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Согласно летописным источникам, в том числе знаменитой «Повести временных лет», в 988 г. в Херсоне-
Корсуни произошло крещение киевского князя Владимира и его женитьба на порфирородной принцессе Анне —
сестре правящих в то время византийских императоров Василия II и Константина VII. Киевский князь породнился
с первым в Европе императорским домом, что, безусловно, подняло международное значение Киева. С принятием
христианства Киевская Русь приобщилась к высокой византийской культуре, получила через нее широкий доступ
к накопленным человечеством знаниям. «Повесть временных лет» сообщает, что Владимир привез на Русь из Кор-
суни греческих священников, иконы, церковную утварь, а также «на благословенье себе» чудотворные мощи св.
Климента и его ученика Фива, которые были положены в основание Богородичной Десятинной церкви. Впослед-
ствии Киевская Русь никогда не забывала о том, что начало христианскому просвещению — основополагающему
событию ее истории — было положено именно в Херсоне-Корсуни. Через десять столетий в память об этом эпо-
хальном событии на главной площади древнего Херсонеса был сооружен собор cв. Владимира, который высится
и поныне.

Згідно з літописними джерелами, в тому числі i знаменитою «Повістю минулих літ», у 988 р. у Херсоні-Кор-
суні відбулося хрещення київського князя Володимира і його одруження з порфiрородною принцесою Ганною —
сестрою правлячих візантійських імператорів Василя II і Константина VII. Київський князь поріднився з першим у Єв-
ропі імператорським домом, що, безумовно, підняло міжнародне значення Києва. З прийняттям християнства
Київська Русь долучилася до високої візантійської культурі, отримала через неї широкий доступ до знань людства.
«Повість минулих літ» повідомляє, що Володимир привіз на Русь з Корсуні грецьких священиків, ікони, церковне
начиння, а також «на благословення собі» чудотворні мощі св. Климента та його учня Фіва, які було покладено до
фундаменту Богородичної Десятинної церкви. Опісля Київська Русь ніколи не забувала про те, що християнське
просвітництво — засаднича подія в її історії — започатковане саме в Херсоні-Корсуні. Через десять століть у
пам’ять про цю епохальну подію на головній площі стародавнього Херсонеса було споруджено собор Св. Воло-
димира, що височіє й нині.

The chronicles, particularly the famous Tale of Bygone Years, inform that in 988 Cherson-Korsun was the place
where Kievan prince Vladimir was baptized and got married to “born-in-the-purple” princess Anna, a sister of the ruling
Byzantine emperors Basil II and Constantine VII. The Kievan prince became related with Europe’s leading imperial house,
thus raising the international prestige of Kiev. With the acceptance of Christianity, Kievan Rus familiarized itself with
high Byzantine culture, getting wide access to knowledge collected by humankind through it. The Tale of Bygone Years
tells us that Vladimir took with him from Korsun to Rus Greek priests and icons, church utensils and the miracle-making
relics of St. Clement and of Phoebus his disciple “for the blessing of himself” — they were put into the foundations of
the Tithe Church of the Mother of God in Kiev. From that time on, Kievan Rus never forgot that the origins of Christian
enlightenment, the key event in its history, were related with Cherson-Korsun. Ten centuries after, this episode was com-
memorated with St. Vladimir’s Church constructed in the main square of ancient Chersonesos. Now you can see it still
towering there.
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стоит выделить работу основателей Московского археологического общества графа и графини Уваро-

вых, раскопки Одесского общества истории и древностей (1848 г.). В 1852 г. на территории херсонес-

ского городища был открыт мужской монастырь Святого Владимира, который в 1861 г. получил статус

первоклассного. Кроме богослужебной и хозяйственной деятельности, монастырь проводил и раскопки

древнего города. 

Просвещенные умы XIX в. осознавали необходимость систематизации исследований памятника.

Так, по инициативе Императорской археологической комиссии заведующим раскопками Херсонеса на-

значили К. К. Косцюшко-Валюжинича — севастопольского банковского служащего, который с 1888 г. до

своей смерти (1907 г.) беззаветно служил идее исследования и сохранения древнего города. Впервые

раскопки стали сопровождаться описанием находок и планами исследованных участков, а отчеты о ра-

боте публиковались в научных изданиях. Стараниями Карла Казимировича в 1892 г. открылся первый

музей Херсонеса — так называемый «Склад местных древностей», в концепции которого были заложены

принципы экспонирования археологических находок. 

Преемником К. К. Косцюшко-Валюжинича стал Р. Х. Лепер, продолжающий раскопки до начала

Первой мировой войны. В связи с военной угрозой Императорская археологическая комиссия дала со-

гласие на эвакуацию херсонесской коллекции в Харьков, где она долгое время хранилась в библиотеке

Харьковского университета. В тяжелые времена войны и революции новый заведующий раскопками —

Л. А. Моисеев — пытается сохранить раскопанную территорию, занимается организационной работой.

После установления в Крыму советской власти в 1920 г. Л. А. Моисеева назначают директором Херсо-

несского музея. 

1925 г. стал важной вехой в реорганизации музея. Экспозицию перевели в бывшие монастыр-

ские здания, штат сотрудников увеличили с трех до шестнадцати человек. По инициативе нового ди-

ректора К. Э. Гриневича систематизируются фондовые коллекции, создана новая музейная

экспозиция, продолжены раскопки городища и округи. В 1926 г. начался выпуск «Херсонесского сбор-

ника» — главного научного издания музея. 30-е годы ХХ в. принесли много открытий как на тер-

ритории городища (в частности, во время систематических раскопок северного района), так и на хоре

— сельскохозяйственной округе древнего города. 

В годы Великой Отечественной войны коллекцию Херсонесского музея эвакуировали на Урал,

а сама территория городища и хоры превратилась в укрепрайон с многочисленными военными соору-

жениями. Многие археологические памятники были повреждены, археологический слой нарушен.

В послевоенные годы в короткий срок коллектив музея не только восстановил разрушенные войной

сооружения, но и создал новую музейную экспозицию. С 1947 г. вновь ведутся регулярные раскопки,

ерсонес Таврический является самым величественным археологиче-

ским памятником юга Украины. Его размеры, сохранность и располо-

жение привлекают взоры ученых и путешественников, краеведов

и любителей древностей. 

История Херсонеса тесно связана с великими цивилизаци-

ями античности и средневековья: основанный греками в V в. до н. э.,

город пережил и римское присутствие, и византийское владыче-

ство. Почти две тысячи лет Херсонес играет роль важного тран-

зитного пункта, культурного и политического центра. Но после раз-

рушительных набегов кочевников в XIII—XIV вв. город приходит

в запустение и свое второе рождение обретает уже как памятник

археологии. 

Первые описания руин Херсонеса (1595 г.) принадлежат

М. Броневскому, послу польского короля Стефана Батория к татар-

скому хану Мухаммеду-Гирею ІІ. Увиденное произвело на польского

дипломата большое впечатление. Меж детальных описаний города

М. Броневский упоминает о варварском разграблении руин Херсо-

неса, что подтверждают и более поздние источники. К сожалению,

с началом сооружения неподалеку крепости Севастополь руины

древнего города служат лишь строительным материалом для расту-

щего молодого города. Об этом пишут и П. Сумароков в своих «За-

писках крымского судьи», и академик П. С. Паллас, посетивший

Крым в 1793—1794 гг. и позже долгое время живший в Симферо-

поле. Усилиями ученых, писателей и путешественников в 1805 г. вы-

ходит распоряжение Александра I «Об ограждении от разрушения

древностей Тавриды», что не остановило, но значительно уменьшило

масштабы разграбления. 

Раскопки Херсонеса впервые осуществляет в 1827 г. лейте-

нант К. Крузе по приказу командующего Черноморским флотом ад-

мирала А. С. Грейга. Молодая археологическая наука делала свои

первые шаги, поэтому в середине XIX в. раскопки имели еще бесси-

стемный характер. Среди исследований Херсонеса этого периода

ОТ ДРЕВНЕГО ГОРОДА К ЗАПОВЕДНИКУ
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возобновляется выпуск «Херсонесского сборника», в 1952 г. открываются новые залы музея — античная

и средневековая экспозиции. Благодаря раскопкам О. И. Домбровского был открыт первый в Северном

Причерноморье античный театр. Научные исследования под руководством С. Ф. Стржелецкого привели

к появлению знаковой публикации «Клеры Херсонеса Таврического», а созданная ученым Объединенная

экспедиция для раскопок портового района городища стала началом нового этапа в изучении города.

Исследования Херсонеса 50—70-х гг. ХХ в. нашли отражение в работах таких крупных исследователей,

как В. Ф. Гайдукевич, Г. Д. Белов, А. Л. Якобсон, А. Н. Щеглов, В. И. Кадеев и др.

Период расцвета Херсонесского музея связан с деятельностью его директора И. А. Антоно-

вой — не только администратора, но и ученого-археолога, — возглавлявшей музей в 1955—1985 гг.

Под ее руководством в 1978 г. Херсонес получил статус заповедника. Знаковым событием стала открытая

в 1981 г. новая экспозиция отдела средневековой (византийской) истории.

Удачной практикой последних советских десятилетий было создание археологических экспеди-

ций в содружестве с Институтами археологии Киева и Москвы, Харьковским, Свердловским и Москов-

ским университетами, Государственным историческим музеем, Государственным Эрмитажем. В эти годы

исследовались северный, северо-восточный, западный и портовый районы городища; изучались

оборонительные стены, некрополь и хора; была создана своя школа реставрации. Херсонес становится

традиционным местом музейной и археологической практики студентов.

После обретения Украиной независимости Херсонесский заповедник в 2001 г. получает статус

национального. Начало третьего тысячелетия ознаменовалось масштабными реставрационными рабо-

тами памятников городища и хоры. В связи с развитием города Севастополя и освоением новых земель

у заповедника появляется много обязанностей, связанных с охраной памятников. Охранные раскопки

проводятся не только на городище и хоре, но и на дальних окрестностях города. Впервые представляется

возможность исследовать памятники Балаклавы — некогда закрытой военной территории. Сенсацион-

ными оказались результаты раскопок римского лагеря с храмом Юпитера Долихера. Совершенно новые

артефакты были найдены во время раскопок генуэзской крепости Чембало.

Херсонес все больше открывается миру. Интерес к памятнику начали проявлять и западные

исследователи. Долголетнее сотрудничество связывает заповедник с Институтом классической ар-

хеологии Техасского университета в Остине, который при поддержке Института гуманитарных иссле-

дований Паккарда (США) осуществил в Херсонесе множество научных и музейных проектов.

Продолжают изучение херсонесских древностей ученые из Варшавского университета и Университета

им. Адама Мицкевича в Познани. На завершающей стадии подготовка новой экспозиции античного

отдела, финансовую и методическую поддержку которого осуществляет кипрский фонд Анастасиоса

Левентиса.

Херсонесский заповедник сегодня — это крупное научно-исследовательское и музейное учреж-

дение, владеющее более чем 290 га археологической территории. Его музейная коллекция насчитывает

свыше 214 тыс. экспонатов, в архивах — около 90 тыс. документов, а научная библиотека содержит более

30 тыс. книг, в том числе и уникальных. 

23 июня 2013 г. на 37 сессии Комитета Всемирного наследия серийный объект «Древний город

Херсонес Таврический и его хора» включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Л. В. Седикова
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ерсонес Таврійський є найвеличнішою археологічною пам’яткою

півдня України. Стан, в якому він зберігся, його розмір та розташу-

вання привертають увагу вчених і мандрівників, краєзнавців та про-

сто охочих до старожитностей. 

Історія Херсонеса тісно пов’язана з могутніми цивілізаціями

античності та середньовіччя: засноване греками у V ст. до н. е., місто

перечасувало і римську присутність, і візантійське владарювання.

Майже дві тисячі років Херсонес відіграє роль важливого транзит-

ного пункту, культурного і політичного центру. Однак після руйнівних

навал кочівників у XIII—XIV ст. місто безлюдніє і вдруге народжується

вже як археологічна пам’ятка.

Перші описи руїн Херсонеса (1595 р.) належать М. Бро-

невському, послу польського короля Стефана Баторія до татарсь-

кого хана Мухаммеда-Гірея ІІ. Побачене вразило польського дипло-

мата. З-поміж детальних описів міста М. Броневський зауважує про

варварське грабування руїн Херсонеса, що підтверджують і пізніші

джерела. На жаль, з розпочатим неподалік зведенням фортеці Се-

вастополь руїни Херсонеса слугують лише за будівельний матеріал

для молодого міста. Про це пишуть і П. Сумароков у своїх «Записках

кримського судді», і академік П. С. Паллас, який відвідав Крим у 1793—

1794 рр. та пізніше жив у Сімферополі протягом багатьох років.

Зусиллями вчених, письменників та мандрівників у 1805 р. виходить

розпорядження Олександра І «Про збереження від руйнування ста-

рожитностей Тавриди», яке не зупинило, проте значно зменшило

масштаби грабунку. 

Розкопки Херсонеса вперше здійснив у 1827 р. лейтенант

К. Крузе за наказом очільника Чорноморського флоту адмірала

О. С. Грейга. Молода археологічна наука робила свої перші кроки,

тому в середині XIX ст. розкопки ще мали безсистемний характер.

Серед досліджень Херсонеса цього етапу варто відзначити пра-

цю засновників Московського археологічного товариства графа

та графині Уварових, розкопки Одеського товариства історії 

ВІД ДАВНЬОГО МІСТА ДО ЗАПОВІДНИКА

X
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і старожитностей (1848 р.). У 1852 р. на території херсонеського городища відкрито чоловічий мона-

стир Святого Володимира, який у 1861 р. отримав статус першокласного. Крім богослужіння та гос-

подарської діяльності, монастир також здійснював розкопки давнього міста. 

