
Дослідник пам’яток античної культури в Україні:
до 100-річчя від дня народження

професора історичного факультету
ОНУ імені І. І. Мечникова

П. Й. Каришковського-Ікара

Упорядник головний бібліограф Інформаційно-бібліографічного 
відділу НБ ОНУ Наталія Купріянова



12 березня 1921 р. народився П. Й.

Каришковський-Ікар – вчений-енциклопедист,

видатний історик-антикознавець, фахівець з

нумізматики, грецької та латинської епіграфіки

Північного Причорномор'я, візантиніст, блискучий

лектор, професор Одеського університету, завідувач

кафедрою історії стародавнього світу та середніх

віків (1963–1988), який вписав яскраву сторінку в

культурну історію нашого міста і країни, виховав

плеяду учнів.



Походив із сім’ї військовослужбовця. Його батько – Йосип Титович був учасником
російсько-японської, Першої світової та громадянської воєн, мати Ольга Федорівна працювала
вчителькою молодших класів. У 1939 р. вступив на історичний факультет ОДУ, який закінчив у
1945 р. З квітня 1944 р. по грудень 1946 р. працював науковим співробітником в Одеському
археологічному музеї. З 1 вересня 1946 р. став асистентом кафедри історії стародавнього світу й
одночасно вступив у заочну аспірантуру за спеціальністю «всесвітня історія» під керівництвом
професора А. Г. Готалова-Готліба.



Петя Каришковський, 1926 р.

Родина Каришковських. Початок 1930-х рр.



У 1951 р. П. Й. Каришковський-Ікар захистив

кандидатську дисертацію «Візантія, Болгарія і Русь у 967–972

рр.» В 1958 р. він став доцентом тієї ж кафедри. В 1963 р. П. Й.

Каришковський-Ікар очолив кафедру історії стародавнього

світу та середніх віків. В 1969 р. захистив докторську

дисертацію «Монетна справа та грошовий обіг Ольвії (VI ст. до

н. е. – IV ст. н. е.)». На історичному факультеті він читав

різноманітні курси: «Історія Давнього Сходу», «Історія Давньої

Греції та Риму», «Історія первісного суспільства», «Основи

етнографії», «Історія південних та західних слов’ян», «Історія

країн Азії та Африки»; крім цього, цілий ряд спеціальних

дисциплін: «Історія письма», «Основи археології», «Російська

палеографія», «Нумізматика», «Метрологія», «Історична

хронологія».

Останній рік у школі.
16 лютого 1936 р.



Сфера наукових інтересів П. Й. Каришковського-Ікара охоплювала різні галузі історичної

науки. Його кандидатська дисертація присвячена політичним взаємовідносинам Візантії, Болгарії і Русі

967–971. Результати дослідження були опубліковані в журналах

«Питання історії», «Візантійський літопис», «Вісник древньої історії».

 Балканские войны Святослава в византийской
исторической литературе / П. О. Карышковский //
Византийский временник. – 1953. – Т. 6. – С. 36–71.

 Куликовская битва : науч.-попул.
очерк / П. О. Карышковский. – М.
: Госполитиздат, 1955. – 63 с.

 Восстание Спартака / П. О.
Карышковский. – М. :
Госполитиздат, 1956. – 64 с.

 Лев Диакон о Тмутаракаской Руси
/ П. О. Карышковский //
Византийский временник. – 1960.
– Т. 17. – С. 39–51.



Згодом сфера інтересів Петра Йосиповича

перемістилася до історії, археології, нумізматики

та епіграфіки античного Причорномор’я.

Докторська дисертація присвячена дослідженню

монетно-вагових систем та типів монет мілетської

колонії Ольвії на протязі всієї історії її існування.

На першотравневій 
демонстрації. 1960-й р.



Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в.

до н. э. – IV в. до н. э.) : дис. … д-ра ист. наук / П. О.

Карышковский ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. –

Одесса, 1968.



