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Стаття присвячена порівняльному аналізу господарства Ольвії та 
Херсонеса в IV–III ст. до н. е. з метою встановити структуру торгівлі 
між ними. Показано, що найбільш вірогідним предметом ольвійського 
експорту до Херсонеса була продукція тваринництва (м’ясо, сири, вовна, 
шкіри тощо). Не виключений вивіз продукції овочівництва, а також 
рабів. Зважаючи на ґрунтові умови, експорт зерна з Херсонеса виглядає 
вкрай малоймовірним навіть у період найбільшого розквіту його хори, 
вірогіднішим був експорт ольвійського зерна.  
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The article devoted to the comparative analysis of the Olbian and 

Chersonesian economies in the IVth-IIIrd century B.C. to find out the 
structure of trade between them. It is demonstrated that the most likely Olbian 
products exported to Chersonesos were livestock products (meat, cheese, 
wool, leather, etc.). Eventually the export of vegetable alimentation as well as 
slaves was conducted. Considering the character of soils, the grain’s export 
from Chersonesos seems not to be performed, even during the flowering of its 
chora, Olbian grain export looks more plausible. 
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ро торгівельні відносини Ольвії та Херсонеса в історіографії писа- 
            лося, або принаймні згадувалося, доволі часто1. Сам факт їх існування  
            встановлений давно, навіть ще до початку регулярних археологічних 
досліджень, з моменту публікації першого епіграфічного документа, який 

—————— 
1 Певно, найбільш плідно над темою ольвійсько-херсонеських взаємовідносин, 

зокрема, і економічних, працював М.І. Золотарьов, присвятивши цьому низку робіт, в 
тому числі кандидатську дисертацію (Золотарев М.И. Херсонес и Ольвия в VI–II вв. до 
н. э. (проблемы взаимоотношений): Автореф. … дис. канд. ист. наук. — Л., 1986). 
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засвідчував економічні зв’язки між двома сусідніми полісами — херсоне-
ської проксенії III ст. до н. е. ольвіополіту [IosPE I2, 345]2.  

Згодом епіграфічні дані про херсонесько-ольвійські зв’язки, прямі та 
непрямі, лише збільшувались кількісно3. Так, під час археологічних дослід-
жень Ольвії було знайдено дві проксенії херсонеситам. Перша (НО, 3) 
відноситься ще до першої половини IV ст. до н. е., друга (НО, 26) — до кінця 
III — початку II ст. до н. е. Херсонесит Аполлоній, на честь синів якого 
видали відомий декрет4, кредитував Ольвійський поліс, а ольвієць Нікерат у 
II ст. до н. е.5 виступав у ролі третейського судді у внутрішньохерсонеських 
конфліктах [IosPE I2, 34]. Крім того, якийсь ольвіополіт за особливі заслуги 
був вшанований статуєю в Херсонесі (НЭПХ II, 109)6. Звичайно, три останні 
декрети безпосередньо не говорять про торгівельні відносини між полісами, 
лише демонструючи тісні зв’язки (політичні, культурні та економічні) між 
ними, натомість три перших виразно засвідчують зацікавленість, причому 
обопільну, сусідніх держав у налагодженні сталих торгівельних взаємо-
відносин. 

Але, звичайно, основний масив інформації про ольвійсько-херсонеські 
стосунки містять археологічні джерела. Найбільш репрезентативними серед 
них є достатньо масові знахідки херсонеської амфорної тари7 — свідчення 
доволі масштабного експорту херсонеського вина до Ольвії. Про торгівельні 

—————— 
2 Про торгівельний характер ранніх херсонеських проксеній див.: Никитина И.П. 

Проксении Херсонеса Таврического // Античная древность и средние века. — Сверд-
ловск, 1978. — Вып. 15. — С. 98–111. 

3 Більшість із них опубліковано у двох виданнях: ольвійські — у: Надписи Ольвии 
(1917–1965) / Сост. Т.Н. Книпович, Е.И. Леви. — Л., 1968 (далі — НО), херсонеські: 
Соломоник Э.И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Лапидарные надписи. — 
К., 1973. — Т. 2. (далі — НЭПХ II). Крім згаданих нижче, відомі й інші епіграфічні 
свідчення про ольвійсько-херсонеські контакти, приміром надгробок ольвіополіта з 
Херсонеса, що датується II ст. до н. е. [IosPE I2, 546] Ще одним цікавим епіграфічним 
свідченням ольвійсько-херсонеських контактів є знахідка в Херсонесі ткацького грузила 
з продряпаним на ньому перед опаленням написом «з Ольвії» (НЭПХ II. — С. 13). 
Наразі важко зрозуміти, навіщо було помічати таким чином доволі звичайне знаряддя — 
чи це було свідченням якості, чи маркувало походження власника, чи щось інше. 

4 За реконструкцією П.О. Каришковського та Ю.Г. Виноградова. — НО 28+29+ 
123+IosPE I2, 240 (Див.: Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. — 
М., 1989. — С. 209–217, з літ.). 

5 Датування декрету спірне. За Ю.Г. Виноградовим — перша половина II ст. до н. е. 
(Виноградов Ю.Г. Указ. соч. — С. 184–186). 

6 Або, що менш вірогідно, херсонесит, нагороджений ольвіополітами. Декрет дату-
ється III-II ст. до н. е. 

