + 30×2 281 

 220  Καλλικράτης Νικηράτου 220 + 30×2 280 

 218  Ἀρίστων Νικηράτου 218 + 30 × 2 278 

 210  Κρίτος Νικηράτου 210 + 30 × 2 270 

 197  Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] 197 + 30 × 3 287 

 192  Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος] 192 + 30 × 3 282 

 Жрець-епонім 
Плістарх 

 277 
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Таблиця 51 

Обчислення хронології Аристократа 

 Рік, до н. е. Епоніми з роду 
Аристократидів  

Розрахунок Пік 

 344  Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος  344 – 30 × 3 254 

 343  Θεοκλῆς Ἀρίστωνος  343 – 30 × 3 253 

 333  Θρασυδάμας Ἀρίστωνος  333 – 30 × 3 243 

 331  Ἱκέσιος Ἀρίστωνος  331 – 30 × 3 241 

 315  Ἀρίστων Θεοκλέους  315 – 30 × 2 255 

 314  Μενεκράτης Θεοκλέους  314 – 30 × 2 254 

 311  Ἀριστοκράτης Θεοκλέους  311– 30 × 2 251 

 305  Ἀρίστων Ἀριστοκράτους  305 – 30 – 10 265 

 293  Δάμασος Ἀριστοκράτους  293 – 30 263 

 292  Ἑκατέων Ἀριστοκράτους  292 – 30 262 

 Громадянин Аристократ  255 

 

Таблиця 52 

Один з варіантів обчислення хронології архонта Демокона 

 Рік, до 
 н. е. 

Епоніми з роду 
Демоконів 

Розрахунок Пік 

 349 Δημοκῶν Εὐβιότου? 349 – (30×2) 289 

 224 Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος ?] 224 + (30×2) 284 

 219 Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος ? 219 + (30×2) 289 

 194 Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος]? 194 + (30×3) 284 

 Архонт Демокон  286 

 

                                                                                                     Таблиця 53  

Обчислення хронології відкупника Конона 

Рік, до н. е. Епоніми з 
роду Батаків Розрахунок Пік 

313 Βάτακος Τιμοθέου 313-(30) 283 

223 Κόνων Βα[τάκου] 223+(30х2) 283 

96 Βά[τακος τοῦ δεῖνος] 96+(30х6) 276 

 Відкупник Конон  280 
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Таблиця 54 

Хронологічна модель подій Декрету 

 

Персонажі 
Декрета і 
епоніми 

Пік, р. 
до н. е. 

Діапазон 
активності 

Події 

 

 

 Ἡροσῶν  
 Πρωτογένους 

 288  303-273 Геросон – евергет та 
епонім 294 р. до н. е. 

 Δημοκῶν  286  291-261 Купівля дешевого вина 

 Ἡροδώρος  267  282-252 «Перший» голод.  
 Прихід саїв. 

 Κόνων  280  295-265 Відкупник Конон. 

 Φορμίων  280  295-265 Відкупник Форміон. 

 Πλειστάρχος  262  277-247 «Другий» голод.  
Cітонія, сітометрія.  

 Ἀριστοκράτης  255  270-240 Посольство до царя  
Сайтафарна 

 Πρωτογένης  
 Ἡροσῶντους 

 258  283–233 Активна діяльність  
 Протогена  

 Εὔδωρος  
 Πρωτογένους 

 228  243–213 Син Протогена, Евдор 

 Εὔνικος  

 Ε[ὐδώρου] 

 198  213–183  Онук Протогена, 
епонім 193 р. до н. е., Евнік, 
син Евдора 
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Таблиця 55 

Хронологічна модель життєдіяльності Геродота Пантаклова 

Дата Епонім Розрахунок Пік Діапазон 

347  Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ  347– (30×4)  227  

339  Λεοντομένης Ἱκες[ίο]υ 339 – (30×4)  219  

320  Ἑκατέων Παντακλέους 320 – (30×3)  230  

317  Κλεόμβροτος Παντακλέους  317 – (30×3)  227  

306  Ἱκέσιος Παντακλέους  306 – (30×3)  216  

222  Κλεόμβροτος Παντακλέους  222  222  

211  Ἱκέσιος Παντακλέους  211  211  

195  Παντακλῆς Κλ[εομβρότο]υ  195+30  225  

  Ἡρόδοτος Παντακλέους   222  237-207 

 

 

 

Таблиця 56 

Хронологічна модель життєдіяльності Посідонія Евкратова  

( гілка Аристокрита, Алфина і Сократа) 

 Дата Епонім Розрахунок Пік  Діапазон 
 346  Ἀριστόκριτος Ποσειδωνίου  346 – (30×5) 196  
 342  Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ  342 – (30×5)+2 194  
 335  Σωκράτης Ποσειδωνίου  335 – (30×5)+3 188  
 321  Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου  321 – (30×4) 201  
 319  Ἱκέσιος Σωκράτους  319 – (30×4) 199  

  Ποσειδώνιος Εὐκράτους  195  210-180 
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Таблиця 57 
 

Хронологічна модель життєдіяльності Посідонія Евкратова  

(гілка Посідонія Епікратова) 

Дата Епонім Розрахунок Пік Діапазон 
332 Ποσειδώνιος Ἐπικράτου 332 – (30×4)  212  

 Ποσειδώνιος Εὐκράτους   212 227-197 

 

Таблиця 58 

 

Хронологічна модель життєдіяльності Істікона Метродорова 

Дата Епонім Розрахунок  Пік Діапазон 

 323 Εὐφρόνιμος Μητροδώρου  323 –(30×4)  203  

 208 Εὐβίοτος Μητροδώρου 208  208  

 Ἰστικῶν Μητροδώρου   206 219-189 

 

 

Таблиця 59 

Хронологічна модель життєдіяльності Леонтомена Геросонова  

(за родом Геросонів-Геродорів) 

Дата Епонім  Розрахунок Пік Діапазон 

353 Ἡροσῶν Ἡροδώρου  353 – 30×5 203  

352 Στάφυλος Ἡροδώρου  352 – 30×5 202  

345 Φιλίσκος Ἡροδώρου  345–30 ×5 195  
302 Θεοδέκτης Ἡροδώρου  302 – 30×3 212  

301 Λήναιος Ἡροδώρου  301 – 30×3 211  

212 Στάφυλος Ἡροδώρου 212 212  

           Λεοντομένης Ἡροσῶντους  206 221-191 
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Таблиця 60 

Хронологічна модель декрету колегії Семи 

 

Колегія Семи декрету  

IosPE. I2. 76 

Пік Діапазон  

Ἡρόδοτος Παντακλέους 222 237-207 

Ἐπιχάρης Διονυσοφάνους Інформації немає  

Ποσειδώνιος Εὐκράτους 212 227-197 

Ἀδείμαντος Ἀπατουρίου Інформації немає  

Ἰστικῶν Μητροδώρου 206 221-191 

Λεοντομένης Ἡροσῶντος 202 217-187 

Ἡρακλείδης Εὐβίου Не раніше 202  

                    217-207 

 

 

 

Таблиця 61 

Третій стовпець епонімного Каталогу 

 

 
Рік, до 
н. Е. 

 
 Ім’я епоніма Коментар 

 1 2  3 

111  […….]  

110  Ευρ[…......] Рід Евресибіадів. Див. Монети ΕΥΡΗ. 

109  Ευρ[…......] Рід Евресибіадів. Див. 110 р. До н. е. 

108  Ευ[…......] Рід Евресибіадів? Див. 110 р. До н. е. 

107  Ἀγ[αθινος?] Рід Агатинів? 

 

106 

 Ποσ[ιδέος 
Αναξαγόρου] 

Рід Діонісіїв. Епонім, згаданий у декреті IosPE. 
I2. 35, а наступного року – як архонт. Характерне 
угрупування: Евресибіади, Агатини, Діонісії (108-107-
106 рр. До н. е.). 
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105  Ἀπό[λλων Διός] Рік Аполлона. Рік випуска декрета IosPE. I2. 35. 

Продовження таблиці 61 

 1 2  3 

104  Δαϊκ[ράτης ….] Рід Дайкратів-Аристодімів. Див. скорочення Δ 
на монеті. 

103  Δημ[.........] Рід невідомий. Альтернативний варіант до 104 р. 
до н. е. (Δ). 

102  Ἱκ[έσιος] Невідомо. 

101  Φιλ[........] Рід Аристокритидів-Сократидів або Геросонів- 
Геродорів. Див. посвяту IosPE. I2. 192. 

100  Α̣[............]  

        99  [.............]  

       98  [...............]  

       97  Ἀν[αξιμένος τοῦ 
δεῖνος]? 

Рід Діонісіїв? Рік Анаксимена. Див. 
інтерпретацію декрета I.Olbia 17+21+30+120 на честь 
сина Зобія. 

      96  Βά[τακος?] Рід Батаків. 

      95  Ε[...........]  Фрагмент імені реконструюється багатозначно. 
 

 

 Таблиця 62 
Спадкоємність Евресибіадів (умовна модель) 

 

Рік Особа Коментар 

Пізньоелліністична Ольвія 

     
97 р. 
до н. е.  

 Πολύμηδης 
Καλλισθένους 

Реконструкція. Рід Евресибіадів. Див. напис 
I.Olbia 76. Див.: монета ΠΟΛΥ. 

Післягетська Ольвія 

 
 7 р. до 
н. е. 

 Καλλισθένος τοῦ 
δεῖνος 

Реконструкція. Рід Евресибіадів. 
Розрахунковий пік активності Каллісфена (батька 
Абаба з посвяти IosPE. I2. 181) 

 22 р.   Ἄβαβος 
Καλλισθένους 

Реконструкція. Рід Евресибіадів. 
Розрахунковий пік активності Абаба Каллісфенова 
(IosPE. I2. 181) 

 
 

 52 р.  

 Ὀρόντας Αβαβου 
Καλλισθένος τοῦ 
δεῖνος 

Реконструкція. Рід Евресибіадів. 
Почесний декрет (IosPE. I2. 79 = IK Byzantion 

3) Візантія середини I ст. н. е. на честь Оронта 
Абабова, ольвіополіта. 
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Посвята IosPE. I2. 182. 
Монета архонта Ка(ллісфена?). 

 
 Таблиця 63 

Спадкоємність Батаків (умовна модель) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 64 

Спадкоємність Анаксименів 

Рік Особа Коментар 

Пізньоелліністична Ольвія 

97 р. 
до 
н. е. 

Ἀν[αξιμένος? τοῦ 
δεῖνος] 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Див. напис I.Olbia 17+21+30+120 (=SEG 34:759) 

Післягетська Ольвія 

53 р. ὁ δεῖνα Ἀναξιμένους Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 

 

83 р. 
 Ἀναξιμένος  

 Εὑρησιβίου (I) 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Монета 80/81 р. н. е. архонта Анаксимена 
Евресибіїва [6,№ 369-371]. 

Посвята IosPE. I2. 131(?). 

113 р.  Εὑρησιβίος  

 Ἀναξιμένους (I) 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Посвята I.Olbia 90. 

 

143 р. 

 Ἀναξιμένος  
 Εὑρησιβίου (II) 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Монета з легендою ΑΝΑ ΞΙ орієнтовно 161-180 
рр. н. е.? [6, № 376-378] або 110-130 рр. н. е. [214, 
№ 684-689]? 

Рік Особа Коментар 

Елліністична Ольвія 

 313 р. до 
н. е. 

 Βάτακος  
 Τιμοθέου 

 

 223 р. до 
н. е. 

 Κόνων  
 Βα[τάκου] 

 

Післягетська Ольвія 

 
 77 р.  

 ὁ δεῖνα  
 Βατάκου 

Посвята I.Olbia 85, що датується 
видавцями 50-100 рр. н. е. зі згадкою особи 
на ім’я Πιδανος Βαδακου 

 107 р.  Βάτακος τοῦ 
δεῖνος 

Посвята I.Olbia 90 зі згадкою 
Βαταγος Αδωλου кінця I – поч. II ст. н. е. 



 456 

173 р.  

 

 Ἀναξιμένος 
Ἀναξιμένους 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Посвята IosPE. I2. 132. 

 

Таблиця 65 

Хронологічна модель присутності iota adscriptum та пропуску iota mutum 

Назва Позначення Дата Iota 
adscriptum 

Iota mutum 
(пропуск) 

 Декрет на честь  
 Діонісія Тагонова 

 I.Olbia 26 240-227  3 — 

 Декрет на честь  
 Протогена 

 IosPE. I2. 32  230  23 — 

 Декрет на честь 
 Епікрата Нікобулова 

 IScM I 65 240-230  10 — 

 Декрет на честь  
 синів Аполлонія 

 SEG 39:702 215  8 — 

 Декрет на честь 
 Нікерата Папіїва 

 IosPE. I2. 34 200-180 (за 
Ю. Виноградовим) 

 
10 

 
8 

 Декрет на честь  
 кібернета 

 IosPE. I2. 35 105  — 4 

 Декрет на честь  
 Стефана зі Смірни 

 I.Olbia 28  
Рубіж II-I ст. 

до н. е. 

 
— 

 
22 

 Фрагментований  
 декрет 

 I.Olbia 36 Рубіж II-I ст. 
до н. е. 

— 4 

 Фрагментований 
 декрет 

 I.Olbia 38 Рубіж II-I ст. 
до н. е. 

— 2 

 

Таблиця 66 

Розширена хронологічна модель присутності  

iota adscriptum і пропусків iota mutum 

Назва Позначення Дата Iota 

adscriptu
m 

 

Iota 
mutum 
(пропуск) 
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 1  2 
 
 3 4 5 

Посвята Посідея 
 Діонісіїва 

 SEG 40:633 
  188-158 рр. до н. е. 

1  — 

                                                                                           Продовження таблиці 66 

 1  2 
 
 3 4 5 

Декрет на честь  
сина Зобія 

 SEG 34:759 Орієнтовно 97  
р. до н. е. 

3  — 

Фрагментований  
декрет 

 IosPE. I2. 33 
Рубіж II-I ст. до 

н. е.  —  1 

Надгробок  IosPE. I2. 204 Римський період  —  4 

Надгробок  IosPE. I2. 225 Римський період 2  — 

Надгробок  IosPE. I2. 206 Римський період 1  — 

Посвята стої  IosPE. I2. 181 Час Тіберія 6  — 

Декрет на честь  
Дада Тумбагова 

 IosPE. I2. 52 Римський період 2  7 

Декрет  IosPE. I2. 56 Римський період 1  1 

Декрет з  
Мангупа 

 SEG 46:947 60-ті рр. н. е. 1  5 

Декрет на  
           честь Агафокла 

 SEG 45:980 50-100 рр. н. е. —  3 

Посвята  
Аполлону  

 I.Olbia 80 
Середина II 

ст. н. е. 2  1 

Посвята  
Аполлону  

 I.Olbia 79 100-150 рр. до н. 
е. 

 —  4 

Посвята 
 Аполлону  

 I.Olbia 81 150-200 рр. н. е. 1  3 

Декрет на честь 
 Карзоаза  

 IosPE. I2. 39 II ст. н. е. —  12 

Декрет на честь 
 Феокла  

 IosPE. I2. 40 II-III ст. н. е. —  20 

Декрет на честь  
Каллісфена  

 
 IosPE. I2. 42 

200-210 рр. н. е.  
— 

 7 

Декрет на честь  
Каллісфена  

 IosPE. I2. 43 200-210 рр. н. е. —  2 

Декрет на честь 
 сина 
 Каллісфенова 

 IosPE. I2. 44 200-210 рр. н. е. —  3 
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Декрет  IosPE. I2. 51 II ст. н. е. (?) —  10 

 

 

 

 

Таблиця 67 

Стемма Нікератів (фрагмент) 

Рік Історична особа Розрахунок 
Елліністична Ольвія 

322 р. до н. е.  Πλειστῶναξ Νικηράτου 322 – (30 × 13) = 68  

 280 рр.  Χαιρ[ήμων τοῦ δεῖνος] Монети 

221 р. до н. е.  Χαιρήμων Νικηράτου 221 – (30 × 9) = 49  

220 р. до н. е.  Καλλικράτης Νικηράτου 220 – (30 × 9) = 50  
218 р. до н. е.  Ἀρίστων Νικηράτου 

 
218 – (30 × 9) = 52  

210 р. до н. е.  Κρίτος Νικηράτου 210 – (30 × 9) = 60  

197 р. до н. е.  Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] 197 – (30 × 8) = 43  

Післягетська Ольвія 
6 р. до н. е.  Νικήρατος τοῦ δεῖνος  

54 р. н. е.  Νικήρατος τοῦ δεῖνος Декрет IosPE. I². 34 (?) 
Монета архонта Νε(ικηράτος?) 

