
 
 

ПРО ЗНАХІДКУ ПАНТІКАПЕЙСЬКОГО ОБОЛУ НА РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОМУ 
ШЕСТОВИЦЬКОМУ ГОРОДИЩІ 

 
ON THE FINDING OF THE PANTIKAPAION OBOL ON THE EARLY MEDIEVAL 

HILLFORT OF SHESTOVYTSYA 
 

Анотація 
Публікується монета Боспорського царства, виявлена під час розкопок на ранньосередньовічному 

городищі біля с. Шестовиця Чернігівської області. Дана монета – обол, викарбуваний у Пантікапеї в 
період правління боспорського царя Перісада II, орієнтовно між 275 і 245 рр. до н.е. (Тип Анохін 133). 
Найімовірніше, потрапляння оболу у цей регіон пов’язане зі старожитностями милоградської культури 
раннього залізного віку, які відомі на городищі (милоградська культура). У процесі будівництва 
фортифікаційних споруд у XII-XIII ст. він міг потрапити з нижніх шарів до ранньосередньовічного шару. 
В якості альтернативної гіпотези висувається припущення, що монета могла бути взята як сувенір під 
час одного з торгівельно-військових походів місцевих дружин на територію Північного Причорномор’я. 

 
Summary 
In the summer of 2012, a copper coin was unearthed during archaeological excavations at the Sestovytsya 

site, in the Chernihiv region, Ukraine. It is identified in this article as a Panticapaean obol, issued during the 
reign of the Bosporian king Perisad II, between 275 and 245 BC (Anokhin type 133). The coin is 20 mm in 
diameter and weighs 6.1 g. Such coins, which are fairly monotonous in their typology and style, were the first 
mass issue, pure copper coins from Bosporus during the financial crisis of the third century BC. 

The Shestovytsya hill fort, were obol was found, is located in north-eastern Ukraine, 18 kilometers 
downstream on the river Desna from the city of Chernihiv, 1 km to the south of the modern village of 
Shestovytsya. One of the earliest finds from the hill fort is an early Iron Age ceramic vessel (Milograd culture; 
9th /early 8th – 3rd / 2nd centuries BC). The Slavic period is represented by Volyntsevo culture finds, dated to 
the second half of 7th and first half of 8th centuries. The medieval settlement begins its existence between the 
late 9th and early 10th centuries. The settlement is thought to continue its existence into the early decades of 
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the 11th century, when it is largely abandoned. In the 12th century it reappears as apossible stopover point 
along the Chernihiv-Kyiv road. 

Bosporian coin discovered during excavations of trench 27 (trench supervisor V. Zhigola), as a result of 
re-examination of the spoil using a metal detector. Trench 27 was located on the north‐eastern section of a 
suggested rampart which encircled the hill fort.  

Finds of ancient Greek coins, including those from the ancient Greek states of the Northern Black Sea 
region, are not out of the ordinary in the steppes and forest-steppes of Eastern Europe. Only 45 Panticapaean 
coins, from 17 sites, including the coin from Shestovytsya, are known in Eastern Europe, outside the Bosporus 
kingdom. Most of them (55.5%) were found in the Lower Dnieper region, issued predominantly in the years 
314-275 BC (Anokhin types 111, 112, 125 and 130).  

It is highly likely that the Panticapaean coin from Shestovytsya arrived there in the 3rd century BC, 
during the Milograd culture stage of the site. Subsequently, the coin was displaced and found its way into the 
early medieval layers, whether through the 10th and then the 12th centuries, or directly in the 12th. An 
alternative hypothesis is that the coin could have been taken as a souvenir during one of the trade and military 
campaigns of local warrior/traders to the territory of the Northern Black Sea Coast.  

 
Ключові слова: городище Шестовиця, раннє середньовіччя, пантікапейський обол, милоградська 

культура, ранній залізний вік. 
 
Key words: Shestovytsya hill fort, Early Medieval Period, Pantikapaion obol, Milograd Culture, Early 

Iron Age 
 
У процесі* розкопок ранньосередньовічного Шестовицького городища (Чернігівський 

район, Чернігівська область; рис. 1) у 2012 році в розкопі № 27 (начальник розкопу – 
В. С. Жигола), у результаті повторної перевірки відвалу розкопу за допомогою металодетектора 
була знайдена мідна монета (рис. 2), час та місце карбування якої автори розкопок одразу не 
змогли визначити. Земля, з якої походить знахідка, найімовірніше, належала до орного шару 
або верхніх шарів розкопу, які, можливо, є залишками насипу фортифікаційних стін (клітей) 
кінця XI – початку XIII століття. На цьому ж місці знаходився і матеріал, датований археологами 
Шестовицької експедиції X століттям, наявність якого в насипних фортифікаціях пізнього 
періоду пояснюється використанням землі з прилеглих до укріплень ділянок, в тому числі із 
синхронних цьому часові об’єктів1. (рис. 2). 