7 Див.: Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического IV–II вв. до н. э. Опыт 
системного анализа. — Саратов, 1989; Золотарев М.И. Взаимоотношения Ольвии и 
Херсонеса в IV–II вв. до н. э. (по материалам херсонесских керамических клейм из 
Ольвии) // Северо-Западный Крым в античную эпоху. — К., 1994. — С. 123–137; 
Лейпунская Н.А. Керамическая тара из Ольвии. — К., 1981 та ін. 
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контакти також говорять знахідки херсонеського посуду в Ольвії8, ольвій-
ської сіролощеної кераміки на хорі Херсонеса9 та, звичайно, нумізматичні 
знахідки10. Археологічні дані не лише дали змогу констатувати сталість 
ольвійсько-херсонеських торгівельних контактів й визначити головну статтю 
херсонеського експорту до Ольвії — місцеве вино. Втім, варто зауважити, 
що початок виробництва херсонеських амфор датується початком другої 
половини IV ст. до н. е.11, а в Ольвії початок експорту херсонеського вина, до 
того ж попервах не надто масштабний, датується самим кінцем цього сто-
ліття12, тоді як перша ольвійська проксенія херсонеситу, як вже згадувалось 
вище, — першою його половиною. Відповідно, торгівельні зв’язки існували 
ще до того, як Херсонес почав масово експортувати вино. Що ж вивозилось 
херсонеситами доти — лишається під питанням. Втім, хай там як, але ми 
маємо принаймні надійно зафіксовану статтю ольвійського імпорту з Херсо-
неса. Натомість питання про те, що ж вивозилось ольвіополітами навзаєм, 
часто просто оминається13. Зрозуміло, що це пояснюється станом джерельної 
бази, адже практично жодних прямих даних про ольвійський експорт14 у 
нашому розпорядженні немає і, бодай попередньо, визначати його структуру 
в кожному конкретному випадку доводиться, виходячи, по-перше, з уявлень 
про продуктивність основних галузей ольвійської економіки і, по-друге, з ро-
зуміння потреб ольвійських торгівельних партнерів у тій чи іншій продукції. 

Отже, головним завданням цієї статті буде, бодай попередньо, окреслити 
асортимент ольвійського експорту в період найбільшого піднесення полісної 
хори в IV — першій половині ІІІ ст. до н. е. та спробувати встановити, які з 
експортних товарів були найбільш затребуваними у сусідньому Херсонесі, 

—————— 
8 Котенко В.В. Посуд Херсонеса Таврійського, знайдений в Ольвії // Археологія і 

давня історія України. — 2015. — Вип. І (14). — С. 119–130; Її ж. Херсонесько-
ольвійські контакти за результатами аналізу столової кераміки елліністичного часу // 
Емінак: науковий щоквартальник. — 2016. — № 4 (16) (жовтень–грудень). Спецвипуск: 
Forum Olbicum I. Пам’яті В.В. Крапівіної. — С. 155–163. 

9 Котенко В.В. Сіролощена кераміка з поселення Маслини // Археологія. — 2011. — 
№ 1. — С. 68–76. 

10 Карышковский П.О. Ольвия и Херсонес по нумизматическим данным // Краткие 
сообщения Одесского археологического музея за 1963 г. — Одесса, 1965 г. — С. 156–
167: Золотарев М.И. Взаимоотношения Ольвии и Херсонеса по нумизматическим 
данным // Древнее Причерноморье / Тезисы докладов конференции памяти П.О. 
Карышковского. — Одесса, 1989. — С. 30–31. 

11 Монахов С.Ю. Амфоры Херсонеса Таврического… — С. 50. 
12 Лейпунская Н. А. Керамическая тара из Ольвии… — С. 67, 79. 
13 Так, у фундаментальній колективній монографії (Крыжицкий С.Д., Русяева А.С., 

Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., Скржинская М.В., Анохин В.А. Ольвия. Античное 
государство в Северном Причерноморье. — К., 1999) про херсонеський імпорт згаду-
ється неодноразово, тоді як ольвійський експорт до Херсонесу окремо не розглядається. 

14 Крім загалом нечисленної малоцінної кераміки, яка була радше супутнім мате-
ріалом, аніж реальною статтею вивозу. 
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тобто здійснити порівняльний аналіз структури господарства (точніше, його 
експортно-орієнтованої складової) обох полісів. Звичайно, такий аналіз, зва-
жаючи на стан джерельної бази, носитиме характер гіпотези, але подібна 
праця є необхідною і для розуміння специфіки господарств окремих держав 
Північної Надчорноморщини, і для створення адекватнішої за сьогоднішню 
картини циркумпонтійської морської торгівлі у добу пізньої класики — 
раннього еллінізму. 

Розпочати варто з Херсонеса, адже, як наголошувалося вище, зведення 
його експортного потенціалу лише до виноторгівлі стикається із певними 
складнощами. Крім хронологічних нестиковок, виникає і таке питання: а чим 
розраховувався тоді Херсонес із південнопонтійськими полісами, які мали 
власне і до того ж куди якісніше вино?  

Чимало дослідників, виходячи із загальних уявлень, дають на це питання 
традиційну відповідь і упевнено твердять про експорт херсонеського зерна, 
вважаючи саме його тим товаром, в обмін на який поступала імпортна 
продукція з полісів Східного Середземномор’я та Південного Причорно-
мор’я15. В.П. Яйленко навіть вважав Херсонес часів найбільшого розквіту 
його хори (принаймні на початку III ст. до н. е.) головним постачальником 
хліба до сусідньої Ольвії16.  

