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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
ВСТУП 

Актуальність дослідження. Майже за двісті років досліджень Ольвії 
Понтійської – одного з найзначніших давньогрецьких полісів Північного 
Причорномор’я – виявлено та опрацьовано велику кількість писемних джерел: 
лапідарних написів, графіті, керамічних клейм, магічних заклять тощо. На жаль, 
до сьогодні ці пам’ятки не розглядалися з єдиних хронологічних та 
просопографічних позицій, через що, певною мірою, їх датування залишається 
недостатньо точним. Традиційний інструментарій щодо датування стародавніх 
написів (палеографічний, діалектологічний, формулярний методи тощо) дає 
змогу визначити час напису, переважно, лише у рамах певного століття. До того 
ж, у процесі застосування цих інструментів до писемних джерел на 
дослідження часто-густо накладають свій відбиток і суб’єктивні фактори. 

Таким чином, традиційні методи вивчення написів мають певні вади, які a 
priori зумовлюють нескінченні дискусії з того чи іншого питання. Яскравим 
прикладам таких дискусій є суперечки щодо відносного та абсолютного 
датування відомих декретів на честь Протогена, синів херсонесита Аполлонія, 
Нікерата Папієва, хронології емісії «борисфенів», низки інших епіграфічних та 
нумізматичних пам’яток. Дискусійною залишається й інформація щодо 
родового складу ольвійської громади, соціально-політичних відносин у ній 
впродовж століть. Малодослідженими залишаються самі основи просопографії 
Ольвії. 

Ситуацію, на наш погляд, значною мірою може покращити залучення до 
аналізу інформації, що міститься в переліку ольвіополітів [IOSPE. I2. 201] 
(надалі – Каталог), який у 80-ті роки минулого століття був ідентифікований 
дослідниками як епонімний календар Ольвії. Зауважимо при цьому, що 
застосування епонімного календаря взагалі було характерним для античного 
світу. Широко відомими є такі випадки і для античних полісів Надчорномор’я. 
Зокрема, в ольвійському декреті на честь Протогена [IOSPE. I2. 32] згадуються 
роки жерців Геродора та Плістарха, під час епонімату яких стався голод. Імена 
епонімів присутні також і в інших джерелах (лапідарні написи, графіті, монети 
тощо), комплексне дослідження яких надає реальну нагоду для поточнення 
датування та інтерпретації цих матеріалів на основі епонімного календаря. 
Водночас, висвітлюються й основні фігуранти історичного процесу – реальні 
історичні особи. Залучення до аналізу свідчень із Каталогу утруднене, одначе, 
тим фактом, що він досі не піддавався чіткій синхронізації, оскільки не має 
надійних хронологічних реперів та є фрагментарним.  

Таким чином, наша дисертація присвячена дослідженню проблеми, що 
традиційно вважалася «нерозв’язною», а саме – синхронізації та реконструкції 
епонімного календаря Ольвії [IOSPE. I2. 201] з застосуванням сучасних 
технологій, побудові нового наукового напряму досліджень Ольвії – її 
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просопографії в світлі суспільно-політичної історії, на надійній хронологічній 
основі.  

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) і кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 
історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. 
Шевченка «Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх 
цивілізаційна спадщина» (державний реєстраційний номер 0116U007146). 

Мета дослідження полягає у 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’ятки епіграфіки, 
нумізматики Ольвії, ін.). Для досягнення поставленої мети передбачено 
розв’язання таких завдань:  

- загальна характеристика джерельної бази; 
- критичний аналіз історіографії. 

Розроблення теоретико-методологічних засад дослідження, у тому числі:  
- виявлення основних системних властивостей та побудова математичних 
моделей Каталогу; 
- застосування принципу заміни хронологічного репера системою 
хронологічних діапазонів; 
- побудову теоретичних принципів хронологічної реконструкції лакун 
Каталогу, початкового розміру Каталогу, теоретичних основ дослідження 
просопографії Ольвії пізньоархаїчної-класичної доби (остання чверть VI – 
перша чверть IV ст. до н. е.) та 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 послідовності дій щодо синхронізації Каталогу; 
 - обґрунтування реального хронологічного репера Каталогу та «року 

Аполлона» у синхронізації III стовпця; 
 - практичну реконструкцію початкового розміру Каталогу;  
 - визначення хронологічних квот – нової історичної реалії, проблемних 

питань реконструкції місцерозташування фрагмента в Каталозі та похибки 
синхронізації Каталогу, похибки просопографічного датування написів; 

 Побудова основ просопографії в контексті суспільно-політичної історії 
Ольвії V ст. до н. е. – І ст. н. е., відповідно, включає: 

 - пізньоархаїчну-ранньокласичну просопографію (остання чверть VI – 
перша чверть IV ст. до н. е.), просопографію пізньокласичної-
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ранньоелліністичної доби (друга чверть IV – перша чверть ІІІ ст. до н. е.), етапу 
кризи (друга чверть ІІІ до н. е. – перша половина ІІ ст. до н. е.), 
пізньоелліністичної епохи (кінець ІІ ст. до н. е. – перша чверть І ст. до н. е.) та 
післягетської Ольвії (початок періоду). 

 Узагальнення отриманих результатів передбачає формулювання 
висновків і додатків та приведення їх до стану, зручного для практичного 
використання.  

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

Предметом висвітлення є політична та культова еліта Ольвії у 
визначених хронологічних межах. 

 Наукова новизна полягає у вирішенні проблеми, яка традиційно 
вважалася «нерозв’язною» – синхронізації та реконструкції епонімного 
Каталогу (календаря) Ольвії Понтійської, тобто у створенні надійної 
хронологічної основи, на якій побудовано новий науковий напрям – 
просопографію політичної і культової еліти Ольвійського поліса, з 
притаманними цьому напряму теоретичними підходами, новим інструментарієм 
та систематизованою розбудовою.  

На захист винесено такі положення: 
 - вперше в антикознавстві запропоновано універсальні теоретичні основи 
синхронізації, реконструкції та інструментарій дослідження стародавніх 
епонімних календарів, які перебувають у фрагментарному стані та позбавлені 
хронологічних реперів; 
 - проаналізовано комплексні практичні розвідки, на основі яких досягнуто 
синхронізацію та реконструкцію календаря Ольвійського полісу;  
 - здійснено перегляд з єдиних хронологічних та просопографічних позицій 
традиційних абсолютних та відносних датувань сотень лапідарних написів, 
монет, графіті, керамічних клейм, магічних написів Ольвійського полісу; 
 - з’ясовано побудову основ просопографії політичної та культової еліти Ольвії 
Понтійської; 
 - виявлені нові факти суспільно-політичної історії Ольвійського полісу, у тому 
числі й кланової боротьби.  

Методи дослідження. Застосовані традиційні методи спеціальних 
історичних дисциплін (просопографії, генеалогії, епіграфіки, палеографії, 
ономастики, нумізматики тощо). Поряд з традиційними методами, для 
здійснення синхронізації календаря Ольвії були вперше використані системний 
аналіз та математичне моделювання, тобто дослідження проведене на стику 
технічних та гуманітарних дисциплін. Були запропоновані та введені у 
науковий обіг нові методи просопографічного аналізу: просопографічні 
датування, реконструкція та інтерпретація. У роботі була застосована нова 
методика моделювання хронології активної діяльності окремої історичної особи 
(або групи історичних осіб).  
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Хронологічні межі. Епонімний календар Ольвії загалом охоплює період з 
IV по I ст. до н. е. Водночас, завдяки теоретичним здобуткам, хронологічні 
рами пошуку були свідомо розширені приблизно на одне століття до початку 
введення календаря та на одне століття після його фіксації (для окремих 
родових гілок Ольвії засвідчена просопографічна інформація навіть до III ст. н. 
е.). Отже, хронологічні межі дослідження охоплюють майже шість століть: 
«верхня» межа – V ст. до н. е., «нижня» – І ст. н. е.  

Географічні межі цієї праці охоплюють переважно регіон Нижнього 
Побужжя, а саме Ольвію та її хору. Також, в роботі використовуються джерела, 
які походять з античних держав Середземномор’я (Афіни, Мілет, Родос, Ліндос, 
Дельфи, Делос, Смірна, ін.) та Надчорномор’я (Херсонес, Пантикапей, 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 
хронологічних реперів. Універсальними є й сформульовані у дисертації 
принципи досліджень стосовно просопографічної реконструкції зазвичай 
наявних у таких документах штучних хронологічних лакун та 
просопографічних пошуків навіть за хронологічними межами календарів. 
Важливими є й теоретичні здобутки щодо моделювання життєдіяльності 
історичної особи (групи осіб), існування хронологічних квот у стародавніх 
епонімних календарях. Крім того, запропоновано теоретичний принцип 
просопографічної ідентифікації історичних осіб (політичної та культової еліти) 
на відміну від традиційного ономастичного підходу тощо.  

Практичне значення дисертації полягає, насамперед, у запровадженні 
нового наукового напряму досліджень Ольвії Понтійської – просопографії в 
контексті суспільно-політичної історії упродовж багатьох століть, з надійною 
хронологічною опорою на синхронізований та реконструйований календар. 
Використання нових інструментів просопографічного датування, інтерпретації 
та реконструкції цілком може бути застосоване й до нових епіграфічних 
знахідок. Теоретичні розробки та висновки можуть бути використані в науково-
пізнавальній, освітньо-педагогічній діяльності. Вони знайдуть застосування під 
час дослідження історії давньогрецьких полісів Північного Причорномор’я та 
Середземномор’я, в процесі підготовки підручників для вищих навчальних 
закладів та середніх шкіл та у складанні навчальних програм і курсів. Також, 
можливий подальший розвиток здобутого масиву нових результатів і окремого 
фактологічного матеріалу для написання узагальнювальних праць, монографій 
з давньої історії України, особливо, у тих випадках, коли висвітлюються 
суспільно-політична боротьба ольвійських еліт, співвідношення локальних 
хронологій Ольвії, Херсонесу та Понтійського царства, здійснюється перегляд 
нумізматичної колекції Ольвії з єдиних хронологічних та просопографічних 
позицій. Новий підхід до просопографічних розробок є продуктивним, дієвим 
та корисним для подальшого продовження досліджень просопографії 
післягетської Ольвії, поточнення наявної схеми ольвійської лапідарної 
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палеографії на базі віртуального хронологічного ряду написів, а, також, для 
подальшого 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, здобуті особисто.  

Апробація результатів кваліфікаційної праці виконувалася впродовж 
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 г.); Проблеми історії та археології України. VI Міжнародна 
конференція, присвячена 150-річчю від дня народження академіка В. П. 
Бузескула (Харків, 2008 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.); ІХ 
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.); ІХ 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.).  

Апробація результатів, також, представлена у електронних ресурсах. 
Перебіг досліджень з 2012 р. висвітлюється на персональному сайті 
«Дослідження епонімного каталога Ольвії [IOSPE. I2. 201]» (режим доступу: 
kankit.com). Починаючи з 2010 р., cтатті та монографії коментуються 
провідними світовими критичними (Вull (франц.), SEG (англ.), Aristeas (рос.) та 
бібліографічними (BCosPE I (нім.)) виданнями. Всі статті викладаються у 
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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 5400. 
Відстежують перебіг досліджень (Followers) понад 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  
виданнях України та 10 – у 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 
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 малюнків, 
які є невід’ємною частиною основного тексту. Також, у додатках В, Д, Е, Є, Ж, 
З, И, І, Ї, Й, К зосереджено систематизовані результати досліджень, які мають 
довідковий, узагальнювальний характер та призначені для практичного 
використання.  

ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність проблеми, визначені об’єкт та 
предмет досліджень, мета й завдання. Окреслені хронологічні та просторові 
межі, сформульовані наукова новизна, теоретична та практична вагомість 
дисертації.  

