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НАСЛІДУВАННЯ МОНЕТ ЧЕРВОНОЇ РУСІ  
З СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я 

 
Стаття містить короткий аналіз монет, попередньо віднесених дослідниками до 

карбування київського князя Володимира Ольгердовича, знахідки яких походять з тери- 
торії Середнього Подніпров’я. Автором пропонується атрибуція даних екземплярів як 
місцевих випусків нерегулярних наслідувань. 

 
Дослідження монетної справи на території Подніпров’я другої половини 

ХІV – першої чверті ХV ст. досить актуальне у плані вивчення шляхів та причин 
її виникнення, розгляду монетної справи як самобутнього явища, впливу на її 
виникнення та поширення джучидської монетної системи, взаємовпливів різних 
систем, що співіснували на досліджуваних територіях, а також виявлення ймовір- 
них нових центрів карбування (на прикладі нещодавно відкритих київських наслі- 
дувань джучидських монет, сіверських та подільських монет ХІV ст.) та невідо- 
мих типів монет уже знаних центрів. Також досить важливе й вивчення можли- 
вого впливу місцевих монетних систем на виникнення або вплив на формування 
монетної системи ВКЛ та інших суміжних держав. 

Специфічним явищем зазначеного періоду були наслідування джучидських 
монет, які знаходять по всій території Подніпров’я в межах сучасної України, що 
дає можливість надалі виділити серед них групи з ознаками офіційного карбуван- 
ня в окремих руських князівствах. Це, у свою чергу, доповнює свідчення писем- 
них джерел щодо особливостей політичного та економічного розвитку регіону. 
Дослідникам історії розвитку монетної справи, що мала місце на території укра- 
їнського Подніпров’я, на сучасному етапі довелося зіткнутися з наслідуваннями, 
походження яких пов’язують традиційно з Київським і Сіверським князівствами. 

Наслідування джучидських монет з другої половини XIV ст. – досить 
поширена практика для майже всіх руських удільних князівств, тому це явище не 
нове для історіографії і відоме дослідникам ще з початку ХІХ ст.  

Зважаючи на особливості метричних та іконографічних характеристик,  
а також характер емісій, місцеві наслідування джучидських монет логічно поділя- 
ються на кілька видів – наслідування регулярного та нерегулярного карбування. 

Нерегулярне карбування наслідувань, на яке ми звертаємо увагу у даній 
роботі, має значний ареал поширення, який включає, практично, всю територію 
сучасної України. За своєю суттю нерегулярні наслідування становлять тогочасні 
підробки монет, що могли бути карбовані будь-де за власною ініціативою й 
бажанням карбувальника. Від справжніх ці монети відрізняються більшим коли- 
ванням метрологічних показників та неможливістю прочитати незвичні для 
місцевого населення написання легенди арабською мовою. Такі монети виготов- 
лялися зі срібла різної проби, міді і шляхом плакірування (пошаровим укри- 
ванням) мідного ядра сріблом або іншим білим металом (можливо, навіть 
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цинком) [5]. Однак варто відзначити, вивчення масиву нерегулярних наслідувань 
особливо цінне тому, що дає змогу за сукупністю характерних ознак виділити 
групи наслідувань, які можна було б згодом віднести до регулярних регіональних 
випусків, як це відбулося з новгород-сіверськими наслідуваннями [4, 159].  
У свою чергу, не викликає сумніву вага регулярних наслідувань – як першого 
ступеня формування місцевої монетної справи, або ж як свідчення певних 
важливих історичних подій. З огляду на названі нещодавні відкриття і постійне 
оновлення джерельної бази, розробка проблематики місцевих наслідувань є 
перспективною та необхідною як для глибшого вивчення історії грошового обігу 
на українських землях періоду середини – другої половини ХІV ст. 

Київські випуски монет Володимира Ольгердовича – одне з найбільш дослі- 
джених питань в галузі української середньовічної нумізматики. Однак через 
особливість складу джерельної бази досі невирішеною залишається низка питань. 
Так звані «білі плями» в історії київського карбування породжують нові 
припущення та спроби переосмислення цього явища, розширення меж емісій за 
рахунок виділення нових типів київських монет Володимира Ольгердовича. 
Однією з таких спроб стала публікація 2009 р. двох екземплярів монет, які були 
умовно визначені авторами як монети зі знаком Володимира Ольгердовича [3]. 
Надалі ці монети з’явилися у каталозі монет українських князівств, виданому у 
2011 р. вже як «монети Володимира Ольгердовича за зразком монет Червоної 
Русі. Випуск 1377–1378 рр.» [2, 21] з відповідними описами. 