Однак висловлювалися сумніви у можливостях вивозу хліба з Херсонеса, 
особливо зважаючи на вимогу Херсонеської присяги [§ 11, ст. 47–50] звозити 
та продавати весь хліб з рівнини лише до міста. Ще В.В. Латишев17, а за ним 
й інші дослідники18 пов’язували цей факт із дефіцитом хліба у полісі. 
Відкриття великої хори Херсонеса у Західному Криму посилило позиції 
противників цієї ідеї, адже з цього часу в історіографії міцно утвердилась 
думка про широке товарне виробництво зерна у Херсонесі. Лише В.О. Ку-
тайсов, спираючись на історико-етнографічні аналогії, спробував довести, 
що врожайність зернових на херсонеській хорі не могла бути великою, а 
отже про жодний надлишок зерна говорити не доводиться19. І хоча паралелі, 
наведені цим автором, не завжди можна вважати достатньо коректними20, 

—————— 
15 Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху. — К., 1993. — С. 49. 
16 Яйленко В.П. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // Эллинизм: экономика, 

политика, культура. — М., 1990. — С. 274. 
17 Латышев В. В. Гражданская присяга херсонесцев // ΠΟΝΤΙΚΑ. — СПб., 1909. — 

С. 157. 
18 Див. літ.: Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. Образование территориального Херсо-

несского государства // Эллинизм: экономика, политика, культура. — М., 1990. —  
С. 348, прим. 183. 

19 Кутайсов В.А. Проблемы аграрной истории Северного Причерноморья // Греки и 
варвары на Боспоре Киммерийском. VII — I вв. до н. э. — СПб., 2006. — С. 291–307. 

20 Очевидно, при реконструкціях варто було б спиратися не стільки на інформацію 
про агротехніку поселенців XIX ст., зокрема, російських, статистичні відомості про яких 
наводить В.О. Кутайсов, скільки на етнографічні дані про традиційне господарство 
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основна ідея про перебільшення уявлень про обсяги виробництва на хорі 
Херсонеса виглядає цілком слушною, зважаючи, крім іншого, і на невисоку 
якість більшості ґрунтів Західного Криму21. І монокультурність зернового 
господарства Херсонеса, на яку вказують археоботанічні дані22, могла по-
стати як наслідок проблем із належним забезпеченням хлібним зерном. Тому 
на теперішній час відкидати існування хлібного дефіциту в полісі явно 
зарано. Однак навіть якщо і припускати можливість експорту невеликих 
обсягів зерна із Західного Криму у недовгий період існування Херсонеської 
територіальної держави у кінці IV — на початку ІІІ ст. до н. е.23, то на 
ольвійському напрямі Херсонес більшу частину часу міг бути радше ім-
портером, аніж експортером цієї продукції. 

Загалом, якщо порівнювати природні умови Західного Криму та Ниж-
нього Побужжя, то лише дві основні галузі сільського господарства антич-
ного часу мали в першому регіоні кращі умови для розвитку, аніж у другому: 
це виноградарство і вирощування ефіроолійних культур. Якщо із виногра-
дарством (і виноробством), зважаючи на цілком задовільний стан джерельної 
бази, все зрозуміло, то із вирощуванням ефіроолійних культур — якраз нав-
паки. Жодних археоботанічних свідчень про цю галузь ми не маємо24, і хоча 
заперечувати її розвиток у Херсонесі загалом ще зарано, говорити про 
відсутність експортного потенціалу можна доволі впевнено. Річ у тім, що 
серед херсонеської кераміки, яка зустрічається в Ольвії, відсутні посудини 
для зберігання ефірних олій, типу арібаллів25. Тож єдиною галуззю сіль-
ського господарства Херсонеса, яка, безумовно, давала експортну продук-
цію, лишається виноградарство, а експортним товаром — вино. 

Іншим вірогідним експортним товаром Херсонеса в пізньокласичну та 
ранньоелліністичну добу була риба. Попри те, що основна увага дослідників 
зосереджується на промислах початку нашої ери, коли у Херсонесі почалося 
масштабне будівництво цистерн для засолювання риби26, археологічні дані 

                                                                                                                                 
Середземномор’я (Див.: Halstead P. Two Oxen Ahead: Pre-Mechanized Farming in the 
Mediterranean. — Malden, MA; Oxford; Chichester, 2014).  

21 Одрін О. Екологія господарства античних держав Північного Причорномор’я. — 
К., 2014. — С. 119–126. 

22 Див. детальніше: Одрін О. Зернове господарство Херсонеського поліса в другій 
половині ІV — першій половині ІІІ ст. до н. е. // Україна в Центрально-Східній Європі. — 
Вип. 12–13. — К., 2013. — C. 32–50. 

23 Див.: Виноградов Ю.Г., Щеглов А.Н. Образование территориального Херсонес-
ского государства... — С. 310–371. 

24 Проте це мало про що говорить, адже рештки ефіроолійних культур в архео-
ботанічних матеріалах майже не зустрічаються. В узагальнюючій монографії Д. Зохарі 
та М. Хопф (Zohary D., Hopf M. Domestication of plants in the Old World. — Oxford, 2000) 
вони взагалі окремо не розглядаються. 

25 Див.: Котенко В.В. Посуд Херсонеса Таврійського, знайдений в Ольвії… 
26 Кадеев В.И. Очерки экономики Херсонеса в I–III вв. н. э. — Харьков, 1970. —  

С. 6–7. 
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переконливо доводять, що широкий промисел риби у Херсонеському полісі 
розпочався як мінімум з IV ст. до н. е.27 Основу риболовлі на всіх поселеннях 
хори Північно-Західного Криму складав промисел кефалей, переважно син-
гіля, другорядними промисловими рибами були осетер, морський карась та 
камбала-калкан28. Аналіз вікового складу залишків промислових риб дозво-
лив дослідникам констатувати доволі високу інтенсивність промислу, про-
дукція якого, без сумніву, могла йти на експорт29. При цьому, на відміну  
від пізніших часів, коли основною продукцією були рибні соуси, у ІV–ІІІ ст. 
до н. е. могла експортуватись, в’ялена, солона або копчена риба. Втім, як 
буде показано нижче, рибні багатства Нижнього Побужжя були і більшими, і 
якіснішим за західнокримські, тож мова про вивіз херсонеситами в Ольвію 
риби йти не може. 