[6, №360; 214, №626]. 

114 р. н. е.  Νικήρατος τοῦ δεῖνος  
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Додаток Б. Рисунки. 

 

  

 

Рис.1.1. Каталог IosPE. Ι2. 201. Рис.1.2. Фрагмент Каталогу.  

 

 

 
  

  

 

Рис.2. Перший випуск «борисфенів» з монограмою Каллініка Евксенова/ 

 

 

 
 

Рис. 3 Фрагмент III стовпця Каталогу. 
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Рис. 4. Один з «чорнових» варіантів графічної 
синхронізації Каталогу. 

 

 

Рис.5. Можливі варіанти розміщення фрагмента IosPE. I2. 201 в Каталозі: у 

горішній (I), умовній середній (II) і нижній частинах (III). 

 

 

Рис.6. Напис I.Оlbiа 58 
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Рис.7. Фрагмент IosPE. I2. 307 

 

 

Рис.8. Возз’єднання написів I.Оlbiа 58 та IosPE. I2. 307 (монтаж). 

 

Рис.9. З’єднання фрагментів I.Olbia 63 (фотомонтаж). 
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Рис.10. Надгробна плита Артемідора Діонісермова. 

 

 
 

Рис.11. Ольвійські фракції оболів з новою легендою ΤΙΜ  

 

Мал.12. Посвята жерців Леократа 

 

 

Рис.13. Посвята IosPE. I2. 161 (естампажі В. В. Латишева) 
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Рис.14. Фрагмент посвяти IosPE. I2. 161 (фото здобувача) 

 

Рис.15. Фрагмент елліністичного декрету з Ольвії 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Умовне з’єднання (не в контакті!) досліджуваного фрагмента з 

написом SEG 28:649 (малюнок виконано через доповнення до реконструкції Ю. 

Виноградова) 
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Рис.17. «Артеміда Ольвійська» з будинку жерця Агрота, сина Діонісія.  

Кінець III ст. до н. е. 

 

  

Рис.18. Фрагменти мармурових шедеврів з дому ЗК-1. Кінець III ст. до н. е. 

Державний Ермітаж 

 

 

  

 

Рис.19. Порівняння фрагментів написів I.Olbia 28 і IosPE. I2. 196 

 

 

Рис.20. Реконструкція посвяти IosPE. I2. 163 
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Рис.21. Боріcфен з унікальним графічним варіантом монограми 

 

 

 

Рис.22. Декрет I.Olbia 24. Малюнок П. Каришковського (зі змінами другого 

ряда) 

 

 

Рис.23. Статуетка Геракла з унікальними атрибутами 
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Рис.24. Монета зі складною монограмою 

 

 

 

 

 

Рис.25. Розшифровка монограми 

 

 

 

 

 

 

Рис.26. Монета Антігона Гоната з монограмою ΑΝΤ 
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Рис.27. Монети Смірни зі складними монограмами. 

(Фото монет взяті з Інтернету. Фактура цих монет вказує на їх 
несправжність; проте, в даному випадку світлини ілюструють тільки 

складність монограм) 
 

 

 

Рис.28. Посвята I.Olbia 76 
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Додаток В. Синхронізований епонімний Каталог (календар) Ольвії IosPE. 

I2. 201.                                                                                                            Таблиця 1 

  
357 Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου] 
356 Εὑρησίβιος Λεωκράτ[ου]ς 
355 Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ 
354 Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρο]υ 
353 Ἡροσῶν Ἡροδώρου 
352 Στάφυλος Ἡροδώρου 
351 Ἐπίκουρος Ἀδράστου 
350 Φιλωνίδης Καλλα[ίσχρου?] 
349 Δημοκῶν Εὐβιότου 
348 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ο]υ 
347 Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ 
346 Ἀριστόκριτος 
345 Φιλίσκος Ἡροδώρου 
344 Ἀριστοκράτης Ἀρίστων[ο]ς 
343 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστων[ο]ς 
342 Ἀλφῖνος Ποσειδωνί[ο]υ 
341 Κάλλιππ[ο]ς Καλλινίκο[υ] 
340 Εὔδωρος Πρ[ωτ]ογέν[ου]ς 
339 Λεοντομένης Ἱκεσ[ίο]υ 
338 Εὔξενος Καλλιστράτ[ο]υ 
337 Φιλτῆς Λεωνίδου 

 

336 Ζώϊλος Πεδιέως 226 Πολ[ύμεδων? τοῦ δεῖνος] 
335 Σωκράτης Ποσειδωνίου 225 Ἀριστο[δήμος Δαϊκράτου?] 
334 Γοργίας Εὐβιότου 224 Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος ] 
333 Θρασυδάμας Ἀρίστωνος 223 Κόνων Βα[τάκου] 
332 Ποσειδώνιος Ἐπικράτου 222 Κλεόμβροτος Παντακλέους 
331 Ἱκέσιος Ἀρίστωνος 221 Χαιρήμων Νικηράτου 

 

330 Πολύμνηστος Μένωνος 220 Καλλικράτης Νικηράτου 110 Ευρ[ .........] 
329 Καλλίνικος Φιλοξένου 219 Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος 109 Ευρ[.......] 
328 Εὑρήμων Τιμησιθέου 218 Ἀρίστων Νικηράτου 108 Ευ[..........] 
327 Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 217 Μῦς Βοσπορίχου 107 Ἀγ[αθινος?] 

326 Θεοκύδης Παγκράτου 216 Μένανδρος Ἑκατωνύμου 106 Ποσ[ιδέος Αναξαγόρ 

325 Διιστέφης Ἑστιαίου 215 Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου 105 Ἀπό[λλων Δίος] 

324 Πρωτογένης Εὐδώρου 214 Ἱκέσιος Πολυξένου 104 Δαϊκ[ράτης ….] 
323 Εὐφρόνιμος Μητροδώρου 213 Παντακλῆς Λεωδάμαντος 103 Δημ[.......] 
322 Πλειστῶναξ Νικηράτου 212 Στάφυλος Ἡροδώρου 102 Ἱκ[έσιος] 

321 Ποσειδώνιος Ἀριστοκ 211 Ἱκέσιος Παντακλέους 101 Φιλ[........] 

320 Ἑκατέων Παντακλέους 210 Κρίτος Νικηράτου 100 Α[̣............] 
319 Ἱκέσιος Σωκράτους 209 Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου 99 [.............] 
318 Πολυμέδων Λεωκράτους 208 Εὐβίοτος Μητροδώρου 98 [...............] 
317 Κλεόμβροτος Παντακλέους 207 Διονύσιος Βοττύλου 97 Αν[............] 
316 Σύνμαχος Διονυσίου 206 Σωσίστρατος Νυμφοδώρου 96 Βά[τακος] 
315 Ἀρίστων Θεοκλέους 205 Διονύσιος Ὀρθοβούλου 95 Ε[............] 
314 Μενεκράτης Θεοκλέους 204 Φιλτῆς Λεωδάμαντος 
313 Βάτακος Τιμοθέου 203 Νουμήνιος Ἱκεσίου 
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 Продовження таблиці 1 

312 Εὑρησίβιος Πανδίονος 202 Ἱκέσιος Λεωδάμαντο[ς] 
311 Ἀριστοκράτης Θεοκλέους 201 Εὐμένης Συρίσκου 
310 Τιμόθεος Πάρμιος 200 Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ 
309 Ἀθήναιος Πολυξένου 199 Τιμέας Θεογίτων[ο]ς 
308 Ὀρθόβουλος Εὐβιότου 198 Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου] 
307 Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου 197 Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] 
306 Ἱκέσιος Παντακλέους 196 Εὑρησίβιος Δημ[ητρίο]υ 
305 Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 195 ΠαντακλῆςΚλ[εομβρότο]υ 
304 Νικόστρατος Νικοκλέους 194 Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος] 
303 Φιλόμηλος Διονυσίου 193 Εὔνικος Ε[ὐδώρου] 
302 Θεοδέκτης Ἡροδώρου 192 Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος] 
301 Λήναιος Ἡροδώρου 191 Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος ] 
300 Ἀθηνόδωρος Μόσχου 190 Λεωδά[μας Παντακλέους?] 
299 Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου 189 Δάμ[ασος τοῦ δεῖνος] 
298 Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος 188 Λε[ω........ τοῦ δεῖνος ] 

297 Ἀπολλόδωρος Διοδώρου 187 Ἱκέ[σιος Φιλτους / 
Παντακλέους?] 

296 Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου 186 Πα[….] 
295 Λεωκράτης Πολυμέδοντος 185 Σ[….. ] 
294 Ἡροσῶν Πρωτογένους  

293 Δάμασος Ἀριστοκράτου[ς] 
292 Ἑκατέων Ἀριστ[οκ]ράτ[ου]ς 
291 […. Δ]ιονυ[σίου] 
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Додаток Д. Фрагменти гілок родів вищої еліти Ольвії.  
 
 

Рід Мольпагорів 
 

                  Μολπαγόρης τοῦ δεῖνος 
 

Δάφνις Μολπαγόρεω Λεάναξ Μολπαγόρεω Λέωξος Μολπαγόρεω Γλακος Μολπαγόρ 
 IosPE. I. 270 
 
 

Рід Анаксимандрів 
 

(Мілет) 
 

 
Ἀναξιμάνδρος τοῦ δεῖνος 

  
Ἑκατοκλῆς Ἀναξιμάνδρο Ἱκέσιος Ἀναξιμάνδρο Διονύσιος Ἀναξιμάνδρο 

 
(Ольвія) 

 
Ἑκαταῖος Ἑκατοκλέος Τύχων Ἑκατοκλέος  

  IGDOP 62; IGDOP 63   

 Ἑκατοκλῆς τοῦ δεῖνος 
  
 Ἰητρόδωρος Ἑκατοκλέος  
 IGDOP 101 
 
 
 

Рід Аристократидів 
 

(Мілет) 
 

Κριτόβουλος Ἀριστοκράτεος Ἀλκμεωνίδης Ἀριστοκράτεος 
 

Ἀριστοκράτης 
(Ольвія) 

| 
Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 

 | | | 

Ἀριστοκρ Ἀρίστωνος Θεοκλῆς Ἀρίστ. Θρασυδάμας ἈρίστωνοςἹκέσιος Ἀρίστωνος 

 IosPE. 201 IosPE. 201; SEG 32:795 IosPE. 201 IosPE. 201 
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Ἀρίστων Θεοκλέους Μενεκράτης Θεοκλέους Ἀριστοκράτης Θεοκλέους 

        IosPE. 201                                IosPE. 201                           IosPE. 201  

Ἀρίστων Ἀριστοκράτους Δάμασος Ἀριστοκράτους Ἑκατέων Ἀριστοκράτους 
IosPE. 201 IosPE. 277; IosPE. 201  IosPE. 201 

 
Ανθεστήριος Ληνάιου? Ἀριστοκράτης τ δεῖνος Θεοκλῆς Θρασυδάμα Κάνωβος Θρασ-υς 

I.Olbia 67; SEG 34:758 IosPE. 32 I.Olbia 72  I.Olbia 31 
 
 
 
 

 
 

Рід Леократидів- Евресибіадів-Леопрепидів 
 

Συρίσκος τοῦ δεῖνος (I) 
 

Εὑρησίβιος Συρίσκου 
SEG 31.702; [52, c.135] 

 
 Λεωκράτης Εὑρησίβιου  Λεωπρέπης Εὑρησίβιου  
 I.Olbia 65; [52, c.135]      

  

Εὑρησίβιος Λεωκράτους … Πολυμέδων Λεωκράτους Εὐμένης Λεω̣[πρέπεος?] 
 IosPE. 201; I.Olbia 71 IosPE. 201; I.Olbia 71 I.Olbia 71; SEG 50.702 IV 
 

 

Λεωκράτης Πολυμέδ Εὑρησ.. Ε ̣[ὐμένεος?] Λεωπρέπης Εὐμ ̣[..] Συρίσκ̣ ο̣ ς̣ ̣ Ε ̣[ὐμένεος?] 

 IosPE. 201; I.Olbia 71 I.Olbia 71                              I.Olbia 71 I.Olbia 71  
   

 Εὐμένης  
  

 Συρίσκος  
  
  

                                      Εὐμένης Συρίσκου  
                                                                 IosPE. 201  

 
 
 
 
 
 
 
 



 472 

 
 

Рід Діонісіїв 
 

   Ἀπολλόδωρος Διονυσίου 
                                                                             Ι.Olbia 167 

 
Διονύσιος Ἀριστείδ[ο]υ  Διονύσιος Ποσειδίππου  Διονύσιος Διοδώρου 
IosPE. 201; SEG 50:702, IV              IGDOP 13                 Tolstoi. Graffiti 14 
 
Φιλόμηλος Διον Διονύσιος Διον Νικόδρωμος Διον Συνμαχος Διον Διοδώρος Διον-ου 

 IosPE. 201; BCH 1928:52             IosPE. 186                        IosPE. 201 IosPE. 210;  [299] 
 

Εὐπολις Φιλόμ.. Ποσιδέος Διονυς.. Ἀγρότα Διονυσίου Ἀπολλόδωρος Διοδώρου 
       IScM I 65 IosPE.189; IG 813 IosPE. 189; I.Olbia 68, 70   IosPE. 201; [415] 
 

Ποσιδέος Ποσιδέου Διονύσιος Ἀγρότου  Διοδώρος Ἀγρότου 
IosPE. 168?, IosPE. 77, 78.  IosPE 201                                  IG 814 

 
Ποσιδέος Διονυσίου 

 
 

Ποσιδέος Ποσιδέου 
IosPE. 168?, 670, 671, 672; [82] 

 
 

 Ποσ[ιδέος Ἀναξαγόρου] 
 IosPE.201; IosPE. 35  
 
  
 

Рід Пантаклів-Клеомбротів 
 

                                                                                  Ἑκατέων τοῦ δεῖνος 
                             I.Olbia 58 ? 

 

                               Ἱκέσιος Ἑκατωνύμου 
                          IosPE. 160 

  

Παντακλῆς Ἱκεσίου Λεοντομένης Ἱκεσίου  Ἑκατέων Ἱκεσίου  

 IosPE. 201 IosPE. 201 IosPE. 160  
 

 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμου 
 

 IosPE. 201 
                  | 
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Ἑκατέων Παντακλέους Κλεόμβροτος Παντακλέους Ἱκέσιος Παντακλέους 
IosPE. 201  IosPE. 201; IosPE. 179;        IosPE. 201 

 
 

Παντακλῆς Κλεόμβροτου  
 

IosPE. 201; IosPE. I 188 
 

Κλεόμβροτος Παντακλ Ἱκέσιος Παντακλέους Ἡρόδοτος Παντακλέους Λεωδάμας Παν 
IosPE. 201; IosPE. 180; IosPE. 201 IosPE. 76  Ι.Olbia 125(?); [6,№ 264].  

I.   

Παντακλῆς Κλεομβ Νουμήνιος Ἱκεσίου Παντακλῆς Λεωδ Φιλτῆς Λεωδ Ἱκέσιος Λεωδά..ς 
 IosPE. 201 IosPE. 201, IosPE. 201  IosPE. 201, IosPE. 201, I.Olbia 24 (?) 