Дослідницька і публікаційна діяльність

П. Й. Каришковського-Ікара була широкою й

різноманітною. Їм було видано понад 180 творів:

монографій, статей, рецензій, популярних нарисів

і заміток по самим різним періодам і проблемам

античної історії, нумізматики, епіграфіки,

історичної географії Причорномор'я, серед яких

на першому місці слід, безумовно, позначити його

нумізматичні дослідження.



Из истории Тиры в первой трети III в. н. э. / П. О. Карышковский // Исследования по античной
археологии Юго-Запада Украинской ССР. – Киев, 1980. – С. 72–83.



Античные монеты из раскопок Тиры / П. О. Карышковский, А. С. Коциевский // Античная Тира и
средневековый Белгород. – Киев, 1979. – С. 88–98.



Древний город Тира : ист.-археол. очерк / П. О. Карышковский, И. Б. Клейман. – Киев : Наук. думка,
1985. – 158 с.



Ольвия – память тысячелетий : очерк / С. Крыжицкий, Н. Лейпунская ; отв. ред. П. О. Карышковский.
– Одесса : Маяк, 1982. – 118 с.



Не відступаючи від свого основного

дослідницького принципу - добросовісності при

аналізі джерел, П. Й. Каришковський-Ікар зумів

показати, яких несподіваних історично важливих

результатів можна досягти, комплексно

застосовуючи при обробці монет найсучаснішу

нумізматичну методику. Створена ним схема

поетапного розвитку монетної справи Ольвії

протягом тисячолітньої історії лиття і карбування

витримала перевірку часом.
На острові Березань. 1975 р.



Монеты Ольвии : очерк денежного обращения Северо-Западного
Причерноморья в античную эпоху / П. О. Карышковский. – Киев :
Наук. думка, 1988. – 164 с.

Об изображении орла и дельфина на
монетах Синопы, Истрии и Ольвии /
П. О. Карышковский // Нумизматика
античного Причерноморья : сб. науч.
тр. – Киев : Наук. думка, 1982. – С. 80–
98.



Золотые и серебряные монеты Ольвии из собрания Одесского
общества истории и древностей / П. О. Карышковский //
Памятники древних культур Северо-Западного Причерноморья. –
Киев, 1981. – С. 119–134.

Из истории монетного дела Ольвии в
первой половине IV в. до н. э. / П. О.
Карышковский // Археологические
исследования Северно-Западного
Причерноморья. – Киев, 1978. – С. 83–
99.



Заметки по нумизматике античного Причерноморья
/ П. О. Карышковский // Вестн. древ. истории. –
1961. – № 4. – С. 109–119.

Ольвия и Родос по нумизматическим данным /
П. О. Карышковский // Краткие сообщ. о докл. и
полевых исслед. Ин-та археологии. – 1961. – Вып.
83. – С. 9–14.



Из истории монетного дела и денежного обращения Ольвии в
V – III вв. до н. э. / П. О. Карышковский // Проблемы истории
Северного Причерноморья в античную эпоху : материалы
конф. – М., 1959. – С. 270–274.

Стоимость монетных металлов в Ольвии и в
Боспорском государстве в IV в. до н. э. / П. О.
Карышковский // Вестн. древ. истории. – 1958. – №
3. – С. 121–136.



Заметки по нумизматике античного
Причерноморья / П. О. Карышковский // Вестн.
древ. истории. – 1957. – № 2. – С. 138–146.

Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque / П.
О. Карышковский // Сов. археология. – 1958. – №
1. – С. 282–285.



Як нумізмат П. Й. Каришковський-Ікар виріс на роботах, з одного боку, німецької школи А. фон
Заллета, Б. Піка, Г. фон Фрітца, К. Крафта та ін., а з іншого – на працях вітчизняних вчених А. Л. Бертьє-
Делагарда, А. В. Орєшнікова, О. М. Зографа, А. Готалова-Готліба, М. Ф. Болтенка.

О классификации серебряных статеров Ольвии IV в. до н.э. / П. О.
Карышковский // Кратк. сообщ. Ин-та истории материальной
культуры. – 1956. – Вып. 66. – С. 69–76.