Розглянувши основні статті херсонеського експорту, можна перейти до 
питання про вірогідну структуру ольвійського експорту до Херсонеса. Як 
уже зазначалося вище, ані епіграфічні, ані археологічні джерела не містять 
прямих даних про його склад і обсяги (як і про склад та обсяги ольвійського 
експорту загалом). Тому єдиним виходом є залучення непрямих даних. Це, 
звичайно, знижує надійність реконструкцій, але побудова таких моделей є 
набагато перспективнішою, аніж повне ігнорування проблеми або оперу-
вання довільними припущеннями, базованими часто лише на загальних уяв-
леннях, або й на багатій фантазії їх авторів. 

Аналіз ресурсної бази та структури ольвійського господарства дозволяє 
достатньо впевнено говорити про можливість експорту з Ольвії продукції 
тваринництва та рибальства і набагато менш впевнено — про зерновий 
експорт. 

Почнемо із вивозу тваринницької продукції. Нижнє Побужжя мало знач-
ні за площею та якістю кормові угіддя для ведення греками продуктивного 
тваринницького господарства: заплави Південного Бугу та Дніпра, а також 
малих річок, подові луки та степові угіддя30. При цьому природні ресурси 
регіону були цілком сприятливими для вирощування кормових рослин, що 
створювало додаткові позитивні умови для розвитку цієї галузі31. Таким 
чином, природні умови Нижнього Побужжя були загалом сприятливі для 
ведення як відгінного, так і для стійлового скотарства, що створювало 

—————— 
27 Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху. — Л., 1978. — С. 114. 
28 Бурдак В.Д., Щеглов А.Н. О темпе роста, возрастном составе стад и миграциях 

некоторых черноморских рыб в античную епоху // Эколого-морфологические исследо-
вания нектонных животных. — К., 1966. — С. 117; Щеглов А.Н., Бурдак В.Д. О про-
мысле рыбы у берегов Тарханкута в античную епоху // Рыбное хазяйство. — 1965. —  
С. 21; Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху… — С. 114–115. 

29 Щеглов А.Н. Северо-Западный Крым в античную эпоху… — С. 115. 
30 Одрін О. Екологія господарства античних держав Північного Причорномор’я… — 

С. 93–97. 
31 Там само. — С. 97. 
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потенційні умови для комплексного землеробсько-тваринницького госпо-
дарства. 

Як показують археозоологічні та археологічні дані, ольвійське тварин-
ництво мало достатньо складну галузеву структуру, яка включала дві про-
відні галузі — скотарство та вівчарство та дві-три допоміжних — конярство, 
свинарство, а також, очевидно, козівництво32. При цьому місцеві греки прак-
тикували як відгінне тваринництво, характерне для степової зони, так і тра-
диційне для Середземномор’я33 комплексне рослинницько-тваринницьке гос-
подарство.  

Судячи із наявних даних, відгінне тваринництво було поширеним лише в 
спеціалізованих тваринницьких районах, таких, як район Аджигольської 
балки34, тоді як на більшості поселень мало практикуватись комплексне гос-
подарство, відоме в нові часи під назвою ley-farming, при якому парові поля 
використовувалися як пасовиська35. Скотарство та вівчарство, судячи з 
наявних даних, було переважно молочно-м’ясного спрямування36. Крім того, 
значну роль відігравало вирощування робочої худоби. Допоміжну роль у 
забезпеченні місцевих мешканців м’ясом відігравали також конярство і сви-
нарство. Що ж стосується козівництва, то можна, за аналогією із Серед-
земномор’ям, говорити про його молочну та, можливо, вовняну спрямо-
ваність. 

Провідними галузями відгінного тваринництва у Нижньому Побужжі, як 
показують дані з поселень в Аджигольській та Чорноморській балках, були 
вівчарство і скотарство. При цьому в районі Чорноморської балки відносно 
більшою була роль вівчарства, тоді як в Аджигольському районі вагомішу 
роль відігравало скотарство. Очевидно, останнє мало м’ясну, або м’ясо-
молочну спрямованість, тоді як перше — м’ясо-вовняну або м’ясо-молочно-
вовняну. Худоба з Аджиголу могла підганятися до Ольвії, де перероблялася 

—————— 
32 Див.: Одрін О. Тваринництво Ольвійського поліса кінця VI — першої половини 

III ст. до н. е. // Укр. іст. журн. — 2016. — № 6. — С. 49–66. 
33 Kron G. Roman ley-farming // Journal of Roman Archaeology. — 2000. — Vol. 13. — 

P. 277–287; Halstead P. Sheep in the garden: the integration of crop and livestock husbandry 
in early farming regimes of Greece and southern Europe // Animals in the Neolithic of Britain 
and Europe. — Oxford, 2015; Halstead P. Pastoralism or household herding: problems of scale 
and specialization in early Greek animal husbandry // World Archaeology. — 2006. — Vol. 28 
(1) — P. 20–42. 

34 Див.: Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В.М. Античные поселения Ниж-
него Побужья. Археологическая карта. — К., 1990. — С. 21–24, 51–53. 

35 Kron G. Roman ley-farming… 
36 Журавльов О.П. Історія фауни і тваринництва Нижнього Побужжя в античний 

час: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. — К., 1993. — С. 18; Журавльов О.П., Яковенко В.І. 
Тваринництво на античному поселенні Аджигол 1 // Археологія. — 1997. — № 2. —  
С. 86. 
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у районі передмістя на спеціалізованих бійнях37, далі м’ясо поступало на 
ольвійський ринок, а вторинна продукція йшла на переробку на місці, на 
спеціалізованих майстернях ольвійського передмістя.  