 

 

Πα[ντακλῆς? Νουμήνιου?] Λεωδά[μας Φίλτου?] Ἱκέ[σιος Φίλτου?]  
IosPE. 201 IosPE. 201  IosPE. 201; SEG 42:716 

 

 Φίλτης Ἱκεσίου 
 SEG 42:716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рід Нікератів 
 

Νι[κήρατ]ος Καλλικ[ράτου]ς? 
IosPE. 178 

| 

Πλειστῶναξ Νικηράτου Κρί[τος Νικηράτου?] 
                                                                  IosPE. 201 [9, №186] 

| 
Νικήρατος τοῦ δεῖνος 

  
Πλειστάρχος Νικηράτου Ἀρίστων Νικηράτου  Χαιρ[ήμων] Νικηράτου 

IosPE. 32   [6, № 227; 214, № 361] 
  

 Εὐβίοτος Ἀρίστωνος Νικήρατος Ἀρίστωνος 
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 IosPE. 191 IosPE. 190 
 

Χαιρήμων Νικηράτου Καλλικράτης Νικ..ου Ἀρίστων Νικ..ου Κρίτος Νικ Ἐπικράτης Νικ..υ 
 IosPE. 201  IosPE. 201  IosPE. 201 IosPE. 201; [6, № 264.] IosPE. 191 

 
Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] 

IosPE. 201 
………. 

(Перше століття н. е.) 

 

 Παπίος τοῦ δεῖνος 
 

/ \ 

Νεικηράτος Παπίου Ἀρέτη [Παπίου] 
 IosPE. 34   I.Olbia 100 + IosPE. 309 =SEG 46:948 

 IosPE. 221. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рід Аристокритидів-Сократидів 
 

 

Ποσει[δώνιος Ἀριστοκρίτου?] Ἐπικράτης Ἱσοκράτεος 
                                                  [6, № 52]              SEG 27:444 

  

Ἀριστόκριτος Ποσει-ου Ἀλφῖνος Ποσει-ου Σωκράτης Ποσει-ου Ποσειδώνιος Ἐπικράτου 
 IosPE. 201 IosPE. 201; [6, №64] IosPE 201; IosPE. 161 (?); IosPE 325 (?)  IosPE 201  

 

Ποσειδώνιος Ἀριστ. Ποσειδώνιος Σωκρ. Φιλων Σωκρ. Δημητριος Σ. Ἱκέσιος Σ. 
                                              ( IGDOP 95; IosPE. 201)  
 

 

 

 

 

 

Три покоління 
 

Ποσειδώνιος Εὐκράτους 
IosPE. 76 

 
Три покоління 

 
Σωκρατίδης Φιλίνου 
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IosPE. 192 
 
 
 
 
 
 

Рід Протогенів-Геросонів-Геродорів 
 

Ἡροδώρος τοῦ δεῖνος Πρωτογένος τοῦ δεῖνος 
/ | \ / \ 

Ἡροσῶν Ἡροδώρ. Στάφυλος Ἡρ-ου Φιλίσκος Ἡρ-ου Εὔσθένης Πρωτογ. Εὔδωρος Πρωτογ. 
IosPE. 201; IosPE. 201; IosPE. 201 IGDOP 104 IosPE. 201 

| | | 

Ἐπικράτης Ἡροσῶν̣ τους Ἡροδώρος τοῦ δεῖνος Πρωτογένος Εὐδώρου 
IGDOP 106 IGDOP 109 IosPE. 201 

 

Θεοδέκτης Ἡροδώρου Λήναιος Ἡροδώρου Ἡροσῶν Πρωτογένους 
IosPE. 201 IosPE. 201 IosPE. 201 

 

Ἡροδώρος τοῦ δεῖνος Πρωτογένος Ἡροσῶντους 
IosPE. 32 IosPE. 32 

 
 

Ἡροδώρος τοῦ δεῖνος Εὔδωρος Πρωτογένους Ἡροσῶν Πρωτογένους 
 

Στάφυλος Ἡροδώρου Εὔνικος Εὐδώρου Λεωντομενης Ἡροσῶντους 
IosPE. 201 IosPE. 201; SEG 42:716  IosPE.76 
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Додаток Е. Фрагменти гілок родів другорядної еліти Ольвії. 
 

 
 

Рід Агатинів 
 

 
[Ἀγαθῖνος? Ἀντιμήστ]ορος 

IosPE. I. 219 
| 

Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου] 
IosPE. I. 201; 357 г. 

| 
Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 

IosPE. I. 201; 327 г.; I.Olbia 168 
| 

Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου 
IosPE. I 201; 296 г. 

| 
Ἀγα[θῖνος? τοῦ δεῖνος] 

[ 6, № 216] 
| 

Δηϊμάχος 
| 

Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου 
IosPE. І. 201; Ι.Olbia 28+29+123+IosPE. I. 240 

| 
(….) 

| 
Ἀγ[αθινος?] 

IosPE. 201 
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Рід Батаків 

     Βά[τακος τοῦ δεῖνος] 

 [6, № 30] 

 

    [Κ]ΟΝΟΝ 
    SEG 50:702,IV  

 

Βάτακος Τιμοθέου 
IosPE. І. 201 

 

 Κόνων 
IosPE. І. 32 

 
Βάτακος Κόνωνος Ἀθήναιος Κόνωνος 

 І.Olbia 72 
 

Κόνων Βα[τάκου] 
IosPE. 201; Ι.Olbia 28+29+123+IosPE. 240 

 

Βά[τακος τοῦ δεῖνος] 
 [255] 

 
 

 Рід Боспорихів 
 

Βοσπορίχος τοῦ δεῖνος 
IosPE. 201(?)  

 

Μῦς Βοσπορίχου 
IosPE. 201 

 
 
 

Рід Анаксименів-Герофілів 

 

Ἡρόφιλος τοῦ δεῖνος 

 
 Αρτεμιδώρος Ἡρόφιλου  

 IGDOP 106 
  

Ἡρόφιλος [Αρτεμιδώρου] 
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IGDOP 106; [299] 

 
 

Ἀναξιμένης Ἡρόφιλου 
SEG 50:702,III 

 
 

3 покоління 
 

Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος] 
IosPE. 201; [ 275]  

 
 

Ἀν[αξιμένης τοῦ δεῖνος] 
IosPE. 201; I.Olbia 17+21+30+120 

 
 

Рід Каллініків 
 

Εὔξενος Καλλιστράτ[ο]υ 
IosPE. 201 

 
 Καλλίνικος Εὔξένου Καλλίνικος Φιλοξένου  

 IosPE. 25+31 IosPE. 201 
 
 
 
 
 

Рід Монімів 
 

ΜΟΝΙ(μος) 
[6, № 39] 

| 

Ἀριστήνωρ Μονίμου 
 Колекція Е. Джумажанова 

| 

ΜΟΝ(ιμος) 
[6, № 221] 
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Рід Поликсенів 
 

Ἀθήναιος Πολυξένου 
IosPE. 201 

| 

Πολυξένος τοῦ δεῖνος 
| 

 

Ἱκέσιος Πολυξένου 
IosPE. 201 

 
 
 
 

Рід Дайкратів-Аристодимів 
 

Δαϊκράτης 
[145] 

| 

Ἀριστο[δήμος? Δαϊκράτου?] 
IosPE. 201| 

 

Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου 
IosPE. 201 

| 

(Наступне покоління) 
                                     | 

                      Δαϊκ[ράτης …. ]  
                                  IosPE. 201 
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Рід Нікоклів 

Ἑκατέων Ἱκεσίου 
IosPE. 160 

| 
Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμου 

IosPE. 201 

/ \ 

Ἑκατεωνύμος Νικοκλέους Νικόστρατος Νικοκλέους 
 IosPE. 201 SEG 32:795  

| 
 … Ἑκατωνύμου 

| 
                        Ἑκατεωνύμος … 

| 
Μένανδρος Ἑκατωνύμου 

IosPE. 201; IGDOΡ 26 
 
 
 
 
 
 
 

Рід Педеїв 
 

Πεδιέως τοῦ δεῖνος 
 

Ζώϊλος Πεδιέως  Λάμπων Πεδιέως 
 IosPE. 201 SEG 32:795 
   

 Πεδιέως Ζώϊλους 
 (Не виданий) 
 
 

 

                                               Рід Евримонів 
 
 

Εὑρήμων Τιμησιθέου 
IosPE. 201 

| 
Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος 

IosPE. 201 
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 Рід Теогейтонів 

 
 Θεογίτονος τοῦ δεῖνος 
 Ι.Olbia 26; IosPE. 201 

 

                     Τιμέας Θεογίτον[ο]ς 
           IosPE. 201 

  

                        Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου] 
           IosPE. 201 

 

 
 
 
 

Рід Мосхів 
 

Μόσχος τοῦ δεῖνος Μόσχ[ιων τοῦ δεῖνος?] 
                                                                      [38; 6, № 83] 

| 

Ἀθηνόδωρος Μόσχου 
IosPE. 201 

| 

Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου 
IosPE. 201 
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Додаток Є. Характерні родові імена вищої еліти Ольвії 

  

Рід Аристократидів: Ἀρίστων Θεοκλές, Σατύρος, Ἀριστοκράτης, Μενεκράτης, 

Δαμασος, Εκατεων, Θρασυδάμας, Θρασυβουλος, Ἱκέσιος, Κανοβως, Ανθεστήριος, 

Κριτοβουλος, Δημόπολις.  

Рід Анаксимандрів: Τύχων, Ἑκατοκλῆς, Ἰητρόδωρος, Ἑκαταῖος, 

Ἀναξιμάνδρος. 

Рід Мольпагорів: Λέωξος, Λεανάχ, Γλάυκος, Μολπαγόρης. 

Рід Аристокритидів-Сократидів: Ποσειδώνιος, Ἀριστόκριτος, Ἀλφῖνος, 

Ἱσοκρατος, Σωκρατίδης, Σωκράτος, Ευκράτος, Ἱκέσιος, Φίλων, Φίλωνιδης, Φίλιν, 

Δημήτριος, Επικράτης. 

Рід Діонісіїв: Διονυσίος, Ποσιδέος, (Πόσιος), Ποσειδίππος, Διμαγόρης, 

Ἀριστειδος, Διοδώρος, Ἀπολλοδωρος, Μοιροδωρος, Διονυσοδώρος, Διονυσέρμος, 

Νικόδρωμος, Συνμαχος, Φιλόμηλος, Μοιρογόρης, Εὐπολις, Μητροβία, Ἀναξιμένος(?), 

Ἀναξάγορης(?). 

Рід Леократидів- Евресибіадів-Леопрепидів: Συρίσκος Εὐμένης Εὑρηςίβιος, 

Λεωκράτης, Πολυκράτης Πολυμήδης, Πολύστρατος, Πολύχαρμος, Πολύδημος, 

Λεωπρέπης, Πολυμέδων, Πανδίονος, Δημητρίος, Ἱπποκράτος, Καλλισθένος. 

Рід Пантаклів-Клеомбротів: Ικέσιος, Ἡρόδοτος, Εκατέων, Κλεόμβροτος, 

Λεωδάμας, Παντακλῆς. 

Рід Протогенів-Геросонів-Геродорів: Εὔδωρος, Εὔνικος, Εὔσθενης, 

Ἡροδώρος, Ἡροσῶν, Πρωτογένης, Στάφυλος, Φιλίσκος. 

Рід Нікератів: Ἀρίστων, Επικράτης, Κρίτος, Νικήρατος, Πλειστάρχος, 

Πλειστάρχος, Χαιρήμων, Καλλικράτης, Πάπιας, Αρέτα. 
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 Додаток Ж. Характерні родові імена другорядної еліти Ольвії 

 

Рід Агатинів: Ἀγαθῖνος, Ἀντιμήστωρ, Δηϊμάχος. 

Рід Адрастів: Ἀδράστος, Ἐπίκουρος, Νικοφάνος. 

Рід Батаків: Ἀθήναιος, Βάτακος, Κόνων, Τιμοθέος. 

Рід Боспорихів: Βοσπορίχος, Μῦς. 

Рід Гераклідів: Λεοντομένης, Λεωνίδος, Λέων, Ἡρακλείδος, Ευβιότος. 

Рід Дайкратів-Аристодімів: Δαϊκράτης, Ἀριστοδήμος. 

Рід Демоконів: Δημοκόν, Ευβιότος, Ἀγαθίνος. 

Рід Каллініків: Καλλίνικος, Κάλλιππος, Καλλ[αίσχρο?]ς, Καλλιστράτος 

Ἡροσῶν, Φιλονιδης, Φι̣ λοξένος, Εὔξενος, Πολιξένος, Ἱκέσιος, Αθηνάιος. 

Рід Монімів: Ἀρίστηνωρ, Μόνιμος. 

Рід Мосхів: Ἀθηνόδωρος, Ἀμύντωρ, Μόσχος, Μόσχιων. 

Рід Нікоклів: Ἑκατεωνύμος, Νικοκλῆς, Νικόστρατος, Μένανδρος. 

Рід Педеїв: Ζώϊλος, Πίδειος, Ἑκατάιος, Λάμπων.  

Рід Поліксенів: Ἀθήναιος, Ἱκέσιος, Πολυξένος.  

Рід Праксіанактів: Ηραγόρης, Πραξιάνακτος. 

Рід Теогейтонів: Ἀρτεμίδωρος, Θεογίτονος, Τιμέας. 

Рід Еврімонів: Ἀριστόκλῆς, Εὑρήμων, Τιμησιθέος. 
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Додаток З. Просопографічний коментар до епонімного Каталогу Ольвії. 
(Хронологічна основа просопографії й суспільно-політичної історії Ольвії  

V ст. до н. е. - I ст. н. е.) 
                                                                                         Таблиця 1 

 
Рік Ім’я та патронім Коментар 

1     2 3 

(Οἵδε ἱερέυς Ἀπόλλωνο Δελφίνιο) 

I стовпець 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
380-е 
-358 

Горішня хронологічна лакуна I стовпця Каталогу. Стовпець I умовно 
починається з 380 рр. до н. е. згідно з заведеною моделлю Каталогу. 

Написи та історичні особи 380-х-358 рр. до н. е.: 
1. IGDOP 10; [52, с. 135]. Εὑρησίβιος Συρίσκου. Тираноборець. Імовірно, 

перший епонім-жрець Аполлона Дельфінія. Період активності 395-365 рр. до н. е. 
рід Леократидів- Евресибіадів. Див. монети ΕΥ та ΕΥΡ. Див. 356, 330, 318, 295, 201, 
110, 109 рр. до н. е. 

2. IosPE. I2. 160 = IGDOP 7. Ικέσιος Ἑκατέωνος. Імовірно, епонім. 
Період активності 395–365 рр. до н. е. Рід Пантаклів-Клеомбротів. Дедікант 
посвяти Ἑκατέων Ἱκεσίου також є родоначальником гілки Нікоклів. Defixio SEG 
50:702,IV. 

 
3. I.Olbia 166.Імовірно, рід Діонісіїв. 

4. Βατάκος τοῦ δεῖνος. Монетний магістрат. Імовірно, епонім. Рід 
Батаків. Монограми BA і ΑΘΗ на монетах 380-360 рр. до н. е. [6, №30];. Див. 313, 

223, 97 рр. до н. е.; Див. написи IosPE. I2 32; I.Olbia 72; I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2 

240. Див. написи післягетської Ольвії IosPE. I2 83; I.Olbia 85; I.Olbia 90. 
 
5. IosPE. I 178. Νι[κήρατ]ος Καλλικ[ράτου]ς? Рід Нікератів. Імовірно, 

епонім. Див. Πλειστῶναξ Νικηράτου — епонім 322 р. до н. е., син ?, 221, 220 
(Καλλικράτης Νικηράτου), 218 рр. до н. е. 

6. IGDOP 8; I.Olbia 65. Λεωκράτης Εὑρησίβιου. Імовірно, епонім. 
Період акт. 365-335 рр. до н. е. Рід Леократидів-Евресибіадів. Див. 356, 330, 318, 
295, 201, 110, 109 рр. до н. е. 

7. Монетний магістрат, імовірно епонім ΤΙΜ(….). Монети ΤΙ. 
 
 
 

357 

 Ἀντι]μ[ήστωρ] Ἀ[γαθίνου] Реконструкція. Рід Агатинів. Про відновлення 
цього ряда [219, c. 92]. Див. реконструкцію напису 
IosPE. I 219. 