У 2018 році одному з авторів публікації вдалося ідентифікувати знахідку як монету 
Боспорського царства (рис. 3: 1). Стан збереження монети – сильні корозія та зношеність – 
значно ускладнюють її опис, однак за рядом видимих ознак вона виглядає таким чином: 

Аверс: Голова [безбородого сатира у вінку?] вліво; надчеканка у вигляді 12-променевої 
зірки. 

Реверс: Лук, під ним стріла вправо; нижче напис – ПАN.  
Монета має діаметр 20 мм і вагу 6.1 гр, і, швидше за все, є оболом, відкарбованим у 

Пантікапеї за часів правління боспорського царя Перісада II, а саме між 275 і 245 рр. до н.е. 
(тип Анохін 133; пор.: рис. 3: 2). Такі монети, які мають значну типологічну і стилістичну 
одноманітність, були першим повністю мідним масовим випуском на Боспорі у період 
фінансової кризи III ст. до н.е.2. Паралельно зі значними обсягами карбування монет поступово 
знижувалась їх вага, до 3.4 – 1 гр.3., Крім опублікованого екземпляра, в науковій літературі, на 
північ від Боспорського царства (табл. 1, № 5)4.. 
*  Частина публікації, написана К.В. Мизгіним, виконана ним у рамках проекту «Використання античних монет у Східній і Центральній Європі 

у середньовіччі та новому часі», який фінансується Національним центром науки Польщі (проект № 2016/23/B/HS3/00173). Автори щиро 
дякують С. Лаєвському, Л. Ситій, К. Цукерману, А. Димовському (Гдиня), В. Сидоровичу (Мінськ), В. Окатенко (Харків), О. Крютченко 
(Харків/Київ), С. Заднікову (Харків) та Чернігівському історичному музею імені В.В. Тарновського за їх допомогу під час підготовки статті.

1.  Звіт про археологічні дослідження на городищі в ур. Коровель біля с. Шестовиця Чернігівської області у 2012 р. [О. Моця, В. Жигола, 
В. Коваленко та ін.]. Київ, 2012. (Науковий архів Інституту археології НАН України (Спр. 2012/5). C. 18; див. також: Жигола В. С. Новітні 
дослідження напольного валу городища Коровель. Археологія. 2014. №4. С. 117–125; Сытый Ю. Н. Застройка городища Коровель на 
начальном этапе его существования. Слов'яни і Русь: Археологія та історія. Збірка праць на пошану Петра Петровича Толочка з нагоди 
його 75-річчя. Київ: Стародавній світ, 2013. С. 305–313.

2.  Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка, 1986. С. 55–56.
3.  Там само. С. 56.



В цілому знахідки давньогрецьких монет, у тому числі давньогрецьких держав Північного 
Причорномор’я в степу і лісостепу Східної Європи відомі добре. Свого часу М. Мельчарек, 
користуючись відповідною опублікованою інформацією та архівними джерелами, зазначив 
близько 40 пунктів знахідок таких монет на території між Рейном і Доном1., серед яких монети 
Пантікапею складали переважну більшість2.. Г. В. Бейдіну та М. М. Григор’янцу було відомо 
про 19 монет тільки на Дніпровському лісостеповому Лівобережжі, де емісії Боспорського 
царства так само мали порівняно великий відсоток3.. С. А. Задніков нещодавно повідомив про 
73 грецькі монети VI-III ст. до н.е. з 22 місць знахідок у Лісостеповій Скіфії4.. С. А. Скорий та 
Р. В. Зимовець на території східноєвропейського Лісосотепу відзначили 68 знахідок античних 
монет межі VI/V – середини III ст. до н. е., які походять з 18 пунктів (22 монети в 7 пунктах 
Дніпровського Лісостепового Правобережжя і 46 монет – в 11 пунктах Лівобережжя)5.. Досить 
багато таких монет виявлено останнім часом на території Нижнього Подніпров’я6., що, однак, 
було відзначено ще М. Мальчареком7.. Північнопричорноморські давньогрецькі монети відомі 
і зараз і, набагато північніше: в Білорусі8. і навіть у Смоленській області Російської Федерації, 
хоча, звичайно, варто визнати, що для лісової зони вони все ж є скоріше винятком.  