Значний розвиток Ольвійського тваринництва повинен був призвести до 
вироблення певної, часом значної, кількості надлишкового продукту. Цей 
продукт міг іти на експорт безпосередньо, у вигляді сировини, та/або у 
вигляді готового продукту після переробки цієї сировини місцевими реміс-
никами38. В останньому випадку експортний характер могли мати ремесла, 
пов’язані з обробкою вовни, шкіри, та косторізне ремесло. 

Умови для розвитку тваринництва у Західному Криму, з його переважно 
бідними каменистими пасовиськами39, були набагато гіршими, аніж у Ниж-
ньому Побужжі, тому вивіз продукції ольвійського тваринництва (жива ху-
доба, м’ясо, сири, вовна та вовняні вироби, шкіра тощо) до Херсонеса 
виглядає цілком вірогідним. 

У Нижньому Побужжі існували дуже сприятливі умови для розвитку 
рибальства, особливо порівняно з басейном Егейського моря, рибні ресурси 
якого оцінюються загалом як посередні40, тоді як рибні багатства шельфу 
Чорного моря та місцевих великих річок у минулому були дуже значними41. 
Цей факт був добре відомим у грецькому світі ще принаймні з середини V ст. 
до н. е., якщо не раніше. Так, Геродот стверджував, що річка Борисфен 
«найбільш корисна для людей не лише серед інших рік Скіфії, але і взагалі 
серед всіх інших, крім єгипетського Нілу... дуже багато в ньому риби при-
ємної на смак... і великі риби в ньому без колючих кісток, що їх називають 
антакаями...» [IV, 53] (переклад А.О. Білецького). Тож не дивно, що ри-
бальство було однією з основних галузей господарства Ольвійського 

—————— 
37 Про спеціалізовані тваринницькі господарства ольвійського передмістя див.: 

Папанова В.А., Ляшко С.М. Ольвийская усадьба IV в. до н. э. // Старожитности Сте-
пового Причорномор’я і Криму. — Запоріжжя, 2009. — Вип. ХV. — С. 100–106; Их же. 
Новая сельская усадьба Ольвии (итоги раскопок 2010 г.) // Преемственность и инно-
вации в изучении традиционных культур Средеземноморья / Материалы ХII чтений 
памяти проф. Н.П. Соколова. — Нижний Новгород, 2010. — С. 56–62; Папанова В.А. 
Новый ольвийский ойкос? // Древнее Причерноморье. — Одесса, 2011. — Вып. IX. —  
С. 268–272. 

38 Див., зокрема: Одрін О.В. Виробництво вовни і вовняних виробів та торгівля 
ними в Ольвії у VI–IV ст. до н. е. // Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 3. — 
К., 2003. — С. 15–34. 

39 Одрін О. Екологія господарства античних держав Північного Причорномор’я… — 
С. 134–136. 

40 Mylona D. Fish // Nadeau R., Wilkins J. (eds.) A Companion to Food in the Ancient 
World. — Malden, MA and Oxford, 2015. — P. 158. 

41 На це вказують і археоіхтіологи, які займаються вивченням егейських матеріалів 
(Див.: Mylona D. Fish… — P. 154). 
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поліса42. Певно, воно було єдиною галуззю ольвійської економіки, про яку 
згадується (хай і непрямо) у писемних джерелах. Утім, основні відомості про 
нього надають археоіхтіологічні дослідження. 

Наймасштабніші результати тут були отримані ще у 1960-х роках43. 
Серед основних результатів тогочасних досліджень примітним є дуже висо-
кий відсоток цінних риб в уловах ольвіополітів: рештки сомів, осетрових та 
окуневих (в основному судака) становлять три чверті усього кісткового мате-
ріалу. Також звертає на себе увагу надзвичайно великий відсоток сомів, деякі 
з них сягали розміру понад 4 м44. Значною є також питома вага залишків 
осетрових — майже чверть усіх кісткових решток належить їм. При цьому 
головною промисловою осетровою рибою був, як і зараз, осетер (57,8% 
осетрових від визначених до виду, або 40,5% від загальної їх кількості). 
Однак спостерігаються суттєві відмінності від сучасного стану. Нині у ре-
гіоні виловлюють прохідного осетра, тоді як в античну добу, як показав 
аналіз розмірів залишків, у Дніпрі та Південному Бузі водився жилий осе-
тер45, який і становив основу промислу. Набагато більш розповсюдженою, 
аніж тепер, була стерлядь46. З іншого боку, набагато менше, аніж зараз, 
виловлювали вирезуба, ляща та окуня47. 

Згідно з цими даними, основу риболовлі в Бузькому лимані в античний 
час становили сом, осетер та судак; другорядними промисловими рибами 
були сазан, плотва, стерлядь, вирезуб, севрюга та, можливо, щука; як прилов 
добувались також лящ, чехонь та окунь48. 

—————— 
42 Див., зокрема: Крыжицкий С.Д., Русяева А.С., Крапивина В.В., Лейпунская Н.А., 

Скржинская М.В., Анохин В.А. Ольвия. Античное государство в Северном Причерномо-
рье… — C. 60, 122, 198 та ін.; Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. 
Сельская округа Ольвии. — К., 1989. — С. 76, 138; Крижицький С.Д., Лейпунська Н.О. 
Принципи моделювання економічного базису північнопричорноморської античної дер-
жави на прикладі Ольвії // Палеоекономіка раннього залізного віку на території України. — 
К., 2004. — С. 16; Одрін О.В. Ольвійське рибальство VI–III ст. до н. е. // Надчорномор’я 
у IX ст. до н. е. — на початку ХІХ ст.: студії з історії та археології. — К., 2007. — C. 71–
89. 