 
356 

 [Ε]ὑρησίβιος  
 Λεωκράτ[ου]ς 

Рід Леократидів-Евресибіадів. Дедікант посвяти 
I.Olbia 71 і голова спілки жерців Евресибія [219, c. 50-
56]. Онук тираноборця. 
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355 

 
 

Διονύσιος Ἀριστείδου 

Рід Діонісіїв. Дедікант посвяти I.Olbia 168 та 
голова спілки жерців Леократа. Традиційний лад 
послідовності епоніматів (357/356/355 рр. до н. е.) 
Агатинів, Леократидів-Евресибіадів та Діонісіїв. 
Присутній у списку SEG 50:702,IV. 

354 Ἡρόδοτος Μητροδώρου Невідомо. Див. SEG 50:702,IV: Ἡρόδοτος 

 
353 

 
Ἡροσῶν Ἡροδώρου 

Pід Геросонів-Геродорів. В defixio IGDOP 106, що 
«тяжіє» до 320 рр. до н. е., згадано його сина  

Ἐπικράτης Ἡροσῶν̣ τος. 
 

352 
Στάφυλος Ἡροδώρου Pід Геросонів-Геродорів. Імовірно, цей епонім 

згаданий у посвяті I.Olbia 168 (правий стовпець). 

 

351 

 
 Ἐπίκουρος Ἀδράστου 

Рід Адрастів. Брат Νικοφάνας Ἀδράστου [219, c. 
41]. SEG 42:711. Рід Адрастів, імовірно, представив 
«п’яту» колону у період облоги Зопіріона і був згодом 
страчений. 

350 Φιλωνίδης 
Καλλαίσχρου? 

Інформації немає. 
 

    349  Δημοκῶν Εὐβιότου Рід Демоконів.  

 
 
 

348 

 
 Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμου 

Гілка Нікоклів. Сини: старший Ἑκατεωνύμος 
Νικοκλέους [88] і молодший Νικόστρατος Νικοκλέους: 
епонім 304 р. до н. е. Стінобудівельний напис SEG 32:795 
(=IGDOP 13). [84, с. 96 ; 219, с. 43]. 

347 Παντακλῆς Ἱκεσί[ο]υ Рід Пантаклів-Клеомбротів. 

346 
Ἀριστόκριτος 
Ποσειδωνίου Рід Аристокритидів-Сократидів. 

 
345 

 
Φιλίσκος Ἡροδώρου  

Pід Геросонів-Геродорів. Див. монету ΦΙΛΙ 360- 
330 рр. до н. е. [214, № 195. Див. SEG 50:702,IV.  

 
344 

 Ἀριστοκράτης Ἀρίστωνος Рід Аристократидів. [381, с. 17]. Монети ΑΡΙΣΤ. 

343 [Θ]εοκλῆς Ἀρίστωνος Рід Аристократидів. Персонаж напису SEG 
32:795 (=IGDOP 13) стінобудівників. Монети 

ΘΕΟ. 

342 Ἀλφῖνος Ποσειδωνίου  
Рід Аристокритидів-Сократидів. Монети 
ΑΛΦ, ΑΛ, ΦΛΑ.  

341 Κάλλιππος Καλλινίκου Рід Каллініків. Монети ΚΑΛΛΙ. 
 

340 
 

 Εὔδωρος Πρωτογένους 
Pід Протогенів. Defixio ІGDOlbia 104 на основі 

збігу імені датується орієнтовно 340 р. до н. е. Монета 
ΕΥΠΡ. 

339 Λεοντομένης Ἱκεςίου  Рід Пантаклів-Клеомбротів. Монети ΛΕΟΝΤ. 

338 Εὔξενος Καλλιστράτου Рід Каллініків. Імовірно, батько Καλλίνικος 
Ευξένου з декрету IosPE. I. 25+31. 

 337  Φιλτῆς Λεωνίδου Рід Пантаклів-Клеомбротів 
1 2 3 
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336 

 
 

 Ζώϊλος Πεδιέως 

Рід Педеїв. Брат Λαμπων Πεδιέως — персони з 
напису SEG 32:795 (=IGDOP 13). [275;163] (агораном 
Πεδιέως Ζώϊλους). 

 
 

335 

 Σωκράτης Ποσειδωνίου Рід Аристокритидів-Сократидів. Див. 
просопографічну реконструкцію посвяти IosPE. I. 161 
Зевсу Сотеру: [Σωκρ]άτην Π[οσειδωνίου]… Датування – 
орієнтовно 328-320 рр. до н. е. 

334  Γοργίας Εὐβιότου Рід Демоконів, імовірно. 
333 Θρασυδάμας Ἀρίστωνος Рід Аристократидів. 

 
332 

 Ποσειδώνιος Ἐπικράτου  Рід Аристокритидів-Сократидів. Син (SEG 
27:444) Епікрата Ісократова. Монограма Поσει (?). 

 331  Ἱκέσιος Ἀρίστωνος  Рід Аристократидів. 
 
 

330 

 
 

Πολύμνηστος Μένωνος  

Імовірно, у зв’язку з встановленням радикальної 
демократії епонімну посаду виконав представник 
третьорядної ольвійської знаті. [52, c. 164]. 
Монограма По (альтернатива до 321 рр. до н. е.). 

 
  329 

 
 

 Καλλίνικος Φιλοξένου  

Рід Каллініків. Графіто фіаситів Бореїків. Див.: 
ПКЭО. – С. 70. Родич Καλλίνικος Ευξένου з декрету IosPE. 
I. 25+31. Див. Золоті, срібні, олив’яні монети і 
«борисфени» з монограмою . Наявність монограми на 
олив’яних (облогових) монетах (і перших випусках 
«борисфенів») свідчить про їх карбування у 330/329 рр. 

328 Εὑρήμων Τιμησιθέου  Рід Еврімонів. Див. 298 р. до н. е. – син. Див. 
коментар до 330 р. до н. е.  

 
 

327 

 
 Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος 

Рід Агатинів. Див. реконструкцію посвяти I.Olbia 
168; Див. інтерпретацію графіто: [328]. Див. 
реконструкцію напису IosPE. I 219 – дід. 

 
326 

 Θεοκύδης Παγκράτου  Інформації немає. Див. коментар до 330 р. до н. е. 
Див. інтерпретацію монограми Θε на «борисфені». 

 
325 

 
Διιστέφης Ἑστιαίου  

Інформації немає. Див. коментар до 330 р. до н. е. 
Див. інтерпретацію монограм на «борисфені» та сріблі.  

   324 Πρωτογένης Εὐδώρου  Pід Протогенів. Див. інтерпретацію монограми на 
 «борисфені». 

 
323 

 Εὐφρόνιμος  
 Μητροδώρου  

Інформація відсутня. Див. коментар до 330 р. до 
н. е. Епоніми подальших років є вихідцями з вищої 
еліти Ольвії. Монограма . 

322 Πλειστῶναξ Νικηράτου 
 

Рід Нікератів. 
  

321 

 
Ποσειδώνιος  
Ἀριστοκρίτου  

 

Рід Аристокритидів-Сократидів. Графіто [145] з 
іменами Посідоній, Філон. Графіто IGDOP 95 фіаситів 
Бореїків. Монограма По (альтернатива до 330 рр. до 

 
320 

Ἑκατέων Παντακλέους  Рід Пантаклів-Клеомбротів. Див. інтерпретацію 
монограми на «борисфені» та сріблі. 

319 Ἱκέσιος Σωκράτους  Рід Аристокритидів-Сократидів. 
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318 
Πολυμέδων Λεωκράτους Рід Леократидів-Евресибіадів. Дедікант посвяти 

I.Olbia 71. 
    317  

Κλεόμβροτος 
Παντακλέους 

Рід Пантаклів-Клеомбротів. Дедікант посвяти 
IosPE. I. 179. Див. інтерпретацію монограми на 
«борисфені» та скорочення  ΚΛΕ на сріблі. 

316 Σύνμαχος Διονυσίου Рід Діонісіїв. 

 
315 

 
 Ἀρίστων Θεοκλέους  

Рід Аристократидів. Див. інтерпретацію 
монограми ΑΡ на «борисфені». 

314 Μενεκράτης Θεοκλέους Рід Аристократидів. 

313  Βάτακος Τιμοθέου Рід Батаків. 

312 Εὑρησίβιος Πανδίονος Імовірно, гілка Евресибіадів. 

311 ἈριστοκράτηςΘεοκλέους Рід Аристократидів. 

310  Τιμόθεος Πάρμιος Інформації немає. 
    309  Ἀθήναιος Πολυξένου Імовірно, рід Поліксенів.  

308 Ὀρθόβουλος Εὐβιότου Рід Демоконів (?). 

307 Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου Рід Демоконів (?). 

306 Ἱκέσιος Παντακλέους  Рід Пантаклів-Клеомбротів. Див. інтерпретацію 
монограми ΙΚ на «борисфені». 

 
 

305 

 
 Ἀρίστων Ἀριστοκράτους 

Рід Аристократидів. Напис IosPE. I2. 277 – імовірно,
надгробна плита Аристона Аристократова. Імовірно, батько 
Аристократа з декрету на честь Протогена . 

 
 

304 

 
 Νικόστρατος Νικοκλέους 

Рід Нікоклів. Див. напис SEG 32:795 
(=IGDOP 13). Див. 348 р. до н. е. – батько 

Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμου; старший брат Ἑκατεωνύμος 
Νικοκλέους. [88]. Монограма N на «борисфені». 

 
303 

 
 Φιλόμηλος Διονυσίου  

Рід Діонісіїв. Див. інтерпретацію монограми ΦΙ на 
«борисфені»[136, c. 81, №21]. Декрет IScM I 65: батько 
посла Ольвії у Візантію Εὔπολις Φιλομήλου. 

302 Θεοδέκτης Ἡροδώρου Pід Геросонів-Геродорів. 

   301  Λήναιος Ἡροδώρου Pід Геросонів-Геродорів.  
 

300 
 Ἀθηνόδωρος Μόσχου  Рід Мосхів. Див. 299 р. до н. е. – син. Керамічне 

клеймо ΜΟΣΧ(ΟΣ?) – батько. [38, с. 308]. Монета 
ΜΟΣΧΙ(ΩΝ?) — інша особа з роду Мосхів. 

 
299 

Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου Рід Мосхів. Див. інтерпретацію монограми на 
«борисфені». [136, c. 81. №26, група III]. 

298 Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος  Рід Еврімонів. 
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   297           Ἀπολλόδωρος Διοδώρου Рід Діонісіїв. Гілка Діодорів. Син персонажа 
напису IosPE. I2. 210 – Διόδωρος Διονυσίου і онук 
дедіканта графіто Tolstoi, Graffiti 14 – Διονυσίος 
Διοδώρου. Традиційний лад послідовності епоніматів 
(297/296/295 рр. до н. е.). Ім’я Діодор – див.: [299, с.152]. 

 

296 Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου Рід Агатинів. 

 
295 

 Λεωκράτης Πολυμέδοντ. Рід Леократидів- Евресибіадів. Епоніми 356 і 318 
рр. до н. е. – дід і батько. Імовірно, ім’я цього епоніма 
пізніше додано у список I.Olbia 71.  

294 
Ἡροσῶν Πρωτογένους Pід Протогенів. Батько Протогена з декрету 

IosPE. I. 32; Див. інтерпретацію монограми НР на 
«борисфені». 

293  Δάμασος Ἀριστοκράτους Рід Аристократидів. 

292 Ἑκατέων Ἀριστοκράτους Рід Аристократидів. 

291 [… Δ]ιονυ[σίου] Рід Діонісіїв. 
290-271 Нижня хронологічна лакуна I стовпця. Інформації немає. 

 II cтовпець 
 Стовпець II умовно починається з 270 р. до н. е. і завершується 161 р. до 

н. е. згідно з заведеною моделлю Каталогу. Горішня хронологічна лакуна II 
стовпця – 270-227 рр. до н. е. 

Написи та історичні особи 270-227 рр. до н. е.: 
1. IosPE. I 188. Παντακλῆς Κλεομβρότου. Евергет. Період акт. 299-260 

рр. до н. е. Рід Пантаклів-Клеомбротів. 

2. IosPE. I 32. Πρωτογένης Ἡροσῶντους. Евергет. Період акт. 270-240 рр. 
до н. е. Рід Протогенів. Див. керамічний штапм …Δαϊκράτους,…, Πρωτογένους 
[145, c. 132]. Монета ΠΡΩΤΗΡ. 
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270-227 

3. IosPE. I 32. Ἡροδώρος τοῦ δεῖνος. Епонім. Період акт. 280-250 рр. 
до н. е. Рід Геросонів-Геродорів. 

4. IosPE. I 32. Πλειστάρχος τοῦ δεῖνος. Епонім. Період акт. 277-247 рр. 
до н. е. Рід Нікератів. Див. 313 р. до н. е. 

5. IosPE. I 32. Ἀριστοκράτης. Громадянин (епонім чи перший архонт). 
Період акт. 270-240 рр. до н. е. Рід Аристократидів. 

6. IosPE. I 32. Κόνων [Βατάκου?]. Відкупник. Період акт. 290-260 рр. до 
н. е. Рід Батаків. Див. 313 (батько), 223 (онук), 97 р. до н. е. Також Ἀθήναιος 
Κόνωνος з посвяти I.Olbia 72 – син. 

7. IosPE. I 32. Δημοκῶν. Архонт. Період акт. 290-260 рр. до н. е. Рід
Демоконів. 

8. Ἀγα(…? τοῦ δεῖνος). Монетний магістрат. Див. монету АГА (280–270 
рр. до н. е.). Рід Агатинів. Див. 357, 327, 296 рр. до н. е. 

9. Χαιρ(ήμων τοῦ δεῖνος). Монетний магістрат. Див. монету XAIP (280-260 
рр. до н. е.). Рід Нікератів. Див. 322, 221, 220, 218, 210 рр. до н. е. Брат — 
Πλειστάρχος τοῦ δεῖνος? (Див. декрет IosPE. I 32). 

10. I.Olbia 72. Ἀθήναιος Κόνωνος. Член колегії сітонів. Посвята сітонів 
датується 260–250 рр. до н. е. Син відкупника Κόνων [Βατάκου?] з декрету 
IosPE. I 

32. Рід Батаків. Див. 313, 223, 97 рр. до н. е. 

11. ISсM I 65. Εὔπολις Φιλομήλου. Орієнтовно. 300-260 рр. до н. е. Посол 
Ольвії у Візантію. Імовірно, син епоніма 303 р. до н. е. Φιλόμηλος Διονυσίου. Див. 
коментар; Див.:[152, c. 297-318]. Цей Евполід (разом з братом? Діонісієм) 
згаданий також імовірно, у defixio IGDOP 109: «… Εὔπο[λ]ις καὶ Διονύσιος…» 
270-240 рр. до н. е., а також синхронному defixio IGDOP 110. Окрім того, відомо 
агораномне клеймо з ім’ям Евполіда. Див.:[192, c. 63]. 

12. SEG 34:758. Ἀνθεστηριος Λη...(?). Рід Аристократидів. Пам’ятка 
зазнала damnatio memoriae, що здійснили Діонісії. Евергет. Див. посвяту I.Olbia 
67. Датування декрету SEG 34:758 та посвяти I.Olbia 67: орієнтовно 260-250 рр. 
до н. е. 

13. ВСН 1928:52. Διονυσίος Διονυσίου. Рід Діонісіїв. Епонім Ольвії, 
проксен та евергет Дельфійського святилища Аполлона. Вигнанець. Період акт. 
278-248 рр. до н. е. Див. варіант інтерпретації монограми ΔΙ на «борисфені». 

14. IosPE. I. 186. Νικόδρομος Διονυσίου. Гімнасиарх. Рід Діонісіїв. 
Пам’ятка IosPE. I. 186 піддана damnatio memoriae Аристократидами. Період акт. 
277-247 рр. до н. е. Брат вигнанця Διονυσίος Διονυσίου (IosPE. I. 189). 

15. I.Olbia 26. Θεογίτονος τοῦ δεῖνος. Рід Теогейтонів. Епонім 240-227 
рр. до н. е. Див. 199, 198 рр. до н. е. Є альтернативний варіант датування рівно на 
два покоління пізніше. 

16. Βοσπορίχος τοῦ δεῖνος. Монетний магістрат і, імовірно, епонім. 
Монограма ΒΟΣ на «борисфені» – 270-240 рр. до н. е. Див. 217 р. до н. е. та 
реконструкцію посвяти IosPE. I. 163: Μῦς Βοσπορίχου – син. 