Просвітники XIX ст. усвідомлювали необхідність систематизації досліджень пам’ятки. Так, з іні-

ціативи Імператорської археологічної комісії завідувачем розкопками Херсонеса було призначено

К. К. Косцюшко-Валюжинича — севастопольського банківського робітника, який з 1888 р. до своєї

смерті (1907 р.) щиросердо служив ідеї вивчення та збереження стародавнього міста. Вперше роз-

копки стали супроводжуватися описом знахідок та планами досліджених ділянок, а звіти про роботу

публікувались у наукових виданнях. Стараннями Карла Казимировича у 1892 р. відкривається перший

музей Херсонеса — так званий «Склад місцевих старожитностей», в концепцію якого було закладено

принципи експонування археологічних знахідок. 

Продовжувачем діяльності К. К. Костюшко-Валюжинича став Р. Х. Лепер, який здійснював роз-

копки до початку Першої світової війни. Через загрозу війни Імператорська археологічна комісія доз-

волила евакуацію херсонеської колекції в Харків, де вона довгий час зберігалася в бібліотеці

Харківського університету. У тяжкі воєнні та революційні часи новий завідувач розкопками — Л. О. Мої-

сеєв — пильнує розкопану територію, виконує організаційну роботу. Після встановлення в Криму ра-

дянської влади у 1920 р. Л. О. Моїсеєва призначають директором музею. 

1925 р. стає важливою віхою в реорганізації музею. Експозицію перенесли в колишні мона-

стирські будівлі, штат співробітників збільшили з трьох до шістнадцяти осіб. З ініціативи нового дирек-

тора К. Е. Гриневича музейники систематизують фондові колекції, створюють нову музейну експозицію,

продовжують розкопки городища й околиці. У 1926 р. розпочато випуск «Херсонеського збірника» —

провідного наукового видання музею. 30-ті роки ХХ ст. були щедрими на відкриття як на території го-

родища (зокрема, започатковано систематичні розкопки північного району), так і на хорі — сільсько-

господарській околиці давнього міста.

У роки Великої Вітчизняної війни колекцію Херсонеського музею евакуювали на Урал, а сама

територія городища і хори перетворилася в укріпрайон з численними військовими спорудами. Значну

частину археологічних пам’яток було ушкоджено, руйнувань зазнав і археологічний шар. У післявоєнні

роки коротким часом колектив музею не лише відновив порушені війною споруди, а й створив нову

музейну експозицію. З 1947 р. знову розпочалися регулярні розкопки, відновився випуск «Херсонесь-

кого збірника», у 1952 р. відкрилися нові зали музею — антична та середньовічна експозиції. Завдяки

розкопкам О. І. Домбровського було відкрито перший у Північному Причорномор’ї античний театр.

Наукові дослідження за проводом С. Ф. Стржелецького зумовили появу знакової публікації «Клери Хер-



1 91 8

сонеса Таврійського», а створена вченим Об’єднана експедиція для розкопок портового району го-

родища започаткувала новий етап у вивченні міста. Дослідження Херсонеса 50—70-х рр. ХХ ст. від-

творилися у роботах таких видатних учених, як В. Ф. Гайдукевич, Г. Д. Бєлов, А. Л. Якобсон, О. М.

Щеглов, В. І. Кадєєв та ін.

Період розквіту Херсонеського музею пов’язаний з діяльністю його директора І. О. Ан-

тонової — не лише адміністратора, а й ученого-археолога, — яка очолювала заклад протягом

1955—1985 рр. За її керівництва у 1978 р. Херсонес отримав статус заповідника. Відкрита 

у 1981 р. нова експозиція відділу середньовічної (візантійської) історії стала визначною музейною по-

дією.

Успішною практикою останніх радянських десятиліть було створення спільних археологічних

експедицій з Інститутом археології Києва та Москви, Харківським, Свердловським і Московським уні-

верситетами, Державним історичним музеєм, Державним Ермітажем. Протягом цих років дослід-

жуються північний, північно-східний, західний і портовий райони городища; вивчаються оборонні стіни,

некрополь і хора; створено свою школу реставрації. Херсонес стає традиційним місцем музейної та

археологічної практики студентів. 

Після здобуття Україною незалежності Херсонеський заповідник у 2001 р. отримує статус

національного. Початок третього тисячоліття позначився масштабними реставраційними роботами

пам’яток городища і хори. У зв’язку з розвитком міста Севастополя та освоєнням нових земель 

у заповідника з’явилося чимало обов’язків, пов’язаних з охороною пам’яток. Охоронні розкопки

здійснювалися не лише на городищі та хорі, а й на далеких околицях міста. Вперше виникає можливість

дослідити пам’ятки Балаклави — колись закритої військової території. Сенсаційними виявилися ре-

зультати розкопок римського табору з храмом Юпітера Доліхена. Нові артефакти знайдено під час

розкопки генуезької фортеці Чембало. 

Херсонес усе більше відкривається світові. Зацікавленість пам’яткою почали виявляти і зару-

біжні вчені. Багаторічна співпраця пов’язує заповідник з Інститутом класичної археології Техаського

університету в Остіні, який за підтримки Інституту гуманітарних досліджень Паккарда (США) здійснив

у Херсонесі чимало наукових та музейних проектів. Продовжують дослідження херсонеських старо-

житностей вчені з Варшавського університету та Університету імені Адама Міцкевича в Познані. За-

вершується підготовка нової експозиції античного відділу, фінансову і методичну підтримку якої

здійснює кіпрський фонд Анастасіоса Левентіса.

Херсонеський заповідник сьогодні — це великий науково-дослідницький та музейний заклад,

який володіє більше ніж 290 га археологічної території. Його музейна колекція нараховує понад

214 тис. експонатів, в архівах — біля 90 тис. документів, а наукова бібліотека містить близько 30 тис.

книг, у тому числі й унікальних. 

23 червня 2013 р. на 37 сесії Комітету Всесвітньої спадщини серійний об’єкт «Стародавнє

місто Херсонес Таврійський та його хора» включили до списку Всесвітньої культурної спадщини

ЮНЕСКО. 

Л. В. Седикова 
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auric Chersonesos is the most magnificent archaeological site in south-

ern Ukraine. Its dimensions, preservation, and location draw the eyes

of researchers and travellers, students of local history and antiquity

lovers. 

The history of Chersonesos is closely connected with great

civilizations of Greco-Roman antiquity and Middle Ages: established

by the Greeks in the fifth century BC, the city lived through the periods

of Roman presence and Byzantine dominance. For almost two thou-

sand years Chersonesos played a role of an important transit area, cul-

tural and political centre, but after destructive raids of nomads in the

thirteenth and fourteenth centuries the city was deserted to be reborn

later as an archaeological site. 

The first account of ruins of Chersonesos (1595) is written

down by Marcin Broniewski, the ambassador from Polish King Stephen

Báthory to Tatar Khan Mehmed II Giray. The Polish diplomatist was

deeply impressed with what he saw. In his detailed description of the

city, Broniewski mentions barbarous plundering of the ruins of Cher-

sonesos, which is also confirmed by later sources. Unfortunately, when

the construction of the fortress of Sevastopol started in the neighbour-

ing area, it made the ancient city ruins the mine where building materials

were collected for the new city. It was described by Pavel Sumarokov

in his Memoirs of a Crimean Judge and academician Peter Simon Pal-

las who travelled through the Crimea in 1793—1794 and later spent

many years in Simferopol. The efforts of researchers, writers, and trav-

ellers resulted in Tsar Alexander I’s order of 1805 “On the Protection of

Taurida Antiquities from Destruction”: it did not stop the plunder com-

pletely but considerably diminished it.

The first excavation of Chersonesos was conducted in 1827

by Lieutenant Karl Kruse by the order of Admiral Aleksey Greyg, com-

mander of the Black Sea fleet. Archaeology was taking the young sci-

ence’s first steps, so the mid-nineteenth century excavations never

formed a system. Among the studies of Chersonesos of that period,

FROM ANCIENT CITY TO PRESERVE
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it is worth pointing out the works by the founders of the Moscow Archaeological Society Count and Count-

ess Uvarovs and the excavations by the Odessa Society for History and Antiquities (1848). St. Vladimir’s

Monastery was established in the territory of the ancient city in 1852; it obtained the “first-class” status in

1861. Besides divine service and economic activities, the monastery also did excavations of the ancient

city. 

The enlightened minds of the nineteenth century understood the necessity of systematic studies

of the site. Therefore, the Imperial Archaeological Commission initiated the appointment of Karl Kos-

tsyushko-Valyuzhinich, an employee of a bank in Sevastopol, as the head of the excavations in Chersone-

sos. He selflessly served the idea of exploration and preservation of the ancient city from 1888 to his

death in 1907. It was the first time when the excavations were accompanied with description of finds and

maps of investigated areas, and excavation reports were published in the best scholarly editions. Kos-

tsyushko’s efforts resulted in the launching of the first museum of Chersonesos in 1892. It was called the

Warehouse of Local Antiquities, and its concept foresaw displaying of archaeological finds. 

Robert Löper became Kostsyushko’s successor who continued his excavations before the First

World War began. The threat of the war made the Imperial Archaeological Commission to agree with the

evacuation of the Chersonesan collection to Kharkov, where it was stored in the university library during

many years. In hard times of the war and Russian revolution, the new head of the excavations Lavrentiy Moi-

seyev tried to preserve the uncovered area and did organizational work. After the establishment of the Soviet

power in the Crimea in 1920, Moiseyev was appointed the director of the museum in Chersonesos.  

The year of 1925 became the milestone in the re-organization of the museum. Its display was

moved to the former monastery buildings and the staff was enlarged from three to sixteen employees. The

new director Konstantin Grinevich initiated the systematization of collections in the museum storage, the

creation of a new museum display, and the continuation of excavations in the ancient city and its environs.

From 1926 onwards, the Museum issued its main scholarly edition entitled Khersonesskiy sbornik (Russian

for Chersonesan Collected Articles). The 1930s brought many discoveries both in the ancient city (partic-

ularly made in the course of the systematic excavations of its north area) and in the chora, the ancient city’s

farming area. 

In the years of the Second World War, the collection of the Chersonesan museum was evacuated

to the Urals, and the entire ancient city and its chora became a fortified area with numerous military struc-

tures. Many archaeological monuments were damaged, and archaeological layer was disturbed. In post-

war years, the museum staff quickly repaired the war-damaged buildings and created a new museum

exhibition. Regular excavations restarted in 1947, Khersonesskiy sbornik was launched anew, and new
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museum galleries with Greco-Roman and Mediaeval exhibitions were opened in 1952. Oleg Dombrovskiy’s

excavations discovered a Greek theatre, the first one in the northern Black Sea area. Stanislav Strzheletskiy

supervised scholarly researches that resulted in his emblematic publication on the kleroi (plots of farming

land) of Tauric Chersonesos; he created the Joint Expedition to excavate the port area of the ancient city,

which became the starting point of the new stage in the investigation of Chersonesos. The 1950s—1970s

researches are reflected in monographs and articles by famous scholars: Viktor Gaydukevich, Grigoriy

Belov, Anatoliy Yakobson, Aleksandr Shcheglov, Vladimir Kadeyev, and others.

The flourishing period of the Chersonesan museum is related to the works of its director Inna Antonova,

both the administrator and scientist doing archaeological researches, who headed the museum in 1955—1985.

She supervised the re-designation of Chersonesos with the status of preserve in 1978. The launching of a new

display at the Mediaeval (Byzantine) History Department in 1981 became the key event.

Among the achievements of the last decades of the Soviet power there was the creation of joint

archaeological expeditions in cooperation with Moscow and Kiev Institutes of Archaeology, universities of

Kharkov, Sverdlovsk, and Moscow, State Historical Museum (Moscow), and State Hermitage Museum

(Leningrad). During those years, the investigations concentrated in the north, north-eastern, west, and port

areas of the ancient city; defensive walls, necropolis, and chora were studied; the own school of conser-

vation was created. Chersonesos became university students’ traditional place of practical training in mu-

seum and archaeological studies. 

When Ukraine became independent, the Chersonesan preserve obtained the national status in

2001. The beginning of the third millennium was marked with large-scale restoration of the monuments in

the ancient city and its chora. The growth of modern Sevastopol and development of new lands brought

many new responsibilities to the preserve, mostly related with the sites protection. Protective excavations

are conducted not only in the ancient city and its chora, but also in far-away neighbourhood of the city.

It was the first time when investigations of Balaklava, formerly “closed” town, became possible. Sensational

results were brought by the excavations of the Roman military camp with the temple of Jupiter Dolichenus.

Absolutely new artefacts were uncovered by the excavations of the Genoese fortress of Cembalo.

Chersonesos is getting more and more open to the world. Western researchers raise their interest

to this site. Many years of cooperation with the Institute of Classical Archaeology of the University of Texas

at Austin, supported by the Packard Humanities Institute (USA), realized a multitude of research and museum

projects in Chersonesos. Polish colleagues from the University of Warsaw and the Adam Mickiewicz Uni-

versity in Poznan / continue their studies of antiquities of Chersonesos. The preparation of the new exhibition

at the Ancient History Department, which is going with financial and scientific support from the

A. G. Leventis Foundation (Cyprus), reached its final stage.

Today the preserve of Chersonesos is a large scientific, research, and museum establishment pos-

sessing archaeological territory exceeding 290 hectares. The museum storage houses more than 214,000

finds, the archive contains about 90,000 documents, and the scholarly library consists of more than 30,000

volumes including unique books. 

On 23 June 2013, the 37th session of the World Heritage Committee inscribed the serial object

“Ancient City of Tauric Chersonesos and its Chora” on UNESCO’s World Heritage List. 

L. V. Sedikova
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Остатки античного Херсонеса 
близ Севастополя. К. Боссоли. 
Литография. 1840—1842 гг. 
(Изд. 1956)

Remains of Ancient Chersonesos, 
near Savastopol. C. Bossoli. 
Lithograph. 1840—1842 
(published in 1856)

Залишки античного Херсонеса 
біля Севастополя. К. Боссолі. 
Літографія. 1840—1842 рр. 
(вид. 1856)

Базилика Крузе. 
В. Симпсон. Литография. 1855 г.

Базиліка Крузе. 
В. Сімпсон. Літографія. 1855 р.

Kruse Basilica. Lithograph. 
W. Simpson. 1855.