РОЗДІЛ 1 
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ  

1.1 Джерела. Традиційно, впродовж тривалого історичного періоду, до 
складу інститутів державної та релігійної влади (архонти, магістрати, жерці, 
епоніми) в ольвійському полісі, (аналогічно іншим полісам), зазвичай, входила 
лише вузька група вихідців з елітних родів; тобто просопографія та суспільно-
політична історія Ольвії тією чи іншою мірою пов’язані з привілейованою 
категорією населення. Це визначає актуальність досліджень по систематизації 
відомостей про ольвійську еліту і, відповідно, побудові основ ольвійської 
просопографії; водночас, події суспільно-політичної історії знаходять імена 
учасників цих подій – реальних історичних осіб. Відомості про життєдіяльність 
ольвійської еліти містяться в різноманітних джерелах, які доцільно розглядати 
у декількох групах. Ними є знайдені в ольвійському полісі за весь період 
досліджень: епонімний Каталог (базовий документ), наративні джерела, 
епіграфічні пам’ятки (лапідарний архів, графіті, керамічні клейма, магічні 
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написи), нумізматичні пам’ятки тощо, у яких у різних варіантах згадуються 
імена ольвіополітів. Також використовуються написи інших держав античного 
світу з інформацією про громадян Ольвії (декрети, прийняті на честь видатних 
ольвіополітів, посвяти, епітафії тощо). 

Існує також група неписемних джерел. 

По-перше, відомо, що епонімний каталог Мілету, у якому зосереджено 
просопографічну інформацію про вищу еліту, є хронологічною основою 
суспільно-політичної історії Іонії упродовж тривалого періоду. Аналогічно, для 
пропонованого дослідження найважливішим джерелом є епонімний Каталог 
Ольвії. Важливим напрямом просопографічних досліджень Каталогу є його 
структура, тобто, внутрішні зв’язки, але, на жаль, до цього часу цей напрям 
досліджень представлений виключно ономастичними спостереженнями.  

По-друге, з Каталогом пов’язані й інші (зовнішні) джерела. Під терміном 
«зовнішні джерела» розуміються пам’ятки, що виявлені за весь період 
археологічних розкопок Ольвії і її периферії, 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, свинцевих пластинах, дзеркалах. Особлива увага 
приділяється джерелам, в яких згадуються імена та патроніми, присутні в 
Каталозі. Таким чином, об’єктом дослідження є лише пам’ятки, що містять 
імена ольвіополітів – представників вищої та другорядної еліти.  

До групи неписемних джерел належать властиві тільки вказаним 
категоріям населення: монументальні в плані архітектури житла і родові 
склепи, коштовні особисті речі (високохудожні витвори мистецтва: мармурова 
та бронзова скульптура, імпортний чорнофігурний та червонофігурний вазопис, 
персні, дзеркала тощо).  

Здійснений аналіз кожної з груп джерел дозволяє в повному обсязі 
дослідити тему дисертації та досягти поставленої мети.  

 1.2 Історіографія. Ще 50-60 років тому просопографічні дослідження 
зводилися лише до побудови алфавітного переліку громадян, про що свідчать 
відомі праці Т. Кніпович (Ольвійський поліс) та В. Даниленко (Херсонеський 
поліс). Сучасне уявлення про реальні можливості просопографічних досліджень 
щодо ретельного аналізу складу ольвійської громади, сформовано здобувачем 
на основі тези проф. В. Ставнюка, у якій зазначено, що «… більш 
конструктивним здається розуміння суспільства як системи, де взаємодіють 
різні чинники суспільно-політичного, культурно-релігійного, економічного та 
навіть екологічного характеру. Такий підхід до вивчення історії античності 
дозволяє враховувати позитивні надбання різних шкіл, теорій і навіть 
дисциплін». Саме з таких позицій у розділі, окрім Каталогу, розглянуто також 
історіографію деяких суміжних напрямів досліджень Ольвії та античного світу: 
населення ольвійського поліса та його етнічний склад, процес колонізації у 
Північному Причорномор’ї, стосунки з оточуючим варварським світом, 
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дослідження, присвячені історії античності в цілому, з розглядом, спеціально, 
проблем тиранії та політичної боротьби у полісах тощо. 

Перший етап досліджень Каталогу пов’язаний з його інтерпретацією 
видавцем В. Латишевим. Дослідник виявив, що у великому каталозі громадян 
Ольвії 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). Проте він не конкретизував призначення 
Каталогу, зазначивши, що в переліку немає нічого, що давало б нагоду точніше 
визначити його характер і походження. Крім того, Латишев зазначив, що в 
Каталозі згадуються імена, які трапляються і в інших лапідарних написах 
Ольвії, наприклад – Κλεόμβροτος Παντακλέους [ІOSPE. Ι2. 179], Παντακλῆς 
Κλ[εομβρότου]  [ІOSPE. Ι2. 180] тощо. За цих обставин видавцем був 
зроблений помилковий висновок, про те, що Каталог є синхронним групі 
написів ІІІ ст. до н. е. 

Впродовж 70-80 рр. позиція В. Латишева відносно цього документа була 
домінуючою, враховуючи й беззаперечний авторитет самого дослідника в 
наукових колах. Проте Т. Кніпович віднесла Каталог до часу, не раніше II ст. до 
н. е., та визнала неймовірним, що в Ольвії III ст. до н. е. вже застосовувалась 
система письма, якою був виконаний Каталог. 

Поновлені після закінчення Другої світової війни розкопки Ольвії 
призвели до інтенсивного поповнення лапідарного архіву; в деяких нових 
написах згадувалися громадяни Ольвії [I.Olbia 71; SEG 32:795], імена яких 
збігалися з іменами з Каталогу, проте, ці написи фахівці відносили вже до IV ст. 
до н. е.. У рамах першого етапу досліджень Каталогу В. Яйленко зробив 
приблизну палеографічну реконструкцію цього документу: кількість імен 
майже 300, кількість стовпців – 3, первинна кількість рядів – від 100 до 134, 
тобто, Δ=34. 

Таким чином, перший етап досліджень характеризується інтерпретацією 
Каталогу як переліку імен громадян Ольвії – сучасників та поступовим 
накопиченням хронологічних, просопографічних та палеографічних протиріч. 
Тим не менше, висновки стосовно документу, зроблені дослідниками на 
Першому етапі дослідження Каталогу, дотепер мають своїх прибічників.  

Другий етап досліджень Каталогу – це інтерпретація його як діахронного 
списку жерців храму Аполлона – тобто епонімного календаря Ольвії, що 
одночасно та незалежно один від одного запропонували у 80-х рр. минулого 
століття Ю. Виноградов та В. Рубан. 

Ю. Виноградов у 1989 р. припустив на основі виконання епонімної 
посади родичем «зрадника» Нікофана Адрастова [SEG 42:711], що зміст 
середини І стовпця Каталогу хронологічно співпадає з періодом облоги міста 
армією Зопіріона. Також він запропонував суттєво розширені (вікові) 
хронологічні орієнтири для епонімів з роду Евресибіадів. В той же час, В. Рубан 
обґрунтовано зазначив, що початок введення Каталогу (епонімного календаря 
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Ольвії), за аналогією з метрополією (Мілетом), безперечно, повинен співпадати 
з датою повалення тиранії. Додамо, що станом на сьогодні діахронний характер 
Каталогу визнається переважною більшістю як українських, так і закордонних 
дослідників.  

 Здавалося б, відкриття календаря Ольвії мало б стимулювати подальші 
перспективні його дослідження, зокрема – в контексті його синхронізації. Проте 
безпосередні наукові пошуки щодо цього документу були майже припинені на 
етапі виведення гіпотези про ідентифікацію Каталогу як епонімного календаря 
Ольвії. Це, в першу чергу, було обумовлено відсутністю на той час надійних 
хронологічних реперів для реєстру імен в документі, який зберігся у 
фрагментованому стані.  

З огляду на сучасний рівень вивченості Каталогу, констатуємо: після 80-х 
рр. минулого століття можливості традиційних методів дослідження 
стародавніх написів у застосуванні до епонімного Каталогу Ольвії як 
діахронного документа були практично вичерпані. Проте в останні роки 
спостерігається активне впровадження в гуманітарну сферу, зокрема – в ареал 
історичних досліджень, традиційних загальнотехнічних методів системного 
аналізу та математичного моделювання. Виконання за допомогою сучасних 
методів системного аналізу та математичного моделювання синхронізації та 
реконструкції епонімного Каталогу (календаря), у взаємозв’язку з іншими 
пам’ятками епіграфіки і нумізматики, та побудова на цій хронологічній базі 
основ просопографії у контексті суспільно-політичної історії Ольвії і є метою 
нашого дослідження. При цьому, у своїй дисертації ми будемо враховувати 
здобутки першого та другого етапів вивчення Каталогу, за якими: Каталог є 
діахронним списком жерців Аполлона – епонімів Ольвії; кількість рядів 
Каталогу становить від 100 до 134; кількість стовпців – 3; початок ведення 
Каталогу – межа V-IV ст. до н. е.; дата завершення функціонування епонімного 
календаря Ольвії – кінець II – початок I ст. до н. е.; середина першого стовпця 
Каталогу належить до періоду облоги Зопіріона.  

1.3 Розроблення теоретико-методологічних засад дослідження. Третій 
етап вивчення Каталогу започаткований здобувачем з використанням сучасних 
методів системного аналізу і математичного моделювання та включає в себе: 
виявлення хронологічних і математичних особливостей формування Каталогу; 
виявлення присутніх в Каталозі осібних родів і їх ієрархію; дослідження 
хронологічних і математичних особливостей присутності осібних родів та їх 
взаємодії; моделювання окремих фрагментів гілок родів; складання переліку 
характерних імен родів; порівняльний аналіз загальних і особливих 
властивостей Каталогу та інших епонімних каталогів античного світу, зокрема – 
мілетського; розробка основних принципів досліджень поза хронологічними 
рамами Каталогу і в його хронологічних лакунах тощо.  

1.3.1 Основні системні властивості та математичні моделі Каталогу. 
Умови для достатньо надійної реконструкції Каталогу утворюють вже самі його 
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унікальні властивості, які можна співставити з особливостями звичайної 
матриці.  

 Властивість I. Кожне ім’я жерця-епоніма в Каталозі відповідає певному 
року сучасного літочислення, тобто числу (елемент). Елементи розміщені у 
трьох вертикальних стовпцях, а за горизонталлю – у рядах. Зрештою, Каталог 
можна замінити матрицею – прямокутною таблицею, яка містить невідоме 
число (m) рядів і три стовпці. 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 належить до подій, що 
відбувалися до н. е., звідки випливають прості формули (I-ΙV), які описують її 
властивості: 
 - різниця двох будь-яких сусідніх елементів у будь якому стовпці дорівнює 1; 
ця властивість дає нагоду, 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) 

ai – bi = bi – ci = m; (ІІ) 
- різниця двох будь-яких крайніх елементів в будь-якому ряду дорівнює 
подвоєної довжині стовпця (2m): 

ai – ci = 2m; (ІІІ) 
- різниця першого (a1) і останнього (cm) елементів матриці дорівнює потроєної 
довжині стовпця (3m) мінус 1: 

а1 – cm = 3m – 1; (ІV) 

 Безперечність цих моделей і універсальність у разі вивчення інших 
епонімних каталогів, зафіксованих у стовпцях, очевидна. 