17. IosPE. I. 189; I.Olbia 68; I.Olbia 70. Ἀγρότα καὶ Ποσίδεος 
Διονυσίου. Період акт. 248-218 рр. до н. е. Рід Діонісіїв. Див. посвяту IosPE. I. 
189 і декрет ВСН 1928:52: Διονυσίος Διονυσίου – батько.  
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226 Πολ[ύ…. τοῦ δεῖνος] Невідомо. 

225 Ἀριστοδήμος 
Δαϊκράτους? 

Імовірно, рід Дайкратів-Аристодімів. 

224 Εὐβίοτος Δ[ημοκωντος?] Імовірно, рід Демоконів. 

 
223 

 
 Κόνων Βα[τάκου?] 

Рід Батаків. Жрець декрету I.Olbia 
28+29+123+IosPE. I2. 240. Онук відкупника Конона з 
декрету IosPE. I2. 32. на честь Протогена 

 
 

222 

  
     
Κλεόμβροτος  
 
Παντακλέους 

Рід Пантаклів-Клеомбротів. Див. 
стінобудівельний напис IosPE. I2 180. Імовірно, 
персонаж напису I.Olbia 125. Монета ΚΛΕ [214,№ 425, 
431 (220-210 рр. до н. е.); [6, № 432 (210-190 рр. до н. е.)]; 
[6, № 264 (220-210 рр. до н. э.) 

221 Χαιρήμων Νικηράτου Рід Нікератів. 

220 Καλλικράτης Νικηράτου Рід Нікератів. 

219 Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος Рід Демоконів. 

 
 
 
 

218 

 Ἀρίστων Νικηράτου Рід Нікератів. Див. інтерпретацію монограм ΑΡΙ, 
ΑΡ на «борисфенах». Див. [ 136, c. 81. № 91,92]. Див. 

посвяти IosPE. I2. 190 та IosPE. I. 191 – брат Ἐπικράτης 
Νικηράτου. Він-же в монограмі ΕΠΙ на «борисфені» 
[136, c. 81. №93]; Див.: [164, c. 128]. (ΑΡΙΣΤΩΝ/ 
ΕΥΜΕΝΕС/ΠΟСΙΔΕΟС). 

 
217 

Μῦς Βοσπορίχου Рід Боспорихів. Див. реконструкцію посвяти 
IosPE. I. 163. Монета ΒΟΣ – батько. Монограма MB на 
«борисфені». [136, c. 81. №89]. 

 
216 

 
 Μένανδρος Ἑκατωνύμου 

Гілка Нікоклів, імовірно. Див. графіто IGDOP 26 
навклерів: Μένανδρου. Монограма ME на «борисфені». 
[136, c. 81. № 88]. 

 
 

215 

 Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου Рід Агатинів. Див. 357, 327, 296 р. до н. е. Жрець 
декрету I.Olbia 28+29+123+IosPE. I. 240 на честь синів 
херсонесита Аполлонія. Імовірно, рік випуску декрету 
I.Olbia 28+29+123+IosPE. I. 240 і напису IosPE. I. 196 – 
можливо, бази статуї одного з синів Аполлонія. 

214 Ἱκέσιος Πολυξένου Імовірно, рід Поліксенів. 

213 ΠαντακλῆςΛεωδάμαντος Рід Пантаклів-Клеомбротів 

212 Στάφυλος Ἡροδώρου Pід Геросонів-Геродорів 

211 Ἱκέσιος Παντακλέους Рід Пантаклів-Клеомбротів 

210  Κρίτος Νικηράτου Рід Нікератів. Див. монету ΚΡΙ. 

209 Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου Рід Дайкратів-Аристодімів. 
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1 2 3 

 
208 

 
Εὐβίοτος Μητροδώρου 

Рід невідомий. Можливо, батько та брат 
персонажів декрета IosPE. I 76. Імовірно, рік випуску 
декрету IosPE. I 76. 

207 Διονύσιος Βοττύλου Рід невідомий. Імовірно, гілка Діонісіїв. 

206 
Σωσίστρατος 
Νυμφοδώρου Рід невідомий. 

205 Διονύσιος Ὀρθοβούλου Рід невідомий. Імовірно, гілка Діонісіїв. 

204 Φιλτῆς Λεωδάμαντος Рід Пантаклів-Клеомбротів. 

203 Νουμήνιος Ἱκεσίου Рід Пантаклів-Клеомбротів. Імовірно, ейсегет 
декрету I.Olbia 24: Νουμήνιο[ς Ἱκεσίου]. 

202 Ἱκέσιος Λεωδάμαντο[ς] Рід Пантаклів-Клеомбротів. 

 
 

201 

 Εὐμένης Συρίσκου Гілка Леопрепидів. Імовірно, дедікант посвяти з 
Неаполя Скіфського Див.: [219, с. 68; 164, c. 128]. 
(ΑΡΙΣΤΩΝ/ΕΥΜΕΝΕС/ΠΟСΙΔΕΟС).  

 
200 

 Διονύσιος Ἀγρότ[ο]υ 
 
 
 

Рід Діонісіїв. Родич персонажів почесних 

декретів IG 813, IG 814; IosPE. I2. 77-78 та, імовірно, 
IosPE. I. 168. Див.: [164, c. 128]. 
(ΑΡΙΣΤΩΝ/ΕΥΜΕΝΕС/ΠΟСΙΔΕΟС) Див.: IG 813. 

 199 Τιμέας Θεογίτον[ο]ς Рід Теогейтонів. Див.: декрет I.Olbia 26 – батько?. 

198 Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου] Рід Теогейтонів. Див. 199 р. до н. е. – батько. 

197 Νικήρατος Εὑρησ[ιβίου] Гілка Нікератів / Евресибіадів. 

 
196 

 Εὑρησίβιος Δημ[…..]υ Імовірно, гілка Евресибіадів. Надійна 
реконструкція патроніма епоніма неможлива. 

 
195 

 Παντακλῆς 
Κλ[εομβρότο]υ 

Рід Пантаклів-Клеомбротів. Див. SEG 58:766: 
[Παντακλ?]ῆν [Κλεομβρότου?] [τὸν εὐερ?]γέτην [...]. 

194 Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος] Рід Демоконів? 
 

193 
 

Εὔνικος Ε[ὐδώρου] 
Pід Протогенів. Онук Протогена з декрету IosPE. 

I. 32. Див. посвяту SEG 42:716 Евніка Евдорова (195–
181 рр. до н. е.). 

192 Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος] Рід Нікератів. Батько: Χαιρήμων, Καλλικράτης, 
Ἀρίστων або Κρίτος Νικηράτου. 

 
191 

 
Ἡρόφιλ[ος τοῦ δεῖνος] 

Імовірно, рід Герофілів-Анаксименів. Див.: 
[275, c. 35].  

190 Λεωδ[άμας τοῦ δεῖνος] Реконструкція. Імовірно, рід Пантаклів- 
Клеомбротів 
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189 

 
 
 

Δάμ[ασος τοῦ δεῖνος] 

Невідомо. З огляду на те, що Δάμασος є 
характерним ім’ям Аристократидів також хронологічні 
відповідності (третє покоління) щодо епоніма 297 р. до 
н. е. Δάμασος Ἀριστοκράτου[ς], можлива гіпотеза про 
чергове «відродження» роду Аристократидів в Ольвії. 

 
 

188 

 
 

Λε[ω........ τοῦ δεῖνος] 

Реконструкція. Імовірно, рік Леона Гераклідова. 
Імовірно рід Гераклідів. Див. декрет IosPE. I. 76 і 
алтарік з ім’ям Леона Гераклідова. Див.: [401, c. 139].  

 
187 

Ἱκ[έσιος τοῦ δεῖνος] Реконструкція. Імовірно, рік Ἱκέσιος Φιλτέους. 
Рід Пантаклів-Клеомбротів. Див. посвяту SEG 42:717. 

186  Π[α....................] Інформації немає. 
185  Σ[…………….] Інформації немає. 

 
184-
161 

Нижня хронологічна лакуна II стовпця. Написи та історичні особи 184-161 
рр. до н. е.: 

1.SEG 40:633. Ποσιδέος Διονυσίου. Рід Діонісіїв. Період акт. 188–158 рр. до 
н. е. 

III стовпець 
 
 
 
 
 
 
 
 

160-111 

Горішня хронологічна лакуна III стовпця умовно починається з 160 р. до н. е. 
та завершується у 94 р. до н. е. згідно з заведеною моделлю Каталогу. Друга 
половина II ст. до н. е., за винятком останнього десятиліття, імовірно, 
характеризується браком лапідарних написів в Ольвії. 

Написи та історичні особи 160–111 рр. до н. е.: 
1. IosPE. I. 670, 671, 672; NE 3 (1962) 41. Ποσιδέος Ποσιδέου. Рід 

Діонісіїв. Неаполь Скифський. Період акт. 155-115 рр. до н. е. Див.: ПКЭО. – 
С.188. Можливий альтернативний варіант просопографічної інтерпретації 

посвяти з Ольвії IosPE. I2. 168. (Див. 200 р. до н. е.). 
 
Написи та історичні особи 110–95 рр. до н. е.: 
1. Στέφανος Ἀλεξάνδρου Σμυρνάιος. Імовірно, перший неофіційний 

представник Мітрідата VI Евпатора в Ольвії. Див. декрет і монети Стефана. 
Датування декрета і монет: 105–95 рр. до н. е. Імовірно, декрет має епонімну 
датовочну формулу. 

110  Εὐ[ρ.........] Імовірно, рід Евресибіадів. Див. написи 
післягетської Ольвії. Див. монети ΕΥΡΗ. 

109  Εὐ[ρ.......] Імовірно, рід Евресибіадів. Див. написи 
післягетської Ольвії. Див. монети ΕΥΡΗ. 

108  Ε[ὐ..........]  Імовірно, рід Евресибіадів. Див. написи 
післягетської Ольвії. 

 
 

107 

 Ἀγ[.......... ] Реконструкція. Імовірно, рід Агатинів (Ἀγαθίνος, 
Ἀγαθάρχος тощо). Реконструкція виконана на основі 
традиційного ладу групування епоніматів (108/107/106 
рр. до н. е.) Діонісіїв, Агатинів та Леократидів- 
Евресибіадів. 

106 Ποσ[ιδέος 
Αναξαγόρου] 

Реконструкція. Гілка роду Діонісіїв. Див. декрет 
IosPE. I. 35 на честь амісенського кібернета. 
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105 

 
 Ἀπ[όλλων Δίος] 

Реконструкція. Рік Aполлона. Див. декрет IosPE. 
I. 35 на честь амісенського кібернета. Декрет утримує 
епонімну формулу. 

    104  Δαϊκ[ράτης ...] Реконструкція. Рід Дайкратів-Аристодімів. Див. 
монети зі знаком Δ, імовірно, як варіанти, приховують 
скорочення імені цього епоніма (на посаді магістрата) 
або Діогена Тіеїва, намісника Мітрідата VI в Ольвії. 

103  Δημ[.......]  Інформації немає.Див. 103 р. до н. е. –
альтернативний варіант до скорочення Δ. 

102  Ἱκ[έσιος] Інформація відсутня. 
 

101 
 
 Φιλ[........] 

Фрагмент родового імені Аристокритидів-
Сократидів та Геросонів-Геродорів. Див. напис IosPE. I. 
192. Див. написи післягетської Ольвії. 

100  Ἀ[............] Інформації немає. 
99  Інформації немає. 

 
98 

 Ἀν[αξιμένος............] Реконструкція. Рік Анаксимена. Декрет I.Olbia 
17+21+30+120 на честь сина Зобія.  

 
 
 

97 

 
 
 

 Βά[τακο]ς? 

Рід Батаків. Див. написи післягетської Ольвії: -
IosPE. I. 83 (Βαδάκης Ῥαδανψῶντος), датування – , 
імовірно, після 98 р. до н. е.;  

-I.Olbia 85 (Πιδα[ν]ο?ς? [Β]α?δακου), датування – 
друга половина I ст. н. е.;  

-I.Olbia 90 (Βατάγος Αδωλου), датування – кінець 
I – початок II ст. н. е. 

 
96  Ε[............] Інформації немає. 
95  [...............] Інформації немає. 
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Додаток И. Доповнення до епонімного Каталогу (післягетська Ольвія) 
 Таблиця 1 

Розрахунково 

Рік Ім’я та патронім особи Коментар 

  7 р. до н. 
е. 

 Καλλισθένος τοῦ 
δεῖνος 

Реконструкція. Рід Евресибіадів. Пік активності 
Каллісфена (батька Абаба з посвяти IosPE. I. 181). 

  22 р. н. 
е. 

 
Ἄβαβος Καλλισθένους 

Реконструкція. Рід Евресибіадів. Пік активності 
Абаба Каллісфенова (IosPE. I. 181). 

 2 3 

  52 р. н. е.  Ὀρόντας Αβαβου  
 
 Καλλισθένος τοῦ 
δεῖνος 

Реконструкція. Рід Евресибіадів.  
1.Почесний декрет (IosPE. I. 79 = IK Byzantion 3) 

Візантія середини I ст. н. е. на честь Оронта Абабова, 
ольвіополіта;  

2.Посвята IosPE. I. 182.  
3.Монета архонта Ка(ллісфена?). 

  53 р. н. е. ὁ δεῖνα Ἀναξιμένους Реконструкція. Рід Евресибіадів або Діонісіїв. 

  54 р. н. е.  Νικήρατος τοῦ δεῖνος Декрет IosPE. I. 34 (?) Монета архонта 
Νε(ικήρατος?) [6, №360; 214, №626). 

  77 р. н. е.  ὁ δεῖνα Βατάκου Посвята I.Olbia 85, що датується видавцем 50-
100 рр. н. е. зі згадкою Πιδανος Βαδακου. 

  83 р. н. е.  Ἀναξιμένος  
Εὑρησιβίου (I) 

Реконструкція. Евресибіадів або Діонісіїв. Монета 
80/81 р. н. е. архонта Анаксимена Евресибіїва [6, № 369-
371]. Посвята IosPE. I. 131(?). 

  107 р. н. 
е. 

Βάτακος τοῦ δεῖνος Посвята I.Olbia 90 зі згадкою Βαταγος Αδωλου 
кінця I– початку II ст. 

  113 р. н. 
е. 

Εὑρησιβίος 
Ἀναξιμένους (I) 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Посвята I.Olbia 90. 

  143 р. н. 
е. 

 Ἀναξιμένος  
Εὑρησιβίου (II) 

Реконструкція. Рід Евресибіадів/Діонісіїв. 
Монета з легендою ΑΝΑ ΞΙ орієнтовно 161-180 рр. н. е.? 
[6, №376-378] або 110-130 рр. н. е. [214,№ 684- 689]? 

  173 р. н. 
е. 

Ἀναξιμένος 
Ἀναξιμένους 

Реконструкція. Рід Евресибіадів або Діонісіїв. 
Посвята IosPE. I. 132. 
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Додаток І. Віртуальна хронологічна низка написів Ольвії 
 
Важливо! Просопографічне датування напису часто може складатися тільки з 

одного числа – піка активності персонажа. Це число не є «датуванням з точністю до 

року», та лише відображає розрахунковий (обчислений на підставі усереднення дат 

виконання епонімної посади сучасниками, пращурами і нащадками) рік досягнення 

середнього віку (бл. 45 років) персонажем напису, що датується. 

 Таблиця 1 
Позначення Зображення пам’ятки Просопографічний 

коментар 
Просопографі
чне датування. 

IosPE. I2. 270   

 
 

Напис Леокса 
Мольпагорова. 

 
Мольпагори. 

490-480 
рр. до н. е. 

 IGDOP 5  

        

Декрет на честь 
сінопського екс–тирана 
Тімесілея і його брата 
Феопропа. 

 
Гілка Мольпагорів 

(?) з Сінопи. 

Орієнт
овно 440 рр. 
до н. е. 

I.Olbia 167   

       

Посвята Аполлону 
золотого венця за часів 
айсімнета мольпів 
Аполл(одора?), сина 
Діонісія? 

 
Діонісії. 