Еще раз о книге А. Н. Зографа
«Античные монеты» / П. О.
Карышковский // Вестн.
древ. истории. – 1953. – № 1.
– С. 105–111.
А. Н. Зограф. Монеты Тиры /
П. О. Карышковский // Вестн.
древ. истории. – 1958. – № 2.
– С. 182–184.



Зограф О. М. (1889–1942) – нумізмат, археолог, філолог, мистецтвознавець.



П. Й. Каришковського-Ікара можна
назвати послідовником знаменитого О. Л.
Бертьє-Делагарда, російського історика Криму,
археолога, нумізмата і громадського діяча,
інженер-будівельника, краєзнавеця, генерал-
майора. Члена Таврійської вченої архівної
комісії, члена-кореспондента Імператорської
Археологічної комісії. Дослідник Херсонеса,
Феодосії та «печерних міст» Криму та автор
творів з археології та нумізматики Північного
Причорномор'я. Сучасники називали його
найбільшим знавцем Криму, патріархом
кримознавства. Він був також головою
Одеського товариства історії та
старожитностей. Про О. Л. Бертьє-Делагарда
написана П. Й. Каришковським-Ікаром стаття
для Радянської історичної енциклопедії, єдина
з-під його пера, що вийшла для цього видання.

Голова Одеського товариства історії та 
старожитностей О. Л. Бертьє-Делагард (1842–1920)



Секретар Одеського товариства історії та
старожитностей М. Н. Мурзакевич проводив
активну пам’яткознавчу діяльність з організації
наукових експедицій з виявлення, обстеження
пам’яток, збору археологічного матеріалу,
організації розкопок, створення музейних
колекцій Півдня України. Їм описані монетні
знахідки на острові Фідонісі (суч. Зміїний, в
античності Левка) з розкопок 1840-х – початку
1850-х років (Мурзакевич Н. Н. Монеты, отысканные на
острове Левке или Фидониси // ЗООИД III, 237–245;
Мурзакевич Н. Н. О некоторых малоизвестных монетах
// ЗООИД VI, 475–476; Мурзакевич Н. Н. Поездка на
остров Левки или Фидониси в 1841 году. – Одесса :
Городская тип., 1844. – 44, [2] с.).

Ольвийские монеты, найденные на острове Левке / П. О. Карышковский //
Материалы по археологии Северного Причерноморья. – Киев, 1983. – С. 158–172.

Мурзакевич М. Н. (1806–1883)



П. й. Каришковський-Ікар володів

непомірним почуттям обов'язку перед

пам'яттю минулого, вимогами сьогодення і

відповідальності за майбутнє. Він отримав

естафету від своїх вчителів разом з

рідкісним щастям перерости їх. Він

формувався як учений не тільки

сприймаючи від них краще, а й критично

оцінюючи все їх недосконалості, тобто

вчився і на їхніх помилках.

Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб (1866–1960) :
[некролог] / П. О. Карышковский // Зап. Одес.
археолог. о-ва. – 1960. – Т. 1. – С. 375–376.

Серед колег з кафедри. Початок 1950-х рр. На першому
плані – науковий керівник П. Й. Каришковського, проф. А.
Г. Готалов-Готліб



Пам’яті М. Ф. Болтенка (1888–1959) / П. О.
Карышковский // Матеріали з археології
Північного Причорномор’я. – 1959. – Вип. 2. – С.
197–198.

М. Ф. Болтенко (1888–1959) : [некролог] / П. О.
Карышковский // Сов. археология. – 1960. – № 1.
– С. 323.

Болтенко М. Ф. (1888–1959)



Не менш значний внесок

П. Й. Каришковського-Ікара в

причорноморську епіграфіку –

грецьку і латинську.

Утерянная Ольвийская надпись / П. О.
Карышковский // Сов. археология : сб.
ст. – 1958. – Т. 28. – С. 151–161.