 Властивість II. Можливість виконання відносних датувань, традиційних 
в історичних дослідженнях. Очевидно, що Каталог, навіть без проведення його 
синхронізації, надає інформацію про відносні датування як різницю кількості 
рядів між епоніматами, розташованими як в одному, так і в трьох стовпцях. 
Зв’язавши деяких епонімів з подібними іменами з різноманітних написів та 
монет, теоретично з’являється можливість побудови відносного віртуального 
хронологічного ряду цих пам’яток. У випадку датування напису, в якому 
присутні декілька епонімів з Каталогу, часовий алгоритм базується на перетині 
хронологічних інтервалів активності осіб з різних родів. 
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Властивість III. Взаємна залежність усіх елементів Каталогу між собою. 
Тобто перемістити на кілька років якийсь епонімат можливо, тільки 
перемістивши всі інші епонімати. Ця властивість яскраво ілюструється 
подоланням важливого критичного зауваження проф. А. Аврама, щодо 
хронологічного репера: «... чи є збіг епонімата Каллініка Філоксенова з датою 
декрету на честь Каллініка Евксенова істиною. Іншими словами, Каллінік 
Евксенів міг здобути свою винагороду кількома роками пізніше або раніше 
року Каллініка Філоксенова… Напевно, найкраще було б зачекати на появу 
документа з безперечними орієнтирами». Отже, перемістити дату Каллініка 
Евксенова (329+2 / –4 рр. до н. е.) можливо, але тільки в межах похибки 
синхронізації – тобто +2 / -4 рр. (ця похибка обґрунтована нижче) та разом з 
усіма іншими епоніматами. Якщо зробити це довільно, тоді, звичайно, 
порушується вся збалансована система датувань. Взаємна залежність 
ілюструється першим варіантом моделі синхронізації Каталогу (для скорочення 
– його центральної частини), яка побудована тільки з урахуванням матеріалів 
попередників: кількість рядів 100-134, стовпців – 3, середина І стовпця 
належить до періоду облоги. Отже, в моделі (табл. 1) прийнято, що рік Ἀγαθῖνος 
Ἀντιμήστορος належить до 330 р. до н. е. На цій базі розраховані дати всіх 
інших епонімів, хоча для ІІ та ІІІ стовпців Каталогу – з дуже значною 
похибкою. Якщо ж замінити 330 р. до н. е., наприклад, на 331 р. до н. е., тоді всі 
інші епонімати, також, зміняться. Треба звернути увагу на дуже великі розкиди 
за ІІ стовпцем (34 р.), та за ІІІ стовпцем (68 р.) у попередньому варіанті 
синхронізації. (Надалі, для скорочення, буде розглядатися лише один рядок 
Каталогу). 

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[αθῖνος?] 

 329  Θεοκύδης Παγκράτου  229-195  Μένανδρος Ἑκατωνύμου  129-61  Ποσ[ιδέος Αναξαγόρου] 

 328  Διιστέφης Ἑστιαίου  228-194  Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου  128-60  Ἀπό[λλων Διός] 

  

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 кланів. Положення, 
за яким особи, згадані в Каталозі та інших епіграфічних пам’ятках IV-I ст. до 
н. е., при співпадінні їх імен і патронімів – аналогічні (у разі наявності 
палеографічних відповідностей), є базовим. З накопиченням досвіду 
встановлено, що чинником ототожнення (родової ідентифікації) осіб є незмінна 
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та обов’язкова традиція в успадкуванні першим онуком ім’я діда, яка 
зберігалась в основній гілці родів впродовж багатьох років; це добре 
простежується в епонімному Каталозі і є основою для побудови фрагментів 
генеалогічних дерев. Поглиблене вивчення рядів Каталогу надало змогу 
виділити в ньому ряд фрагментів родовідних гілок декількох знатних родів 
Ольвії. Обмежена кількість найбільш впливових родів Ольвії, хронологічні 
періоди піднесення (падіння) окремих з них також є підставами для родової 
ідентифікації персонажів епіграфічних пам’яток. Аргументом для ототожнення 
осіб є, крім того, стійка в ольвійській громаді традиція призначати на вищі 
посади свою рідню. У багатодітних грецьких сім’ях також існувала традиція 
(хоч і не стійка), називати синів співзвучними іменами. Виходячи із цих 
аргументів, були побудовані фрагменти родовідних гілок основних 
аристократичних родів пізньокласичної і елліністичної Ольвії, які згадуються у 
приблизно 90% лапідарних написів догетського періоду: Діонісії, Леократиди-
Евресібіади, Аристократиди, Аристокритиди-Сократиди, Пантакли-
Клеомброти, Протогени-Геросони-Геродори, Нікерати і ще понад два десятки 
родів «другого ешелону».  

Просопографічне дослідження, на відміну від ономастичного, оперує 
тільки реальними історичними особами, ігноруючи теоретично можливі 
омоніми (за рідкісним винятком). В останні роки, з початком інтенсивних 
досліджень різноманітних магічних написів, переліків імен (іноді з 
патронімами), виникла гіпотеза про те, що ольвіополіти, за необхідністю, самі, 
за допомогою патронімів, розрізняли омонімічних осіб. Надійність цих 
відомостей визначається тим, що вони утворюють незаперечливу і цілісну, 
зокрема – хронологічно, систему інформації.  

1.3.2 Принцип заміни хронологічного репера системою хронологічних  
діапазонів. Хронологічний репер, як традиційно вважається, для Каталогу не 
знайдений. Проблема відсутності хронологічного репера в нашому дослідженні 
вирішувалась шляхом заміни його чисельними хронологічними 
діапазонами (осібно для кожного з трьох стовпців Каталогу) порівняно 
вузькими (від 5 років і вище) датуваннями репрезентативної групи написів і 
монет, імена персонажів яких збігаються з іменами епонімів Каталогу. 
Безперечно, це призводить до того, що його синхронізація, певною мірою, має 
наближений характер. Впровадження хронологічних діапазонів визначає і 
похибку синхронізації Каталогу, яка не може бути нижчою за розмір 
мінімального хронологічного діапазону.  

1.3.3 Теоретичні принципи хронологічної реконструкції лакун 
Каталогу та початкового розміру Каталогу. Порівняльне вивчення 
особливостей формування ольвійського IOSPE. I2. 201 і мілетського I.Milet 122-
123 епонімних каталогів дозволило виявити їх відповідність основному закону 
генеалогії (про тридцятирічний період активності покоління) та обґрунтувати 
теоретичні передумови для обчислення очікуваних (теоретичних) дат 
епоніматів для групи епонімів з хронологічних лакун, обчислення очікуваних 
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дат епоніматів для епонімів ІІ стовпця на основі хронології їх родичів з І 
стовпця і, відповідно, для обчислення початкової кількості рядів у Каталозі. 

1.3.4 Теоретичні основи побудови просопографії Ольвії 
пізньоархаїчної-класичної доби (остання чверть VI – перша чверть IV ст. 
до н. е.). У нашому дослідженні ми враховуємо той факт, що відомі історичні 
події у Мілеті зумовили переселення до Ольвії широких верств населення, у 
складі яких були присутні й представники вищої еліти. На користь цього 
наводиться той факт, що з усіх мілетських колоній на Понті колегія мольпів 
зафіксована тільки в Ольвії. Водночас, вкрай важливо враховувати, що термін 
«мілетські мольпи» не є якимось абстрактним поняттям. Завдяки реєстру осіб, 
який міститься у добре відомому історичному документі – каталозі мілетських 
епонімів – айсімнетів союзу мольпів, наявна достатньо конкретна і 
репрезентативна просопографічна інформація. У цьому реєстрі сконцентрована 
просопографічна та хронологічна інформація про основні елітні сім’ї Мілета, 
починаючи з 525/524 рр. до н. е. На цій основі, під час вивчення ольвійської 
просопографії останньої чверті VІ-V ст. до н. е. традиційний пошук 
родоначальників та пращурів відомих в ІV-І ст. до н. е. аристократичних сімей 
(на базі Каталогу) перспективно доповнити напрямом, який полягає в 
зіставленні з елітою Мілета. 

1.3.5 Теоретичні основи вивчення просопографії післягетської Ольвії 
ґрунтуються на можливості реконструкції фрагментів генеалогічних дерев 
елітних родів Ольвії, не тільки в межах хронологічних лакун Каталогу, але й 
через віртуальне розширення Каталогу, на основі застосування закону 
генеалогії та традиції чергування родових імен. З огляду на це, аналіз пізніших 
написів теоретично надає змогу виявляти в них нащадків епонімів, 
представлених в Каталозі та/або в групі пізньоелліністичних лапідарних 
написів Ольвії.  

 1.3.6 Нові інструменти дослідження писемних джерел Ольвії – 
просопографічне датування, реконструкція та інтерпретація. Мета 
просопографічного датування полягає в наданні досліджуваному напису Ольвії 
хронологічної дати, яка збігається з часом активної діяльності персонажу, 
присутньому в цьому документі. Просопографічна реконструкція написів 
Ольвії є відновленням фрагментованих імен у написах іменами реальних 
історичних осіб, присутніх у інших синхронних написах або в 
синхронізованому Каталозі (на відміну від ономастичної реконструкції, яка 
передбачає для відновлення напису безліч теоретично можливих імен та 
омонімів). Особливий ефект спостерігається у разі відновлення написів, що 
мають великі втрати (наприклад, просопографічна реконструкція 
фрагментарних написів I.Olbia 168, ІOSPE. Ι2. 161, ІOSPE. Ι2. 163 була цілком 
підтримана А. Аврамом). Просопографічна інтерпретація написів Ольвії є 
пошуком взаємозв’язку історичної особи, що згадується в епіграфічному 
документі, з епонімами Каталогу, особами з інших написів, і визначенні 
належності цієї особи до будь-якого, відомого в Ольвії, роду. 
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 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА СИНХРОНІЗАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ПОЧАТКОВОГО РОЗМІРУ ЕПОНІМНОГО КАТАЛОГУ ОЛЬВІЇ 

2.1 Послідовність дій щодо синхронізації Каталогу базується на 
властивостях І-IV і заміні репера хронологічними діапазонами та 
характеризується: а) аналізом результатів досліджень Ю.Г. Виноградова 
відносно можливості варіабельного датування стовпців Каталогу будь-яким 
століттям (надалі, частиною століття); б) покроковим уточненням моделі –
тобто, застосуванням принципу послідовних наближень; в) різноманітністю 
шляхів виконання синхронізації, які, водночас, призводять до єдиного 
результату; г) поступовим, у процесі виконання дослідження, спрощенням 
математичних моделей Каталогу, застосуванням найпростіших та наочних 
графічних і табличних варіантів синхронізації. 

Принципами, що підтверджують достовірність синхронізації Каталогу, є 
як застосування фундаментальних властивостей матриці, так і відповідність 
загалом синхронізованого Каталогу прийнятим на цей час датуванням 
лапідарних написів і монет догетської Ольвії. Повертаючись до критичного 
зауваження А. Аврама, відзначимо, що воно не враховує властивості системи: у 
запропонованому варіанті синхронізації Каталогу всі датування написів і 
монет співпадають з датами відповідних епоніматів. Перенесення лише однієї з 
дат призведе до розбалансування всієї системи та її колапсу. 

Оскільки до цього дня окремими вченими або не сформована позиція 
щодо інтерпретації Каталогу, або не визнається його діахронний (епонімний) 
характер (пропонуються відверто фантастичні гіпотези про можливі варіанти 
його інтерпретації), нижче наводиться вичерпний перелік аргументів щодо його 
діахронності: а) Каталог є єдиним документом, що містить (на глибину до 8 
поколінь) генеалогічні гілки основних елітних родів Ольвії; б) має властиві 
тільки діахронним документам хронологічні квоти (див. епонімні каталоги 
Мілету, Родосу і Лінда); в) розмір 1 стовпця в документі (110 рядів) збігається з 
розміром 1 стовпця в епонімному каталозі Мілету; г) містить фрагменти років 
Аполлона, Посідея Анаксагорова [IOSPE. I2. 35], Анаксимена [I.Olbia 
17+21+30+120], а також групу пращурів і нащадків епонімів Геродора, 
Плістарха [IOSPE. I2. 32] та Теогейтона [I.Olbia 26]; д) містить імена, що 
ідентифікуються з десятками імен з лапідарних пам’яток Ольвії, графіті, монет, 
керамічних клейм і магічних написів, виданих упродовж майже трьохсот років 
(IV-I ст. до н. е.); е) у разі сприйняття Каталогу як синхронного документа, усе 
це призводить до виникнення нездоланих протиріч хронологічного, 
палеографічного та/або просопографічного характеру; ж) виконаний курсивним 
шрифтом, характерним для ольвійських лапідарних написів кінця II – початку I 
ст. до н. е. 