43 Житенева Л.Д. Промысловые рыбы и рыболовство в древней Ольвии (VII–VI вв. 
до н. э. — III в. н. э.) // Зоологический журнал. — 1967. — Т. XLVI. — Вып. 1. — С. 98–
104; Ее же. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по архео-
логическим данням: Автореф. дисс. ... канд. биолог. наук. — М., 1965. 

44 Житенева Л.Д. Промысловые рыбы и рыболовство в древней Ольвии… — С. 102. 
45 Житенева Л.Д. Промысловые рыбы и рыболовство в древней Ольвии. — С. 99;  

Ее же. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря по археологи-
ческим данным... — С. 10. 

46 Житенева Л.Д. Промысловые рыбы и рыболовство в древней Ольвии... — С. 99. 
47 Там же. 
48 Житенева Л.Д. Промысловая фауна рыб и рыболовство бассейна Черного моря... — 

С. 6–7; Ее же. Промысловые рыбы и рыболовство в древней Ольвии... — С. 101, 102. 
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Цікавим було порівняти ці висновки з одержаними відносно нещодавно 
результатами обробки матеріалів з шарів Ольвії перших століть н. е.49 та 
Березані рубежу VII–VI — другої чверті V ст. до н. е.50 Примітним є той 
факт, що загалом рибний асортимент, згідно з обома дослідженнями, був 
доволі подібним, а от відсоткове співвідношення основних видів промис-
лових риб різнилося доволі примітно. Так, за Є.Ю. Яніш та Є.Є. Антипіною, 
головними промисловими рибами Ольвії були осетер, севрюга, стерлядь, 
білуга, сом, сазан, судак та вирезуб51, що загалом кореспондується з виснов-
ками Л.Д. Житеньової. Натомість за кількістю решток осетер опиняється на 
третьому місці, поступаючись стерляді та сомові. Можливо, це пояснюється 
різними методиками обробки матеріалу, можливо — специфікою вибірки. 

Цікавою є оцінка вагових параметрів вилову (адже кількатонна білуга 
важить стільки, скільки кількадесят риб інших видів). Тут на першому місці 
опиняється білуга (майже половина всього вилову в перерахунку на вагу), 
далі йдуть осетер, сом та севрюга. 

Археоіхтіологічні матеріали Березані доволі примітно відрізняються від 
ольвійських набагато меншим відсотком решток сомів, що, певно, пов’язане 
з відносно меншою опрісненістю вод в околицях поселення. Тут на першому 
місці за кількістю особин був осетер, далі йшли севрюга, сазан та судак, 
загалом осетрові складали 62,3% риб52, так що рибному столу мешканців 
Березані можна лише по-доброму позаздрити. За ваговими параметрами 
перевага осетрових загалом і осетра зокрема була ще більшою: 52,8% проти 
19,8% севрюги та 11,7% сазана. 

Основними способами переробки риби в Нижньому Побужжі, згідно з 
археологічними та писемними даними, були копчення та соління. Коптильні 
знайдено на Березані53, а також на поселеннях правобережжя Бузького 
лиману Чортувате 754 та Дідова Хата 155. Про засолювання осетрових 
згадував Геродот [IV, 53], а про засолювання взагалі ще й Діоген Лаертський 
[IV, 7], який засвідчив, що батько філософа Біона Борисфеніта був торговцем 
солоною рибою. Про два інші види переробки риби — в’ялення та сушіння — 

—————— 
49 Яниш Е.Ю., Антипина Е.Е. Промысловые рыбы древней Ольвии (I–III вв. н. э.) и 

ее окрестностей // Зоологический журнал. — 2013. — Т. 92. — № 9. — С. 1190–1200. 
50 Яниш Е.Ю., Каспаров А.К. О костных остатках поселения архаического времени 

Березань в Северном Причерноморье (Украина) // Археологические вести. — 2015. —  
Т. 21. — С. 125–129. 

51 Яниш Е.Ю., Антипина Е.Е. Указ. соч. — С. 1196. 
52 Яниш Е.Ю., Каспаров А.К. Указ. соч. — С. 126. 
53 Крыжицкий С.Д. и др. Сельская округа Ольвии… — С. 76. 
54 Там же. — С. 77. 
55 Штительман Ф.М. Рыболовство и рыбопереработочное производство Ольвии и 

ее округи в античную эпоху. — К., 1958. Рукопись // НА ІА НАНУ. — Ф. 12. — № 389. — 
С. 16–17. 
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прямих свідчень немає, але не можна не погодитися з тими дослідниками56, 
які вважають, що ці види переробки повинні були використовуватися греками 
Побужжя. 

Певно, існувала спеціалізація при використанні того чи іншого способу 
переробки залежно від виду риби. Згідно з етнографічними даними, осетрові 
риби солилися та в’ялилися57. Ці дані повністю кореспондуються з даними 
Геродота [IV, 53, 3], який писав, що антакаї (себто осетрові) доставляються 
для засолювання. Подібною або дещо відмінною технологією користувались 
і греки. Що ж до кісткових риб, то греки, судячи з остеологічних знахідок з 
коптильні на поселенні Дідова Хата 158, їх коптили. 

Достатньо порівняти структуру ольвійського вилову з херсонеським, про 
який йшлося вище, аби пересвідчитись у якісній перевазі першого59. Втім, чи 
свідчить ця перевага про можливість достатньо масштабного експорту оль-
війської риби до Херсонеса? Відповідь на це питання буде радше негатив-
ною. Дефіциту рибної продукції загалом у Херсонесі не відчувалось, осет-
рові у місцевих виловах зустрічались, нехай і в меншій кількості, аніж в 
Ольвії, і навряд чи у невеликому і не надто багатому полісі існувала скільки-
небудь помітна кількість гурманів, які б спеціально замовляли в Ольвії, 
приміром, копчених сомів. 