Крім збору і реінтерпрітацію
виданих, а також зразкову публікацію
новознайдених написів, слід зазначити
ще одну сторону його епіграфічного
творчості. Відчуваючи себе як вдома
серед фондів одеських бібліотек і
архівів при ощадливій увазі до будь-
яких марґіналій і всякого раритету,
йому пощастило – і не раз – виявити
там серед друкованих та графічних
матеріалів сучасні відтворення
епіграфічних пам'ятників, потім,
мабуть безповоротно втрачених. Його
спостережливість повернула науці
цікаву ольвійську проксенію в честь
істрійца (1958), дві посвяти Ахіллу
Понтарху (1962), а також важливий в
історичному і хронографічному аспекті
напис, поставлений Адріану в Тирі
(1971).Материалы к собранию древних надписей Сарматии и Тавриды / П.

О. Карышковский // Вестн. древ. истории. – 1959. – № 4. – С. 111–
131.

Ольвийские ассы с изображением совы / П. О. Карышковский //
Сов. археология. – 1962. – № 2. – С. 210–215.



П. Й. Каришковський-Ікар досконало володів багатьма мовами: німецькою, італійською,
румунською, чеською, болгарською, сербською, латинською та давньогрецькою. Його наукова діяльність
не обмежувалася тільки Одесою, він брав участь у багатьох всесоюзних, республіканських сесіях,
симпозіумах. Він був членом редколегії українського журналу «Археологія».

Вчений зі світовим ім'ям, П. О.
Каришковський-Ікар був
обраний членом-кореспон-
дентом Німецького археоло-
гічного інституту і Нью-
Йоркського нумізматичного
товариства, стояв біля
витоків Одеського архео-
логічного товариства.



До книги вибраних творів П. Й.
Каришковського-Ікара включені його кращі вірші з
циклів – «Гравюри і акварелі», «Гамми», «Рання весна»,
«Повторення пройденого», «Кенотаф», «Актеон»,
«Дешева розпродаж» , «Росинант знову на дорозі». Це –
своєрідний ліричний щоденник, який вів творчо
обдарована людина протягом всього свого, що
склалася драматично, життя. Суворі, сповнені болю і
гіркоти рядки, звернені до долі, сусідять у поета із
зворушливим визнанням в любові до жінки, природі,
улюбленому місту, з глибокими роздумами про життя,
творчість, тлінні і неминущі цінності людського буття.
Світ поета, осяяний його непоказною духовністю,
невіддільний від символів і образів, народжених його
оголеною, ранимою і чистою душею, і світ цей –
неповторний.



Заслуги П. Й.
Каришковського-Ікара як
вченого в галузі археології
оцінені не тільки в нашій країні,
а й за кордоном. Заснована П. Й.
Каришковським-Ікаром у 1963
р. кафедра історії старо-
давнього світу та середніх віків
ОНУ імені І. І. Мечникова
спільно з Одеським археоло-
гічним музеєм НАНУ та
Відділом археології Північно-
Західного Причорномор’я НАНУ
традиційно раз на 2–3 роки
проводять Міжнародну кон-
ференцію «Читання пам’яті
професора П. Й. Каришков-
ського», яка за датою пов’язана
з 12 березня – днем народження
вченого.





Ім'я професора П. Й.

Каришковського-Ікара носить вулиця в

Одесі, яка знаходиться в районі Балтської

дороги.

Вулиця П. Й. Каришковського в Одесі



В Одесі П. Й. Каришковський-Ікар жив на вул.

Пушкінській, 57, у колшишньому прибутковому домі

Хаджи-Качинова, який був побудований

архітектором О. Б. Мінкусом у 1910 р.



«Він мав загострено-критичний підхід до

власних творів і завжди віддавав звіт самому собі і

прагнув прищепити це учням, що вихід будь-якої

статті або монографії – це ще не подія. Явищем

вони стають лише тоді, коли знаходять довге

справжнє життя, переживши своїх творців. Він не

втомлювався повторювати, що кожен, хто

доторкнувся до пера, щоб викласти, а потім

друковано оприлюднити свої думки,

уподібнюється вічності, а тому несе перед нею

особливу відповідальність. Відтепер він сам

назавжди належить тільки цій вічності» (Ю. Г.

Виноградов).
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