Попередня синхронізація I стовпця Каталогу включала в себе виділення 
групи написів, з тотожними Каталогу іменами, які дослідники пов’язують з 
подіями часів облоги Зопіріона (присвяти: I.Olbia 71, I.Olbia 168, будівельні 
написи: IOSРE. I2. 179 і IGDOP 13). Були обчислені відносні дати цих написів з 
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використанням відносного розташування тотожних імен епонімів в Каталозі. 
Відносні дати виявилися досить близькими, що підтверджувало належність цієї 
групи написів до подій облоги. Це дало підстави конвертувати відносні дати у 
абсолютні та виділити у I стовпці Каталогу хронологічний діапазон, що 
охоплює приблизно 330-320 рр. до н. е.  

2.2 Обґрунтування реального хронологічного репера Каталогу. В 
цьому підрозділі підтверджується та поточнюється синхронізація діапазону 
330-320 рр. до н. е. Відповідно, окреслені більш вузькі хронологічні рами для II 
та ІІІ стовпців. Теоретичною передумовою просопографічних досліджень у 
нумізматиці є відома антична практика виконання особою посади монетного 
магістрату хронологічно близько до посади епоніма. Просопографічний підхід 
до розшифровки монетних монограм, на відміну від ономастичного, передбачає 
не теоретично можливі омоніми, а імена реальних історичних осіб, 
життєдіяльність яких обмежена доволі вузьким хронологічним діапазоном. 
Матеріали табл. 2 запропоновано на базі датувань монет видатними 
дослідниками – П. Каришковським та В. Анохіним. Очевидною є доволі сильна 
кореляція монограм з іменами епонімів.  

Піднімаючись за рядами Каталогу (табл. 2) від епоніматів 317, 320, 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.), можна виявити 
епоніма 329 р. до н. е. Каллініка Філоксенова (Καλλίνικος Φιλοξένου). 

 Таблиця 2. 
Синхронізація І стовпця Каталогу (нумізматика). 

 
Моно-
грами 

Terminus 
post quem 

 

Terminus 
ante quem 

Відносні 
дати 

Абсолютні 
дати (+2/-

4) 
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] 
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Водночас, період облоги Ольвії Зопіріоном пов’язується дослідниками з 
впровадженням Каллініком Евксеновим (Καλλίνικος  Ευξένου) «борисфенів», 
згідно з декретом IOSPE. I2. 25+31. Привертають на себе увагу як однакові 
імена, так і одноосновні патроніми обох Каллініків. Цей збіг свідчить про 
вірогідну належність цих двох осіб до одного роду, підтверджуючи, в той же 
час, побутування в ольвійській громаді традиції призначати на найвищі посади 
своїх родичів. У такий спосіб, в рік Каллініка Філоксенова (орієнтовно 329 р. до 
н. е.), тобто, в рік завершення облоги, Каллінік Евксенів, займаючи, ймовірно, 
посаду магістрата (згідно з декретом IOSPE. I2. 25+31), почав карбувати 
монети – бронзові (так зв. «борисфени»), а також золоті, срібні і свинцеві 
(облогові), що мали спільну монограму , яку слід читати не традиційно, як ΕΚ 
(Ἑκατέων), а навпаки, як ΚΕ, тобто, Κ[αλλίνικος] Ε[υξένου]. Наведена 
інтерпретація монограми (у поєднанні з вузьким датуванням унікальних 
свинцевих монет) є нумізматичним, хронологічним та історичним свідченням 
участі Каллініка Евксенова у подіях часів осади. Отже, Каталог надає важливий 
аргумент на користь інтерпретації декрету IOSPE. I2. 25+31, яка була здійснена 
Ю. Виноградовим та П. Каришковським. Окрім того, виявлено реальний 
хронологічний репер – рік Καλλίνικος Φιλοξένου, що співвідноситься з 329+2/-4 р. 
до н. е. Цей репер відповідає всім отриманим раніше системним відомостям про 
Каталог. Звідси випливає, що всі збережені ряди І стовпця Каталогу 
синхронізовані з точністю +2 / -4 роки.  

З таблиці 1 випливає, що нижні значення дат епоніматів у III стовпці, –
наприклад, 58-47 рр. до н. е. (не показані), – суперечать історичним 
міркуванням; у цей період Ольвія «доживала» останніх років перед гетським 
розгромом (чи вже й була розгромлена), і ведення Каталогу за таких умов було 
майже нереальним. На цій підставі нижні значення дат епоніматів були 
виключені та, враховуючи це, був здійснений перерахунок розміру Каталогу 
(табл. 3) – замість запропонованої В. Яйленком початкової кількості рядів як 
134-100, отримано 124-100 рядів (Δ=24). Відповідно, знижені розкиди у 
другому стовпці до 24 р., а у третьому – до 48 р. 
 

Таблиця 3. 
Етап синхронізації Каталогу 

 
Рік 
(+2/-

Епонім Рік Епонім Рік Епонім 

325  Διιστέφης Ἑστιαίου     225-201 Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου   125-77  Ἀπό[λλων Διός] 

 

2.3 «Рік Аполлона» у синхронізації III стовпця. В античній практиці 
епонімного літочислення у скрутні роки, коли майже не знаходилось охочих 
виконувати посаду епоніма, її традиційно передавали божеству, у даному 
випадку – Аполлону.  
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Велике значення має виявлення у ІІІ стовпці Каталогу «року Аполлона» 
та року Посідея Анаксагорова, якими датований декрет IOSPE. I2. 35 
(=SEG 28: 647,2) на честь амісенського кібернета: [ἱερωμένου Ἀπόλλωνο]ς τοῦ 
μετὰ Ποσίδεον Ἀναξα[γόρου] – «В жрецтво Аполлона, (що був) після Посідея 
Анаксагорова…». Декрет надійно датується (за історичними обставинами) 
усіма дослідниками орієнтовно 100 р. до н. е. На цій підставі у табл. 3 
запропоновано як можливе звуження діапазону року Ἀπό[λλων Διός] зі 125-77 
рр. до н. е. до 105-95 рр. до н. е. (тобто, розкид у ІІІ стовпці знижений з 48 до 10 
р.).  

Так само, зіставляючи цей діапазон з I стовпцем (рік Διιστέφης Ἑστιαίου = 
325+2/-4 рр. до н. е.), можна, з застосуванням формул I-IV, виконати подальше 
уточнення кількості рядів Каталогу (116-108, Δ=8) та звуження розкиду у ІІ 
стовпці. Існують, крім того, й інші варіанти розрахунків з застосуванням 
математичної моделі Каталогу, які дозволять здобути аналогічний або ж 
близький до цього результат. 

Синхронізація II стовпця Каталогу виконується як за хронологічними 
діапазонами І стовпця, так і за хронологічними діапазонами стовпця ІІІ. Крім 
того, є можливим і пошук хронологічних діапазонів безпосередньо для ІІ 
стовпця Каталогу. Отже, в ІІІ стовпці рік Ἀπό[λλων Διός] синхронізований зі 
105-95 рр. до н. е., розташований у тому ж самому ряду в І стовпці рік Διιστέφης 
Ἑστιαίου, з урахуванням похибки, належить до 327-321 рр. до н. е. 

Виходячи з цього, виникає можливість ще більш ретельного поточнення 
хронології II стовпця Каталогу. Для цього (з використанням синхронізованого I 
cтовпця) за формулами I-IV обчислюється початкова кількість рядів: від 110 до 
115 (Δ=5). Далі, за цією кількістю рядів поточнюється хронологія II стовпця. З 
іншого боку, формування хронологічних діапазонів для ІІ стовпця пов’язане з 
розглядом декретів IG 813, IG 814, IOSPE. I2. 76, I.Olbia 28+29+123+IOSPE. I2. 
240 та присвят SEG 42:716, I.Olbia 71, IOSPE. I2. 187. 

Попередня синхронізація ІІ стовпця Каталогу дозволяє віднести його 
загалом до останньої чверті III ст. до н. е. – першої чверті II ст. до н. е. 
Реальними хронологічними діапазонами прийняті датування 220-210 рр. монет 
з легендами ΚΛΕ,  КРІ,  ідентифікованими, відповідно, з епонімами 
Κλε[όμβροτος Παντακλέους] і Κρί[τος Νικηράτου]. Доволі вузьким є й 
хронологічний діапазон 200-195 рр. до н. е. (початок II ст. до н. е.) епонімату 
Διονύσιος Ἀγρότου, брата Διόδωρος Ἀ[γ]ρότου персонажа делосського декрету 
IG XI, 4 814. 

У розглядуваному випадку також використовуються відносні датування: 
епонімат Клеомброта Пантаклова виконувався на 23 роки раніше за епонімат 
Діонісія Агрота, тобто, спостерігається відповідність абсолютних і відносних 
датувань. Крім того, отримані хронологічні діапазони для ІІ стовпця Каталогу 
повністю узгоджуються з розрахунковими значеннями, отриманими через 
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хронологію І або ІІІ стовпців. Це, – у поєднанні з графічним варіантом 
синхронізації, який враховує одночасно всі хронологічні діапазони для І, ІІ та 
ІІІ стовпців, – дає підстави вирахувати розкид для року Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου як 
215-210 рр. до н. е., а кількість первісних рядів Каталогу – як 114-108 (Δ=6) чи 
навіть 113-108 (Δ=5). 

 Таблиця 4.  
Уточнення синхронізації II стовпця Каталогу. 

 
Рік 
(+2/
-4) 

Епонім Рік Епонім Рік Епонім 

325 Διιστέφης Ἑστιαίου    215-210  Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου 105-95  Ἀπό[λλων Διός] 

 

2.4 Реконструкція первісного розміру Каталогу. Оскільки однозначно 
відчувалася необхідність як подальшого поточнення первісної кількості рядів 
Каталогу, так і підвищення рівня довідкової бази, дослідження пішло новим 
шляхом. Це шлях розроблення самої генеалогічної моделі Каталогу. З цією 
метою були використані отримані у розділі 1 теоретичні висновки про 
відповідність основному закону генеалогії розміщення в Каталозі епоніматів з 
однієї родини та можливості на цій основі вираховувати теоретичні роки 
епоніматів для епонімів другого стовпця за епоніматами їх пращурів з першого 
стовпця, подальшої оптимізації та обчислення первісної кількості рядів 
Каталогу. 

На першому етапі це завдання вирішувалось наочним графічним 
(наближеним) методом, згодом – точним аналітичним методом. Для цього була 
послідовно розглянута генеалогічна інформація про роди Батаків, Протогенів, 
Геросонів-Геродорів, Агатинів, Діонісіїв, Пантаклів-Клеомбротів та Нікоклів 
(тобто, родів, які представлені у першому та другому стовпцях Каталогу). На 
основі хронологічної інформації про виконання епонімату у першому стовпці 
розраховано очікувані роки виконання епонімату в другому стовпці Каталогу. 
На основі рішення типової оптимізаційної задачі була обчислена найбільш 
близька до реальності кількість первинних рядів Каталогу (зазначений алгоритм 
умовно названий генеалогічним методом). Побудову генеалогічної моделі 
епонімного Каталогу Ольвії наведено у табл. 5.  

