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Олександр кАгЛян ,
Роман СМЕРЕЧАнСькИй,

Олександр Огуй

нумізмаТиЧні  Пам’яТКи 
городенКівЩини

Першими грошима, з якими познайомилось давнє населення 
краю, а це були племена так званої черняхівської культури, 
стали монети Римської імперії І – ІІ століть. Давніші грецькі чи 
республіканські римські монети, якщо і проникали на територію 
сучасної Городенківщини, то їхня поява тут мала спорадичний 
характер. У всякому випадку, відомо тільки про знахідки золотого 
статера Олександра Македонського (336-318 р.р. до нашої ери) 
у Раковці, гето-дакійського наслідування срібній македонській 
тетрадрахмі Філіппа ІІ (ІІ – І століття до нашої ери) у Корневі 
та декілька срібних республіканських денаріїв в Городниці.     

Характерною прикметою черняхівських старожитностей є 
численні знахідки римських імператорських монет, у переважній 
більшості срібних денаріїв І – ІІ столітть. У багатьох місцевостях 
Городенківщини (Городниця, Городенка-Котиківка, Глушків, 
Чернятин, Стрільче, Передівання, Колінки і ін.) найчастіше тра-
пляються монети імператорів ІІ століття – Веспасіана ( Траяна 
(98 - 117 р.р.), Адріана (117 - 138 р.р.), Антоніна Пія (138 - 161 
р.р.), Марка Аврелія (161 - 180 р.р.), Коммода (177 - 192 р.р.), 
імператорських дружин Фаустіни Старшої (138 - 141 р.р.) та 
Фаустіни Молодшої (161 - 175 р.р.). 

Рис. 1 Республіканський Рим, денарій, 
срібло (1-ше стор. до н.е.)
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Рис. 2. Римська імперія, денарій, срібло, 
імп. Веспасіан (- р.н.е)

  

Рис. 3. Римська імперія, денарій, срібло, 
імп.Траян (98-117 р.н.е)

 

Рис. 4. Римська імперія, денарій, срібло,  
імп.Адріан (117-138 р.н.е)

 

Рис. 5. Римська імперія, денарій, срібло,  
імп. Антонін Пій (138-161 р.н.е)

  

Рис. 6. Римська імперія, денарій, срібло,  
імп. Марк Аврелій (161-180 р.н.е)

 
Рис. 7. Римська імперія, систерцій, ла-
тунь, імп. Антонін Пій (138-161 р.н.е)

  

Рис. 8. Римська імперія, систерцій, ла-
тунь, імп. Фаустина (138-141 р.н.е)

  

Рис. 9. Римська імперія, солід, золото, 
імп.Феодосій (379-395р.н.е)
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Рис. 10. Місцеві наслідуванням золотим 
ауреусам Риму.

  

Рис. 11. Римська імперія, денарій, срібло,  
імп. Нерон (54-68 р.н.е)

Римські монети цього періоду, виготовлені з інших металів – 
міді (ас і пізні антоніани, які спочатку були срібними, а пізніші 
покривались тільки тонкою плівкою зі срібла), латунні (сестерцій), 
популярністю у черняхівського населення не користувалися, а 
тому їхні знахідки на наших землях є рідкісними (рис.7,8) Дуже 
рідкісними є золоті римські монети – ауреуси чи соліди (рис.9) 
або їх місцеві наслідування (рис.10). Щоправда, такі наслідування 
золотих римських монет частіше зустрічаються за власне римські 
золоті. Як правило, наслідування знаходять перфорованими, 
тобто дірявими, що вказує на те, що їх носили як прикраси.

Згідно інформації Н. Палійчук, у 1885 році поблизу села Вікно 
в урочищі Тямпа  селяни під час польових робіт знайшли горщик 
з римськими денаріями. З них 53 зібрав історик О.Чоловський 
(директор львівських міських музеїв у 1906-44 р.р.), решта мо-
нет потрапило до багатої історико-культурної збірки місцевого 
поміщика Л. Цєнського та розійшлося поміж людей. Рідкісні для 
нашої місцевості монети імператорів Тіберія (14 - 37 р.р.) та Не-
рона (54 - 68 р.р.) (рис.11), а також пізніші карбування імператорів 
ІІ століття експонувались на Археологічній виставці  у Львові. 
Згодом вони осіли в Археологічному музеї у Варшаві, де пропали 
в роки Другої світової війни.   