К. К. Косцюшко-Валюжинич 
у древнегреческих ворот

К. К. Косцюшко-Валюжинич 
біля давньогрецької брами

K. K. Kostsyushko-Valyuzhinich 
at the old Greek gate

Портрет 
К. К. Косцюшко-Валюжинича

Портрет 
К. К. Косцюшко-Валюжинича

Portrait 
of K. K. Kostsyushko-Valyuzhinich
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«Склад местных древностей».
Общий вид

«Склад місцевих старожитностей».
Загальний вигляд

Warehouse of Local Antiquities. 
General view

«Склад местных древностей».
Часть экспозиции

«Склад місцевих старожитностей».
Частина експозиції

Warehouse of Local Antiquities.  
Part of the exhibition

М. Горький и труппа МХАТа 
у «Склада местных древностей».

1900 г.

М. Горький і трупа МХАТу 
біля «Складу місцевих 

старожитностей». 
1900 р.

Maxim Gorky and the troupe 
of actors of the Moscow Art Theatre

at the Warehouse of Local Antiquities.
1900

«Склад местных древностей».
Часть экспозиции

«Склад місцевих старожитностей».
Частина експозиції

Warehouse of Local Antiquities. 
Part of the exhibition

Артель рабочих 
К. К. Косцюшко-Валюжинича

Артіль працівників 
К. К. Косцюшко-Валюжинича

K. K. Kostsyushko-Valyuzhinich’s
team of workers  
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Херсонесский музей 
в дни археологической 
конференции 1927 г.

Херсонеський музей 
у дні археологічної конференції 
1927 р.

The museum of Chersonesos 
in the days of the 1927 
Archaeological Conference

Г. Д. Белов после раскопок 
Базилики 1935 г.

Г. Д. Бєлов після розкопок 
Базиліки 1935 р.

G. D. Belov after the excavations 
of the 1935 Basilica

Раскопки цитадели. 
Стоят: Г. Д. Белов, Н. М. Янышев, 

К. Э. Гриневич, Н. И. Репников.
1928 г.

Розкопки цитаделі. 
Стоять: Г. Д. Бєлов, М. М. Янишев,

К. Е. Гриневич, М. І. Рєпніков. 
1928 г.

Excavations in the Citadel. 
Standing: G. D. Belov, 

N. M. Yanyshev, K. E. Grinevich, 
N. I. Repnikov. 1928

Античная экспозиция. 1925 г.

Антична експозиція. 1925 р.

Greco-Roman exhibition. 1925
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Херсонесское городище. 
1944 г.

Херсонеське городище. 
1944 р.

Ancient city of Chersonesos. 
1944

Экспозиция византийского 
отдела. 1957 г.

Експозиція візантійського 
відділу. 1957 р.

Exhibition at the Byzantine 
Department. 1957

Сожженная немецкая техника. 
Цитадель. 1947 г.

Спалена німецька техніка. 
Цитадель. 1947 р.

Burnt German military hardware.
Citadel. 1947

Раскопки в портовом районе. 
1969 г.

Розкопки у портовому районі. 
1969 р.

Excavations in the Port area. 
1969

С. Ф. Стржелецкий 
на раскопках хоры. 1950 г.

С. Ф. Стржелецький 
на розкопках хори. 1950 р.

S. F. Strzheletskiy 
on the excavations of the chora. 1950

О. И. Домбровский с участниками
археологической экспедиции

О. І. Домбровський з учасниками
археологічної експедиції

O. I. Dombrovskiy and the participants 
of his archaeological expedition 
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Реставрация Базилики 1935 г.

Реставрація Базиліки 1935 р.

Restoration of the 1935 Basilica

Работа с архивными документами

Робота з архівними документами

Working with archival documents

Сканирование редких книг

Сканування рідкісних книг

Scanning rare books

Спектакль в античном театре

Вистава в античному театрі

Performance in the ancient theatre

Праздник искусств в Херсонесе

Свято мистецтв у Херсонесі

Festival of arts in Chersonesos

Современная византийская 
экспозиция

Сучасна візантійська 
експозиція

Present Byzantine exhibition



Номинация в ЮНЕСКО «Древний город «Херсонес Таврический» и его хора».
Участки, включенные в список ЮНЕСКО

Номінація до ЮНЕСКО «Стародавнє місто «Херсонес Таврійський» та його хора».
Ділянки, включені до списку ЮНЕСКО

UNESCO nomination of the “Ancient City of Tauric Chersonesos and Its Chora.” 
The sites inscribed on the UNESCO World Heritage List

6

2

5

3

4

1

1. Городище Херсонеса Таврического
Городище Херсонеса Таврійського
The ancient city of Tauric Chersonesos

2. Участок хоры в Юхариной балке
Ділянка хори в Юхариній балці
Site of the chora in Yukharina Ravine

3. Участок хоры в балке Бермана
Ділянка хори в балці Бермана
Site of the chora in Bermana Ravine

4. Участок хоры на высоте Безымянной
Ділянка хори на висоті Безіменній
Site of the chora on Bezymyannaya Hill

5. Участок хоры в Стрелецкой балке
Ділянка хори в Стрілецькій балці
Site of the chora in Streletskaya Ravine

6. Участок хоры на перешейке Маячного полуострова
Ділянка хори на перешийку Маячного півострова
Site of the chora on the isthmus of the Mayachny Peninsula
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Южный район 
с главным городским 

водохранилищем 

Південний район 
з головним міським 

водосховищем 

Southern area 
with the main water reservoir 

in the city 
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Античный театр 
и Храм с ковчегом

Античний театр 
і Храм із ковчегом

Ancient theatre 
and Reliquary Church 
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Цитадель Херсонеса 
и башня Зенона

Цитадель Херсонеса 
і башта Зенона

Citadel of Chersonesos. 
Zeno Tower
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Христианский храм. 
Базилика (раскопки 1935 г.)

Християнський храм. 
Базиліка (розкопки 1935 р.)

Church. Basilica (1935 excavation)
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Христианский храм. 
Базилика (раскопки 1935 г.)

Християнський храм. 
Базиліка (розкопки 1935 р.)

Church. Basilica 
(1935 excavation)

Центральный неф 
Центральна нава 

Nave 

Колонна с капителью
Колона з капітеллю
Column with capital

Колоннада 
Колонада 

Colonnade 
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Христианский храм.
«Базилика в базилике» 

(раскопки 1889 г.). 
Внутренние помещения 

и мозаичный пол 

Християнський храм. 
«Базиліка в базиліці» 

(розкопки 1889 р.). 
Внутрішні приміщення 

та мозаїчна підлога 

Church. 
“Basilica within a Basilica” 

(1889 excavation). 
Rooms and 

mosaic floor 
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Сооружения 
портового района 

Споруди 
у портовому районі 

Structures 
in the Port area 
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Портовый район. 
Античные городские ворота 

и средневековая калитка 
в оборонительной стене

Портовий район. 
Античні міські ворота 

та середньовічна хвіртка 
в оборонній стіні

Port area. 
Ancient city gate 

and mediaeval sally port 
in the defensive wall 
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Портовый район. 
Храм с аркосолями

Портовий район. 
Храм з аркосолями

Port area. 
Arcosolia Church

.

Западный район. 
Трехапсидный храм

Західний район. 
Триапсидний храм

Western area. 
Three-Apsidal Church

Подземный храм 
на Главной улице 

Підземний храм 
на Головній вулиці 

Underground Church 
on the Main Street 

Южный район. 
Храм с ковчегом

Південний район. 
Храм з ковчегом

Southern area. 
Reliquary Church
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Мозаичный пол в экзонартексе 
Уваровской базилики 

Мозаїчна підлога в екзонартексі 
Уварівської базиліки 

Mosaic floor in the exonarthex 
of the Uvarov Basilica

Монетный двор 

Монетний двір 

Mint
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Северный берег 

Північний берег 

Northern seashore 
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Перибол. Оборонительные 
стены и башни 

Перибол. Оборонні 
стіни та башти 

Peribolos. Defensive 
walls and towers

Пристенные склепы

Пристінні склепи

Burial vaults annexed 
to defensive wall

Перибол. Башня № 15

Перибол. Башта № 15

Peribolos. Tower no. 15
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Кладки оборонительных 
стен Херсонеса

Кладки оборонних 
стін Херсонеса

Masonry works in the defensive 
walls of Chersonesos

Западная оборонительная 
стена со склепом 

Західна оборонна 
стіна зі склепом 

Western defensive wall 
with a burial vault 
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Центральный район. 
Базилика у собора св. Владимира

Центральний район. 
Базиліка біля собору св. Володимира

Central area. 
Basilica at St. Vladimir’s Church
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Северный район. 
Постройки поздневизантийского 

времени

Північний район. 
Будівлі пізньовізантійського часу

Northern area. 
Late Byzantine buildings
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Северный район. 
Кварталы и улицы

Північний район. 
Квартали та вулиці

Northern area. 
Quarters and streets
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Хора Херсонеса. 
Сельскохозяйственная усадьба 

Хора Херсонеса. 
Сільськогосподарська садиба 

Chora of Chersonesos. 
A farmstead
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Хора Херсонеса. 
Сельскохозяйственные усадьбы 

Хора Херсонеса. 
Сільськогосподарськi садиби 

Chora of Chersonesos. 
A farmhousees
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«Туманный» колокол. 1776 г.

«Туманний» дзвін. 1776 р.

“Fog Bell”. 1776



ревнегреческая цивилизация подарила миру великие имена и дости-

жения. Нехватка земель и природных ископаемых, быстрый рост

населения и острая политическая борьба в греческих государствах

заставила пытливых и активных греков осваивать далекую Ойкумену,

селясь по берегам Средиземного и, впоследствии, Черного морей.

Более двух с половиной тысяч лет назад отдаленное Северное

Причерноморье стало активно заселяться греками. Один за другим

в течение двух веков появились Ольвия, Фаногория, Гермонасса,

Кеппы, Пантикапей, Мирмекий, Тиритака, Феодосия, Керкинитида,

и, по словам Платона, «эллинины расположились вокруг моря, как му-

равьи или лягушки вокруг болота».

Основание Херсонеса стало завершающим этапом колони-

зации далекой Ойкумены, где «совершали подвиги герои и обитали

души умерших». Фундамент города заложили выходцы из Гераклеи

Понтийской и острова Делос, и вскоре Херсонес стал единственным

дорийским центром Северного Причерноморья. Точная дата основа-

ния остается дискуссионной, но археологические артефакты сего-

дняшнего дня позволяют нам говорить о том, что греческие посе-

ленцы появились здесь в V в. до н. э. «Ранний» город располагался

на Гераклейском полуострове, заселенном носителями культур ран-

него железного века, получившими в античной литературной тра-

диции прозвище «грозные тавры». Именно они стали основными

героями трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» (V в. до н. э.); как

о жестоком и диком народе о них также упоминает античный историк

Геродот.

Варварские культуры І тыс. до н. э. археологически зафик-

сированы в разных частях Гераклейского полуострова. Наиболее

крупное поселение VIII—VII в. до н. э. расположено в современной

Инкерманской долине. Рядом с ним находился один из древнейших

центров металлургии, хотя в быту местные племена широко исполь-

зовали каменные орудия труда и посуду лепили без применения гон-

чарного круга, обжигая ее на костре. В окружении таких варварских

АНТИЧНЫЙ ХЕРСОНЕС: 
AПOIКIA — ПOɅIΣ — CIVITAS

Д
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племен оказались первые переселенцы. Первоначально территория «раннего» города сосредоточива-

лась на небольшом мыске у входа в современную Карантинную бухту. Город не имел регулярной за-

стройки, его площадь не превышала 4 га, но он уже был обнесен первой оборонительной стеной,

за пределами которой располагался ранний некрополь. Остатки этой стены и теперь просматриваются

среди раскопов жилых кварталов позднейшей перестройки. На этом этапе существования поселенцы

делали упор на торговые отношения с Гераклеей Понтийской, островами Средиземноморья, Аттикой.

Из греческих городов сюда поступали разнообразные изделия — амфоры, дорогая посуда (краснофи-

гурные и чернолаковые сосуды), мраморные скульптурные рельефы.

Ко второй четверти IV в. до н. э. завершается формирование полиса, и Херсонес Таврический

представляет собой рабовладельческую республику с демократической формой правления, выборными

коллегиальными органами законодательной и исполнительной власти. Основным является греческий

язык с дорийским диалектом. Демократическая система управления полисом с небольшими измене-

ниями просуществовала до конца античного периода. Все декреты издавались от имени Совета и На-

рода. Народное собрание являлось основным законодательным органом древнего Херсонеса: здесь

принимались декреты, решались важные вопросы внутренней и внешней политики. Совет, в состав ко-

торого мог войти любой гражданин полиса, стал высшим органом исполнительной власти. Он состоял

из различных коллегий, отвечающих за жизнь города — архонтов, номофилаков, астиномов, агора-

номов, казначеев, гимнасиархов, симмнамонов, эпимилетов. Гражданским правами обладали только

первопоселенцы и их потомки. Лишь немногие иностранцы удостаивались проксениий (прав и привеле-

гий) за заслуги перед херсонеситами.

Неотъемлемой частью греческого общества была религия. В Херсонесе, как и в любом другом

греческом полисе, существовали официальные и частные культы. Во главе официального пантеона

стояли Зевс, Гея, Гелиос, Партенос. Почетом пользовались Херсонас, а также Геракл, от которого, по

преданию, произошли греки-дорийцы. Они символизировали единство гражданской общины Херсонеса.

Но особая роль принадлежала Партенос: ее целомудрие и воинственность олицетворяли неприступность

города и его независимость. Деве-Партенос посвящались храмы, она изображалась на монетах города.

В частном порядке херсонеситы на протяжении веков поклонялись Гере, Афине, Артемиде, Аполлону,

Дионису, Афродите и другим богам.