Розрахункові роки виконання епонімату (табл. 5) перераховувалися на 
крайні номери рядів ІІ стовця (перший та останній) за допомогою формули (І). 
Лінія, проведена через крайні номери рядів, показала, що первісна їх кількість у 
Каталозі дорівнює 110. Отриманий результат дозволив не тільки обчислити 
первісну кількість рядів у стовпці Каталогу,  але й підтвердити цю кількість на 
основі переконливої історичної аналогії – ідентичності з розміром епонімного 
каталога Мілету, синхронізувати фрагмент Каталогу з похибкою + 2/- 4 роки за 
всіма трьома стовпцями.  
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2.5 Хронологічні квоти – нова історична реалія. Ця невідома раніше 
традиція чи закон, як побічний результат, виявлена під час математичного 
моделювання Каталогу та підтверджена подальшим моделюванням епонімних 
каталогів Мілету, Родосу та Лінду: хронологічна регламентація виконання 
епонімної посади рідними братами-вихідцями з групи елітних родин. В Ольвії 
існували хронологічні квоти у 14 та 12 років, які, на думку В. Ставнюка, могли 
бути складовою частиною договору полісних еліт. 

Таблиця 5. 

Стовпець II Каталогу з теоретичними роками епоніматів. 
  

Епоніми з ІІ стовпця 
Каталогу 

Розрахунковий рік 
виконання 
епонімату 

 

Номер ряда II 
стовпця 

Попередня 
синхронізація (табл. 4) 

Κόνων Βα[τάκου] 223 4 223-218 
Κλεόμβροτος Παντακλέους 227 5 222-217 
Μένανδρος Ἑκατωνύμου 214 11 216-211 
 Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου 207 12 215-210 
Ἱκέσιος Πολυξένου 219 13 214-209 
Στάφυλος Ἡροδώρου 205 15 212-207 

Ἱκέσιος Παντακλέους 216 16 211-206 

Διονύσιος Ἀγρότου 201 27 200-195 
Παντακλῆς Κλ[εομβρότου 197 32 195-190 
Εὔνικος Ε[ὐδώρου] 199 34 193-188 

 

2.6 Проблемні питання реконструкції місцерозташування фрагмента 
IOSPE. I2. 201 в Каталозі. Попри з’ясування загальної кількості рядів 
Каталогу, точне обчислення кількості рядів, які містяться у втрачених нині 
верхній і, відповідно, нижній його частинах, неможливе (мал.1); немає й 
належних методів точного вирішення такого завдання. Завдання вирішується 
тільки наближеними засобами, що ґрунтуються на сукупності історичних 
відомостей і математичній моделі Каталогу. Можливим здається тільки 
встановлення точних кордонів terminus post quem і terminus ante quem 
початку та terminus post quem і terminus ante quem закінчення ведення 
Каталогу. 

                                                      I        II        III 

 

Рис. 1. Можливі варіанти розміщення фрагмента IosPE. I2. 201 в Каталозі: у верхній 
(I), умовній середній (II) і нижній частинах (III). 
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2.7 Похибка синхронізації Каталогу і похибка просопографічного 
датування написів. Причина появи «несиметричної» похибки визначається 
необхідністю збереження наступності різних математичних моделей Каталогу. 
Зменшення похибки в його синхронізації можливе в майбутньому на базі 
виявлення нових, надійно датованих епіграфічних пам’яток. У дисертації 
розглянуто приклади просопографічного датування та зазначено, що воно, на 
відміну від традиційного, є об’єктивним і в декілька разів перевищує 
традиційне за точністю. Прикладом цього є датування декрету I.Olbia 
28+29+123+IosPE. I2. 240 на честь синів херсонесита Аполлонія, встановлене 
роком Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου – 215+2\-4 р. до н. е.: використовуючи традиційні 
методи, цей документ датують, зазвичай, у межах цілого століття тощо. 

 
РОЗДІЛ 3. ПРОСОПОГРАФІЯ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА 

ІСТОРІЯ ОЛЬВІЇ ПОНТІЙСЬКОЇ V СТ. ДО Н. Е. – І СТ. Н. Е. 

 3.1 Пізньоархаїчна-ранньокласична просопографія Ольвії, на жаль, є 
схематичною та фрагментарною, що зумовлено недостатньою кількістю 
джерел. Проте на базі просопографічної реконструкції фрагментованої посвяти 
I.Olbia 103 висунута гіпотеза щодо одного з ойкістів Ольвії, вихідця, вірогідно, 
з мілетського роду Археанактидів, – аналогічно, до речі, Пантикапею. 

У руслі розвитку цієї гіпотези визначено присутність у Ольвії мілетського 
роду Мольпагорів, сформульовано місце Леокса Мольпагорова (IOSPE. I2. 270) 
у родовідній гілці мілетських Мольпагорів та, на розвиток гіпотези Ю. 
Виноградова, можливу спорідненість ольвійських Мольпагорів з синопськими 
та пантикапейськими тиранами. 

Виконано умовне співвіднесення фрагментів родовідних гілок мілетських 
та ольвійських Аристократидів. Обґрунтована гіпотеза щодо віднесення серії 
графіті Тихона Гекатоклова (IGDOP 62, IGDOP 63) до мілетського роду 
Анаксимандрів. Релігійні негаразди поміж прихильниками Аполлона Дельфінія 
та Аполлона Лікаря є чи не першим громадянським суспільно-політичним 
конфліктом в Ольвії. Проте розглянута наявна просопографічна інформація 
дозволяє припустити, що цей гіпотетичний конфлікт є лише сучасною 
красивою легендою. 

 Як внесок у розроблення глобальної проблеми скіфо-ольвійських 
взаємин у V ст. до н. е., виконано порівняльне вивчення просопографічних 
компонентів з нумізматичних джерел, а також з новел Геродота про Анахарсіса 
і Скіла (Herod. ІV. LXXVІ–LXXХ). Поряд з широко відомою гіпотезою (Ὄρικος 
= Ἀριχος) запропонована гіпотеза Τύμνεω = Θύ(μνεω). Це, ймовірно, свідчить 
на користь того, що Ю. Виноградов, називав «скіфським протекторатом». Між 
тим, конкретне наповнення цього терміна на нинішньому етапі досліджень 
майже неможливе. Отже, гіпотетичні просопографічні свідчення, у поєднанні з 
відомими раніше, дають нагоду припускати, що Ольвія впродовж декількох 
десятиліть V ст. до н. е., можливо, перебувала в якийсь залежності від скіфів. 
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 Обґрунтовано об’єднання в контакті фрагментів присвяти мольпів I.Olbia 
58+IOSPE. I2. 307, яке підтверджує гіпотезу Ф. Графа (1974 р.) щодо читання 
епонімної формули ольвійських мольпів та дає можливість здійснити її 
остаточну реконструкцію. Розглянуто фрагментарну просопографічну 
інформацію з інших присвят ольвійських мольпів. 

Отримані матеріали доповнюють робочу гіпотезу Ю. Виноградова про 
недемократичне управління Ольвією орієнтовно у 440 рр. до н. е. Можливе 
синхронне переселення в Ольвію екс-тирана Синопи і аристократичних сімей 
Мілету може інтерпретуватися якимось історичним процесом. Таким чином, 
Ольвія в 440-430 рр. до н. е. в суспільному плані, ймовірно, була схожа на 
прихисток для антидемократичних елементів, які були вигнані афінянами з 
Синопи і Мілету; це дійсно може свідчити на користь існування в полісі 
тиранічного режиму.  

Тиранія в Ольвії, вочевидь, тривала близько одного століття, приблизно з 
480 до 380 рр. до н. е. Вірогідно, до тиранічних сімей Ольвії належали 
Археанактиди, Анаксимандри, Аристократиди та Мольпагори. На жаль, 
просопографічні відомості, що стосуються цих сімей у VІ-V ст. до н. е., вкрай 
незначні.  

Історія клану Аристократидів підтверджує його потужний економічний 
потенціал, характерний для більшості відомих тиранічних родів. Якісь 
конкретні події пов’язані з появою тиранічної влади в Ольвії невідомі. На нашу 
думку, достатньо послідовно та переконливо (із залученням аналогій з інших 
держав античного світу) гіпотеза щодо виникнення та функціонування тиранії в 
Ольвії була сформульована Ю. Виноградовим.  

Рід Мольпагорів, який, імовірно, пов’язаний з тираном, з ІV ст. до н. е. в 
Ольвії вже не засвідчується. Серед інших, можлива гіпотеза про те, що 
Мольпагори дійсно виконували посади айсімнета мольпів в Ольвії, як вважає 
В. Яйленко, мали відношення до тиранії і були вигнані (або ж виїхали) на межі 
V-ІV ст. до н. е. (разом з Аристократидами?). Як варіант, Мольпагори могли 
переїхати в Пантикапей і до Ольвії більше не поверталися – на відміну від 
Аристократидів, які, згідно з Каталогом та просопографічною інтерпретацією 
defixio SEG 50:702,IV, повернулися орієнтовно у 350-344 рр. до н. е.  

Тиран і Панське-І. Серед інших, існує припущення про те, що група 
опозиціонерів, як вважається, добровільно виїхала з Ольвії близько 380 рр. до 
н. е. та заснувала, відповідно неодноразово засвідченій в грецькій історії 
подібній практиці, власний центр влади поряд з ольвійським прикордонням – 
поселення Панське-І. Історіографія цього питання pro et contra – досліджена. 

Існує декілька непрямих аргументів на користь того, що, принаймні, 
Аристократиди дійсно перебували саме на поселенні Панське-І. Перший – це 
хронологічні відповідності: поява цього роду в Ольвії з 350-344 рр. до н. е., що 
фіксується частим виконанням його представниками епонімної посади, 
синхронним припиненню першого, так званого «ольвійського», періоду життя 
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цього поселення і його загибелі в пожежі. Це дає деякі підстави припускати, що 
Аристократиди приблизно через 30-35 років повернулися до Ольвії, рятуючись 
від небезпеки. Найвірогідніше, їх повернення якимось чином було попередньо 
погоджене з Леократідами-Евресибіадами, які контролювали ситуацію в Ольвії 
в цей період. Поряд з цим, нещодавно була запропонована гіпотеза щодо 
варіанту інтерпретації відомого графіто Λεωκράτης з Панського-І як прокляття, 
адресованого сину тираноборця Леократу Евресибієву. Уявляється, одначе, 
доцільним на нинішньому етапі відкласти гіпотезу про заснування Панського-I 
ольвіополітами та укриття тут прихильників тирану на майбутнє – до наступних 
додаткових документальних знахідок на її користь. Вирішення цих питань, 
очевидно, має базуватися на комплексному дослідженні і виходить за рами 
запропонованих просопографічних студій.  

3.2 Просопографія і суспільно-політична історія Ольвії 
пізньокласичної-ранньоелліністичної доби (друга чверть IV – перша 
чверть ІІІ ст. до н. е.). Підтверджена гіпотеза В. Рубана про початок ведення 
Каталогу після повалення тиранії. Запропонована гіпотеза про те, що усунення 
тирана від влади в Ольвії є своєрідним «палацовим» переворотом. Ольвія після 
повалення тиранії орієнтовно у 380 рр. до н. е. характеризується зростанням 
впливу клану тираноборців Леократидів-Евресибіадів-Леопрепидів, Діонісіїв та 
Пантаклів-Клеобротів. Розглянуто просопографічні відомості з написів та 
монет другої-третьої чверті IV ст. до н. е.  

Повернення в Ольвію Аристократидів відбулося вже у 350-344 рр. до н. е. 
Розгорнуті просопографічні дослідження магічного напису SEG 50:702,IV 
вводять у науковий обіг невідому сторінку історії: з середині IV ст. до н. е. 
почався новий (латентний) етап кланової боротьби Діонісіїв та Аристократидів. 
Неабиякий вплив у Ольвії у цей період здобули сини тираноборців.  