Імовірно, 
друга 
половина V ст. 
до н. е., не 
пізніше 380 рр. 
до н. е. 

IosPE. I2. 172 

          

Фрагмент посвяти, 
імовірно Евмена 
Леопрепова(?) 

Леократиди- 
Евресибіади. Потребує 
дослідження. 

Імовірно, 
друга 
половина V ст. 
до н. е., не 
пізніше 380 рр. 
до н. е. 

I.Olbia 58+ 
IosPE. I2. 
307.     

Посвята Аполлону 
Дельфінію за часів 
айсімнета мольпів 
Діонісодора Лінеїва. 

 
Діонісії. 

Друга 
половина V ст. 
до н. е., не 
пізніше 380-рр. 
до н. е. 

 
IosPE. I2. 
201. 

 

 

Початок ведення 
епонімного Каталогу за 
епонімами – жерцями 
храма Аполлона 
Дельфінія. 

380 рр. 
до н. е. 
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 [57, с.69-78; 
390] 

 

Як варіант, декрети 
Спартокідів. Імовірно, 
синхронні початку 
ведення Каталогу. 
Потребує дослідження. 

380 рр. до н. е.  
Є альтернатива 
у датуванні та 
інтерпетації. 

IGDOP 10 

    

Напис на базі статуї 
тираноборця Евресібія 
Сіріскова (?). 

 
 Евресибіади. 

Не раніше 380 
рр. до н. е. , не 
пізніше 350 
рр. до н. е. 

IGDOP 12  

 
 

Імовірно, 
тираноборець Евресибій 
Сирісків.  

 
 Евресибіади. 

380-360 рр. до 
н. е. 

 

[301, c. 17-
33] 

 

 

  

 Посвята вежі (?) 
Зевсу Визволителю від 
Евресибія Сіріскова. 
 
 Евресибіади. 

380-360 рр. до 
н. е. 

IosPE. I2. 160 
 

 

  

Посвята Зевсу 
Елевтерію Гекатеона 
Гікесіїва за свого батька 
Гікесія Гекатеонова.  

  
Пантакли-

Клеомброти.  

Орієнто
вно 360-340 
рр. до н. е.  

 
 

I.Olbia 66  

 

  

 

Можливо, посвята 
Зевсу Елевтерію Аристида 
Діонісіїва його сином 
Діонісієм Аристидовим  

(епонім 356 р. до 
н. е.). 

 
Діонісії? 

Імовірн
о, синхронно 
IosPE. I2. 160 

 

IosPE. I2. 178  
 

  
 

Стінобудівний 
напис зі згадкою, 
ймовірно, родоначальника 
Нікератів, Нікерата 
Каллікратова. 

 

«Тяжіє» 
до 366–353 рр. 
до н. е.  

 
 

IosPE. I2. 219  
 
 

        

Надгробна стела 
Агатина Антиместорова, 
імовірно, епоніма 
орієнтовно 380-360 рр. до 
н. е. 

 

370-350 
рр. до н. е.? 
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Агатини. 
[236, с.46-
48]. 

 

Надгробна стела 
Артемідора Діонісермова. 

 
Гілка Діонісіїв. 

Друга 
половина V – 
перша 
половина IV 
ст. до н. е.  

Tolstoi. 
Graffiti 14. 

 

  

Пам’ятка 
керамічної епіграфіки, 
графіто «Діонісій, син 
Діодора Доброму Генію»  

 
Діонісії. 

Орієнто
вно 365-325 
рр. до н. е. 

 [301, c. 28].  
 
 

 

   
 

Посвята Зевсу 
Визволителю Леократом, 
сином тираноборця 
Евресибія.  

 
 
Леократиди. 

Орієнто
вно 357-345 
рр. до н. е. 

 

 [52]  ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ Імовірно, закляття 
сина тираноборця 
Леократа, сина Евресибія. 
Закляття зробили, 
очевидно, вигнанці 
Аристократиди у 
Панському-І. 

Орієнто
вно 360 рр. до 
н. е. 

I.Olbia 65 

  
 

Посвята Леократа 
Евресибіїва Аполлону 
Врачу. Скульптура 
Стратоніда. Леократ – син 
тираноборця Евресибія. 

Леократиди- 
Евресибіади. 

«Тяжіє» 
до 357-345 рр. 
до н. е. 
Найбільш 
вірогідна 
друга частина 
діапазону. 

IosPE. I2. 24 

  

Декрет про гроші 
Каноба Трасидамова.  

 
Аристократиди (?) 
 
 

Не 
раніше 350- 
344 р. до н. е.  

[381, с.17].  ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΩ Графіто зі згадкою 
епоніма 344 р. до н. е. 
Аристократа 
(Аристонова?) 

Орієнто
вно 350-344 
рр. до н. е. 

SEG 50:702, 
IV. 

 

  

Просопографічна 
реконструкція: 
Ἐπικράτης (Ἱσοκράτου), 
Διονύσιος (Ἀριστείδου), 
Εὐµένης (Λεωπρέπεος), 
Ἡρόδοτος (Μητροδώρου), 
Ἑκατέων (Ἱκεσίου),  

«Тяжіє» 
до 352-347 рр. 
до н. е.  
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Φιλίσκος (Ἡροδώρου), 
Κόνων (Βατάκου),  
Κρίτων (Νικηράτου?). 

Інші роди, за 
винятком Аристократидів. 

 
IosPE. I2. 166 

  

Жрець Діоніса 
Фрасібул. Імовірно, 
Аристократиди. 

340 рр. 
до н. е.? 

IGDOP 106 

  

Defixio.  
Гілка Пантаклів-

Клеомбротів. 
Геросони-Геродори. 
Герократи. 
Демокони. 
Праксіанакти. 
Другорядні роди. 

 
 

 
Датування 
«тяжіє» до 326 
р. до н. е.  

SEG 50:702, 
III 

 

  

Defixio зі згадкою, 
імовірно, епоніма 349 р. до 
н. е. Δημοκῶν Εὐβιότου). 
Демокони. 

Орієнто
вно 350-340 
рр. до н. е. 

IGDOP 104 
 

  

Defixio зі згадкою 
епоніма 340 р. до н. е. 
Εὔδωρος Πρωτογένευς та, 
імовірно, пращура 
відкупника Форміона з 
декрету на честь 
Протогена.  

Орієнто
вно 340 р. до 
н. е. 

SEG 50:702, 
II 

 

  

Defixio зі згадкою 
імені, імовірно, діда 
відкупника Форміона з 
декрету на честь 
Протогена. 

 
Орієнтовно 
340 р. до н. е. 

Н. Николаев, 
Э. 
Джумажанов. 

Новая 
эпиграфичес
кая находка с 

Юга 
Украины. 

  

Надгробок 
Аристинора Монімова. 

Другорядний рід 
Монімів. 

Орієнто
вно 340-320 
рр. до н. е. 

SEG 27:444 

  
 

Надгробний напис 
Епікрата Ісократова.  

Гілка 
Аристокритидів-
Сократидів. 

Орієнто
вно 340-320 
рр. до н. е. 
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SEG 32:795 
=IGDOP 13 

 

Напис ольвійських 
стінобудівників. 

Нікокли,  
Аристократиди,  
Педеї,  
Невідомий рід, 

можливо, Агатини (?), 
Діонісії. 
 

332-328 
рр. до н. е.  

SEG 42:711 

  

Графіто Зопіріону 
від «зрадника» Нікофана 
Адрастова. 

Адрасти.  

331-330 
рр. до н. е. 

 IosPE. I2. 
195 ;[494] 

  

Напис про 
спортивні змагання. 

Епонім 337 р. 
до.н. е. Філт Леонідов (?). 

 

Орієнто
вно 330 рр. до 
н. е. 

 
 I.Olbia 71 

 
 
 
 

  
 
 

Посвята Зевсу 
Сотеру жерців Евресибія і 
фіаситів. 

 Евресибіади-
Леократиди, Леопрепиди,  

Праксіанакти, 
Аристокритиди-

Сократиди? 
Інші роди. 

Орієнто
вно 327-322 
рр. до н. е.  

 
 
 

 

 I.Olbia 168  

  

Посвята жерців 
Леократа. 

Діонісії, 
Агатини, 
Імовірно, Геродори-

Геросони, 
невідомий рід. 

Cинхронно 
I.Olbia 71 

IosPE. I2. 161  

  
 
 

 Фрагмент посвяти 
Зевсу Сотеру, імовірно, 
Сократа Посідоніїва. 

Імовірно, 
Аристокритиди-
Сократиди.  

 
Cинхронно 
I.Olbia 71 
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IosPE. I2. 325  

  

Декрет з о. Левки. 
Імовірно, на честь Сократа 
Посідоніїва. 

Імовірно, 
Аристокритиди-
Сократиди. 

Cинхронно 
 I.Olbia 71 

 [328, c.66-
70] 

 

 

  

Графіто з поселення 
Сиверсів Маяк-I. Посвята 
Аполлону 20-го числа від 
Агатина. 

 
Агатини? 

327 р. 
до н. е. Рік 
епоніма 
Агатина 
Антиместоров
а. Датування 
запропоновано 
І. Снитко.  

I.Olbia 113 

  

Фрагмент, 
можливо, п’єдестала статуї 
зі згадкою імені Евресибія. 

 
Леократиди- 

Евресибіади. 

Імовірно, 
синхронно 
I.Olbia 71. 

 

IosPE. I2. 179 
 

 

  
 

Посвята 
Клеомброта Пантаклова 
башні Гераклу і Демосу. 
Пам’ятка, пов’язана з 
укріпленням оборонних 
споруд після зняття 
облоги. Посаду епоніма 
цей евергет виконав у 317 
р. до н. е. 

Damnatio memoriae. 
Пантакли-Клеомброти. 

328-315 
рр. до н. е.  

IosPE. I2. 
25+31. 

  

Декрет на честь 
Каллініка Евксенова. 

 
 
Каллініки. 

Імовірно, 
синхронно 
I.Olbia 71. 

 

[299, с. 152-
170] 

 
 

  
 
 

Діонісії та інші 326-312 
рр. до н. е. 

[284]  Графіто фіаситів 
Бореїків – пам’ятка 
керамічної епіграфіки. 

 
Аристокритиди-

Сократиди,  

325-315 
рр. до н. е.  
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 Каллініки. 

[192]  

  
 

Графіто зі згадкою 
характерних імен 
Аристокритидів-
Сократидів: Посідоній, 
Філон. 

Аристокритиди-
Сократиди. 

Імовірн
о, синхронно 
графито 
Бореїків 
фіаситів. 

 [87, с. 131]  

  
 

Надгробна стела 
Гекатеоніма Нікоклова та 
Гермолая Метродорова. 

 
Нікокли (гілка 

Пантаклів-Клеомбротів). 

Рубіж 
VI-III ст. до н. 
е. 

IosPE. I2. 277 
 

 

  
 

Надгробок (?) 
Аристона Аристократова. 

 
 
 
Аристократиди. 

Імовірн
о, орієнтовно 
305-280 рр. до 
н. е. 

IosPE. I2. 210  
 
 
 

  
 

Надгробна стела 
Діодора, сина Діонісія. 

 
 
Діонісії. 

Перетинання 
інтервалів 
331-313 рр. до 
н. е. Логічно 
зв’язувати 
дату 
надгробка з 
завершенням 
активної 
діяльності 
Діодора: 
орієнтовно 
303 р. до н. е. 

IosPE. I2. 326 
 

 
 
 
 

  
 

Посвята Ахіллу від 
сина Cострата (?). 
(В. Латишев – Демострат, 
Мурзакевич – Менестрат); 
Ім’я дедіканта, імовірно, 
було з шести літер, 
наприклад: Геросон, 
Фільт, Конон.  

Дуже обережно, 
гілка Нікоклів. 

Не 
підпадає 
надійній 
просопографіч
ній 
інтерпретації 
та датуванню. 

 
 

IosPE. I2. 188 
 

 

  

Посвята (фейкова) 
евергета Пантакла 

Орієнто
вно 299-260 



 502 

[108] Клеомбротова. Оригінал з 
аналогічним текстом 
зберігається у Херсоні. 

 
Пантакли-

Клеомброти.  

рр. до н. е. 

Новий 
фрагмент 
декрету 
SEG 28:649. 

 
  

 

Декрет щодо 
стягування (боргу).  

 

Орієнто
вно 240 рр. до 
н. е.  

IosPE. I2.186.  
 

  

Посвята Діонісу та 
Гермесу статуї сина 
гімнасіархом Нікодромом 
Діонісіївим. Діонісії. 

Damnatio memoriae. 

Орієнто
вно 270-257 
рр. до н. е.  

 

ВСН 1928:52.   Декрет на честь 
проксена та евергета 
дельфійського святилища 
Аполлона, вигнанця 
Діонісія Діонісіїва. 

 
Діонісії. 

Орієнто
вно 263-260 
рр. до н. е.  

 

SEG 34:758 

  

Почесний декрет 
Антестерія, сина Лі(нея?) 

Damnatio memoriae. 

 Імовірно, 
Аристократиди. 

Орієнто
вно 256-248 
рр. до н. е.  

 

I.Olbia 67  

  

 Посвята Антестерія 
богам Самофракійським. 

Див. декрет 
SEG 34:758: Імовірно, одна 
й та ж особа. 

 Імовірно, 
Аристократиди. 

 

 256-
248 рр. до н. е. 
(Синхронно 
декрету на 
честь 
Антестерія). 

 

 
I.Olbia 72 

 
 

  
 

Посвята колегії 
сітонів.  

Феокл Фрасідама з 
Аристократидів. 

Афіней Конона з 
Батаків (син відкупника 
Конона з декрету IosPE. I2. 
32 на честь Протогена).  

256-245 
рр. до н. е. 
Синхронно 
декрету 
Антестерія (?) 

 

IosPE. I2. 32  Декрет на честь  
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евергета Протогена 
Геросонова. 

 
Протогени-

Геросони-Геродори (три 
особи). 

Аристократиди, 
Нікерати,  
Демокони, 
Батаки, 
Форміони. 

Викладені 
події з 280-х 
до 240-х рр. до 
н. е. Фіксація 
декрета 
орієнтовно 
230 р. до н. е.  

IosPE. I2. 30   

  
 

Декрет на честь 
родосця Гелланіка. 
Прийнятий після 
повернення Діонісіїв. 

Не 
раніше 230 р. 
до н. е. 

 
 

 IScM I 65  Декрет з 
Драгомірни на честь 
Епікрата Нікобулова. 
Посол Ольвії у Візантію 
Евполід Філомелів 
походить з роду Діонісіїв.  

Рубіж 
II-III чверті III 
ст. до н. е. 

 I.Olbia 34  

  
 

Фрагментований 
декрет зі згадкою села 
ольвійської хори. 

Імовірно, 
орієнтовно 
250 рр. до н. е. 

 
IosPE. I2. 180 

 
 
 
  

 

  
 

Напис Клеомброта 
Пантаклова про ремонт 
пілона і прясла міської 
стіни. 

 
Пантакли-

Клеомброти. 

Синхронна 
даті фіксації 
декрета на 
честь 
Протогена. 
Орієнтовно 
230 р. до н. е.  

 I.Olbia 31  
 

  

Фрагменти 
почесного декрета з ім’ям, 
імовірно, ейсегета Каноба. 

 
Імовірно, 

Аристократиди. 

Друга 
половина III 
ст. до н. е., але 
не пізніше 230 
рр. до н. е.  

IosPE. I2. 189 
 

 

  

Посвята братів 
Агрота та Посідея за свого 
батька Діонісія (сина 
Діонісія), що виконав 
посаду жерця Аполлона. 
Він же, Див.: ВСН. – 
1928:52 – С.189-190.  

Орієнто
вно 230 рр. до 
н. е.  
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Діонісії.  
 

I.Olbia 68  

  
 

Посвята Агрота 
Діонісія Афродіті Понтії. 

 
Діонісії. 
 

Орієнто
вно 230 рр. до 
н. е.  

I.Olbia 70  

  
 

Посвята Агрота 
Діонісія Плутону та Корі. 

 
Діонісії.  

Орієнто
вно 230 рр. до 
н. е.  