С формированием Херсонесского государства во второй четверти — середине IV в. до н. э. на-

чинается активная перестройка города — раннее поселение расширяют на запад, вглубь Гераклейского

полуострова, площадь городской территории увеличивают до 40 га. Построение полиса ведется по сре-

диземноморскому принципу: одновременно с созданием города осваивается и сельскохозяйственная
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территория — хора. Греки используют известную в Малой Азии регулярную систему городской плани-

ровки Гипподама Милетского, при которой применялся единый принцип организации внутреннего про-

странства. Градостроительная сетка состояла из параллельных и пересекаемых их под прямым углом

поперечных улиц, образующих кварталы с типовыми жилыми домами. Аналогичный принцип регулярной

планировки использовался и при размежевании хоры. При этом греки применяли единый стандарт-

модуль: в городской планировке — дорийский фут в 0,3265 м, во внутриквартальной застройке —

аттическо-эвбейский стандарт в 0,296 м, а при размежевании земельных наделов на Гераклейском по-

луострове — египетский (самосской) фут в 0,35 м. Херсонес Таврический в этот период укрепляется

новой линией обороны, усиленной мощными башнями: толщина оборонительных стен составляет

3,5—4 м, высота — 8—10 м, а башни возвышаются на 10—12 м.

В городе существовало несколько ворот. Одни из них, наиболее важные, ведущие к портовым

сооружениям, находятся на юго-восточном участке оборонительных стен. По сторонам их прохода, ши-

рина которого около 4 м, сохранились пилоны; на одном из них ступени ведут вверх, на оборонительную

стену. По обеим сторонам прохода ворот видны вертикальные желоба, по которым поднимали и опускали

катаракту (металлическую решетку).

Ряд магистральных улиц пересекал город с юго-запада на северо-восток. Одна из них, Главная

платея, протяженностью 900 м и шириной 6,5 м, образует основную ось города, проходит через агору

и заканчивается в северо-восточной части священным участком — теменосом, с главными алтарями

и храмами, в том числе и храмом богине Партенос. Городская агора стала местом проведения Народных

собраний, функционирования полисных органов самоуправления, торговых операций. Здесь же, веро-

ятно, находилось и несколько храмов (Диониса, Афины), а также главный алтарь, посвященный богине

Партенос. Именно на этом месте более 100 лет назад был найден один из основных памятников

греческой культуры Причерноморья — Присяга граждан Херсонеса. Высеченная на мраморной плите,

на дорийском диалекте греческого языка, она начинается обращением к верховным богам — Зевсу, Гее,

Гелиосу — и главной покровительнице города — Партенос, и рассказывает о незыблемости демокра-

тического строя в полисе.

В южной части города, у оборонительных стен, на месте нимфея был построен единственный

в Северном Причерноморье традиционный греческий театр, просуществовавший до IV в. н. э. — офи-

циального принятия христианства. Рассчитан он был, после перестройки в I в. н. э., на 1800—2000 зри-

телей. Городские кварталы эллинистического полиса застраиваются жилыми домами с портиками,

подвальными этажами, коридорами и внутренними двориками, домашними святилищами. В каждом квар-

тале стояло от двух до четырех жилых дома. Греки строят город из местного камня известняка: огромные

блоки тщательно подгоняют друг к другу и без связующего раствора ставят в перевязь, образуя прочную

«вечную» кладку. За свои две тысячи лет жизни Херсонес не раз перестраивался, но унаследованную

с античности регулярную планировку он сохраняет до конца своего существования.

Вдоль оборонительных стен узкой длинной полосой протянулись некрополи, с семейными

участками, где хоронили умерших в могилах и склепах, высеченных в скальном грунте. На захоронении

устанавливалась известняковая стела с именем умершего, а позднее — и с его возрастом. Украшались

эти памятники расписными или рельефными изображениями покойного; нередко встречаются антропо-

морфные надгробия, реже погребальная скульптура, выполненная из мрамора. Погребения сопровож-

дались вещами, которые могли понадобиться усопшему в загробном мире — украшениями, сосудами

для питья и пищи, детскими игрушками и т. п.

Из города на сельскохозяйственную округу уходило несколько дорог, остатки которых со-

хранились поныне, несмотря на застройку современного Севастополя. К середине IV в. до н. э. весь
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Гераклейский полуостров был размежеван греческими колонистами на земельные участки, которые рас-

пределялись между гражданами Херсонесского государства. Это стало одним из самых грандиозных про-

ектов, предпринятых полисом. Сами участки (размером 15—17 и 26—30 га) состояли из четырех или

шести наделов и располагались в шахматном порядке, а также были разделены дорогами и каменными

оградами. Планировка города и хоры была единовременной акцией периода становления полисной

структуры. В это же время к Херсонесу были присоединены земли Северо-Западного Крыма, образовав

и дальнюю хору полиса.

Каменистая почва Гераклейского полуострова требовала создания особой плантажной системы.

С учетом рельефа местности, природно-климатических условий (направления господствующего ветра)

и расположения участка выкладывались плантажные стены, которые выполняли, помимо прочего, роль

опор для основной культуры — виноградной лозы. Прогреваясь на солнце, они конденсировали влагу,

и растение не нуждалось в поливе. На хоре также производились селекционные работы с виноградной

лозой. Развитие виноградарства и виноделия превалирует в сельскохозяйственной деятельности ближ-

ней хоры Херсонессого полиса. В работах используются различные орудия труда, в том числе виноград-

ные ножи. На многих усадьбах во время раскопок найдены небольшие переносные тарапаны

(винодавильни) для отжимки небольшого количества винограда и стационарные аналогичные устройства

для переработки крупных партий урожая. По границам размежеванных участков находились греческие

сельские святилища; одно из них, посвященное Дионису, было открыто на западном берегу совре-

менной Казачьей бухты.

Усадебное строительство на загородной территории происходило одновременно с город-

ским — типовые средиземноморские сельскохозяйственные комплексы греки приспосабливают под

местную действительность. Сооружения строили как небольшие, так и огромные, а размещение происхо-

дило по принципу городского квартала. Постройки состояли из хозяйственных помещений, двора; на мно-

гих из них встречаются мощные башни или даже башенные комплексы, дополнительно выполняющие

оборонительную функцию. Типичными для местной хоры можно считать усадьбы, раскопанные в Юхари-

ной балке — они включали в себя постройки жилого и хозяйственного назначения, объединенные вокруг

двора, а также домашние святилища. Равнины же дальней хоры, находящиеся в Северо-Западном Крыму

и размежеванные во второй четверти — середине IV в. до н. э., поставляли в Херсонес Таврический в

первую очередь пшеницу и ячмень, что сделало город стратегически важной житницей, снабжавшей зер-

ном все Причерноморье. Активная современная урбанизация практически по всему Средиземноморью

уничтожила хоры древних греческих полисов. Сохранившаяся херсонесская хора является ценным об-

разчиком древнегреческого сельского хозяйства.

Экономической базой для развития Херсонесского полиса в середине IV — первой полови-

не ІІІ в. до н. э. становится развитое земледелие. Экономический рост в сельскохозяйственном производ-

стве зерна и вина усиливает роль морских торговых контактов Херсонеса, прежде всего с античными

центрами Южного Причерноморья (Гераклеей Понтийской, Синопой), куда отправлялось зерно, а также

Северо-Западным Крымом, Нижним Поднепровьем и Нижним Подоньем, потреблявшими херсонесское

вино. Взамен в полис поступали парадная посуда, предметы роскоши, ткани, оружие, дорогие вина, про-

изведения искусства, кожа, продукция скотоводства и пр. Именно в этот период наступает всесторонний

расцвет Херсонеса. Численность населения города достигает десяти тысяч человек. Строятся храмы,

улицы украшают мраморные и известняковые статуи. Херсонес приобретает облик настоящего древне-

греческого полиса.

Со второй половины IV в. до н. э. появляется и собственная монета, на которой были изображены

Партенос, Геракл и его атрибуты, Зевс, Афина, Гелиос, Гермес, грифон, бык, лань. Начинается подъем

херсонесского ремесленного производства. Особого расцвета достигает гончарство. Мастерские на-

ходились за пределами оборонительных стен, поближе к источникам глины и воды. Основной продукцией

херсонесских гончаров являлись амфоры — двуручные сосуды, использовавшиеся при транспортировке

морским путем различных грузов — вина, оливкового масла, рыбных соусов. Изготовление амфор и их

стандартизация находились под жестким контролем представителей власти: на ручке ставилось клеймо

с именем астинома или агоранома — чиновников, следивших за производством сосудов. Активная за-

стройка полисной территории потребовала производства кровельной черепицы и декоративных архи-

тектурных деталей (антефиксов). В большом количестве мастерские выпускали предметы бытовой утвари

(посуду, светильники), рыболовные и ткацкие грузила, терракотовые статуэтки, детские игрушки и, ко-

нечно же, предметы культа (алтарики, статуэтки богов). Рыбный промысел оставался одним из важнейших

для приморского города. Раскопки домов и усадеб прибрежной полосы хоры зачастую сопровождаются

находками грузил, рыболовных крючков, игл для плетения сетей. В городе также существовало куз-

нечное и бронзолитейное ремесленное производство.

Культурная жизнь древнего Херсонеса проходила в русле эллинских традиций. Строя храмы,

херсонеситы придерживались дорического и ионического ордеров, украшали их скульптурными ком-

позициями, детали расписывали цветными красками. Херсонесские скульпторы, коропласты, живо-

писцы создавали произведения, не уступающие работам мастеров материковой Греции и Малой

Азии. Среди них статуэтки Афродиты и Пана, Геракла и Диониса. Шедевром монументального ран-

неэллинистического искусства является сохранившийся фрагмент надгробия с изображением «го-

ловы юноши» (конец IV в. до н. э.), выполненного в стиле энкаустики. Лицо молодого атлета задумчиво,

хранит спокойствие, выражает благородство. По своим художественным характеристикам не уступает

«портрету» замечательная напольная мозаика из разноцветной морской гальки, украшавшая пол

одной из комнат большого раннеэллинистического дома. На ней изображены две обнаженные женщины,

стоящие по сторонам лутерия (неглубокого сосуда на высокой подставке), на краю которого сидит

голубь (символ Афродиты), а другая птица порхает над ним. В трактовке сюжета пока нет единого

мнения.

Неотъемлемую часть культурной жизни полиса составлял и театр, где ставились произве-

дения греческих драматургов. При раскопках были найдены вотивные маски актеров. Херсонеситы

уделяли огромное внимание обучению и воспитанию, были грамотны, почитали науки, увлекались

поэзией. Ярким примером трепетного отношения к истории является сохранившийся фрагмент

почетного декрета (второй половины ІІІ в. до н. э.) в честь награждения золотым венком историка

Сириска: 

«Народ венчает Сириска, сына Гераклида, за то, что он описал явление Девы и бывшие друже-

ственные отношения с городами и царями исследовал… исследовал их правдиво и согласно с достоин-

ством народа и государства…». 
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Поэтические эпитафии отражают любовь к поэзии и тонкое ее восприятие жителей полиса.

В Херсонесе также уделяли внимание физической подготовке юношей, проводили спортивные сорев-

нования атлетов. При раскопках найдены стригили и арибаллы — неотъемлемые спутники атлета.

Херсонесские спортсмены участвовали в общегреческих состязаниях, что отражено на надгробной стеле

Феофанта.

В городе трудились и профессиональные врачи. Их имена и принадлежности изображены

на херсонесских надгробиях эллинистического времени. В повседневной жизни жители Херсонеса

придерживались эллинских традиций: общепризнанными были патриархальная семья, скромный быт.

Воспитание маленьких детей, отправление домашних культов подчинялось устоям главенствующей куль-

туры.

В ІІІ в. до н. э. полис оказывается под угрозой захвата со стороны окрепших поздних скифов (сто-

лица государства Неаполь Скифский). Херсонеситы начинают реорганизацию защиты хоры и городской

территории. Эта деятельность нашла отражение в надписях у основания статуи Агасикла. Городские

оборонительные стены дополнительно укрепляются надгробиями с некрополя; не позднее середины

ІІІ в. до н. э. на юго-восточном участке строится цитадель и ключевой участок обороны «башня Зенона».

Однако к рубежу ІІІ—ІІ вв. до н. э. в результате скифских войн Херсонес теряет свои владения в Се-

веро-Западном Крыму, разрушаются усадьбы на ближней хоре, начинается экономический упадок

полиса. Не справляясь со скифской угрозой, Херсонес в конце ІІ в. до н. э. обращается за помощью

к одному из могущественных правителей Понта — Митридату VI Евпатору. Его полководец Диофант около

110—107 г. до н. э., совершая серию успешных походов против скифов, защищает Херсонес. Эти события

нашли свое отражение в знаменитом декрете в честь Диофанта; фрагмент документа дошел до наших

дней. Однако за «оказанные услуги» Херсонес был вынужден заключить ряд альянсов с Боспорским

царством и идти уже в русле его политических интересов. После смерти могущественного Митридата VI

Херсонес попадает под влияние «друга и союзника римлян» Боспорского царя Фарнака, а с середины

I в. до н. э. город уже в сфере воздействия Римской империи — ведущей военно-политической силы ан-

тичного мира того периода. Херсонес поддерживает Цезаря в борьбе с Фарнаком и взамен получает

право элевтерии (свободы), свободу от налогообложения и полуавтономный статус с непосредственным

подчинением Риму.

Уже с I в. н. э. в городе фиксируется эпизодическое присутствие римских войск: найдены статуи

легатов римских провинций. В начале ІІ в. н. э. в Херсонесе появляется постоянный римский гарнизон,

размещается векселяция V Македонского легиона. Об этом свидетельствуют эпитафии вольноотпущен-

ников и находки римского вооружения. Во второй четверти — середине ІІ в. н. э. в Крыму, в том числе

и Херсонесе, расширяется римское военное присутствие. Вводятся дополнительно части I Италийского

и XI Клавдиевого легионов, вспомогательных подразделений (когорт). Вместе с сухопутными войсками

в городе присутствуют военно-морские силы Мезейского Флаевого флота. Эскадра Равенского флота

охраняет побережье. В этот период римляне начинают активную строительную деятельность. В Херсо-

несе они базируются в «Цитадели» и ведут ее перестройку. Во главе гарнизона стоял военный трибун,

который одновременно являлся и представителем римской администрации в городе. Ему подчинялись

вексиляции, когорты, эскадра флота, а также мелкие подразделения, базировавшиеся в Крыму. Недалеко

от города, в районе современной Балаклавской бухты, размещается полномасштабная римская база

и строится храм Юпитеру Долихену, особенно популярному в римской армии. Появляется ряд укреплений

и по Южному берегу Крыма. Все это находит отражение в коллекциях археологических находок из

Херсонеса — деталях поясных наборов, солдатской одежде, конной упряжи. Во второй половине

ІІІ в. в Крыму активизируются готские племена, сокращается римское военное присутствие. В Херсонесе
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по-прежнему используют римские военные постройки, в городском гарнизоне продолжают фигурировать

название военных частей, а найденные фибулы свидетельствуют о существовании постоянного, хотя

и малочисленного, римского гарнизона в городе вплоть до первой половины V в.