Запропонована низка нових просопографічних гіпотез щодо взаємин 
Ольвії і Зопіріона: просопографія в ранніх «борисфенах», страта (?) Адрастів – 
представників «п’ятої колони», розглянуто просопографічні відомості зі 
стінобудівних написів, присвяти жерців Евресибія та Леократа, кланові 
об’єднання жерців та культ Героя в Ольвії, виконано просопографічні 
реконструкції присвяти IOSPE. I2. 161, графіто фіаситів-Бореїків, надгробних 
написів Епікрата Ісократова та Нікоклів. Виявлено у Каталозі непряме 
свідчення облоги Ольвії македонським військом та ознаки короткочасного 
існування радикальної демократії. Вперше досліджена просопографічна 
складова наративних джерел щодо видатних ольвіополітів. Завершують цей 
розділ уперше виконані просопографічні дослідження великої групи магічних 
написів Ольвії та встановлено її взаємний зв’язок з Каталогом, поточнено 
датування тощо. Один з головних висновків – магічні написи ольвійського 
поліса, видані пізніше раннього ІІІ ст. до н. е., повністю відсутні, що збігається 
з магічною практикою Афін.  
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3.3 Просопографія і суспільно-політична історія Ольвії періоду кризи 
(друга чверть ІІІ ст. до н. е. – перша половина ІІ ст. до н. е.). Вперше 
пропонується обґрунтована просопографічна та хронологічна модель подій 
декрету IOSPE. I2. 32 на честь Протогена на основі хронології активності 
вісьмох історичних осіб: Протогена, Геросона, Геродора, Плістарха, 
Аристократа, Димокона, Конона і Форміона. Події декрету відбувалися у 280-
240 рр. до н. е. Розглядається процес моделювання хронології на прикладі 
найвідомішої особи Ольвії – громадянина Протогена. Наявність імен родичів 
Протогена в Каталозі означає, що сам Протоген теж був епонімом. Згідно з 
генеалогічними розрахунками, Протоген жив на одне покоління пізніше за 
свого батька Геросона (294 - 30 = 264 р. до н. е.), на два покоління пізніше за 
свого діда, епоніма 324 р. до н. е. Протогена Евдорова (324 - 30 × 2 = 264 р. до 
н. е.) і на три покоління пізніше за 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 два 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 відомостей про його пращурів і нащадків. Діапазон 
активності обчислюється як ± 15 років від піку (273-243 рр. до н. е.), хоча 
можливим є й його розширення, наприклад, до ± 20 років (278-238 рр. до н. е.). 
Декрет IOSPE. I2. 32 видано орієнтовно 230 р. до н. е.  

У цьому розділі розглянуто й низку інших епіграфічних документів та 
монет Ольвії: IOSPE. І2. 24, 27, 178, 179, 188, 186, 189, 277, I.Olbia 15, 18, 31, 69, 
72, SEG 42:718, 50:702,II, ІGDOР 104, 106 тощо. Розглянуті нові факти щодо 
кланової боротьби у Ольвії між Діонісіями, Леократидами-Евресибіадами, 
Пантаклами-Клеомбротами та Аристократидами, які супроводжувались актами 
damnatio memoriae деяких написів. У розвиток гіпотези В. Кожокару 
просопографічно підтверджено ольвійське походження декрету ISсM I 65 з 
Драгомірни. Ймовірно, посольство Ольвії до Візантія було здійснене не пізніше 
за 80-70 рр. III ст. до н. е. В цьому випадку відправку та діяльність посольства, 
певною мірою, треба пов’язувати з початком активності галатів. Така дата 
свідчить на користь тлумачення фрази Ὀλατικός πόλεμος з декрету як Γαλατικός 
πόλεμος, тобто, «Галатська війна», що, до речі, є відголоском декрету на честь 
Протогена. 

 Декрет про стягування (боргу) 240 рр. до н. е. вперше введено у науковий 
обіг. За деякими ознаками цей декрет є частиною (без контакту) декрету I.Olbia 
19+32 (= SEG 28:649) про відправку посольства. 

 Виконано дослідження щодо власників шедеврів елліністичної 
скульптури, яка прикрашала елітні помешкання ЗК-1 і ЗК-2.  

 Не ставлячи за мету розкрити різноманіття зв’язків Ольвії та Херсонесу, 
розглянуто просопографічні відомості про херсонеситів у Ольвії. 
Запропоновано датування декрету на честь синів херсонесита Аполлонія роком 
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Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου. Інтерпретована база статуї IOSPE. I2. 196 та встановлено її 
зв’язок з діяльністю одного з синів Аполлонія. Зазначено перспективність 
порівняльних хронологічних досліджень декретів ольвійського полісу на честь 
херсонеситів та херсонеського амфорного таврування з метою возз’єднання 
локальних хронологій Ольвії, Херсонесу та Понту.  

Посвята IOSPE. I2. 163 Аполлону Дельфінію, що має чималі втрати, 
доповнена методом просопографічної реконструкції ім’ям епоніма 217 р. до 
н. е. Μῦς Βοσπορίχου. 

Завершення карбування «борисфенів» (просопографічні аспекти), на 
підтвердження гіпотез О. Зографа, Н. Фролової та М. Абрамзона, віднесено 
майже до 210 рр. до н. е., згідно з інтерпретацією монограм на прикінцевих 
випусках «борисфенів» іменами магістратів, що були епонімами: ΜΒ – Μ(ῦς) 
Β(οσπορίχου), ΜΕ – Μ(ένανδρος) Ἑ(κατωνύμου) та деяких інших. Зазначимо, що 
П. Каришковський, діючи виключно у рамах ономастики, не знайшов імен, що 
відповідають скороченню ΜΒ. 

Просопографічна інтерпретація декрету I.Оlbia 24, очевидно, пов’язана з 
виконанням епонімної посади Νουμήνιος Ἱκέσιου у 203 р. до н. е. 
Просопографічна інтерпретація декрету IOSPE. I2. 76 колегії Семи дозволила 
поточнити датування пам’ятки: 217-207 рр. до н. е. Особливість досліджень 
декрету IOSPE. I2. 76 полягає у тому, що члени колегії Семи були лише 
родичами епонімів, тобто їх імена відсутні в Каталозі. 

Запропоновано новий варіант просопографічної інтерпретації монет 
ΒΑΕΙ  (з варіантами) та вказано на необхідність подальших досліджень цього 
скорочення.  

Розглянуто й побічні матеріали дослідження, результати аналізу яких, 
додатково, підтверджують правильність модельованого хронологічного ряду 
написів: виявлено особливості використання граніту в написах першої 
половини ІІ ст. до н. е., застосування «лунарної» сигми у лапідарних пам’ятках 
230-210 рр. до н. е., фонетичні явища в лапідарній палеографії Ольвії 250-225 
рр. до н. е., зокрема – застосування асимільованих форм перед губними β, π (у 
тому числі, артиклів τήμ, τῶμ, τόμ). 

Результати розгляду побічного матеріалу підтверджують перспективність 
подальших досліджень хронологічного ряду написів, зокрема, в ольвійській 
лапідарній палеографії. Аналіз ольвійської просопографії у написах інших 
держав античної доби надав можливість здобути нову інформацію стосовно 
використання в давньогрецькій ойкумені подвійної назви Ольвійського полісу. 
За результатами цього аналізу спростовується інтерпретація фрагментованого 
рядка Τ  ̓Ο[.....] з відомого афінського топонімічного переліку платників форосу 
425/424 рр. до н. е., в якому деякі дослідники вбачають присутність назви міста 
– «Ольвія». У вказаному реєстрі Ольвія, найвірогідніше, згадується як 
«Борисфен». 
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3.4 Просопографія і суспільно-політична історія Ольвії 
пізньоеліністичної доби (кінець ІІ ст. до н. е. – перша чверть І ст. до н. е.). 
Виконано просопографічну інтерпретацію групи написів часів Мітрідата VI 
Евпатора: ІІІ стовпець Каталогу, декрети IOSPE. I2. 33, на честь амісенського 
кібернета IOSPE. I2. 35, Стефана, сина Олександра I.Olbia 26+, сина Зобія SEG 
34:759, фрагменти I.Olbia 36 та I.Olbia 38, посвяти I.Olbia 74, Матері богів 
IOSPE. I2. 192, Аресу I.Olbia 75= SEG 42:708, Полімеда Каллісфенова? I.Olbia 
76. 

Розглянуто нове історичне джерело – срібну монету з монограмою 
Стефана, сина Олександра зі Смірни, вірогідно, неофіційного представника 
Мітрідата в Ольвії. Виявлено, що ольвійські написи з епонімною датовочною 
формулою об’єднуються у єдину хронологічну групу кінця ІІ – початку І ст. до 
н. е. 

Введення епонімних формул на межі II–I ст. до н. е. свідчить про те, що 
Мітрідатом VI Евпатором в Ольвії здійснювалась цілеспрямована підготовка до 
переходу міста на «віфінсько-боспорську» еру; випуск групи написів з 
епонімною датовочною формулою потребував подальшої фіксації в камені і 
епонімного Каталогу. Встановлення «віфінсько-боспорського» царського 
літочислення в Ольвії, тобто завершення ведення епонімного Каталогу IOSPE. 
I2. 201, згідно з його третім стовпцем, сталося не раніше 95+2/–4 р. до н. е., що 
співпадає з думкою О. Габелка. Підтверджує цю гіпотезу датована вже 220 р. 
нової ери (78/77 рр. до н. е.) посвята SEG 55: 855 Діогена Тіеєва. Передбачаючи 
одночасове введення «віфінсько-боспорської» ери і в інших причорноморських 
полісах, підвладних Мітрідату, можна сподіватись на те, що й фанагорійський 
декрет SEG 41:625 про найманців (88/87 р. до н. е.) датується вже вказаною 
царською ерою. Тривалий процес підготовки до впровадження нового 
літочислення, ймовірно, зумовлений обережною політикою «раннього» 
Мітрідата щодо Ольвії, обмеженою, на той час, лише присутністю в місті 
неофіційних його представників та, вірогідно, без дієвого втручання у 
внутрішню політику поліса. Також, як варіант, пропонується гіпотеза про те, 
що Мітрідат чекав на «ювілейний» 200 р. «віфінсько-боспорської» ери (97/96 
рр. до н. е.) для введення нового літочислення на нових, підлеглих територіях. 
Отже, локальне літочислення Ольвії, Херсонесу та деяких інших полісів 
орієнтовно у 95 р. до н. е. було замінено на єдину загальну «віфінсько-
боспорську» царську еру. 

Деякі фонетичні особливості написів Ольвії, що швидкоплинно з’явились 
у лапідарній епіграфіці кінця ІІ – початку І ст. до н. е., поряд з епонімними 
датувальними формулами, зумовлюють можливість висунення гіпотези про 
існування певного нагляду за виданням державних актів з боку неофіційних (?) 
представників Мітрідата, замість традиційного секретаря Ради, що дещо 
порушує наявне уявлення про «м’якість» раннього етапу боспорського 
протекторату над Ольвією.  
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3.5 Просопографія післягетської Ольвії (вступ). Представлені 
матеріали мають статус попереднього дослідження теми. Загальні положення 
ілюструють просопографічні відмінності догетської та післягетської Ольвії, 
зокрема – появу у написах перших століть н. е. іраномовних імен, повсюдне 
запровадження традиції наслідування сином імені батька тощо. 

На прикладі напису I.Olbia 90 проведена перевірка висунутого вище 
теоретичного положення щодо можливості застосування спадкоємності 
родових імен до просопографічних досліджень післягетських написів. 
Запропоновано нове датування декрету IOSPE. I2. 34 на честь Нікерата Папієва, 
(на відміну від сталого в науці датування 200-180 рр. до н. е.), початком другої 
половини І ст. н. е. (гіпотеза знайшла повну підтримку з боку А. Аврама). 