І, нарешті, варто перейти до чи не найбільш контроверсійного питання 
ольвійсько-херсонеської торгівлі — торгівлі зерном. Контроверсійність пи-
тання полягає перш за все в тому, що зернове господарство часто вважається 
провідною галуззю економіки як Ольвії, так і Херсонеса (принаймні у період 
існування значною за площею хори). Виходячи з цього, дослідники можуть, 
виходячи із загальноісторичних міркувань60 (або й просто підганяючи реаль-
ність під попередньо сформульовані концепції), припускати як вивіз зерна з 

—————— 
56 Крыжицкий С.Д. и др. Сельская округа Ольвии… — С. 138; Крижицький С.Д., 

Лейпунська Н.О. Назв. праця. — С. 16. 
57 Зуев В. О бывших промыслах запорожских казаков и наипаче рыбном // Меся-

цеслов на 1786 год. — СПб., 1786. — С. 10–11. 
58 Штительман Ф.М. Указ. соч. — С. 18. 
59 Такий висновок суперечить поширеним уявленням, адже часом дослідники чо-

мусь вважають єдиною статтею рибного експорту з Надчорномор’я солону рибу та рибні 
соуси і розглядають відсутність рибозасолювальних ванн ознакою відсутності експорт-
ного потенціалу місцевого рибальства. На мою думку, поява таких ванн у римському 
Херсонесі була пов’язана радше із загибеллю поселень хори у Північно-Західному 
Криму, які експлуатували рибні ресурси Каркінітської затоки, і переорієнтацію херсо-
неських рибалок на вилов султанки та скумбрії — основної сировини для виготовлення 
гаруму (Катерини Б. К вопросу о рыбной промышленности Северного Причерноморья в 
античную епоху // BORYSTHENKA. — 2004. — Николаев, 2004. — С. 110), які вилов-
лювались безпосередньо біля Херсонеса. 

60 Наприклад, виходячи із наявності/відсутності великої хори в одного, або в обох 
полісів. При цьому, звичайно, обходиться питання, а чи не міг невеликий поліс із 
населенням у 10–15 тис. забезпечити себе продукцією з ближньої хори? 
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Ольвії до Херсонеса, так і навпаки. При цьому насправді досі до кінця не 
зрозуміло, а чи існувала можливість вивозу зерна з цих держав коли-небудь 
взагалі? Річ у тім, що продуктивність грецького зернового господарства 
загалом, і північнопонтійського зокрема, оцінюється часом зовсім по-різ-
ному61. Якщо вже говорити відверто, то наразі всі кількісні підрахунки  
(а часом і якісні оцінки) виглядають доволі сумнівними, щонайменше з трьох 
основних причин. 

По-перше, досі не до кінця зрозумілими є площі, відведені під зернові в 
тому чи іншому полісі. Це є наслідком, зокрема, того, що не завжди можна 
точно визначити кордони території, яка контролювалась греками, наприклад — 
херсонеситами, на Тарханкутському півострові62. 

По-друге, врожайність зернових напряму залежала від ступеня розвитку 
аграрних технологій, який дослідники оцінюють дуже по-різному, причому 
як через неповноту джерельної бази, так і виходячи із загальних уявлень про 
рівень розвитку античного господарства.  

По-третє, не до кінця зрозумілим є рівень оснащеності сільськогоспо-
дарського виробництва орними знаряддями, тягловою худобою і, що дуже 
важливо — сільськогосподарськими рабами, адже активне залучення раб-
ської праці суттєво впливало на продуктивність виробництва. 

До питання про рабів ми ще повернемось, а зараз слід підкреслити, що 
єдиним об’єктивним фактором, який надається до порівняння, є характе-
ристика ґрунтового покриву Нижнього Побужжя та Західного Криму, рівень 
сприятливості місцевих ґрунтів для вирощування основних зернових культур 
грецького світу63. Тут можна цілком однозначно стверджувати, що природні 
умови Нижнього Побужжя були набагато сприятливішими для розвитку 
зернового господарства, аніж у Західному Криму, з його надміром щебе-
нистих ґрунтів, що змусило місцевих еллінів вводити в культуру таку неви-
багливу, але загалом малопоширену в грецькому світі рослину, як жито64. 

—————— 
61 Див., зокрема: Крижицький С.Д., Щеглов О.М. Про зерновий потенціал античних 

держав Північного Причорномор’я // Археологія. — 1991. — № 1. — С. 54–61; 
Кутайсов В.А. Указ. соч.; Одрін О. Зернове господарство Ольвійського полісу в VI — 
першій половині III ст. до н. е. // Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 11. — К., 
2011. — С. 47–71. У світовому антикознавстві останні кілька десятиліть існують два 
суттєво відмінні (і навіть антагоністичні) погляди на рівень розвитку античної агро-
техніки (Див.: Margaritis E., Jones M.K. Greek and Roman Agriculture // The Oxford Hand-
book of Engineering and Technology in the Classical World. — Oxford, 2008. — P. 160–161). 

62 Див., зокрема: Смекалова Т.Н., Кутайсов В.А. Пастухи и земледельцы раннего 
железного века в Северо-Западном Крыму (Серия «Материалы к археологической карте 
Крыма»). — Вып. VIII. — Ч. 2. — Симферополь, 2013 та інші праці Т.Н. Смекалової, 
видані у цій серії. 

63 Див.: Одрін О. Екологія господарства античних держав Північного Причорно-
мор’я… — С. 69–81 та 119–128 відповідно. 