Военное присутствие Рима в регионе обеспечило безопасность сухопутных и морских путей,

способствовало оживлению торговых контактов, развитию производства и промыслов. Потеря земель

в Северо-Западном Крыму обусловила изменения в структуре сельскохозяйственного производства:

основной функционирующей территорией для Херсонеса остается только Гераклейский полуостров.

Здесь сокращаются площади под виноградники и увеличиваются посевы зерновых, в некоторых случаях

меняются внешние контуры земельных наделов, наряду с ранее существовавшими появляется и новый

тип построек усадьбы — с круглыми башнями. В связи с необходимостью снабжения римских солдат со-

леной рыбой, входившей в состав их рациона, интенсивно развивается рыбный промысел и добыча соли;

в городских кварталах появляются рыбозасолочные цистерны, вместимостью от 20 до 50 т; на средства

Феагена, сына Диогена, согласно декрету был построен рыбный рынок. В этот период Херсонес стано-

вится крупным ремесленным центром, в городе работали керамические, железоплавильные, бронзоли-

тейные, стекольные мастерские. С середины ІІ в. усиливается роль Херсонеса в посреднической торговле

между варварским миром, городами малоазийского побережья Черного моря (Синопой, Гераклеей,

Амисом) и центрами Западного Причерноморья, Восточного Средиземноморья, Северной Африки, что

являлось стимулом для экономического роста Херсонеса.

В первых веках нашей эры городская застройка Херсонеса сохраняется в прежних пределах.

Однако римское присутствие внесло некоторые коррективы в его жизнь и облик. На смену колодцам, яв-

ляющимися на протяжении предыдущих веков основным источником водоснабжения, в римский период

появляется керамический водопровод, несколько «веток» которого вели с границы Гераклейского полу-

острова через накопительные бассейны в Херсонес, где вода распределялась непосредственно по го-

родской территории. К общественной городской застройке добавляются термы, археологические

остатки которых обнаружены в нескольких районах города; некоторые из них были сооружены на сред-

ства богатых граждан.

В связи с базированием римских легионеров перестраивается и театр: театрон его уве-

личивается, а сам театр используется, кроме основного предназначения, для литературных состязаний

и гладиаторских боев. В городе также функционирует публичный дом, налог от которого шел на содер-

жание римского гарнизона. Происходит укрупнение жилой застройки города, фиксируются производ-

ственные и хозяйственные комплексы; в каменном строительстве начинают использовать коринфский

ордерный стиль, связующие растворы, кирпич, в окнах домов появляется стекло. Римское влияние про-

явилось и в монетной чеканке города: на местных монетах выполняют изображения, отражающие рим-

скую политику в регионе. Применяется римская мера веса в виде свинцовых гирь в 1/2 и 1—3 унции.

Сохраняется греческий язык и календарь, основные праздники, главным официальным культом

остается Партенос, в частных культах, как и прежде, почитается Дионис, Геракл и др. Но присутствие

легионеров все-таки оказывает огромное влияние и на повседневную жизнь херсонеситов. Это прояви-

лось в широком распространении различных видов керамических, металлических, стеклянных и костя-

ных изделий, ювелирных украшений, вотивных предметов, игр, ранее не известных в городе, но

имеющих спрос на подчиненных Риму территориях. Они становились принадлежностью местного быта

и культов, предметами подражания для местных мастеров, влияя на дух, культуру и быт населения го-

рода. К примеру, активно используются разнообразные формы краснолаковой посуды, италийские све-

тильники, предметы мелкой бронзовой пластики (пластинки, жанровые статуэтки), туалета и одежды.

В городе распространяется латинский язык, происходит калькирование латинских слов, появляются

римские имена; засвидетельствован культ римских императоров. В духовной жизни простых горо-

жан возникают и другие римские культы (Юпитера, Геркулеса, Митры). Увеличившийся приток насе-

ления в город из Малой Азии и Дунайских провинций усилил тягу к восточным культам (Изиды) и

монотеизму. Появляются первые христиане, существует еврейская община (IV в.).

Кризис римской империи второй половины ІІІ—IV вв., «готские войны» ослабили римское воен-

ное присутствие в регионе, в том числе и в Херсонесе. Все же город оставался в стороне от основного

движения варварских племен и продолжал выполнять роль важного форпоста Римской империи в Тав-

рике. Ему выдавали денежные субсидии на содержание городского гарнизона и формирование готов-

союзников в Юго-Западном Крыму. Во время правления Константина Великого, в 322 г., Херсонес

оказывает военную помощь императору на Дунае, за что тот подтверждает данные ранее городу свободу

и освобождение от податей. В дальнейшем Херсонес оказывается под властью Восточно-Римской

империи.

Н. В. Гинькут
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в нинішню Карантинну бухту. Місто не мало регулярної забудови, його площа не перевищувала 4 га,

однак вже було обнесено оборонним муром, за межами якого розміщувався некрополь. Залишки

муру і нині проглядаються з-поміж розкопів житлових кварталів пізнішої перебудови. На цьому етапі

існування поселенці зосереджувалися на торговельних відносинах з Гераклеєю Понтійською, ост-

ровами Середземномор’я, Аттикою; з грецьких міст сюди постачали різноманітні вироби — амфори,

дорогий посуд (червонофігурні та чорнолакові посудини), мармурові скульптурні рельєфи.

До другої чверті IV ст. до н. е. завершується формування поліса, і Херсонес Таврійський являє

собою рабовласницьку республіку з демократичною формою правління, виборними органами законо-

давчої та виконавчої влади. Основною у вжитку є грецька мова з дорійським діалектом. Демократична

система управління полісом з незначними змінами проіснувала до кінця античного періоду. Усі декрети

видавали від імені Ради та Народу. Народні збори були основним законодавчим органом давнього

Херсонеса: тут приймали декрети, вирішували важливі питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Рада, в яку міг увійти кожен громадянин поліса, стала вищим органом виконавчої влади. Вона скла-

далася з різних колегій, що відповідали за життя міста — архонтів, номофілаків, астиномів, агораномів,

скарбничих, гімнасіархів, симнамонів, епімілетів. Громадянські права мали лише першопоселенці та

їхні потомки. Тільки деякі іноземці сподоблялися проксенії (прав та привілеїв) за заслуги перед херсо-

неситами.

Невід’ємною частиною грецького суспільства була релігія. У Херсонесі, як і в будь-якому ін-

шому грецькому полісі, існували офіційні та приватні культи. На чолі офіційного пантеону стояли Зевс,

Гея, Геліос, Партенос. Шанували також Херсонаса і Геракла, який, за переказами, був праотцем гре-

ків-дорійців. Однак особлива роль належала Партенос: її цнота та войовничість уособлювали невід-

датність міста та його незалежність. Діві Партенос присвячували храми, її зображували на монетах

міста. Протягом віків херсонесити також схилялися перед Герою, Афіною, Артемідою, Аполлоном,

Діонісом, Афродітою та іншими богами.

Із формуванням Херсонеської держави у другій чверті — середині IV ст. до н. е. починається

активна забудова міста — раннє поселення поширюють на захід, углиб Гераклійського півострова,

площу міської території збільшують до 40 га. Розбудовують поліс за середземноморським принци-

пом: водночас зі зведенням міста відбувається освоєння сільськогосподарської території — хори.

Греки використовують відому в Малій Азії регулярну систему міського планування Гіпподама Мілетсь-

кого, за якою застосовувався єдиний принцип організації внутрішнього простору. Містобудівна сітка

складалася з паралельних вулиць, які під прямим кутом перетиналися з поперечними вулицями —

так утворювалися квартали з типовими житловими будинками. Аналогічний принцип регулярного

авньогрецька цивілізація подарувала світові визначні імена та до-

сягнення. Брак землі та корисних копалин, швидкий ріст населення

і гостра політична боротьба в грецьких державах змусила допит-

ливих та активних греків освоювати далеку Ойкумену, селячись бе-

регами Середземного і, відтак, Чорного морів. Понад дві тисячі

років тому віддалене Північне Причорномор’я стали активно засе-

ляти греки. Один за одним протягом двох віків з’явилися Ольвія,

Фанагорія, Гермонасса, Кеппи, Пантікапей, Мірмекій, Тірітака,

Феодосія, Керкінітіда, і, за словами Платона, «елліни розмістилися

біля моря, ніби мурашки або жаби коло болота».

Заснування Херсонеса стало завершальним етапом коло-

нізації далекої Ойкумени, де «здійснювалися геройські вчинки та

мешкали душі померлих». Фундамент міста заклали вихідці з Ге-

раклеї Понтійської та острова Делос, і невдовзі Херсонес став єди-

ним дорійським центром Північного Причорномор’я. Точна дата

заснування залишається дискусійною, однак сучасні археологічні

артефакти дають змогу припустити, що грецькі поселенці з’яви-

лися тут у V ст. до н. е. «Раннє» місто розмістилося на Гераклій-

ському півострові, який населяли носії культур раннього залізного

віку, що в античній літературній традиції дістали прізвисько «грізні

таври». Саме вони стали основними героями трагедії Еврипіда

«Іфігенія в Тавриді» (V ст. до н. е.); як про жорстокий і дикий народ

також згадує про них античний історик Геродот.

Варварські культури І тис. до н. е. археологічно зафіксо-

вано в різних частинах Гераклійського півострова. Найбільше по-

селення VIII—VII ст. до н. е. розташоване у сучасній Інкерманській

долині. Поряд з ним знаходився один з найдавніших центрів мета-

лургії, хоча у повсякденні місцеві племена широко використову-

вали кам’яні знаряддя праці, а посуд ліпили, не застосовуючи

гончарний круг, — обпікали його на вогнищі. Серед цих варварсь-

ких племен опинилися перші поселенці. Первісно територію

«раннього» міста було сконцентровано на невеликому мисі біля входу
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планування використовували і для розмежування хори. При цьому греки застосовували єдиний

стандарт-модуль: у міському плануванні — дорійський фут у 0,3265 м, у внутріквартальній забудові —

аттично-евбейський стандарт мірою в 0,296 м, а під час розмежування земельних наділів на Герак-

лійському півострові — єгипетський (самоський) фут у 0,35 м. Херсонес Таврійський у цей період

укріплюється новою лінією оборони, зміцненою потужними вежами: товщина оборонних мурів дося-

гає 3,5—4 м, висота — 8—10 м, а вежі височіють на 10—12 м.

У місті існувало декілька воріт. Одні з них, найважливіші, що вели до портових споруджень,

знаходилися на південно-східній ділянці оборонних мурів. З обох боків їх проходу, ширина якого ста-

новила близько 4 м, збереглися пілони; на одному з них східці вели нагору — на оборонний мур. Обабіч

проходу воріт — вертикальні жолоби, якими підіймали та спускали катаракту (металеву решітку).

Ряд магістральних вулиць перетинав місто з південного заходу на північний схід. Одна з них,

Голов-на платея, довжиною 900 м та шириною 6,5 м, утворювала основну вісь міста, проходила через

агору та закінчувалася у північно-східній частині священним місцем — теменосом, з головними вівтарями

та храмами, між інших і храмом богині Партенос. Міська агора стала місцем проведення Народних зборів,

функціонування полісних органів самоврядування, торговельних операцій. Тут же, напевне, розташову-

валось і декілька храмів (Діоніса, Афіни), а також головний вівтар, присвячений богині Партенос. Саме

на цьому місці понад 100 років тому було знайдено одну з основних пам’яток грецької культури на

Причорномор’ї — Присягу громадян Херсонеса. Висічена на мармуровій плиті, написана дорійським

діалектом грецької мови, вона розпочинається звертанням до верховних богів — Зевса, Геї, Геліоса —

і головної покровительки міста — Партенос, — і розповідає про непохитність демократичного ладу в

полісі.

У південній частині міста, біля оборонного муру, на місці німфея було побудовано єдиний

у Північному Причорномор’ї традиційний грецький театр, який проіснував до IV ст. н. е. — офіційного

прийняття християнства. Після перебудови в І ст. н. е. театр було розраховано на 1800—2000 гля-

дачів. Міські квартали елліністичного поліса забудовують житловими будинками з портиками, під-

вальними поверхами, коридорами та внутрішніми двориками, домашніми святилищами. У кожному

кварталі стояло від двох до чотирьох житлових будинків. Греки будують місто з місцевого каменю

вапняку: величезні блоки ретельно підганяють один до одного і без сполучного розчину ставлять

у перев’язь, утворюючи тривку «вічну» кладку. За дві тисячі років Херсонес неодноразово пере-

будовували, але успадковане з античності регулярне планування він зберігає до кінця свого існу-

вання.

Уздовж оборонних мурів вузькою довгою смугою протягнулися некрополі, з сімейними ді-

лянками, де ховали померлих у могилах та склепах, що висікали у скелястому ґрунті. На похованнях

встановлювали вапнякову стелу з іменем покійника, а пізніше — також з його віком. Прикрашалися

пам’ятники розписними та рельєфними зображеннями померлого; нерідко трапляються антропо-

морфні надгробники, рідше могильна скульптура, виконана з мармуру. Поховання супроводжувалися

речами, котрі могли знадобитися покійному в загробному світі — прикрасами, посудинами для пиття

та харчування, дитячими іграшками тощо.