  
IosPE. I2. 32 
IosPE. I2. 76,  
IosPE. I2. 180,  
I.Olbia 24 
 (SEG 31:370) 
I.Olbia 18,  
I.Olbia 73 (?),  
I.Olbia 174, 
 I.Olbia 175,  
I.Olbia 65b 

 
  

 
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 

 

Обмежена вузьким 
хронологічним діапазоном 
група ольвійських 
лапідарних написів, у яких 
застосована «лунарна» 
сигма. Побічний результат 
дослідження.  

Як варіант 
інтерпретації: 
популярність декрету на 
честь Протогена, який 
виконано з «лунарною» 
сигмою, спричинив 
короткочасну «моду» у 
лапідарній палеографії. 
Але не виключене 
застосування «лунарної» 
сигми і у інші роки. 

Написи 
«тяжіють» до 
230-200 рр. до 
н. е.  

 

  
IosPE. I2. 32,  
IosPE.I2. 189,  
IosPE.I2 327 
(?),  
I.Olbia 68,  
I.Olbia 34, 
декрет про 
стягнення 
(боргу),  
I.Olbia 69,  
IScM I 65  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обмежена вузьким 
хронологічним діапазоном 
група ольвійських 
лапідарних написів, з 
фонетичним феноменом. 
Побічний результат 
дослідження.  

Орієнто
вно 250-225 
рр. до н. е. 
(але це лише 
тенденція) 
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 I.Olbia 26  
 

  
 

Декрет на честь 
херсонесита Діонісія 
Тагонова.  

 
Жрець епонім з 

роду Теогейтонів, 
імовірно, походить з 
Херсонесу.  

Ейсегет Гефестодор 
Діогенів – походить з 
Херсонесу(?). 

 

235-227 
рр. до н. е. Рік 
епоніма 
Теогейтона. 
Датовочна 
формула 
додана у 
декрет 
пізніше.  

IosPE. I2. 163 
 

  

Посвята жерця Міса 
Боспорихова, епоніма 217 
р. до н. е. 

Орієнто
вно 217- 200 р. 
до н е. 

IosPE. I2. 190 
   

Посвята Тімо, 
жінки Епікрата Артеміді. 

 
Нікерати. 

217-198 
рр. до н. е.  

 
IosPE. I2. 191 

 

  
 

Посвята Епікрата 
Нікератова богам 
Самофракійським. 

 
Нікерати.  

217-198 
рр. до н. е.  

 

I.Olbia 28+ 
29+ 123+ 
IosPE. I2. 240 

  

  

Декрет на честь 
синів херсонесита 
Аполлонія. 

 
Жерці храму 

Аполлона з родів Агатинів 
та Батаків.  

215 р. 
до н. е. Рік 
жерця Агатина 
Деймахова. 

IosPE. I2. 196  

  

Імовірно, фрагмент 
бази статуї (?) одного з 
синів Аполлонія. 
Альтернативна думка: 
Bull. 2013.  

Очевид
но, синхронно 
декрету 
I.Olbia 28+ 
29+ 123+ 
IosPE. I2. 240. 

IosPE. I2. 77  

 

Декрет Коса на 
честь Посідея Посідеїва. 

 
Діонісії. 

Орієнто
вно 205-198 
рр. до н. е.  

 
 

IosPE. I2. 78 

  

Декрет Тенедоса на 
честь Посідея, сина 
Посідея. 

 
 
Діонісії. 

Орієнто
вно 205-195 
рр. до н. е.  

 

IG 813   Декрет на честь Орієнто
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проксена делоського 
святилища Аполлона 
Посідея Діонісіїва. 

 
Діонісії. 

вно 205-198 
рр. до н. е. 

 
 

IG 814   Декрет на честь 
проксена делоського 
святилища Аполлона 
Діодора А(г)рота. 

 Діонісії. 

Орієнто
вно 205-198 
рр. до н. е. 

 

IGDOP 26  

  

Графіто навклерів. 
Згадується, імовірно, 
епонім 216 р. до н. е. 
Μένανδρος Ἑκατωνύμου. 

 
Імовірно, Нікокли.  

Орієнто
вно до 216 р. 
до н. е. 

IosPE. I2. 76 
 

  
 

Декрет колегії 
Семи. 

 
Пантакли-

Клеомброти,  
Протогени-

Геросони-Геродори, 
Аристокритиди-

Сократиди. 
Геракліди. 
Інші роди. 

217-207 
рр. до н. е. 

 

[342, с. 310-
313] 

 
 

  
 

Посвята з Неаполя 
Скіфського Евмена 
(Сіріскова?), епоніма 201 
р. до н. е. 

 
Леократиди-

Єресибіади. 

 216-
186 рр. до н. е. 

I.Olbia 24  

  

Декрет на честь 
родосця. 

 
Ейсегет Нуменій 

Гікесіїв походить, 
імовірно, з роду 
Пантаклів-Клеомбротів. 

203 р. 
до н. е. Рік 
епоніма 
Нуменія 
Гікесіїва. 

 
 

 [401, с. 139] 
 

  

  

Алтар Матері богів 
від Геракліда Евбіїва. Див. 
декрет IosPE. I2. 76. 

 
Геракліди. 

215-185 
рр. до н. е. 

SEG 58:766 
 

 Посвята евергета 
Пантакла Клеомбротова. 

 
Пантакли-

200-180 
рр. до н. е.  
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Клеомброти. 
Граніт. 

  
SEG 42:716. 

 

 
 

  

Посвята SEG 42:716 
Евніка Евдорова, епоніма 
193 р. до н. е., онука 
Протогена. 

 
Протогени-

Геросони-Геродори. 
Граніт. 

 З 
урахуванням 
похибки 
просопографіч
ного 
датування: 
195-181 рр. до 
н. е. 

 
SEG 42:717. 

 

 
 

  

Посвята Гікесія 
Філта статуї сина, Філта 
Гікесіїва усім богам.  

Гілка Пантаклів-
Клеомбротів. 

Граніт. 

Орієнто
вно 178-159 
рр. до н. е. 

 

 
SEG 42:715. 

 

 

  
 

Посвята Леона 
Гераклідова. 

Геракліди. 
Граніт. 

Орієнто
вно 188 рр. до 
н. е. (Рік 
Леона 
Гераклідова?) 

SEG 42:717 
comm. 

 

 

[— — ἱερησάμ]ενος. 
 

 
Граніт. 

200-180 
рр. до н. е. 

 
SEG 40:633. 

 

  

Посвята Посідея 
Діонісіїва міської стіни 
Деметрі, Корі, Плутону та 
Демосу. 

 
Діонісії. 

Орієнто
вно 180-160 
рр. до н. е. 

IosPE. I2. 168  

  
 

Посвята Посідея 
Посідеїва. 

 
Діонісії. 
 

У датуванні 
цієї пам’ятки є 
розбіжності та 
альтернатива. 

IosPE. I2. 670  

  

Посвята Посідея 
Посідеїва Зевсу Атабірію у 
Неаполі. 

Діонісії. 
 

150-130 
рр. до н. е. 

IosPE. I2. 671  

  
 

Посвята Посідея 
Посідеїва Афині Ліндії у 
Неаполі. 

 
 
Діонісії. 
 
 

150-130 
рр. до н. е. 
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IosPE. I2. 672  

  

Посвята з Неаполя 
Посідея Посідеїва Ахіллу 
на честь перемоги над 
сатархеями. 

 
 
Діонісії. 
 

150-130 
рр. до н. е. 

[82, с. 261]. 
 

 
 

  

Посвята Посідея 
Посідеїва богині Родос з 
Неаполя. 

 
Діонісії. 
 

150-130 
рр. до н. е. 

IosPE. I2. 192  

  
 

Посвята Сократида 
Філінова своєї жінки.  

 
Аристокритиди-

Сократиди. 

Орієнто
вно 110-90 рр. 
до н. е.  

I.Olbia 76  

  
 

Посвята Полімеда 
Ка(ллісфенова?) за брата. 

 
 
Леократиди- 

Евресибіади.  

Орієнто
вно 110-90 рр. 
до н. е. 

I.Olbia 74 

 
 

Посвята богині Ма 
Стефана, сина Олександра 
зі Смірни. 

Орієнто
вно 105-100 р. 
до н. е. 

[452, с. 15-
38] 

 

 

  
 

Декрет на честь 
Стефана, сина Олександра 
зі Смірни, імовірно, з 
епонімною датовочною 
формулою. 

Орієнто
вно 105-100 
рр. до н. е. 

IosPE. I2. 33  

  

Фрагмент декрету з 
епонімною датовочною 
формулою. 

 
Невідомий рід. 

Рубіж 
II-I ст. до н. е.  

IosPE. I2. 35 
 

 

  
 

Декрет на честь 
амісенського кібернета з 
епонімною датовочною 
формулою. 

 
Гілка Діонісіїв. 

105 р. 
до н. е. Рік 
Аполлона, що 
був після 
Посідея 
Анаксагорова. 
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I.Olbia 17+21
+30+120  

 

  
 

Декрет на честь 
сина Зобія з епонімною 
датовочною формулою. 

Імовірно, гілка 
Діонісіїв або Евресибіадів. 

97 р. до 
н. е. Рік 
епоніма 
Анаксимена. 

 

I.Olbia 75  

 
 

Посвята Аресу з 
епонімною датовочною 
формулою. 

Рубіж 
II-I ст. до н. е.  

IosPE. I2. 201 
 

 
 
 

  

Каталог 
ольвійських епонімів – 
жерців Аполлона.  

Головні родини 
Ольвії.  

Зупинка 
ведення 
епонімного 
Каталогу (не 
раніше 94 р. 
до н. е.). 
Перехід Ольвії 
на 
літочислення 
Понта. 

 
SEG 55:855  

 
 

 
 

Посвята стратега та 
градоначальника Діогена 
Тіеїва.  

78/77 р. 
до н. е. (220 р. 
Понтійської 
ери). 

IosPE. I2. 181  

  
 

Посвята Абаба 
Каллісфенова.  

 Евресибіади. 

Розраху
нково 
орієнтовно 7-
27 рр. н. е. 

IosPE. I2. 79  

  
 

Декрет Візантії на 
честь Оронта Абабова. 
Евресибіади. 

Розраху
нковий пік 
активності 
Оронта – 52 р. 
н. е. 

IosPE. I2. 182   Посвята Оронта 
Абабова.  

 Евресибіади. 

Розраху
нковий пік 
активності 
Оронта – 52 р. 
н. е. 
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IosPE. I2. 34 
 

 

 
 

Декрет на честь 
Нікерата Папіїва.  

 
Нікерати. 

Імовірн
о, середина – 
початок другої 
половини I ст. 
н. е. 

I.Olbia 100 + 
IosPE. I2. 309 
= (SEG 
46:948) 

 

  

Посвята Матері 
богів Арети Папіївої 
(сестри Нікерата?). 

Нікерати. 

Імовірн
о, середина I 
ст. н. е. 

IosPE. I2.131.  

 
 

Посвята архонтів за 
часів Анаксимена 
Евресибіїва.  

Гілка Евресибіадів. 

Розраху
нковий пік 
активності 
Анаксимена 
Евресибіїва – 
83 р. н. е. 

I.Olbia 87  Посвята колегії 
архонтів.  

Геросони. 
Праксіанакти. 

Попере
днє датування: 
останні роки I 
ст. н. е. 

I.Olbia 90  

  
 

Посвята колегії 
архонтів за часів Евресибія 
Анаксименова (удруге). 

 
Гілка Евресибіадів. 
Батаки. 

Розраху
нково 107-113 
рр. н. е. 

Пік 
активності 
Πιδανος 
Βαδακου – 
107 р. н. е. 

Пік 
активності 
Εὑρησιβίος 
Ἀναξιμένους – 
113 р. н. е. 

IosPE. I2. 132  Посвята колегії 
архонтів за часів Гикесія 
Майакова. 

 
 
Гілка 

Евресибіадів(?). 

Пік 
активності 
Ἀναξιμένος 
Ἀναξιμένους – 
173 р. н. е. 
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Додаток Ї. Просопографічна інтерпретація монетних скорочень.  
 Таблиця 1 

Скорочення № монети за Каталогами Інтерпретація 

1 2 3 
 

        ΘΥ 
 

[372, № 85-128]. Можливо, Тімн, управитель(?) 
Аріапіфа «…Τύμνεω τοῦ Ἀριαπείθεος 
ἐπιτρόπου…» (Herod. IV. LXXVІ). 

      ΑΡΙΧ 
 

 [372, № 143-186]. 

     ΑΡΙΧΟ 
 

[372, № 68-84]. 

«…Ὄρικος Ἀριαπείθεϊ παῖς…» 
(Herod. IV. LXXVIII). 

Орік, зведений брат Скіла.  
       ΒΑ 

 
[372, №312-320; 6, №30]. Βα(τάκος τοῦ δεῖνος). Пік 

активності: 372 р. до н. е. Рід Батаків. 

      ΤΙΜ,  
        ΤΙ 

 [367, c. 542-546]. Можлива ідентифікація особи 
монетного магістрату: батько епоніма 
313 р. до н. е. Βάτακος Τιμ(οθέου) з роду 
Батаків. Попри більш оптимальні 
хронологічні відповідності, меншою 
мірою імовірна ідентифікація монетного 
магістрату ΤΙΜ, як сина епоніма 228 р. 
до н. е. Εὑρήμων Τιμ(ησιθέου). 

 
     ΜΟΝΙ 

 

[372, №395-397; 6,№39]. Надгробок «Аристінор, син 
Моніма» (не виданий) другої половини
IV ст. до н. е. Рід Монімів. 

  ΗΡΑΓΟΡΑΣ  [367, c. 542-546]. 
 

Магістрат Ἡραγόρης 
Πρα[ξιανακτους?]. Праксіанакти – 
другорядний рід, що входив у клан 
Леократидів- Евресибіадів-Діонісіїв. 
Імовірно, один з дедікантів посвяти 
328–322 рр. до н. е. IOlbia 71 Зевсу 
Сотеру жерців Евресибія. Період акт. 
340-310 рр. до н. е.  

Згаданий у defixio IGDOP 109 
та IGDOP 106. 

      ΦΙΛΙ [367, c. 542-546]. Магістрат Φιλί(σκος 
Ἡροδώρου), що був у 345 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. 

Геросони-Геродори.  

     ΑΡΙΣΤ [367, c. 542-546]. Магістрат Ἀριστ(οκράτης 
Ἀρίστωνος), що був у 344 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. 

Аристократиди.  
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       ΘΕΟ [367, c. 542-546]. Магістрат Θεο(κλῆς 
Ἀρίστωνος), що був у 343 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. 

Аристократиди.  

   ΑΛΦ, ΦΛΑ [367, c. 542-546]. Магістрат Ἀλφ(ῖνος 
Ποσειδωνίου), що був у 342 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. 

Аристокритиди-Сократиди. 

    ΚΑΛΛΙ [367, c. 542-546]. Магістрат Κάλλι(ππος 
Καλλινίκου), що був у 341 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Каллініки. 

     ΕΥΠΡ [367, c. 542-546]. Магістрат Εὔ(δωρος) 
Πρ(ωτογένους), що був у 340 р. до н. 
е. епонімом Ольвії. 

Імовірно, гілка Евресибіадів.  

     ΛΕΟΝΤ [367, c. 542-546]. Магістрат Λεοντομένης 
Ἱκες[ίο]υ, що був в 339 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. 

Пантакли-Клеомброти.  

          ΚΡΙ  [6, № 186]. 
 

Магістрат Κρίτων 
(Νικηράτου?), рідний брат епоніма 
322 р. до н. е. Πλειστῶναξ 
Νικηράτου. Нікерати. Згаданий у 
defixio SEG 50:702, IV (352-347 рр. до 
н. е.).  

       
 
 
 

[372, № 721-730; 214, № 254]. Πο(λύμνηστος Μένωνος), що 
був в 330 р. до н. е. епонімом Ольвії. 
Імовірно, гілка Евресибіадів. 
Альтернативний варіант: магістрат 
Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου, що був в 
321 р. до н. е. епонімом Ольвії.  

        [136, c.81. №17]. Магістрат Κ(αλλίνικος) 
Ε(ὐξένου), імовірно, є родичем епоніма 
329 р. до н. е. Καλλίνικος Φιλοξένου. 