 
ВИСНОВКИ 

У Висновках наведено загальні результати дослідження, що виносяться 
здобувачем на захист. 

У дослідженні вперше в антикознавстві побудовано основи просопографії 
політичної і культової еліт ольвійського полісу, в контексті його суспільно-
політичної історії, на базі синхронізації та реконструкції епонімного Каталогу 
IOSPE. I2. 201 (календаря) та у безпосередньому взаємозв’язку з іншими 
джерелами (пам’ятки епіграфіки, нумізматики тощо).  

1.У тому числі:  
- проаналізовано і систематизовано джерельну базу дослідження. 

Виявлені інформативні особливості окремих груп джерел (наративні джерела, 
лапідарні написи, монети, графіті, магічні написи тощо). Каталог епонімів 
Ольвії відрізняється від інших документів наявністю величезного 
інформаційного потенціалу щодо хронології та просопографії.  

- здійснено критичний аналіз історіографії Каталогу IOSPE. Ι2. 201. 
Встановлено, що майже тридцятирічна пауза в його дослідженні зумовлена 
об’єктивними обставинами, і в першу чергу тим, що можливості традиційних 
методів дослідження стародавніх написів були, щодо цього документу, 
практично вичерпані. Розглянуто історіографію суміжних проблем, зокрема –
уявлень про етнічний та соціальний склад населення Ольвії, його взаємин з 
навколишніми варварськими народами, а також суспільно-політичної історії за 
античної доби, зокрема – політичної боротьби, виникнення тиранії (на прикладі 
Афін). Наведена історія хронологічних пошуків тощо. 

Для подальших досліджень Каталогу запропоновано відповідні 
теоретико-методологічні засоби, у тому числі:  

- виявлення основних системних властивостей та побудова математичної 
моделі Каталогу на основі простої матриці. Запропоновано новий принцип 
синхронізації стародавніх календарів, зафіксованих у стовпцях; принцип 
синхронізації полягає у використанні властивостей матричної моделі (які 
неможливо спростувати) та одночасному застосуванні чисельних 
хронологічних діапазонів за браком хронологічного репера. Запропоновано та 
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підтверджено просопографічний підхід до ідентифікації історичних осіб, 
згаданих у епіграфічних пам’ятках та монетах: замість теоретично можливих у 
рамах ономастики численних омонімів використовуються тільки імена 
реальних історичних постатей, в тому числі – присутніх у епонімному Каталозі 
та/або пов’язаних з ним інших епіграфічних пам’ятках;  

- побудова теоретичних принципів хронологічної реконструкції лакун 
Каталогу та початкового розміру Каталогу. Були виявлені спільні особливості 
формування епонімних каталогів Мілету та Ольвії, перед усім – їх відповідність 
основному закону генеалогії. Це надало змогу розробити універсальний метод 
для виконання хронологічних розрахунків у лакунах Каталогу та визначення 
початкового розміру фрагментованого (одночасно у верхній та нижній 
частинах) календаря Ольвії IOSPE. I2. 201 шляхом обчислення теоретично 
можливих років виконання епонімної посади для жерців з другого стовпця 
календаря на основі років виконання посади їх пращурами з першого стовпця, з 
подальшою оптимізацією розрахунків.  

Запропоновано теоретичні основи дослідження просопографії Ольвії 
пізньоархаїчної-класичної доби (остання чверть VI – перша чверть IV ст. до 
н. е.). Вони полягають у ретроспективному аналізі Каталогу та застосуванні 
епонімного каталогу Мілету. Запропоновано й теоретичні принципи щодо 
вивчення просопографії післягетської Ольвії, які, в першу чергу, полягають у 
застосуванні спадкоємності родових імен. 

Впроваджено нові інструменти дослідження писемних джерел Ольвії, а 
саме: просопографічне датування, просопографічна реконструкція та 
просопографічна інтерпретація. Так, новий підхід до датування епіграфічних 
пам’яток Ольвії полягає у заміні традиційного палеографічного датування 
напису (або монети) хронологічним діапазоном активності історичної особи 
(групи осіб), що згадується у цій пам’ятці. Вперше розроблено моделі 
життєдіяльності як історичної особи, так і групи історичних осіб – мешканців 
Ольвії: пік, діапазон активності та перетинання інтервалів активності, обчислені 
через перерахунок на потрібне покоління років виконання епонімної посади 
пращурами та нащадками цієї історичної особи (групи осіб). 

2. У Другому розділі, з опорою на попередні теоретичні розробки, було 
визначено декілька еквівалентних шляхів для досягнення мети, з застосуванням 
наявних джерел; встановлено, що вибір того чи іншого шляху не впливає на 
остаточний результат; не впливає на остаточний результат і вибір інструментів 
побудови синхронізації (розрахунковий, табличний, графічний). Це свідчить 
про високу надійність результатів дослідження. Зрештою, в результаті 
застосування численних джерел, використання властивостей матричної 
математичної моделі, заміни хронологічного репера великою кількістю 
хронологічних діапазонів та просопографічним підходом до ідентифікації 
історичних осіб вперше змодельована синхронізація Каталогу (календаря) 
IOSPE. I2. 201 з припустимою для історичних досліджень похибкою: +2\-4 рр. 
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 Важливим здобутком роботи є обґрунтування реального хронологічного 
репера Каталогу. Цей репер був віднайдений на етапі завершення синхронізації, 
ним став 329 р. до н. е. – рік Каллініка Філоксенова. Цього року вірогідний 
родич Каллініка Філоксенова, якийсь собі Каллінік Евксенів, згідно з античною 
традицією заміни у грошовому обігу золота на свинець під час облоги, 
організував короткочасне карбування унікальних свинцевих (облогових) монет 
з монограмою , яку треба читати не традиційно, як ЕК, а, навпаки, як КЕ, 
тобто, Κ[αλλίνικος] Ε[υξένου]. Не менш важливим етапом дослідження 
є обґрунтування «року Аполлона» у синхронізації III стовпця, тобто знахідка в 
Каталозі хронологічної опори для датованого у вузькому хронологічному 
діапазоні декрету IOSPE. I2. 35 на честь амісенського кібернета.  

Подальшим етапом стало виконання реконструкції початкового розміру 
Каталогу, зокрема – побудови генеалогічної моделі Каталогу. Водночас, вперше 
було доведено, що розмір епонімних каталогів Мілету та Ольвії збігається: 110 
рядів. 

У процесі математичного аналізу властивостей Каталогу виявлено 
невідомі раніше хронологічні квоти (умовна назва). Засвідчено, що це явище 
було притаманним і епонімним каталогам інших полісів античного світу, 
зокрема – Мілету, Лінду, Родосу. Хронологічні квоти являють собою 
хронологічну регламентацію виконання епонімної посади рідними братами з 
елітних родин. У цьому контексті має сенс гіпотеза В. Ставнюка, згідно з якою, 
хронологічні квоти відображають існування суспільно-політичних 
домовленостей між представниками вищої еліти полісів. 

 Визначено шлях подолання проблемних питань щодо місцерозташування 
фрагмента IOSPE. I2. 201 в Каталозі. Таким шляхом може стати 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 в руслі суспільно-політичної історії 
Ольвії Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. здійснена у третьому розділі і 
включає в себе: 

 - пізньоархаїчну-ранньокласичну просопографію Ольвії. У цьому розділі 
розглянуто переважно гіпотетичні відомості про одного з ойкістів Ольвії та 
фрагментарну інформацію щодо групи аристократичних сімей, спростовано 
гіпотезу щодо виникнення конфлікту переселенців на релігійній основі, 
запропоновано основи просопографії архаїчної та ранньокласчної доби за 
участю, вірогідно, вищої еліти Мілету та скіфської верхівки. Отримані 
матеріали свідчать, переважно, на користь думки Ю. Виноградова стосовно 
залежності Ольвії від скіфів, але характер цієї залежності і механізми втручання 
скіфів у політику поліса сьогодні залишаються нез’ясованими. Вперше з 1974 р. 
підтверджено гіпотезу Ф. Графа та виконано остаточну реконструкцію 
посвятної (епонімної) формули ольвійських мольпів. Висвітлені та 
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проаналізовані основні гіпотези щодо походження та взаємин тиранічних 
кланів та кланів тираноборців у Ольвії.  

 - просопографію і суспільно-політичну історію Ольвії пізньокласичної- 
ранньоелліністичної доби (друга чверть IV – перша чверть ІІІ ст. до н. е.). У 
руслі підтвердження гіпотези В. Рубана встановлено, що завершення 
літочислення Ольвії за айсімнетами мольпів та початок літочислення за 
жерцями Аполлона Дельфінія (тобто епонімного Каталогу) відносяться до 380 
рр. до н. е., хронологічно збігаючись, найвірогідніше, з усуненням тиранії 
шляхом «палацового перевороту». У плані подальшого розвитку досліджень 
Ю. Виноградова запропонована просопографічна гіпотеза про виїзд з Ольвії 
представників тирана – Мольпагорів (мабуть, у Пантикапей) та Аристократидів 
(вірогідно, на Панське-1). Запропонована інтерпретація графіто Леократа з 
Панського-1 як прокляття синові тираноборця. Опрацьована просопографія 
родин (Евресибіади, Леократиди, Пантакли-Клеомброти), які стали на чолі 
ольвійського полісу та їх взаємин з Аристократидами, які, вірогідно, у 350-344 
рр. до н. е. повернулися з Панського-1. Здійснюється просопографічна 
інтерпретація монет та лапідарних написів відповідного періоду та в той же час, 
висвітлюється роль Аристокритидів-Сократидів у подіях, пов’язаних з осадою 
Ольвії армією Зопіріона. Підтверджено гіпотезу П. Каришковського про 
можливу дату початку карбування бронзових монет «борисфенів». На підставі 
виконання епонімної посади маловідомими епонімами, знаходить 
підтвердження думка Ю. Виноградова щодо перемоги в Ольвії радикальної 
демократії у так зв. «післязопіріоновський» період. Ці гіпотези дещо доповнені: 
радикальна демократія в Ольвії існувала нетривалий час; гіпотезу щодо 
виникнення гентільних релігійних об’єднань після повалення тиранії 
спростовано. Запропоновано нові бачення щодо культу Героя в Ольвії. 
Доведено існування «п’ятої колони» у період облоги міста (зокрема, рід 
Адрастів) та її подальшу страту. По-новому потрактовується роль місцевих 
племен у подіях ольвійсько-македонської війни під час зняття облоги Ольвії 
Зопіріоном та початок експлуатації полісу довколишніми племенами. Виконано 
просопографічні дослідження великої групи магічних написів Ольвії, 
пов’язаних з судочинством, встановлена їх роль у суспільно-політичній 
боротьбі кланів, окреслені хронологічні рами їх використання. 

 - просопографію і суспільно-політичну історію Ольвії періоду кризи 
(друга чверть ІІІ до н. е. – перша половина ІІ ст. до н. е.). Вперше надана 
розгорнута просопографічна модель подій декрету на честь Протогена та 
окреслена їx хронологія. Просопографічно доведено ольвійське походження 
декрету з Драгомірни на честь архітектора з Візантія. Цей декрет необхідно 
розглядати як своєрідне доповнення до декрету на честь Протогена. Поряд з 
цим, для аналізу залучено велику кількість побічних матеріалів, пов’язаних з 
синхронізацією Каталогу. Результати здійсненого аналізу цілком успішно 
використовуються на практиці. Так, у розвиток досліджень Ю. Виноградова та 
П. Каришковського, підготовлено базу для розробки поточненої схеми 
ольвійської лапідарної палеографії IV-I ст. до н. е.; введено у науковий обіг 
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групу нових різновидів монет, лапідарних та магічних написів Ольвії; 
досліджено фонетичні явища у лапідарній палеографії, культ річкового 
божества тощо). Окреслено питання боротьби кланів, що супроводжувалися 
damnatio memoriae пам’яток Діонісіїв та їх вигнанням орієнтовно у 260 р. до 
н. е. та поверненням близько 230 рр. до н. е. Введено в науковий обіг декрет про 
стягнення (боргу), надана просопографічна інтерпретація великої групи 
написів, у тому числі – декрету на честь синів херсонесита Аполлонія, декрету 
про жертвопринесення, декрету на честь Діонісія Тагонова і потужної 
херсонеської діаспори в Ольвії тощо. Наводиться новий варіант розв’язання 
проблеми стосовно часу завершення карбування «борисфенів» та 
формулюється просопографічна інтерпретація щодо деяких монетних 
скорочень.  