64 Одрін О. Зернове господарство Херсонеського поліса в другій половині ІV — 
першій половині ІІІ ст. до н. е... — C. 46. 
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Виходячи з цього, експорт зерна з Ольвії до Херсонеса виглядає куди 
імовірнішим, аніж у зворотному напрямі. Тим менш вірогідним виглядає 
останнє, якщо зважити, що навіть після галатського нашестя у середині  
III ст. до н. е. низка поселень ольвійської хори продовжують існувати аж до 
середини II ст. до н. е.65 — часу, коли велика хора Херсонеса вже відійшла у 
царину спогадів. 

Якщо продовжити оцінювати природні умови обох регіонів, стане оче-
видним, що ще для однієї галузі сільського господарства — овочівництва — 
у Нижньому Побужжі вони були суттєво сприятливішими, аніж у Західному 
Криму66. Щоправда, археоботанічні джерела, які засвідчують існування цієї 
галузі, наразі походять саме з території Херсонеса (щоправда, з пізнішого 
періоду). Згідно з ними, там вирощували огірки, кавуни та дині67. Писемні 
джерела згадують про те, що у Північному Причорномор’ї вирощувались 
цибуля і часник [Hdt., IV,17]68. Зважаючи на якість місцевих ґрунтів, можна з 
високим рівнем упевненості стверджувати, що всі перелічені вище культури 
вирощувались і в Ольвії. Враховуючи доволі значні площі заплавних угідь у 
Нижньому Побужжі в античну добу, можна приєднатися до думки С.Д. Кри-
жицького та Н.О. Лейпунської про товарний характер місцевого овочів-
ництва69. 

Що ж стосується торгівлі овочами, то експорт овочів, принаймні до 
сусідніх з експортером полісів, був у Греції звичайною практикою, яскравим 
прикладом чого є вивіз мегарського часнику до Афін70. Очевидно, що в 
Мегарах, з їх бідними каменистими ґрунтами, умови для розвитку товарного 
овочівництва були суттєво гіршими, аніж в Ольвії. Тому можливість екс-
порту овочевих з Ольвії, до сусідніх полісів, таких як Херсонес, виглядає 
цілком реальною. Та, на жаль, археологія та археоботаніка поки що не 
можуть підтвердити подібне припущення. Лишається сподіватись на щас-
ливу епіграфічну знахідку, яка б дозволила перевести це питання з царини 
гіпотез у практичну площину. 

—————— 
65 Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В.М. Античные поселения Нижнего 

Побужья. Археологическая карта. — С. 76. 
66 Див.: Одрін О. Екологія господарства античних держав Північного Причорно-

мор’я… — С. 87–88 та131 відповідно. 
67 Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического // Херсонесский сборник. — 

1961. — Вып. 6. — Симферополь, 1961. — С. 86. 
68 Щоправда, ці відомості Геродота стосуються не ольвіополітів, а їхніх сусідів — 

калліпідів та алазонів. Однак виглядає неймовірним, аби варвари — сусіди греків виро-
щували ці, добре відомі останнім, овочі, а самі елліни — ні. 

69 Крижицький С.Д., Лейпунська Н.О. Принципи моделювання економічного базису 
північнопричорноморської античної держави на прикладі Ольвії… — С. 16. 

70 Так, Арістофан в «Ахарнянах» [521] згадує часник серед типово мегарських това-
рів, пошуками яких займалися афінські сікофанти під час торгівельного ембарго, накла-
деного Афінами на Мегари. 
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На відміну від експорту сільськогосподарської продукції, вивіз рабів з 
Нижнього Побужжя засвідчений, хоча наразі й одиничною, епіграфічною 
знахідкою — добре збереженим листом на свинцевій пластинці з Фанагорії, 
датованому ще останньою чвертю VI ст. до н. е., в якому згадується при-
везений на продаж раб з Борисфену71. Зрозуміло, що робити твердження про 
регулярний продаж «живого товару» з Нижнього Побужжя на підставі лише 
одного документа ще зарано, але сам факт експорту рабів з території Оль-
війського поліса до інших понтійських держав можна вважати доведеним72. 
У цьому контексті перспективним виглядає дослідження ролі рабів у сіль-
ськогосподарському виробництві античних держав Північного Причорно-
мор’я, із залученням усього наявного епіграфічного матеріалу, і перш за  
все — малої епіграфіки73. 

 

* * * 

Отже, на сьогоднішньому рівні наших знань найбільш вірогідними пред-
метами ольвійського експорту до Херсонеса можна вважати продукцію 
тваринництва (м’ясо, сири, вовну, шкіри тощо). Не виключений також вивіз 
продукції овочівництва та рабів. У зворотному напрямі, крім вина, могли йти 
ефірні олії, але наразі останнє виглядає малоймовірним. Що ж стосується 
зерноторгівлі, то, зважаючи на ґрунтові умови, експорт зерна з Херсонеса 
виглядає вкрай малоймовірним навіть у період найбільшого розквіту його 
хори. Натомість куди вірогіднішим виглядає експорт ольвійського зерна, 
особливо зважаючи на обмежену ємкість херсонеського ринку, який міг 
задовольнятися невеликими обсягами продукції. 

Зважаючи на стан джерельної бази, ці попередні висновки в майбут-
ньому можуть бути уточнені або скориговані. Особливої уваги в цьому 
контексті потребує дослідження використання рабської праці в аграрному 
виробництві античних держав Північної Надчорноморщини та причорно-
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морська работоргівля загалом. Але вже зараз можна визначити суттєві від-
мінності в структурі господарства навіть сусідніх полісів у Надчорномор’ї, 
що є передумовою наступних досліджень процесу формування циркумпон-
тійського ринку протягом пізньокласичного — ранньоелліністичного часу, 
складовою якого була ольвійсько-херсонеська торгівля. 

 