Якщо говорити про знахідки безпосередньо пантікапейських монет, то разом з 
опублікованим матеріалом всього нами була зібрана інформація про знахідки 45 екземплярів, 
що походять із 17 пунктів на території Східної Європи, тобто за межами Боспорського царства 
(табл. 1; рис. 5). Більшість цих монет (25 екз.; 55,5%) було виявлено на території Нижнього 
Подніпров’я (№ 9, 10-17, 18-32, 39), переважна кількість з яких була відкарбована в останній 
чверті IV – першій чверті III ст. до н.е. (314-275 рр., типи Анохін 111, 112, 125 і 130). Що цікаво, 
у лісостеповому регіоні більш ранні випуски зустрічаються частіше (пор.: № 2, 3, 4, 6, 38, 42). 
Окрім Нижнього Подніпров’я, в інших частинах Східної Європи знахідки пантікапейських 
монет не формують будь-яких значних концентрацій (пор.: рис. 5).  

Яким же чином пантікапейський обол III ст. до н.е. потрапив до шару пам’ятки епохи 
раннього середньовіччя? 

Шестовицьке поселення, яке систематично досліджувалося з 1998 по 2012 рр. 
співробітниками Інституту археології НАН України та Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, становить комплекс із городища, посаду, 
подолу та могильника X–XIII ст. Зокрема, особливості та характеристика поселення Х століття, 
де виявлений обол, були достатньо висвітлені в публікаціях ряду дослідників9.. Крім 
давньоруського археологічний матеріал на території Шестовицького поселення представлений 
так само старожитностями епохи неоліту, бронзи, раннього залізного віку, раннього римського 
часу, а також ранньосередньовічними матеріалами VІІ-IX ст. Так, з похованого шару під 
 

 
4.  Пор.: Бейдин Г. В. Связи племен скифо-сарматского времени Левобережной Украины с Северным Причерноморьем по нумизматическим 

данным. Древности. 2010. №9. С. 164, № 18.
1.  Mielczarek M. Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe. Wrocław: Ossolineum, 1989. (Bibliotheca Antiqua). С. 130, 

map. 7.
2.  Там само. С. 70.
3.  Бейдин Г. В. Вказ. праця. С. 159; рис. 2.
4.  Zadnikov S. A. Greek coins in the territory of the forest–steppe Scythia. Abstracts of International workshop: “Money on the Margins Coinage, Forms 

and Strategies of Intercultural Commerce on the Black Sea Shore in the Classical and Hellenistic Eras” (June 22–18, 2017, Zichron Yaakov). 2017. 
P. 16.

5.  Скорый С. К проблеме товарно-денежных отношений у населения Восточноевропейской Лесостепи в скифскую эпоху. Наукові записки 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Cерія: Історичні науки. Актуальні проблеми 
археології та історії раннього залізного віку. 2014. №216. С. 144, 146–155, 156, рис. 1.

6.  Фатеев О. В. Боспорский след на скифских переправах через Днепр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 
університету. 2014. №41. С. 367.

7.  Mielczarek М. Вказ. праця. P. 65–73.
8.  Сидарoвич В. С. Находки монет античной Греции на территории Беларуси. Сборник тезисов сообщений XVІ Всероссийской Нумизматической 

конференции (18–23 апреля 2011 г., г. Санкт-Петербург). Санкт-Петербург, 2011. С. 26.
9.  Андрощук Ф. О. Нормани і слов’яни у Подесенні: Моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя. Київ: Товариство археології та 

антропології, 1999. 140 с.; Коваленко В. Шестовиця табір слов’ян і вікінгів на Десні. Село над Десною: Збірник статей і матеріалів. Ніжин: 
Аспект-Поліграф, 2009. С. 11–94; Скороход В. Просторова структура Шестовицького aрхеологічного комплексу в урочищі Коровель в кінці 
ІХ - на початку ХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 “археологія”. Київ, 2011. 20 с.; та ін. 



імовірним напольним (північним) валом городища походить горщик милоградської культури 
раннього залізного віку (IX/початок VIII – III/II ст. до н.е.)**. Кераміка цієї ж культури була 
знайдена в розкопі № 1 на посаді городища Коровель. До ранньоримського часу належать 
окремі об’єкти пост-зарубинецького горизонту. З ранніми середньовічними старожитностями 
співвідносяться матеріали волинцевської культури1.. Нарешті, середньовічне поселення, згідно 
з інтерпретаціями різних авторів, починає своє існування з початку Х ст.; є також матеріали 
XII-XIII і XIX ст.2. 