Наприкінці ХІХ століття в околицях Городниці за випадкових 
обставин знайдено римські денарії, найдавніший з яких належав 
до часів правління імператора Гальби (68 - 69 р.р.). Монети по-
трапили до збірки Народного музею у Кракові. В 1970-х роках, 
знову ж у Городниці, в кар’єрі при розробці червоного каменю ви-
явлено горщик із срібними денаріями ІІ століття,  які розійшлися 
по руках. Найбільш ранній з відомих денаріїв цього скарбу являє 
емісію імператора Нерви (96 - 98 р.р.) (рис.12).
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Рис. 12. Римська імперія, денарій, срібло, 
імп. Нерва (96-98 р.н.е)

З Городенки (на околиці с.Котиківка), окрім монет ІІ століття, 
походять також  знахідки  більш давніх денаріїв  –  імператорів 
Веспасіана (69 - 79 р.р.) та Тіта (79 - 81 р.р.). 

Римські монети наступних ІІІ – V століть  на синхронних 
черняхівських поселеннях краю практично не зустрічаються.  
Швидше як виняток, можна трактувати золотий солід імператора 
Східної Римської імперії Аркадія (395 - 408 р.р.), що походить 
із околиць Колінок. 

Тут виникає потреба пояснити певну хронологічну розбіжність 
– на черняхівських поселеннях, які існували в ІІІ - V століттях, 
найчастіше виявляють денарії І - ІІ століть. Це пов’язано з 
політичною та фінансовою кризою III-го та наступних століть  
у Римській імперії (рис.13). В цей час різко падає вміст срібла в 
римських монетах, вони стають білонними, а то й просто мідними 
(рис.14). Це в першу чергу стосується антонініанів, вартість яких 
номінально складала 2 денарії, але вміст срібла в них і близько 
не відповідав офіційному курсу.

 

Рис. 13. Римська імперія, срібний анто-
нініан, імп. Гордіан ІІІ (- р.н.е)

  

Рис. 14. Римська імперія, мідний анто-
нініан (ймовірно був посрібнений), імп. 
Нумерій (- р.н.е)

 

Такі засоби платежу мали примусове ходіння на території 
імперії, але незалежні від Риму  племена приймати їх відмовлялися, 
віддаючи перевагу старим високоякісним монетам попередніх 
століть.  Потік римських монет потрапляв в ареал черняхівської 
культури внаслідок  торгівлі з поблизькими  провінціями Дакією, 
Фракією, Мезією, Паннонією, або ж у результаті прикордонних 
військових набігів, як здобич, а, можливо, як плата в римсько-
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му війську чи плата за мир (точніше за ненапад на Рим з боку 
ранньослов"янських племен). Про довготривалість використан-
ня  місцевим населенням денаріїв свідчить значна потертість 
багатьох з них. Часто монети використовувались  як прикраси, 
про що свідчать пробиті в них дірки, або ж як джерело срібла 
для ювелірних виробів.  В міру того, як з римських провінцій у 
ІІІ столітті перестала поступати доброякісна монета,  сусідні з 
імперією племена, що звикли до вигляду старої монети, налаго-
дили випуск так званих “варварських” наслідувань. В околицях 
Городенки виявлено 5 таких наслідувань, з яких 3 імітують 
різнотипові денарії імператора Траяна та 2 – цілком однакові 
посмертні денарії Антоніна Пія. Для них характерний спрощений 
малюнок, деколи нечитабельна імітація латинського напису та 
низька якість металу так званий ліміс (бронза або мідь чи цинк). 
Часто такі лімісні денарії є досить чіткими, а зображення на них 
нічим не поступаються якісним срібним денаріям, що наштовхує 
на думку про фальшування цих монет на державних монетарнях 
Римської імперії для торгівлі з "варварами"(рис.15). За іншою 
версією Римський Сенат ще до нашої ери для покриття воєнних 
витрат дозволив карбувати кожний сотий денарій з лімісного мета-
лу. Ймовірно, що в 2 та 3 столітті Сенат грішив цим, коли варварів 
(в тім числі і ранніх слов"ян) наймали для військових походів і з 
ними могли розплачуватись не тільки якісною монетою. 