Варто зазначити, що за даними, які відомі авторові, ці монети були знайдені 
у складі досить великого скарбу джучидських монет та їх наслідувань. На жаль, 
попередні публікації лише побіжно враховували цей факт, на який слід би було 
звернути увагу при датуванні монет. 

Скарб містив у великій кількості монети Токтамиша останніх років прав- 
ління (789–796 рр. х.) та наслідування їх, що дає право визначати тезаврацію 
скарбу др. пол. 90-х рр. ХІV ст. Тому датування випуску даних екземплярів  
1380-ми роками [3, 11], чи то 70-ми [2, 21] виглядає малоймовірним. 

Відомі досить численні знахідки монет (львівських півгрошів та квартни- 
ків) на території Черкащини [6, 49–51], зокрема, у басейні р. Тясмин. Також 
звідти походить велика кількість місцевих наслідувань джучидських монет. 
Таким чином, неофіційне карбування монет-наслідувань на цій території було 
досить поширеним явищем, тому поява наслідувань львівських півгрошей не 
виглядає дивною чи неочікуваною. 

Повертаючись до іконографічних характеристик, слід нагадати, що різчик 
штемпелів для монет-наслідувань імітував зображення монет, поширених на той 
час у грошовому обігу так, як він їх бачив. Часто, не розуміючи написів на 
монетах-оригіналах, він імітував їх в образі візерунка. Крім того досить часто на 
одній монеті поєднувалися зображення різних типів монет, емітентів. 
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Дана пара монет (Рис. 1–2)∗ – характерне підтвердження заявленого вище: 
зображення на зворотному боці нанесені одним реверсним штемпелем, а аверсне 
зображення першої монети (Рис. 1) є компіляцією двох типів монет. Загальна 
побудова аверсного штемпеля та зображення корони притаманні для львівських 
півгрошів, але замість ініціалів короля під короною розміщено знак, характерний 
для реверсу денаріїв Володимира Ольгердовича. 

На зворотному боці обох монет зображено лева, який повернений праворуч, 
на відміну від переважної більшості оригінальних львівських півгрошів, де лева 
зображено таким, що крокує ліворуч. Однак серед останніх випусків такого типу 
монет, зокрема, Владислава Ягайла у 1404–1408 рр., відомі випадки розташу- 
вання лева, який розвернений саме праворуч [1, 206]. Цей факт може додатково 
свідчити про пізній час карбування даних наслідувань. 

Кругова легенда, яка на півгрошах виконувалась латинськими літерами, на 
двох представлених екземплярах більше нагадує набір випадкових елементів літер. 

Також слід зауважити, що зображення корони над фігурою, віднесеною до 
знаку Володимира Ольгердовича, навряд чи може бути сумісним з тогочасними 
геральдичними правилами. Намісник великого князя литовського Ольгерда не міг 
бути коронованим і не мав би права застосовувати подібний атрибут монаршої 
влади на своїх монетах. На відміну від справжніх півгрошів, де під короною 
розташовувалися ініціали польських королів. 

Другий екземпляр (Рис. 2) становить класичний зразок наслідування, а саме 
зразок тогочасної підробки відомої в обігу монети львівського півгроша Людовіка 
Угорського (із зображенням під короною літери «L») [1, 187]. 

Отже, вважаємо за можливе припустити, що насправді дані екземпляри 
монет є цікавим прикладом місцевих нерегулярних наслідувань, центр чи центри 
випуску яких можна буде визначити тільки за умови відкриття інших монет 
подібного типу. З іншого боку, якщо зазначена ситуація підтвердиться новими 
знахідками монет, то це свідчитиме про вагому роль монет київського карбування 
у зазначений історичний період, які сприймалися на місцевому грошовому ринку 
нарівні з польськими. 

                                                 
∗ Фото належать автору і зроблені після зачистки монет. 
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