З міста на сільськогосподарські околиці вело декілька доріг, залишки яких збереглися

донині, незважаючи на забудову сучасного Севастополя. До середини IV ст. н. е. весь Герак-

лійський півострів грецькі колоністи розмежували на земельні ділянки, які розподілялися між

громадянами Херсонеської держави. Це стало одним з найграндіозніших проектів, здійснених

полісом. Самі ділянки (розміром 15—17 і 26—30 га) складалися з чотирьох або шести наділів

та розташовувалися у шаховому порядку, а також були розділені дорогами та кам’яними огоро-
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жами. Планування міста і хори відбувалося одночасно. Тоді ж, у період становлення полісної

структури, до Херсонеса приєднали землі Північно-Західного Криму, які утворили дальню хору

міста.

Кам’янистий ґрунт Гераклійського півострова потребував створення особливої плантажної

системи. Враховуючи рельєф місцевості, природно-кліматичні умови (напрямок вітру) та розміщення

ділянки, викладали плантажні стіни, що, між іншим, відігравали роль опори для основної культури —

виноградної лози. Прогріваючись на сонці, вони конденсували вологу, і рослину не потрібно було

поливати. На хорі виноградну лозу також селекціонували. Розвиток виноградарства та виноробства

стає основним у сільському господарстві ближньої хори Херсонеського поліса. Під час роботи ви-

користовували різноманітні знаряддя праці, у тому числі й виноградні ножі. На багатьох садибах під

час розкопок знайдено невеликі переносні тарапани (винодавильні) для вижиму невеликої кількості

винограду та стаціонарне аналогічне устаткування для обробки великих партій урожаю. По кордонах

розмежованих ділянок знаходилися грецькі сільські святилища, одне з яких, присвячене Діонісу, було

відкрито на західному березі нинішньої Козачої бухти.

Садибне будівництво на заміській території відбувалося водночас з міським — типові

середземноморські сільськогосподарські комплекси греки пристосовують під навколишнє середо-

вище. Спорудження трапляються як невеликі, так і величезні, а розміщення відбувається за принци-

пом міського кварталу. Будівлі складалися з господарських приміщень, двору; на багатьох з них

траплялися вежі чи навіть комплекси веж, що відігравали додатково оборонну функцію. Типовими

для місцевої хори можна вважати садиби, розкопані в Юхариній балці — вони включали в себе будівлі

житлового та господарського призначення, об’єднані навколо двору, а також домашні святилища.

Рівнини дальньої хори, що знаходилися у Північно-Західному Криму і були розмежовані у другій

чверті — середині IV ст. до н. е., поставляли в Херсонес насамперед пшеницю та ячмінь, що зробило

місто стратегічно важливою житницею, яка забезпечувала зерном усе Причорномор’я. Активна

сучасна урбанізація практично по всьому Середземномор’ю знищила хори стародавніх грецьких

полісів. Тому херсонеська хора, якій вдалося уціліти, є цінним взірцем давньогрецького сільського

господарства.

Економічним базисом для розвитку Херсонеського поліса у середині IV — першій половині

ІІІ ст. до н. е. стає розвинуте землеробство. Збільшення виробництва зерна і вина посилює роль

морських торговельних контактів Херсонеса, перш за все з античними центрами Південного При-

чорномор’я (Гераклеєю Понтійською, Синопою), куди відправляли зерно, а також Північно-Західним

Кримом, Нижнім Подніпров’ям та Нижнім Подонням, що вживали херсонеське вино. Навзаєм поліс

отримував святковий посуд, предмети розкоші, тканини, зброю, дорогі вина, витвори мистецтва,

шкіру, продукцію скотарства тощо. Саме у цей період настає всебічний розквіт Херсонеса. Чисель-

ність населення в місті досягає десяти тисяч. Будуються храми, мармурові та вапнякові статуї при-

крашають вулиці. Херсонес набуває подоби справжнього давньогрецького поліса. З другої половини

IV ст. до н. е. з’являється і власна монета, на якій було зображено Партенос, Геракла та його атри-

бути, Зевса, Афіну, Геліоса, Гермеса, грифона, бика, лань. Починається піднесення херсонеського

ремісництва. Особливого розквіту досягає гончарство. Майстерні розміщувались за межами оборон-

них мурів, ближче до джерел глини та води. Основною продукцією херсонеських гончарів були

амфо-ри — дворучні посудини, які використовувалися для транспортування морським шляхом різно-

манітних товарів — вина, оливкової олії, рибних соусів. Виготовлення амфор та їх стандартизацію

жорстко контролювала влада: на ручці наносили клеймо з ім’ям астинома чи агоранома — чиновни-

ків, які стежили за виробництвом посудин. Активна забудова полісної території потребувала вироб-

ництва покрівельної черепиці та декоративних архітектурних деталей (антефіксів). У великій кількості

майстерні випускали предмети побутового начиння (посуд, світильники), рибальські та ткацькі грузила,

теракотові статуетки і дитячі іграшки, та, звичайно, предмети культу (вівтарі, статуетки богів). Рибний

промисел залишався одним з найважливіших для приморського міста. Під час розкопок будинків

та садиб прибережної лінії хори часто знаходять грузила, риболовні гачки, голки для плетення сіток. У

місті також існувало ковальське та бронзоливарне виробництво.

Культурне життя давнього Херсонеса підпорядковувалось еллінським традиціям. Будуючи

храми, херсонесити притримувались дорійського та іонічного ордерних стилів, прикрашали їх скульп-

турними композиціями, деталі розписували кольоровими фарбами. Херсонеські скульптори, коро-

пласти, живописці створювали витвори, які були не гірші за роботи майстрів материкової Греції та

Малої Азії. З-поміж них статуетки Афродіти і Пана, Геракла та Діоніса. Шедевром монументального

ранньоелліністичного мистецтва, що зберігся донині, є фрагмент надгробку із зображенням «голови

юнака» (кінець IV ст. до н. е.), виконаний у стилі енкаустики. Обличчя юнака задумливе, спокійне,

уособлює шляхетність. За своїми художніми характеристиками не поступається «портрету» чудова

підлогова мозаїка з різнокольорової гальки, що прикрашала підлогу однієї з кімнат великого ранньо-

елліністичного будинку. На ній зображено двох оголених жінок, які стоять обабіч лутерія (неглибокої

посудини на високій підставці), край якого сидить голуб (символ Афродіти), а другий птах пурхає над

ним. У трактовці сюжету досі немає єдиної думки.

Невід’ємною частиною культурного життя поліса був театр, де відбувалися постановки творів

грецьких драматургів. Під час розкопок знайдено вотивні маски акторів. Херсонесити також приді-

ляли багато уваги навчанню та вихованню, були грамотними, шанували науки, захоплювалися по-

езією. Яскравим прикладом тремтливого ставлення до історії є фрагмент декрету (другої половини

ІІІ ст. до н. е.), що зберігся донині, на честь нагородження золотим вінком історика Сириска: 

«Народ увінчує Сириска, сина Геракліда, за те, що він описав явлення Діви та минулі дружні

відносини народу та держави…». 

Поетичні епітафії виражають любов до поезії і тонке її сприйняття жителями поліса. У Херсо-

несі увагу приділяли і фізичній підготовці юнаків, проводилися спортивні змагання атлетів. Під час

розкопок знайдено стригилі та арибали — неодмінні супутники атлета. Херсонеські спортсмени

брали участь у загальногрецьких змаганнях, що зафіксовано на надгробній стелі Феофанта.

У місті працювали професійні лікарі. Їхні імена і знаряддя праці зображено на херсонеських

надгробках елліністичного періоду. У повсякденні мешканці Херсонеса дотримувались еллінських

традицій: загальновизнаними були патріархальна родина, скромний побут. Виховання маленьких

дітей, відправляння домашніх культів підлягали устоям домінантної культури.

У ІІІ ст. до н. е. поліс опиняється під загрозою захоплення з боку зміцнілих пізніх скіфів (сто-
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лиця держави Неаполь Скіфський). Херсонесити починають реорганізацію захисту хори та міської

території. Ці заходи знайшли відображення у написах на підвалині статуї Агасикла. Міські оборонні

мури додатково укріплюють надгробками з некрополю; не пізніше ІІІ ст. до н. е. на південно-східній ді-

лянці будують цитадель та ключовий майданчик оборони «вежу Зенона». Однак на межі ІІІ—ІІ ст. до н. е.

в результаті скіфських війн Херсонес втрачає свої володіння у Північно-Західному Криму, руйнуються

садиби на ближній хорі, починається економічний занепад поліса. Не знаходячи ради скіфській за-

грозі, Херсонес наприкінці ІІ ст. до н. е. звертається за допомогою до одного з могутніх правителів

Понта — Митридата VI Євпатора. Його полководець Діофант близько 110—107 рр. до н. е., здійснюючи

декілька успішних походів на скіфів, захищає Херсонес. Ці події знайшли своє відображення у широко

відомому декреті на честь Діофанта; фрагмент документа зберігся й донині. Однак «за зроблені по-

слуги» Херсонес був змушений скласти ряд альянсів з Боспорським царством і йти вже у руслі його

політичних інтересів. Після смерті могутнього Митридата VІ Херсонес потрапляє під вплив «товариша

і союзника римлян» боспорського царя Фарнака, а з середини І ст. до н. е. місто уже під владою

Римської імперії — провідної воєнно-політичної сили античного світу того періоду. Херсонес підт-

римує Цезаря у боротьбі з Фарнаком і навзаєм отримує право елевтерії (свободи), напівавтономний

статус з підпорядкуванням Риму, а також звільняється від податків.

Уже з І ст. н. е. у місті зафіксовано епізодичну присутність римського війська: знайдено статуї

легатів римських провінцій. На початку ІІ ст. н. е. у Херсонесі з’являється постійний римський гарні-

зон, розміщується векселяція V Македонського легіону. Про це свідчать епітафії вільновідпущених

та знахідки римського озброєння. У другій чверті — середині ІІ ст. н. е. у Криму, в тому числі і в Херсонесі,

розширюється римська воєнна присутність. Вводяться додатково частини І Італійського та XI Клав-

дієвого легіонів, підсобних підрозділів (когорт). Разом із сухопутним військом у місті присутні воєнно-

морські сили Мезейського Флаєвого флоту. Ескадра Равенського флоту охороняє прибережжя.

У цей період римляни починають активне будівництво. У Херсонесі вони базуються у «Цитаделі»

та перебудовують її. На чолі гарнізону стояв воєнний трибунал, який водночас був і представником

римської адміністрації в місті. Йому підлягали векселяції, когорти, ескадра флоту, а також дрібні під-

розділи, що розміщувалися у Криму. Недалеко від міста, у районі сучасної Балаклавської бухти, розта-

шовувалася повномасштабна римська база і будувався храм Юпітеру Доліхену, особливо популярному

в римській армії. З’являється ряд укріплень і по Південному берегу Криму. Все це знайшло відобра-

ження у колекціях археологічних знахідок з Херсонеса — деталях поясних наборів, солдатській одежі,

кінній упряжі. У другій половині ІІІ ст. в Криму активізуються готські племена, зменшується римська

воєнна присутність. У Херсонесі, як і раніше, використовують римські воєнні будівлі, у міському гар-

нізоні ще фігурують назви військових частин, а знайдені фібули свідчать про існування постійного,

хоча й нечисленного, римського гарнізону в місті аж до V ст.

Воєнна присутність Риму в регіоні забезпечила безпеку сухопутних військ та морських

шляхів, сприяла пожвавленню торгових контактів, розвиткові виробництва та промислів. Втрата

земель у Північно-Західному Криму обумовила зміни у структурі сільськогосподарського вироб-

ництва: основною територією, що функціонувала, залишається тільки Гераклійський півострів.

Тут зменшують площу під виноградники і збільшують посіви зернових, у деяких випадках змінюють

зовнішні контури земних наділів, з’являється новий тип садиб — з круглими вежами. У зв’язку 

з необхідністю забезпечувати римських солдатів рибою, яка входила до їхнього раціону, інтен-

сивно розвивається рибний промисел та видобуток солі; у міських кварталах розміщують рибо-
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засольні цистерни місткістю від 20 до 50 т; на гроші Феагена, сина Діогена, відповідно до декрету

побудовано рибний ринок. У цей період Херсонес стає великим ремісничим центром: у місті пра-

цюють керамічні, залізоплавильні, бронзоливарні, склоробні майстерні. З середини ІІ ст. посилюється

роль Херсонеса у посередницькій торгівлі між варварським світом, містами малоазійського узбережжя

Чорного моря (Синопою, Гераклеєю, Амісом) та центрами Західного Причорномор’я, Східного Се-

редземномор’я, Північної Африки, що стало стимулом для економічного зростання Херсонеса.

У перших віках нашої ери міська забудова Херсонеса зберігається у колишніх межах. Однак

римська присутність внесла деякі корективи в його життя та зовнішній вигляд. На зміну колодязів,

які були основним джерелом водопостачання протягом віків, у римський період з’являється кера-

мічний водопровід, декілька «гілок» якого вели з кордонів Гераклійського півострова через нако-

пичувальні басейни у Херсонес, де вода розподілялась безпосередньо міською територією. До

суспільної міської забудови додають терми, археологічні залишки яких знайдено у декількох рай-

онах міста; деякі з них зведено на гроші заможних городян.

У зв’язку з базуванням римських легіонерів перебудови зазнає і театр: театрон його збіль-

шується, а сам театр використовується, окрім основного призначення, для літературних змагань та

гладіаторських боїв. У місті також функціонує публічний будинок, податок від якого йшов на утри-

мання римського гарнізону. Зростає житлова забудова міста, фіксуються виробничі та господарчі

комплекси; у кам’яному будівництві починають використовувати коринфський ордерний стиль, спо-

лучні розчини, цеглу, у вікнах будинків з’являється скло. Римський вплив виявляється і в монетній че-

канці міста: на місцевих монетах виконують зображення, що відтворюють римську політику в регіоні.

Використовується римська міра ваги у вигляді свинцевих важків у 1/2, 1—3 унції.

Збережено грецьку мову та календар, основні свята, головним офіційним культом, як 

і первісно, залишається Партенос, у приватних культах усе ще шанується Діоніс, Геракл тощо. 