  

Рис. 15. Римська імперія, лімисний де-
нарій (ймовірно був посрібнений), імп. 
Тіт (- р.н.е)

Серед ранньослов’янських племен склавінів, а пізніше – білих 
хорватів,   незначного поширення набули  монети Візантійської 
імперії VІ – ХІ століть (мідні фоліси, срібні міліарисії та золоті 
соліди), які поступали на терен краю в  обмеженій кількості. 
Відомий дослідник-нумізмат В. Кропоткін у 1962 році опублікував 
дані про знахідки візантійських  монет на території сучасної Го-
роденки. Деколи схематично зображений на них імператор з орео-
лом над головою та хрестом в руці вводив в оману давньоруське 
населення ХІ століття, яке щойно прийнявши християнство,  
сприймало його, як портрет когось із святих. Такі перфоровані 
монети використовувались як міні-іконки.    

Наприкінці VII –  початку VIII століття на величезних 
територіях Арабського Халіфату (Північна Африка, Месопотамія, 



204

Іран, Середня Азія, арабська частина Іспанії і ін.) почався масо-
вий випуск якісної срібної монети – дирхема (рис.16).  Ці монети 
називають ще куфічними, оскільки на них не було, згідно на-
станов ісламу, жодних зображень, а тільки арабським письмом 
куфі внесені цитати з Корану, ім’я правителя, місце карбування 
та рік Хіджри (мінус 622 роки від нашого літочислення).  Масово 
куфічні дирхеми починають поступати на наші землі з початку Х 
століття, і саме з їхньою появою пов’язують початок справжнього 
грошового обігу серед східних слов’ян.

  

Рис. 16. Арабський халіфат, дирхем, ха-
ліф аль-Васіг білаг, срібло (842-847 рр).

 На Русі їх називали деколи ногатами (від арабського “нагд” – 
хороший) і вони  в ХІ ст. дорівнювали 1/20 гривні.. Проте, до по-
чатку ХІ століття їхній ввіз припиняється, що пояснюється вичер-
панням родовищ срібла в арабських країнах, розпадом Халіфату 
та міжусобними війнами на його території. Відомо кілька знахідок 
арабських дирхемів Х століття на території Городенківщини.  

На зламі Х – ХІ століть з’являються перші давньоруські мо-
нети – златники та срібляники Володимира Великого, срібляники 
Ярослава Мудрого, срібляники Святополка Окаянного. За взірець 
було використано візантійські монети.

  

Рис. 17. Візантійська імперія, золото, 
солід

Емісія їх була малочисельною (відомо близько 10 златників та по-
над 350 срібляників), на грошовий обіг руських земель не вплинула, а 
мала здебільшого декларативний характер, стверджуючи державність 
Київської Русі. Знахідки цих монет на території району невідомі.

Не набули поширення серед давньоруського населення краю 
і західно-європейські денарії Х–ХІІ століть. З ХІІ століття 
розпочинається так званий “безмонетний період”, коли в торгівлі, 
поряд з монетними залишками попереднього часу, використовува-
лись зливки срібла вагою 140 - 200 грамів - гривні. За формою відомі 
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гривні київського, волинського, галицького і новгородського типів, а 
після монгольської навали з’являються  ще  татарські та литовські.

Рис. 18. Гривня волинська 13 
ст. 

 

Рис. 19. Гривня галицька 13 ст.

 

Рис. 20. Гривня київська 13 ст.

 
 

На зламі ХІІІ – ХІV століть у Чехії почалась розробка багатих 
срібних родовищ. У цей час у Празі за короля Вацлава ІІ (1278 - 1305 
р.р.) розпочато карбування порівняно великих високопробних срібних 
монет – празьких грошів (від grossus – великий). Останні спричинили 
справжню революцію в грошовому обігу Європи, посіли аж до кінця 
XV століття панівне становище також і на українських землях, озна-
менувавши завершення “безмонетного періоду”. Про поширеність та 
популярність  празьких грошів серед місцевого населення свідчать їх 
знахідки (Михальче, Чернелиця, Вербівці, Копачинці і ін.). Найчастіше 
зустрічаються емісії Вацлава ІІ, Яна І Люксембурзького, Карла І, Вац-
лава ІІІ. Карбування цих монет було перерване гуситськими війнами в 
Чехії, відновлене в другій половині XV століття, вже не набуло таких 
масштабів.

