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Комплекс із 32-х джучидських дангів, виявлених приватною особою –
відвідувачем клубу нумізматів, яка люб'язно надала монети для
фотографування, зважування і вимірів. За його словами, ці срібні монети
знайдені на поверхні заплави долини річки Ворскла на схід від Полтави
навесні 2015 року. Точне місце знахідки ним не вказане. Авторові невідомо
місце перебування монет на цей час.
Комплекс джучидських срібних монет за кількісним і якісним складом є
типовим для середини правління хана Мухаммеда (час поховання комплексу –
не раніше 1375 р.). Молодші монети комплексу датовані 776 роком місячної
Хіджри (1374/1375 р.). У комплексі відсутні данги масового карбування типу
777 р.Х. За часом правління ханів і кількістю монети розподілені таким чином:
Таблиця 1. Хани – емітенти дангів із комплексу та кількість їхніх монет
Хани
Роки правління Кількість %
Узбек
1313 - 1341
1
3,1
Джанібек Перший
1342 - 1357
4
12,5
Хизр
1360 - 1361
1
3,1
Джанібек Другий ? (середина 1360-х)
1
3,1
Абдаллах
1362 - 1369
5
15,6
Мухаммед
1369 – 1380
20
62,6
Усього
32
100
Присутність у комплексі дангів, карбованих до правління Мухаммеда
(37,4%) і тих, що не належать до Карбування у монетного двору "Орда" (25%)
пояснюється близькою вагою не обламаних монет офіційних випусків, яка
складає в середньому 1,392 грама. Три пошкоджені монети не враховувалися.
Найбільша кількість (10 штук, 31,3%) – ординські данги Мухаммеда типу 773
р.Х. Їх середня вага = 1,376 р. Середня вага усіх 18-ти не обламаних,
безумовно, справжніх дангов Мухаммеда = 1,387 р. Середня вага 3-х не
обламаних дангов Абдаллаха офіційних випусків = 1,406 р. Таким чином,
середня вага не обламаних дангов офіційних випусків ханів Мамаєвої Орди з
комплексу складає 1,390 грам. Середня вага дангів нижньоволзького карбування
(Сараю, Сараю ал-Джадіди, Гюлістану), складає 1,428 г, що зумовлено зносом
на 3 – 6,5% від норми за 15–35 років обігу. Їхня кількість становить 15,6% від
загальної чисельності монет комплексу, карбованих у 1340-х – 1350-х роках.
Розгорнута характеристика комплексу підготовлена в окремій статті.

Таблиця 2. Легенди на монетах комплексу
№
Аверс
Реверс
Карбування //Султан Верховний//Сарай//
1
Символ Віри, плетінки
Мухаммед Узбек хан//74(0)
Султан Справедливий // Джелал ед-дин Махмуд // Карбування Сарая // ал2-3
Джанібек хан
Джадіди// 745
Карбування Сарая // ал4 Султан Справедливий // Джанібек хан
Джадіди// (7)49
Карбування Сарая // ал5 Султан Справедливий // Джанібек хан
Джадіди// 7(5)2
Султан Справедливий // Хизр хан // Нехай триває Карбування в місті
6
Його правління
Гюлістан // 762
Султан Справедливий // Абдаллах хан // Нехай
Карбування Ор//динське
7-9
триває Його правління
// рік сімдесят // 7 (770)
Султан // Абдаллах хан // Нехай триває Його
Карбування Ор//ди // рік
10
правління
сімдесят // 7 (=770)
Султан Справедливий // Абдаллах хан // Нехай
Карбування Азаку // в
11
продовжить Аллах Його правління
рік // семьдесят // 7 (= 770)
Султан Справедливий // Мухаммед хан // Нехай Карбування // Орди // Рік
12
продовжить Аллах // Його правління
71 дзеркально / 7 (= 771)
13- Султан Справедливий // Гайяс ед-дунія в-ед дін // Карбування // Орди // Рік
15 Мухаммед хан //Нехай триває // Його правління // 772
Султан Справедливий // Гайяс ед-дунія в-ед дін //
16Карбування // Белед Орду
Мухаммед хан // Нехай продовжить Аллах Його
17
// 775
правління
18- Султан Справедливий // Гайяс ед-дунія в-ед дін // Карбування // Орди // Рік
19 Мухаммед хан. Нехай триває Його правління
// 677
Султан Справедливий // Гайяс ед-дунія в-ед дін // Карбування // Влада Богу
20 Мухаммед хан // Нехай продовжить Аллах Його // Орди. Диферент –
правління (тип 775 для Белед Орду)
«Лілія»
Султан Справедливий // Гайяс ед-дунія в-ед дін // Карбування // Влада Богу
21 Мухаммед хан // Нехай продовжить Аллах Його // Орди. Диферент –
правління (тип 773)
«Лілія»
Навколо центральної віньєтки (“вузол щастя” із 822 ми комірками): Султан Справедливий (Джанібек) Із Символом Віри
[Другий]
Султан Справедливий // Гайяс ед-дунія в-ед дін //
23Карбування // Орди // Рік
Мухаммед хан // // Нехай продовжить Аллах Його
32
// 773
правління
Із 32 монет комплексу 13 (40%) є рідкісними (в різній мірі) або цікавими
для подальших нумізматичних досліджень. У тому числі 7 монет Мухаммеда.
№ 12 належить до найбільш раннього штемпельного різновиду першої
серії ординських дангів Мухаммеда 771 р.Х. (їх каталог готовий до публікації).
У комплексі були два рідкісних данги, карбовані в 775 р.Х. (№№ 16, 17).

Відбиток того ж штемпеля
аверсу, що і монети №№16 і
17, має данг №20 (але
штемпель більше зношений).
Реверс
дангів
№№20,21
належать до типу, який
прийнято відносити до 777
р.Х. Виклад аналізу поєднань
штемпелів
цього
типу
планується в окремій статті. Поки лише відзначимо, що краще збережені
екземпляри монет із цим різновидом оборотного штемпеля несуть дату, схожу
на "775". Штемпель аверсу данга №21 дещо інший, ніж у №20, але, як
вважаємо, вирізаний тим же різьбярем.
Штемпелі монет №№ 18 і 19, практично, ідентичні (на реверсі монети №18
- невелике роздвоєння зображення внаслідок відскоку штемпеля, а на № 19
сліди невеликого ремонту). Оформлення аверсу відрізняється від оформлення
ординських дангів із датами "772/773" й ідентично єдино відомому нам
штемпелю аверсу дангу з датою "774". Відомі данги з поєднанням цього аверсу
і датою "775"? на реверсі (http://www.zeno.ru/showfull.php?photo=125606).
На реверсі монет № 18,19 є дата, схожа на "6?77" = 776?. Причому, перша з
цифр дати читається неоднозначно. Але швидше за все це цифра "6", оскільки
штемпелі аверсу монет №№ 18,19 комплексу значно більше "спрацьовані", ніж
наявні в нашій базі даних монети з датою "774". Реверс дангів з датою 776?
вирізаний спеціально й має сліди мінімум одного ремонту (див. фото).

Таким чином, можемо, очевидно, говорити про існування невеликого
локального монетного двору, де чеканили данги з реверсом типу 772/773 р.Х.,
але датами 774, 775?, 776 і специфічним дизайном аверсу.
Локалізація знахідок дозволяє припустити, що цей двір знаходився,
можливо, в декількох десятках кілометрів на південь від міста Полтави, біля
однієї з переправ через річку Ворскла, тобто в литовсько-ординському
прикордонні. Схиляємося до того, щоб віднести це виробництво до локального
чекану (а не невеликому уділу або "двору фальшивомонетників").