Та присутність легіонерів усе-таки впливає на повсякдення херсонеситів. Це виявлялося у поши-

ренні різноманітних видів керамічних, металевих, скляних і кістяних виробів, ювелірних прикрас,

вотивних предметів, ігор, раніше не відомих у місті, однак таких, що мали попит на підлеглих Риму

територіях. Вони ставали приналежністю міського побуту і культів, предметами наслідування для

місцевих майстрів, впливаючи на дух, культуру та побут населення міста. Наприклад, активно ви-

користовувалися різноманітні форми червонолакового посуду, італійські світильники, предмети

дрібної бронзової пластики (пластинки, жанрові статуетки), туалету та одягу. У місті поширюється ла-

тинська мова, калькуються латинські слова, з’являються римські імена; засвідчено існування культу

римських імператорів. У духовному житті простих городян виникають й інші культи (Юпітера, Герку-

леса, Митри). Збільшився приплив населення у місто з Малої Азії та Дунайських провінцій, що зу-

мовив тяжіння до східних культур (Ізіди) та монотеїзму. З’являється перші християни, існує

єврейська община (IV ст.).

Криза римської імперії другої половини ІІІ—IV ст., «готські війни» ослабили римську во-

єнну присутність у регіоні, в тому числі і в Херсонесі. Все ж місто залишалося осторонь основного

руху варварських племен і далі відігравало роль важливого форпосту Римської імперії в Тавриці.

Йому видавали грошові субсидії на утримання міського гарнізону та формування готів-союзників

у Південно-Західному Криму. У 322 р. під час правління Константина Великого Херсонес надає

воєнну допомогу імператору на Дунаї, за що той підтверджує свободу та звільнення від подат-

ків, які місто отримало раніше. Невдовзі Херсонес опиняється під владою Східно-Римської

імперії.



ncient Greek civilization enriched the world with great names and

achievements. The shortage of land and mineral resources and the

acute political struggle in Greek states made the inquisitive and active

Hellenes to open up the remote Oikoumene (“inhabited world”) by

settling around the coasts of the Mediterranean and, later, Black

Seas. The Greeks started active migration to the far-away northern

Black Sea area more than 2,500 years ago. During two centuries, the

cities of Olbia, Phanagoreia, Hermonassa, Kepoi, Pantikapaion,

Myrmekion, Tyritake, Theodosia, and Kerkinitis appeared there one

after the other, so, in Plato’s words, “living round our sea we [the

Greeks] are like ants or frogs round a pool.”

The foundation of Chersonesos was the final stage in the col-

onization of the remote Oikoumene where the “heroes performed ex-

ploits and the dead souls lived.” The people from Herakleia Pontika

and the island of Delos laid the base of the city that soon became the

only Doric centre in the northern Black Sea area. Although the exact

foundation date is still disputed, archaeological artefacts allow the

suggestion that Greek colonizers came to that area in the fifth century

BC. The “early” city was located in the Gerakleyskiy Peninsula, where

the people of the Early Iron Age culture lived — Greco-Roman tradi-

tion called them the “terrible Taurians.” They became the main char-

acters of Euripides’s tragedy Iphigenia among the Taurians (fifth

century BC); ancient historian Herodotus also mentioned them as

cruel and savage people.

The first millennium BC archaeological cultures are docu-

mented in various locations on the Gerakleyskiy Peninsula. The largest

settlement from the eighth and seventh centuries is located in modern

Vale of Inkerman. There was one of the most ancient centres of met-

allurgy located nearby, but local tribes widely used stone tools in daily

life and formed ceramic vessels without potter’s wheel, burning it in

open fire. The first Greek settlers found themselves encircled by bar-

barian tribes. The initial “early” city was located on a small promontory
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at the entrance to what is now called Karantinnaya (Russian for “quarantine”) bay. The city did not have

regular planning and covered the area of less than 4 hectares, though it was encircled with the first de-

fensive wall, leaving the early necropolis outside. The remains of that wall are still visible amidst residential

quarters from later periods. During this phase, the settlers laid stress on trade with Herakleia Pontika,

Mediterranean islands, and Attica. Greek cities supplied them with various goods: amphorae, valuable

vessels (red-figure and black slip pottery), and sculptured relief marbles.

The formation of the polis finished by the second quarter of the fourth century BC, so now Tauric

Chersonesos was a slaveholding republic with democratic constitution, elective collegiate bodies of leg-

islative and executive power. The main language was the Doric dialect of Greek. The democratic system

of polis administration existed to the end of the antique period, with only a few minor changes introduced

later. All the decrees were published by the Council and the People. The People’s Assembly was the

main legislative body of ancient Chersonesos: it accepted decrees, solved important questions of foreign

and home policy. The Council, to which every citizen of the polis could be elected, became the supreme

body of the executive power. It consisted of different boards responsible for the city life: archontes, nomo-

phylakoi, astynomoi, agoranomoi, treasurers, gymnasiarchoi, symmnamonai, and epimeletai. The first

settlers and their descendants were the only ones possessing civil rights. A few of the foreigners were

awarded with proxenia (rights and privileges) because of their services to the Chersonesites.  

Religion formed an inalienable part of the Greek society. Like in every other polis, Chersonesos

had official and private cults, with Zeus, Hera, Helios, and Parthenos standing at the head of the official

pantheon. Deity Chersonas and Heracles, the legendary forefather of Doric Greeks, were also venerated.

Gods and deities symbolized the unity of the civil community of Chersonesos. Especial role was played

by Parthenos (“Virgin”): her chastity and bellicosity personified the city’s impregnability and independence.

There were temples of Parthenos, and her image appeared on the coins minted in the city. For centuries,

the Chersonesites privately venerated Hera, Athena, Artemis, Apollo, Dionysos, Aphrodite, and others. 

After the formation of the state of Chersonesos in the second quarter or the second third of the fourth

century BC, huge rebuilding of the city began: the early settlement expanded to the west, into the mainland of

the Gerakleyskiy Peninsula, enlarging the city area to 40 hectares. The building of the polis followed the Mediter-

ranean pattern, when farming area, or chora, was developed simultaneously with the creation of the city. The

Greeks applied the system of urban planning by Hyppodamus of Miletus, well-known in the Asia Minor, with

the single way of internal space organization. The urban grid consisted of longitudinal and transverse streets,

crossing each other at right angle to form quarters with standard residential houses. The same principle of reg-

ular planning was used for the division of the chora. The Greeks applied the single standard unit: Doric foot of
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0.3265 m for the city planning, the Attic-Euboean standard of 0.296 m for buildings within quarters, and Egypt-

ian-Samian foot of 0.35 m for the division of plots of land in the Gerakleyskiy Peninsula. In that period, Tauric

Chersonesos was defended by a new line of fortifications, strengthened with mighty towers; defensive walls

were 3.5—4 m thick and 8—10 m high, with the towers reaching a height of 10—12 m.

The city had several gates: the most important one leading to the port facilities was located in

the south-eastern area of the defensive walls. The gateway was 4 m wide, having a pylon at either side,

one with remains of steps that ascend the defensive wall. On either side of the gateway there are visible

traces of vertical grooves for lifting and lowering of the cataract (metal grate).

A series of arterial streets crossed the city from the south-west to the north-east. The main plateia

was 900 m long and 6.5 m wide, forming the main axis of the city. It passed through the agora and ended

in the north-eastern extremity with a sacred area, or temenos, where major altars and temples were lo-

cated, including the temple of goddess Parthenos. The city agora became the meeting place of People’s

Assembly, where bodies of polis self-government worked and trade was conducted. There probably were

several temples (of Dionysos and Athena), as well as the main altar dedicated to goddess Parthenos. 

It was the area where one of the most important monuments of Greek culture in the Black Sea area, the civil

oath of Chersonesos, was discovered more than a century ago. Carved on a marble slab, written in the Doric

dialect of the Greek language, it starts with the address to supreme gods — Zeus, Gaea, and Helios — and

Parthenos as the main patroness of the city and tells about democratic constitution of the polis.  

The only in the northern Black Sea area traditional Greek theatre was constructed in the southern

part of the city, on the site of the former nymphaion. It existed to the fourth century AD, when Christianity

was accepted as the official religion. After the reconstruction in the first century AD, it could seat about

1,800—2,000 spectators. Urban quarters of the Hellenic polis were filled with residential houses with

porticoes, basement storeys, corridors, courtyards, and home sanctuaries. Each quarter contained two

to four residential houses. Greeks built the city of local limestone: huge blocks were carefully treated to

make them fit each other, without mortar but being bonded, thus forming strong “eternal” stonework. 

Although two thousand years of the history of Chersonesos witnessed several reconstructions, the city

kept its regular planning inherited from the Greek period to its last days.  

A long narrow strip of cemeteries (necropoleis) stretched along the defensive walls, forming fam-

ily plots, where the dead were buried into grave pits and burial vaults, carved into bedrock. Above the

grave, they placed a limestone stele with the name and, later, the age of the deceased. These monu-

ments were decorated with painted or relief images of the dead; there were often anthropomorphic grave-

stones and rare marble funeral statues. The burials were accompanied with artefacts that the owner could

need in the otherworld: ornaments, vessels for drinks and food, toys, and so on.   

Several roads left the city to go to its farming area: their remains exist to these days despite of

modern construction of Sevastopol. By the mid-fourth century BC, Greek colonists divided the entire

Gerakleyskiy Peninsula into plots of land, which were distributed among the citizens of the Chersonesan

state. It was one of the grandiose projects undertaken by the polis. The plots (measuring 15—17 and

26—30 hectares) consisted of four or six allotments, located chequerwise and divided by roads and

stone fences. The planning of the city and its chora was a one-time action performed during the shaping

of the polis structure. Simultaneously with that, Chersonesos annexed territories in the north-western

Crimea, thus forming the far-away chora of the polis. 

The stony ground of the Gerakleyskiy Peninsula required specific system of planting. Considering

the relief, environmental conditions (prevailing wind) and location of the plot, the Greeks constructed

planting walls, which, among other functions, supported shoots of grape, the main culture. Warmed by
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sun, they condensed water so the plant did not require irrigation. The chora was also a place of grapevine

selection. Viticulture and wine-making predominated in the farming in the nearer Chersonesan chora.

These occupations used different tools and instruments, particularly knives for pruning of grapevines.

Excavations of many farmhouses discovered small portable wine-presses for small quantities of grape

and large stationary presses of similar construction to handle there big harvests. There were Greek rural

sanctuaries located along the borders of the plots: one of them was dedicated to Dionysos, it was dis-

covered on the western coast of modern Kazachya (Russian for “Cossack”) Bay.   

Farmhouses in the area outside the city walls were constructed simultaneously with urban buildings:

Greeks adapted typical Mediterranean agricultural complexes to local conditions. They constructed small and

huge structures, placing them similarly to urban quarters. These estates included storage rooms placed around

a courtyard; in many cases, there were strong towers and even tower complexes which additionally performed

military functions. The estates located in Yukharina Ravine could be considered typical for the local chora: they

consisted of living quarters and household buildings with a courtyard in the middle, as well as house sanctuaries.

Plains of the remote chora in the north-western Crimea were divided in the second quarter or the middle of the

fourth century BC; they supplied Tauric Chersonesos primarily with wheat and barley, thus making the city a bread-

basket of strategic importance that sent grain to the entire Black Sea area. Active modern urbanization everywhere

in the Mediterranean area destroyed the chorai of ancient Greek poleis, but Chersonesan chora survives thus

being a valuable source on the ancient Greek agriculture.

Advanced agriculture formed the economic background for the development of Chersonesan polis in

the mid-fourth — first half of the third century BC. Economical growth from the agricultural production of grain

and wine increased the role of Chersonesos’ maritime trade and its contacts with ancient Greek centres, primarily

those in the southern Black Sea area (Herakleia Pontika and Sinope), to which grain was sent, and populations

of the north-western Crimea, lower Dnieper area, and lower Don area, which consumed Chersonesan wine.

The polis exchanged these commodities for pottery, luxuries, textile, weapons, expensive wine, works of art,

leather, products of cattle-breeding, and so on. It was the time of all-round flourishing of Chersonesos. The pop-

ulation of the city reached 10,000. They built temples and decorated streets with marble and limestone statues.

Chersonesos got the appearance of a pure ancient Greek polis.  

From the second half of the fourth century BC onwards, it minted its own coins featuring Parthenos,

Heracles and his attributes, Zeus, Athena, Helios, Hermes, griffin, bull, and deer. Craft production in Chersonesos

prospered. Especial role was played by pottery-making. Pottery workshops were located outside the fortress

walls, closer to the sources of raw clay and water. The main product of Chersonesan potters was amphorae,

or two-handled vessels for maritime transportation of various goods like wine, olive oil, or fish sauces. Amphorae

production and their standards were under strict control of authorities, so the handles were stamped with names

of astynomos or agoranomos, who supervised the manufacture of these vessels. Building of numerous structures

in the polis area required the manufacture of roof tiles and decorative architectural details (antefixes). Workshops

produced a huge number of daily life artefacts (vessels and oil lamps), fishing sinkers, loom weights, terracotta

statuettes, toys, and certainly items related to cults (altars and figurines of deities). Fish industry continued to be

among the most important for this seaside city. Excavations of houses and estates located in the coastal area of

the chora often discover fishing sinkers, fishhooks, and needles for knitting nets. The city also developed black-

and bronze-smithing.    

The cultural life of ancient Chersonesos followed Hellenic traditions. The Chersonesites built their tem-

ples according to Doric and Ionic orders, decorating them with groups of sculptures and painting them with bright

colours. Chersonesan sculptors, coroplasts, and painters created works of art, which were inferior to none of

those by artisans from Greece and the Asia Minor. Among them there are statuettes of Aphrodite and

Pan, Heracles and Dionysos. The masterpiece of monumental early Hellenistic art is an extant fragment

of a tombstone with the image of “the head of a youth” (late fourth century BC) in encaustic technique.

The face of this young athlete is thoughtful, keeping calm and showing nobility. The outstanding mosaic

of multi-coloured pebbles that decorated the floor of a room in a large early Hellenistic house has equal

artistic merit. The mosaic portrays two figures of naked women standing on either side of a louterion

(deep bowl on a high stand), with a pigeon (Aphrodite’s symbol) sitting on the edge and a bird flying

above. The idea of this picture is still disputable.    