 

Рис. 21. Празький гріш, Ян Люксембурзь-
кий, Чехія
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За прототипом празьких грошів, королем Казимиром ІІІ 
у Польщі в другій половині XIV століття розпочато випуск 
краківських грошів. Але монети номіналом у грош на той час тут 
не прижились, популярності набули півгроші. Останні почали вли-
ватись на місцевий ринок після приєднання Галичини до Польсь-
кого королівства. Однак, анексовані галицькі землі під назвою 
князівства Руського ще деякий час утримували свій  автономний 
статус. У той час тут випускались так звані галицько-руські монети 
– срібні грошики-квартники, півгроші та мідні денарії. Грошики 
руські були вдвічі легші за празькі гроші і дорівнювали половині 
празького гроша, але важчі за польські півгроші. На продукції 
Львівської монетарні (1351-70 р.р.) за короля Казимира ІІІ на 
аверсі  була літера “K” з короною. Згодом такі монети випускав 
у 1372-79 роках намісник короля князь Владислав Опольський з 
монограмою “W” та в 1379-82 роках - угорський король Людовік з 
літерою ”L”. На реверсі зображався тодішній герб Галичини – лев 
та напис “moneta Russiae”. За короля Владислава Ягайла (1386 
- 1434 р.р.) на руських монетах спочатку забражався галицький 
лев та польський орел, але з ліквідацією автономії краю замість 
напису “монета Русі”, у 1394 - 1414 роках з’явилась легенда 
“монета Львова” (“moneta Lemburgensies”). Поодинокі знахідки  
рідкісних руських та львівських монет (в т.ч. львівський півгрош 
Владислава Ягайла з околиць Михальча) свідчать, що вони також 
перебували в обігу на Городенківщині.

  

Рис. 22. Грошик руський (“монета Русі”) 
до 1394 р. Владислава Ягайла.

 

Рис. 23. Грошики руські Казимира 
ІІІ(1351-1370), Людовіка угорського 
(1379-1382) та Владислава Ягайла (до 
1394 р) 

У XV - XVII століттях на нашому терені здебільшого панували   
польські та литовські монети:  срібні півгроші, гроші, півтораки 
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(1,5 гроша), трояки (3 гроші), чвораки (4 гроші), шостаки (6 
грошів), орти (18 грошів), тимфи (номінально 30 грошів, а реально 
– 12-15 грошів),  півталяри, таляри та золоті дукати.

  

Рис. 24. Півгріш Польща, срібло, Сігізмунд І, 
1509 р.

  
Рис. 25. Гріш Прусія (ленник Польщі), король 
Польщі Сігізмунд І, 1532 р.

Рис .  26 .  Гр іш 
Прусія (ленник 
Польщі) ,  кур-
фюрст Альберт, 
1535 та 1542 рр.

  

Рис. 27. Гріш м. Гданська, Польща, срібло, Сігіз-
мунд І, 1538 р.

  

Рис. 28. Гріш коронний, Польща, срібло, Сігіз-
мунд І, 1547 р.

Слід зазначити, що Чехія двічі зробила переворот у грошовому 
обігу Європи. Тут з 1518 року в місцевості Йоахімсталь (“долина 
святого Йоахіма”) власники срібних копалень імперські барони 
Шлік почали регулярний випуск великих високопробних срібних 
монет вагою близько 27 грамів. В Європі за новою монетою 
закріпилась назва йоахімсталяр, спрощено – таляр. Від таляра 
пізніше, у XVIII столітті,  утворилась  назва американської ва-
люти – долар. В Росії ж  великовагова срібна монета  іменувалась 
як єфимок (по імені св. Єфима - Йоахима).    

(далі буде)
Городенка – Київ