 - просопографію і суспільно-політичну історію Ольвії пізньоеліністичної 
доби (кінець ІІ ст. до н. е. – перша чверть І ст. до н. е.). На підтвердження 
реконструкції П. Каришковського декрету на честь амісенського кібернета і 
реконструкції Т. Кніпович і Е. Леві декрету на честь сина Зобія в епонімному 
каталозі Ольвії знайдені відповідні роки Аполлона, Посідея Анаксагорова та 
Анаксімена. Спростовано нинішнє уявлення про відносну самостійність Ольвії 
в період «раннього» протекторату Мітрідата VI Евпатора в Ольвії на межі ΙΙ-Ι 
ст. до н. е.; зафіксовано фактичне керування ольвійською державою 
неофіційними представниками царя. Простежено ініційований Мітрідатом VI 
Евпатором процес підготовки Ольвії (та, найвірогідніше, інших підвладних 
цареві Понтійських держав) до переходу на «віфінсько-боспорську» еру, через 
введення в лапідарні написи епонімної датувальної формули. Встановлено, що 
одночасовий перехід до нової «віфінсько-боспорської» ери у підвладних 
Мітрідату понтійських полісах, а з тим і завершення ведення Каталогу (його 
фіксація), відбулось у 95+2/-4 р. до н. е., що цілком збігається з думкою 
О. Габелка з цього приводу. 

 - просопографію післягетської Ольвії (початок періоду). Головним 
досягненням у дослідженні просопографії окресленого хронологічного етапу є 
практичне обґрунтування можливості застосування спадкоємності родових імен 
та гіпотеза щодо датування декрету на честь Нікерата Папієва початком другої 
половини першого століття н. е.  

У Додатках вперше запропонована єдина хронологічна та 
просопографічна платформа для дослідження будь-яких писемних джерел з 
Ольвії та суспільно-політичної історії Ольвії V ст. до н. е. – I ст. н. е., яка 
представлена щорічними коментарями до синхронізованого календаря, 
гіпотетичної «робочої схеми» взаємин головних родів, фрагментів родовідних 
гілок головних та другорядних родів, віртуального хронологічного ряду написів 
Ольвії V ст. до н. е. – I ст. н. е., просопографічної інтерпретації монетних 
скорочень та монограм, переліку характерних родових імен. 

Отримані результати можуть бути кваліфіковані як новий науковий 
напрям досліджень ольвійського полісу.  



 33 

 Достовірність отриманих результатів базується на таких надійних 
чинниках, як фундаментальні властивості матриці, котрі неможливо 
спростувати, а також на основному законі генеалогії та наявності декількох 
шляхів виконання дослідження, які в підсумку призводять до однакового та 
єдиного висновку. Головним аргументом достовірності всієї сукупності 
отриманих результатів є те, що вони створюють цілісну несуперечливу систему 
та, переважно, відповідають даним, отриманим нашими попередниками. В свою 
чергу, з’являється й реальна можливість їх подальшої наукової доробки та 
поточнення.  
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Ніколаєв М.І. Просопографія політичної та культової еліти Ольвії 
Понтійської V ст. до н. е. – І ст. н. е. (на основі синхронізації епонімного 
каталогу IOSPE. I2. 201). – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 
спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2016. 

Ольвія Понтійська є одним з найзначніших давньогрецьких полісів 
Північного Причорномор’я. У процесі її дослідження знайдено величезну 
кількість різноманітних письмових джерел: лапідарних написів, графіті, 
керамічних штампів, магічних заклять, що є основою для побудови 
просопографії та історії цього полісу. На жаль, до цього часу ці пам’ятки 
датовані дуже приблизно; традиційний інструментарій датування стародавніх 
написів (палеографічний, діалектологічний тощо) має точність близько одного 
століття, процес застосування цих інструментів є чималою мірою суб’єктивним. 
Тим часом, хронологічною основою побудови історії Мілету, Афін, Родосу 
тощо стала синхронізація відповідних календарів. На жаль, запропонована у 
1980-х рр. Ю. Виноградовим та В. Рубаном інтерпретація каталогу громадян 
IOSPE. I2. 201 як ольвійського календаря упродовж майже 30 років не дала 
жодних результатів. Це обумовлено як браком хронологічного репера, так і 
вичерпанням можливостей традиційних методів дослідження стародавніх 
написів. Проте в останні роки в історичні дисципліни активно проникають 
загальнотехнічні методи системного аналізу та математичного моделювання. 
Дисертація присвячена розв’язанню проблеми, що традиційно вважалася 
«нерозв’язною»: побудові єдиної хронологічної основи просопографії та 
суспільно-політичної історії Ольвії Понтійської через синхронізацію та 
реконструкцію епонімного календаря IOSPE. I2. 201 (тобто, порокового 
переліку ольвійської еліти) з застосуванням сучасних технологій. 
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 Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные 
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 Ольвия Понтийская является одним из самых значительных 
древнегреческих полисов Северного Причерноморья. В процессе ее 
исследований найдено огромное количество разнообразных письменных 
источников: лапидарных надписей, граффити, магических заклятий – основы 
построения просопографии и истории этого полиса. К сожалению, до сих пор 
эти памятники датированы весьма приблизительно; точность традиционного 
инструментария датировки древних надписей (палеографического, 
диалектологического и т.д.) составляет около одного века, процесс применения 
этих инструментов отличается субъективным характером. Известно, что 
хронологической основой построения социально-политической истории 
Милета, Афин, Родоса стала синхронизация их календарей. Между тем, 
предложенная в 1980-х гг. Ю. Виноградовым и В. Рубаном интерпретация 
каталога граждан IOSPE. I2. 201 как ольвийского календаря на протяжении 30 
лет не дала никаких результатов. Это обусловлено как отсутствием 
хронологического репера, так и исчерпанием возможностей традиционных 
методов исследования древних надписей. В последние годы, однако, в 
исторические дисциплины активно проникают общетехнические методы 
системного анализа и математического моделирования. Диссертация посвящена 
решению проблемы, которая традиционно считалась неразрешимой: 
построению объективной хронологической основы просопографии и 
социально-политической истории Ольвии Понтийской – синхронизации и 
реконструкции эпонимного календаря IOSPE. I2. 201 (т.е. погодового списка 
ольвийской элиты) с применением современных технологий.  

Ключевые слова: Ольвия, синхронизация и реконструкция календаря, 
политическая и культовая элита, просопография, датировка, социально-
политическая история. 
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historical disciplines / Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences 
of Ukraine – Kyiv, 2016. 

Olbia Pontica is one of the most important ancient Greek city-states of the 
Northern region of the Black Sea. The research of Olbia has been being carried out 
for almost two centuries. A huge number of written sources has been found: lapidary 
inscriptions, graffiti, ceramic stamps, magic spells and others. Unfortunately, all this 
heritage is dated inaccurately (untruly). It has not been also considered on the 
position of chronology and prosopography. Traditional instruments of ancient 
inscriptions dating (palaeographical, dialectological, etc) have an accuracy of about a 
century, the process of application of these tools has significant subjective elements. 
The absence of the unified chronological ground (as well as inaccuracy of existing 
methods of studying Olbian inscriptions) causes the endless debates. Also, there is no 
information about generic composition of Olbian communities and their relationship 
with each other for centuries (that is the foundations of Olbian prosopography). 
Meanwhile, the chronological basis for the construction of social and political history 
of Miletus, Athens, Rhodes etc has become the discovery of the calendar having 
created a powerful "breakthrough" in chronological, prosopographical and historical 
studies of these states. Unfortunately, the hypothesis of Yu. Vinogradov and V. 
Ruban about the diachronic nature of the catalog of citizens of Olbia Pontica IosPE. 
I2. 201(i.e. the calendar of Olbia Pontica), proposed in the 1980s - for nearly 30 years 
had not given any results. This is caused by the lack of chronological rapper and the 
exhaustion of possibilities of traditional methods of ancient inscriptions study. 
Meanwhile, in recent years, general technical methods of system analysis and 
mathematical modeling actively penetrate the historical disciplines. The dissertation 
is devoted to the of synchronization and reconstruction of the calendar of Olbia 
Pontica with the use of modern technologies and creating the objective and united 
chronological basis of social and political history and prosopography of Olbia 
Pontica. The materials obtained are characterized as a new scientific direction of 
studies of Olbia Pontica. The theoretical basis and principles of Olbian 
prosopography were created and some new research tools were introduced 
(prosopographic interpretation, reconstruction and dating), systematic cources of 
calendar synchronization, prosopography and social-political history of the V 
centuries BC – I centuries AD were offered. The prosopographic interpretation and 
reconstruction have also been done, the revision of the traditional dating of basic 
lapidary inscriptions, graffiti, coins, magical inscriptions and ceramic stamps is 
offered as well. (For example: the decree IosPE. I2. 32 in honor of Protogen is dated 
on 230 years century BC, the decree IosPE. I2. 34 in honor of Nikerat is dated on 50-
60 years century AD, the decree I.Olbia 28+29+123+IosPE. I2. 240 in honor of sons 
of Apollonius is dated on 215+2\-4 years century BC, decree IosPE. I2. 35 (=SEG 
28: 647,2) in honor of Amice сybernet is dated on 105 year century BC (year of 
Ἀπό[λλων Διός]), honorific decree I.Olbia 17+21+30+120 (= SEG 34:759) is dated 
on 97 year century BC (year of Ἀν[αξιμένους]) also the prosopographic 
reconstruction  of  dedication  I.Olbia 168: [Ἱερεῖς]  Λεω[κράτου], [Διονύσιος  
Ἀριστεί]δου,    [Ἀγαθῖνος   Ἀντιμήστ]ορος, Στ[άφυλος Ἡροδώρου]). The historical 
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conditions of the beginning and the end of administration of eponyms Olbian 
calendar are established. The fragments of genealogical branches of “primary” and 
“secondary” elite sorts of Olbia are constructed. Relative dating (lines number 
difference) was widely used in the course of research. The calendar size is 
reconstructed based on matrix and genealogical models and makes up 110 lines. The 
remarkable fact is that the Olbian calendar size is equivalent to the 1 column size of 
the Miletus calendar (I.Milet 122). As long as the Olbian system of chronology was 
the exact copy of the Miletus one, this fact is probably regular.The historical 
hypotheses about the social and political struggles of clans are offered. The reliability 
of the direction is based on the fundamental properties of the matrix (which can not 
be refuted), and also on the basic law of genealogy, and the proposition of several 
ways to perform the research that caused the same result. The evidence of the total 
reliability of the results is that they form an integrated consistent system. The main 
principle of Olbian prosopography is formulated in the final part: the eponymous 
catalogue IosPE. I2. 201 contains the basic genealogical, chronological (absolute and 
relative date) and prosopographic information about the main elite Olbian families of 
the IV centuries BC – I centuries AD. The prosopographic research of Olbia Pontica 
is impossible without reference on this document. 

Keywords: Olbia, synchronization and reconstruction of calendar, political and 
cult elite, prosopography, chronograph, inscriptions, coins, dated, social and political 
history. 
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