Як бачимо, хронологічно монета близька до матеріалів милоградської культури, що були 
знайдені на Шестовицькім поселенні. В цілому, навіть цього факту цілком достатньо, щоб 
припустити наявність зв’язку між милоградськими старожитностями та попаданням 
пантікапейського оболу IV ст. Однак тут же відзначимо: в цьому випадку це була б перша 
антична монета, пов’язана з територією милоградської культури, для якої античний імпорт 
взагалі становить велику рідкість3.. При цьому, як зазначає М. І. Лошенков, імпортні речі до 
племен милоградської культури надходять не безпосередньо з античних центрів, а 
опосередковано, в результаті торгових обмінів з південними сусідами4.. Постійними 
рецепієнтами античних виробів, в тому числі монет, було степове і лісостепове населення 
раннього залізного віку. Так, тільки на території Більського городища, що знаходиться в 270 км 
на південний схід від Шестовицького комплексу, в різний час було виявлено сім давньогрецьких 
монет, в тому числі дві пантікапейські (табл. 1, № 2, 3). Варто згадати, що знахідки 
давньогрецьких монет на території Степової Скіфії зустрічаються доволі частоі5.. Традиційно 
вважається, що до скіфського населення монети з грецьких причорноморських міст надходили 
в результаті торгівельних відносин6.. 

Отже, цілком ймовірно, що монета, яка стала об’єктом нашої публікації, на територію 
Шестовиці могла потрапити у другій половині IV-III ст. до н.е. до населення милоградської 
культури, матеріали якої тут добре відомі. Надалі, під час будування укріплень городища в 
ранньому середньовіччі, монета з нижнього шару могла потрапити в шари XІI-XIII ст., в яких 
і була виявлена. 

Однак є й інший, альтернативний варіант потрапляння монети на Шестовицьке поселення, 
а саме – безпосередньо в епоху раннього середньовіччя. Справа в тому, що серед знахідок, 
зроблених на поселенні і могильнику є чимало матеріалу елітарного і військового походження7., 
а також торгівельного інвентарю8., який свідчить про участь населення Шестовиці в далеких 
соціально-економічних зв’язках. Тому не можна виключати тієї можливості, що монета була 
сувеніром торгівельно-військового походу місцевих дружин на територію Північного 
Причорномор’я, який потрапив до археологічних шарів. Зокрема, свідченням такого роду 
походів є описи наказів для своєї армії і репліки в бік Святослава Іоанна Цимісхія про відступ 
Русів до Керченської протоки9.. Та й знахідки античних монет в ранньосередньовічних 
контекстах на території Східної і Центральної Європи так само не можна 
 

 
**  Горщик був знайдений в ямі № 8 розкопу № 1 1998 року. Його параметри: діаметр вінця – 10,5 см, діаметр денця – 7,4 см, максимальний 

діаметр тулуба – 12,1 см, висота – 11,4 см; в тісті є сліди домішку піску; під краєм вінця горщик має так званий «перловий» орнамент 
(рис. 4).
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2.  Андрощук Ф. О. Вказ. праця. С. 74–75; Сытый Ю. Н. Вказ. праця. С. 305–313; Androshchuk F. The Vikings in the east. The Viking World. London, 

New York: Routledge, 2008. P. 523.
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8.  Скороход В. Торгівельний інвентар Х початку ХІ ст. з Шестовицького археологічного комплексу. Ніжинська старовина. 2010. №10. С. 144–
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назвати рідкісними1.. Проте, ця гіпотеза нам все ж видається менш реальною: маловірогідно, 
що старожитності, віддалені один від одного на більш ніж півтори тисячі років, могли 
перетнутися в одній хронологічній площині. Швидше за все ми все ж таки маємо справу з 
випадковим попаданням монети з шару раннього залізного віку до ранньосередньовічного. У 
будь-якому випадку, публікація такої знахідки, як і кожна публікація нумізматичного джерела, 
що має географічну прив’язку, нам не видається зайвою.  
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Список ілюстрацій 

 
Рис. 1.  

Вид на Шестовицьке поселення. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рис. 2. 

 Зведений план розкопок на Шестовицькому поселенні за всі роки дослідження. Стрілочкою вказано розкоп, в 
відвалі якого виявлено пантікапейський обол. 
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Рис. 5.  
Знахідки пантікапейських монет в Східній Європі за межами Боспорського царства. Номери відповідають 

номерам в Таблиці 1; зірочкою позначена знахідка з Шестовицького поселення. 

Рис. 3.  
Пантікапейський обол з шару 

Шестовицького поселення (Анохін 133; 20 
мм; 6.1 гр); пантікапейський обол типу 

Анохін 133 з аукціону Classical Numismatic 
Group, Auction 240, Lot 191 (21 мм; 7,06 гр) 

(2)

Рис. 4.  
Горщик милоградської культури з ями № 8, 

розкопу № 1 1998 року.



Список таблиць  
 

Табл. 1. Знахідки пантікапейських монет на території Східної Європи. 
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