        [9, № 267, 290]. 
 

Магістрат Εὑ[ρήμων] 
Τι[μησιθέου], що був у 328 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Невідомий рід. 

 

     

[214, № 257]. 

 
      

[372, № 733-735]. 

Магістрат ΘΕ(οκύδης 
Παγκράτου), що був у 3 26 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. 

Невідомий рід. 

 
   Δ  

 

[372, №751-755; 214, № 263]. Магістрат Δ(ιιστέφης) Ἑ(στιαίου), 
що був епонімом у 325 р. до н. е. 
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1 2 3 

 
 

 
 

[372, №692-693; 214, № 260]. Магістрат Π(ρωτογένης) 
Ε(ὐδώρου), що був у 324 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Протогенів. 

         [136, c.81. №17].  Магістрат Ε[ὐφρόνιμος] 
Μ[ητροδώρου], що був у 323 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Протогенів. 

 [372, №763-767; 214, № 265].  

            
 

  
 

[372, №756-762; 214, № 264. 

Магістрат Ἑκα(τέων 
Παντακλέους), що був у 320 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Пантаклів-
Клеомбротів. 

      ΦΑΙΔΙ [9, №258] Φαίδι(µος). Згаданий у defixio 
IGDOP 104.  

       ΑΡΤΕ  [9, №199 ] Імовірно, як варіант, 
Ἀρτε(µίδωρος Ἡροφίλο̄). 

Згаданий у defixio IGDOP 106 
та IGDOP 104.  

 
         ΚΛΕ 

 
 

[372, № 444; 6, № 89-93[ Магістрат Κλε(όμβροτος 
Παντακλέους), що був у 317 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Пантаклів-
Клеомбротів. 

 
         ΙΚ 

 
 

[372, № 779-797; 214, № 275]. Магістрат ΙΚ(έσιος 
Παντακλέους), що був у 306 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Пантаклів-
Клеомбротів. 

 
          ΑΡ 

 
 
 

[136, c.81. №19]. Магістрат ΑΡ(ίστων 
Ἀριστοκράτους), що був у 305 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Просопографічна 
інтерпретація стосується тільки 
діференту №19! Рід Аристократидів. 

 
         Ν 

 
 

[136, с.81. №16; 214, № 267]. Магістрат Ν(ικόστρατος 
Νικοκλέους, що був у 304 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Нікоклів. 

 
       ΦΙ 

[ 372, № 798-820; 214,№ 276]. Магістрат ΦΙ(λόμηλος 
Διονυσίου), що був у 303 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Діонісіїв. 

            
  

 [372, № 859-862; 214, № 278. 

 

         
 
 

[372, № 863-869; 214, № 279]. 

Скорочення , імовірно, 
означає ім’я Геросон (Ἡροσῶν). 
Магістрат Ἡροσῶν Πρωτογένους, що 
був епонімом у 294 р. до н. е. Рід 
Протогенів. 

 
        ΙΚ 

 

[372, № 955-959; 214, № 287]. Відомостей немає. 
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[372, № 989-995]. Відомостей немає. 

 

 

 
 [372, № 1104-1105]. Близько 250-240 
рр. до н. е. згідно просопографії. 

 

 Магістрат Гекатеон (Ἑκατ[έων]), 
батько епоніма 216 р. до н. е. Менандра, 
сина Гекатеона (Μένανδρος 
Ἑκατωνύμου). Гілка Нікоклів. 

 
 

       ΚΛΕ 
 
 
 
 

[6, № 264; 214,…№ 425, 431]. Магістрат Κλε(όμβροτος 
Παντακλέους), що був у 222 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Пантаклів-
Клеомбротів. 

 
      ΒΟΣ 

 
 

[372, № 1052-1065; 214, № 317]. Магістрат Βος(πορίχος τοῦ 
δεῖνος), батько епоніма Ольвії 217 р. до 
н. е. Μῦς Βοσπορίχου. Рід Боспорихів. 

 
         

 
 

[372, № 1165-1176; 214№ 
343]. 

Магістрат Μ(ῦς) Β(οσπορίχου), 
що був у 217 р. до н. е. епонімом Ольвії. 
Рід Боспорихів. 

 
      ΜΕ 

 
 

[372, № 996-1006; 214, № 342]. Магістрат Μέ(νανδρος) 
Ἑ(κατωνύμου), що був у 216 р. до н. е. 
епонімом Ольвії. Рід Нікоклів. 

 
     ΚΡΙ 

 
 

 [372, №1409-1415; 214, № 
426-427]. 

Магістрат Κρί(τος Νικηράτου), 
що був у 210 р. до н. е. епонімом 
Ольвії. Рід Нікератів. 

[372, №1117-1124; 214, № 334].  

      
 

        
 

[372, №1125; 214, № 335]. 

Магістрат Πα(ντακλῆς 
Λ(εωδάμαντος), що в 213 р. до н. е. був 
епонімом Ольвії. Рід Пантаклів-
Клеомбротів. 

      ФО [6, №243]. Форміон з декрету на честь 
Протогена (?). 

 [372, № 2019-2027, № 2003-
2018, № 1938-1954] 

 

  

 
     ΒΑ 

 
    ΒΑΕΡ 

 
 

  
 

 
 

[372, №1923-1937, 1990-
1993] 

Як варіант: ВА означає не царя, 
а магістрата з роду Батаків Βα(τάκος 
τοῦ δεῖνος), пік активності – 192 р. до 
н. е. Скорочення Р та Н (у лігатурі), 
імовірно, є ім’ям Геракліда Евбіїва 
(Ἡρακλείδης Εὐβίου) з декрета IosPE. 
I. 76 [401, c. 137-140]. Рід Гераклідів. 
Є і інші варіанти інтерпретації, 
зокрема, з ім’ям царя. Потребує 
досліджень. 

 [214, №572; 6, №330]. Імовірно, неофіційний 
представник Мітрідата VI Евпатора в 
Ольвії Στέφανος Ἀλεξάνδρου 
Σμυρνάιος. 
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Додаток Й. Просопографія вищої еліти Ольвії. 

                                                                                           Таблиця 1 
 Дата Події (гіпотетичні) 

1                                         2 

550-
480 
 рр. до 
н. е. 

До Ольвії прибувають представники знатних мілетських родів, 
зокрема, Археанактиди, Анаксимандри, Аристократиди, Мольпагори, 
Діонісії і ін. Ойкіст однієї з хвиль колонізації – жрець Мілетського 
Дельфініона Археанакс; його родич – ойкіст Пантикапея. 

З 480 рр. до 
н. е. 

Виникнення тиранії в Ольвії (і Пантикапеї). Тиран - виходець з клану 
Археанактидів-Анаксимандрів-Аристократидів-Мольпагорів.  

440 рр. до 
н. е. 

Ольвійський тиран – виходець з Мольпагорів – «прихистив» 
сінопського екс-тирана (з братом); можлива належність сінопського екс-
тирана до гілок роду Мольпагорів. 

З 380 рр. до 
н. е. 

Ліквідація тиранії (ймовірно, виїзд, вигнання, але не вбивство 
тирана) Леократидами- Евресибіадами та їх соратниками Пантаклами-
Клеомбротами і Діонісіями. Прихід до влади олігархічного клану 
Леократидів- Евресибіадів на чолі з Евресибієм Сірісковим. Початок 
ведення Каталогу. Аристократиди виїхали до Панського-І. Мольпагори 
переїжджають до Боспору. Залагодження політичних взаємин з Боспором в 
зв’язку зі змінами в складі провідних елітних родів Ольвії і Боспору (?). 

Перша 
половина 
IV ст. до 
н. е. 

В Ольвії влада в руках олігархічного клану Леократидів- 
Евресибіадів. Про Аристократидів інформації немає. В Ольвії помітна 
роль Діонісіїв, Пантаклів-Клеомбротів, Нікератів, Батаків і ін. 
Стінобудівна діяльність Нікератів. 

З 350-344 
рр. до н. е. 

Аристократиди повертаються до Ольвії з Панського-І. Мольпагори, 
імовірно, залишилися у Боспорі. У Ольвії починається новий етап кланової 
боротьби, який у перші роки після повернення Аристократидів має 
латентний характер; Аристократиди залучають магічні закляття (defixiones) 
проти своїх головних ворогів. 

340-335 рр. 
до н. е. 

Аристократиди беруть під контроль фінансову сферу поліса. 
Лобіювання Аристократидами декрета про гроші. 
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331-330 рр. 
до н. е. 

Тимчасове об’єднання кланів перед небезпекою (Діонісії і 
Аристократиди беруть участь у відновленні оборонних споруд). Усунення 
«п'ятої колони» (кара Адрастів). Лідерство Каллініків і Аристокритидів-
Сократидів. На короткий час в полісі встановлюється радикальна 
демократія; до виконання епонімної посади залучаються маловідомі роди. 
Виникнення (або розквіт) місцевих культів Евресибія (тираноборця) і 
Леократа (сина тираноборця), фіаса Бореїків (Каллініки, Аристокритиди-
Сократиди). Не виключено існування культу Гікесія. 

З 324 р.  
до н. е. 

Повернення до влади олігархічних кланів.  

Раннє III ст. 
до н. е. 

Послаблення роду Леократидів- Евресибіадів у полісі. 

290-270 р. 
до н. е. 

Надання фінансової та іншої допомоги полісу Геросоном 
Протогеновим і Пантаклом Клеомбротовим. 

270-260 рр. 
до н. е. 

В Ольвію надходять звістки про активність галатів. Посольство у 
Візантію (посол – Евполід Філомелів з роду Діонісіїв) у зв’язку з 
необхідністю зміцнення оборонних споруд Ольвії. 

Орієнтовно 
263 р. до 
н. е. 

Конфлікт олігархів. Вигнання Діонісіїв (та, імовірно, Леократидів- 
Евресибіадів) кланом Аристократидів на чолі з Антестерієм. Наруга посвяти 
гімнасіарха Нікодрома Діонісіїва, руйнування пам’ятки Аполлону Врачу від 
Леократа, руйнування та викид у цистерну пам’ятки мольпів, виданої за 
часів айсімнета з роду Діонісіїв. Діонісії і, можливо, Леократиди-Евресибіади 
відбувають до Греції. 

270-250 рр. 
до н. е. 

Відновлення оборонних споруд Ольвії Протогеном, Клеомбротом, 
Антестерієм під керівництвом архітектора Епікрата Нікобулова з Візантії. 

260-240 рр. 
до н. е. 

 «Другий» голод. Евергетія Протогена. Сітометрія Антестерія. Сітонія 
Феокла Трасідама. Ще одне посольство (декрет про стягнення (боргу)). 

255-230 рр. 
до н. е. 

«Ера» Аристократидів в Ольвії.  

З 230 рр. до 
н. е. 

Прийняття декрету на честь Протогена. Повернення до Ольвії 
Діонісіїв і Леократидів-Евресибіадів, заняття ними чільних позицій в Ольвії. 
Поразка Аристократидів. Осквернення Діонісіями декрету на честь 
Антестерія. Інтенсифікація Діонісіями торгівлі з Родосом. 
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Орієнтовно 
217 р. до н. 
е. 

Зупинка випуску «борисфенів» Діонісіями, Леократидами- 
Евресибіадами. Діонісії і Леократиди- Евресибіади беруть участь у 
заснуванні Неаполя Скіфського. 

 
 Від 230 рр. 

до н. е. 
Ситуацію в Ольвії контролюють Діонісії і Леократиди- Евресибіади 

також вони займаються міжнародною торгівлею. Піднесення Нікератів, 
Пантаклів- Клеомбротів, Протогенів-Геросонів-Геродорів, Батаків, 
Гераклідів. Факт родства Нікератів з Леократидами- Евресибіадами. 

Рубіж III-II 
ст. до н. е. 

Можливе «відродження» роду Аристократидів, але без колишньої 
могутності. 

Рубіж II-I ст. 
до н. е. 

В Ольвії переважають елітні роди Діонісіїв, Леократидів- 
Евресибіадів, Аристокритидів-Сократидів, Геросонів-Геродорів, Батаків, 
Дайкратів-Аристодімів. Нікерати виїхали, імовірно, в Херсонес раніше 110 р. 
до н. е. Виникнення родинних зв'язків представників Мітрідата VI Евпатора з 
місцевою елітою. 

Кінець I ст. 
до н. е. 

Повернення до Ольвії Евресибіадів (з Сінопи), Діонісіїв, Нікератів (з 
Херсонеса), Аристокритидів-Сократидів, Геросонів-Геродорів, Батаків, 
Педеїв, Праксіанактів і ін. Пантакли-Клеомброти, Протогени, Леократиди, 
Дайкрати-Аристодіми в післягетській Ольвії невідомі. 

I-II ст. н. е. Переважає вплив Евресибіадів, Діонісіїв, Нікератів, Батаків, 
Геросонів-Геродорів, Аристократидів-Сократидів і їх гілок. Відродження 
впливу Аристократидів потребує спеціального дослідження. В Ольвії також 
імовірно, присутні нащадки неофіційних представників Мітрідата VI 
Евпатора: Стефана, сина Олександра зі Смірни і, можливо, якогось сина 
Зобія. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 519 

Додаток К. Покажчик написів Ольвії та інших держав античного світу. 
 
[512] 
 
IosPE. I2. – Latishev B. Inscriptiones antigue orae septentrionalis Ponti Euxini 

Graecae et Latinae. Petropolis. 1885-1916.  
20 
24 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
63 
76 
77 
78 

          79 
          131 
          132 

160 
161 
163 
166 
168 
172 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
195 
201 
208 
209 
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210 
211 
212 
214 
216 
217 
220 
223  
224 
226 
270 
277 
307 
309 
320 
326 
354 
351 
358 
359 
670 
671 
672 
 
I.Olbia – Надписи Ольвии. М.- Л., 1968. Под ред. Т. Книпович, Е. Леви. 
15 
19 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
55 
56 
57 
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58 
59 
60 
63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
75 
76 
87 
90 
100 
103 
113 
123 
125 
128 
167 
168 

 
 

IGDOP – Dubois L. Inscriptions grecques dialectales d’Olbia du Pont. Hautes 

Études du Monde Gréco-romain, 22. Geneva, 1996. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
19 
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23 
24 
25 
26 
33 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
53 
58 
62 
63 
82 
86 
88 
92 
95 
97 
98 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
 
SEG – Supplementum epigraphicum Graecum. Vols. 26–41, eds. Henry W. Pleket 

and Ronald S. Stroud. Amsterdam 1979-1994. Vol. 58, eds. A. Chaniotis, T. Corsten, R.S. 

Stroud and R.A. Tybout. Brill NV. 2008. 

36:117 
3:595 
3:869 
8:10 
8:657  
32:795 
42:716 
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12:360 
21:37 
26:848 
27:444 
28:647.1 
28:647.2 
28:649 
28:658 
30:164 
30:165 
30:892 
30:930 
30:958 
30:977 
30:1334 
31:370 
31:702 
32:752 
32:759 
32:795 
32:802 
34:758 
34:759 
34:1037.8 
36:720 
37:665 
37:672 
37:673 
37:681 
37:763 
38:908 
39:568 
39:702 
40:633 
41:623 
41:625 
42:708 
42:709 
42:711 
42:712 
42:714 
42:715 
42:716 
42:717 
42:718 
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43:505 
44:669 
45:980 
46:945 
46:947 
46:948 
49:1028 
50:702 
51:969 
52:724 
57:748 
58:763 
58:766 
60:826 
60:830 
60:832 
BСH – Bulletin de correspondance hellénique. Paris. 

1928:52 

IG – Inscriptions grecques. 

813 
814 
Tolstoi, Graffiti – Толстой И. И. Греческие граффити древних городов 

Северного Причерноморья. М., 1953. 

14 

CIRB – Corpus Inscriptionum Regni Bosporani  

19  

36  

44 

77  

99 

104  

105 

151 

327 

409  

590  
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742  

766  

795  

907  

910 

1030  

1112 

1145  

1148  

1166 

1259  

1266  

1268  

1282  

1301 

NEPKh II – Novye epigraficheskie pamiatniki Khersonesa I-II 

109 

111 

Fayoum 3:193 III 

 