Theatre formed an inalienable part of cultural life of the polis performing plays by ancient Greek

dramatists. Its excavations discovered votive masks of actors. The Chersonesites paid much attention

to education and training, they were literate, venerated sciences, and loved poetry. A brilliant example of

the reverent attitude towards history is the extant fragment of the second half of the third century BC hon-

orific decree about the crowning of Syriskos the historian with gold wreath: 

“The people crown Syriskos son of Herakleidas for he described the appear-ances of Parthenos

and the relations with the cities and the kings that were peaceful investigated truly and according to the

people’s and state’s dignity…” 

Epitaphs in verse uncover Chersonesan citizens’ love of poetry and their delicate perception

of it. Chersonesos also paid attention to physical training of the youth and organised sport competitions

of athletes. The excavations uncovered strigils and aryballoi, athlete’s permanent companions. Cher-

sonesan athletes’ participation in all-Greece competitions is documented by the grave stele of Theo-

phanes.

There also were professional doctors working in the city. Their names and attributes are de-

picted on tombstones from Chersonesos dating to the Hellenistic period. The residents of Chersonesos

kept Hellenic tradition in their everyday life: patriarchal family and modest habits were generally ac-

cepted. The upbringing of children and performance of family cults followed the norms of the dominant

culture. 

In the third century BC, the polis was under menace of seizure from its Late Scythian neighbours

whose state grew stronger (its capital was located in Scythian Neapolis). The Chersonesites started re-

organization of their chora and urban area. These works are documented by inscriptions on the pedestal

of the statue of Agasikles. City fortifications were additionally reinforced with use of tombstones taken

from the cemetery. No later than in the mid-third century BC, the citadel and the key defence, the so-

called “Zeno’s tower,” were constructed in the south-eastern edge of the city wall. However, by the turn

of the second century BC, Chersonesos lost all its positions in north-western Crimea after wars with the

Scythians; the estates in the nearer chora were destroyed; the decline of the polis started. Unable to

overcome the Scythian threat, Chersonesos asked for help from one of the most powerful sovereigns
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of the time, Mithridates VI Eupator, King of Pontus. About 110—107 BC, he sent commander Diophantos

to the Crimea who made several raids against the Scythians and defended Chersonesos. These events

are reflected by the famous decree honouring Diophantos: its fragment survives to these days. However,

Chersonesos should pay for the services done: the city was forced to enter alliances with the Bosporan

kingdom and follow the line of its political interests.  After the death of powerful Mithridates VI Eupator,

Chersonesos found itself in dependency of Bosporan King Pharnakes, “friend and ally of Rome”; from

the mid-first century BC onwards, the city was in the sphere of influence of the Roman Empire, which

was the leading military and political power in the ancient world of the time. Chersonesos supported

Julius Caesar in his struggle against Pharnakes and was awarded with the right of eleutheria (“freedom”),

tax exemption, and semi-autonomous status being subordinated directly to Rome.   

As early as the first century AD, the Roman army episodically came to Chersonesos. Statues of

Roman provincial legates have been discovered in the city. In the early second century, permanent

Roman garrison, or vexillatio of legion V Macedonica was installed into Chersonesos; it is documented

by epitaphs of freedmen and finds of Roman military equipment. The Roman military presence in the Crimea

and Chersonesos in particular was enlarged in the second quarter or middle of the second century AD.

Additional detachments of legions I Italica and XI Claudia and auxiliary cohorts were installed there. Apart

from land forces, the city received naval forces of the Flavian fleet of Moesia; the coast was guarded by

a squadron of Ravenna fleet. In this period, the Romans started active buildings: in Chersonesos they

were based in the citadel and reconstructed it. The garrison was headed by a military tribune, who at the

same time represented the Roman imperial administration in the city. He supervised the vexillatio, co-

horts, naval squadron, and other small detachments installed in the Crimea. In the vicinity of the city,

close to the modern Bay of Balaklava, there was a full-size Roman base with the temple of Jupiter

Dolichenus, whose cult was especially popular in the Roman army. Several strongholds were founded in

the southern coast of the Crimea. All these events are reflected by collections of archaeological finds

from Chersonesos, such as details of belt sets, military uniform, and horse harness. In the second half

of the third century, Gothic tribes became more active in the Crimea, though the Roman presence de-

clined. Chersonesos still used Roman buildings, accounts of the city garrison continued to mention the

names of military detachments, and the finds of brooches documented the existence of small permanent

Roman garrison as late as the first half of the fifth century.  

The Roman military presence in the region provided security of land and maritime routes and con-

tributed to the revival of trade, development of industries and craft production. The loss of lands in the north-

western Crimea resulted in the change of the structure of agricultural production: the main territory of

Chersonesos was restricted to the Gerakleyskiy Peninsula, with shortened areas of vineyards and enlarged

fields of cereals; contours of plots of arable land sometime changed, and a new type of farming estate with

circular towers occurred. The necessity to supply Roman soldiers with salt fish, which was a part of their food

allowance, developed rapidly fish industry and salt mining: the urban quarters now included cisterns for salt-

ing fish containing 20 to 50 metric tons; there was a fish market, which building, as the decree informs, was

funded by Theagenes son of Diogenes. In this period, Chersonesos developed as an important centre of

craft production, with pottery- and glass-making, black- and bronze-smithing workshops. From the mid-

second century on, Chersonesos increased its role of a mediator in the trade between the world of barbar-

ians, Greek cities on the Black Sea coast of the Asia Minor (Sinope, Herakleia, and Amisos), and centres in

the western Black Sea, Eastern Mediterranean, and North Africa, thus stimulating its economic growth.  

In the first centuries AD, urban buildings of Chersonesos existed within its former limits, but the

Roman presence introduced some changes into the city’s appearance and life. In the Roman period,
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water wells, formerly the main source supplying water to the city, were replaced by several branches of

the ceramic water pipe coming from the border of the Gerakleyskiy Peninsula, through collecting reser-

voirs, to Chersonesos, where the water was redistributed throughout the urban territory. Public spaces

in the city now included baths, or thermae, archaeological sites of which were uncovered in different

parts of Chersonesos: construction of some of them was funded by wealthy citizens.  

The theatre was reconstructed as well due to the deployment of the Roman legionaries: its theatron

(auditorium) was enlarged, and the theatre was now used, apart of its main purpose, for literature compe-

titions and gladiatorial combats. There also was a brothel in the city, tax of which was used to support the

Roman garrison. Residential houses in the city became larger, with some industrial and storage complexes

known; stone building started to apply Corinthian order style, binding mortars, bricks, and filling windows

with glass. Roman influence also occurred in the city’s coinage: local coins got images reflecting the Roman

policy in the region. Roman units of weight were reflected by lead weights of 0.5, 1, 2, 3 ounces.

The Greek language and calendar survived, as well as most important celebrations, the vener-

ation of Parthenos as the most important official cult, though private religion continued to revere Diony-

sos, Heracles and other deities. The presence of the legionaries still had great influence on the everyday

life in Chersonesos, reflected in the popularity of different kinds of ceramic, metal, glass, and bone arte-

facts, jewellery, votive objects, and games that were not known in the Crimea before, but were in demand

in the areas under the Roman power. They penetrated into daily life and cults, thus inspiring local artisans

to make replicas and influencing the spirit, culture and everyday life of the population of the city. For ex-

ample, different forms of red-slip pottery, Italic lamps, small plastic arts in bronze (plaques and genre

statuettes), toilette artefacts, and details of cloths were widely used. The Latin language became popular

in the city, Latin words were borrowed by the Greek language, Latin names appeared in the city; the cult

of Roman emperors was documented.  More Roman cults (of Jupiter, Hercules, and Mithras) penetrated

into the spiritual life of the citizens. The growing inflow of new populations from the Asia Minor and the

Danubian provinces to the city raised the attraction of eastern cults (particularly that of Isis) and monothe-

ism. First Christians appeared, and Jewish community existed as well (fourth century).

The crisis of the Roman empire in the second half of the third and fourth century and the Gothic

wars weakened the Roman military presence in the entire region and Chersonesos in particular. Never-

theless, the city was still out of the main direction of migrations of barbaric tribes and continued perform-

ing the role of the Roman empire’s important outpost in Taurica. It received money grants to support city

militia and troops of allied Goths in the south-western Crimea. Under the reign of Constantine the Great,

in 322, Chersonesos rendered the Emperor assistance in his military operations on the Danube, and was

rewarded with the confirmation of its earlier freedom and tax exemption. Later on, Chersonesos found

itself subordinated to the Eastern Roman Empire.

N. V. Ginkut
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КЛЯНУСЬ ЗЕВСОМ, ГЕЕЙ, ГЕЛИОСОМ, ДЕВОЙ, БОГАМИ 
И БОГИНЯМИ ОЛИМПИЙСКИМИ И ГЕРОЯМИ, КОИ ВЛАДЕЮТ ГОРОДОМ,

ОБЛАСТЬЮ И УКРЕПЛЕНИЯМИ ХЕРСОНЕСИТОВ: Я БУДУ ЕДИНОМЫШЛЕН 
ОТНОСИТЕЛЬНО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОРОДА И ГРАЖДАН 

И НЕ ПРЕДАМ ХЕРСОНЕСА, НИ КЕРКИНИТИДЫ, НИ ПРЕКРАСНОЙ ГАВАНИ, 
НИ ПРОЧИХ УКРЕПЛЕНИЙ, НИ ИЗ ОСТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, 

КОТОРОЮ ХЕРСОНЕСИТЫ ВЛАДЕЮТ ИЛИ ВЛАДЕЛИ, НИЧЕГО НИКОМУ, 
НИ ЭЛЛИНУ, НИ ВАРВАРУ, НО БУДУ ОХРАНЯТЬ ДЛЯ НАРОДА ХЕРСОНЕСИТОВ;

НЕ НАРУШУ ДЕМОКРАТИИ И ЖЕЛАЮЩЕМУ ПРЕДАТЬ ИЛИ НАРУШИТЬ 
НЕ ДОЗВОЛЮ И НЕ УТАЮ ВМЕСТЕ С НИМ, НО ЗАЯВЛЮ ДЕМИУРГАМ, 

ПРАВЯЩИМ В ГОРОДЕ; БУДУ ВРАГОМ ЗЛОУМЫШЛЯЮЩЕМУ 
И ПРЕДАЮЩЕМУ ИЛИ СКЛОНЯЮЩЕМУ К ОТПАДЕНИЮ ХЕРСОНЕС, 
ИЛИ КЕРКИНИТИДУ, ИЛИ ПРЕКРАСНУЮ ГАВАНЬ, ИЛИ УКРЕПЛЕНИЯ 

И ОБЛАСТЬ ХЕРСОНЕСИТОВ; БУДУ СЛУЖИТЬ ДЕМИУРГОМ 
И ЧЛЕНОМ СОВЕТА КАК ЛУЧШЕ И СПРАВЕДЛИВЕЕ ДЛЯ ГОРОДА 

И ГРАЖДАН, И �A�THPA НАРОДУ ОХРАНЮ И НЕ ПЕРЕДАМ НА СЛОВАХ 
НИ ЭЛЛИНУ, НИ ВАРВАРУ НИЧЕГО ТАЙНОГО, 

ЧТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГОРОДУ; НЕ ДАМ И НЕ ПРИМУ ДАРА 
КО ВРЕДУ ГОРОДА И СОГРАЖДАН; НЕ ЗАМЫСЛЮ НИКАКОГО 
НЕПРАВЕДНОГО ДЕЯНИЯ ПРОТИВ КОГО-ЛИБО ИЗ ГРАЖДАН 

НЕ ОТПАВШИХ И НИКОМУ ЗЛОУМЫШЛЯЮЩЕМУ НЕ ДОЗВОЛЮ 
И НЕ УТАЮ ВМЕСТЕ С НИМ, НО ЗАЯВЛЮ НА СУДЕ ПОДАМ ГОЛОС 

ПО ЗАКОНАМ; НЕ ВСТУПЛЮ В ЗАГОВОР НИ ПРОТИВ ОБЩИНЫ 
ХЕРСОНЕСИТОВ, НИ ПРОТИВ КОГО-ЛИБО ИЗ СОГРАЖДАН, 

КТО НЕ ОБЪЯВЛЕН ВРАГОМ НАРОДУ; ЕСЛИ ЖЕ Я С КЕМ-ЛИБО 
ВСТУПИЛ В ЗАГОВОР ИЛИ СВЯЗАН КАКОЮ-ЛИБО КЛЯТВОЮ 

ИЛИ ОБЕТОМ, ТО НАРУШИВШЕМУ ДА БУДЕТ ЛУЧШЕ И МНЕ И МОИМ, 
А ПРЕБЫВАЮЩЕМУ ОБРАТНОЕ; И ЕСЛИ Я УЗНАЮ КАКОЙ-ЛИБО ЗАГОВОР, 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ИЛИ СОСТАВЛЯЮЩИЙСЯ, ТО ЗАЯВЛЮ ДЕМИУРГАМ; 
И ХЛЕБА ВЫВОЗНОГО С РАВНИНЫ НЕ БУДУ ПРОДАВАТЬ И ВЫВОЗИТЬ 

С РАВНИНЫ В ДРУГОЕ МЕСТО, НО ТОЛЬКО В ХЕРСОНЕС. 
ЗЕВС, ГЕЯ, ГЕЛИОС, ДЕВА И БОГИ ОЛИМПИЙСКИЕ, ПРЕБЫВАЮЩИЕ 

МНЕ В ЭТОМ ДА БУДЕТ БЛАГО И САМОМУ И РОДУ И МОИМ, 
А НЕ ПРЕБЫВАЮЩЕМУ — ЗЛО И САМОМУ И РОДУ И МОИМ; 

ДА НЕ ПРИНОСИТ МНЕ ПЛОДА НИ ЗЕМЛЯ НИ МОРЕ, ЖЕНЩИНЫ 
ДА НЕ РОЖДАЮТ ПРЕКРАСНЫХ ДЕТЕЙ И ДА НЕ...

ΟΜΝΥΩ ΔΙΑ, ΓΑΝ, ΑΛΙΟΝ, ΠΑΡΘΕΝΟΝ, [Θ]ΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

[Κ]ΑΙ ΗΡΩΑΣ ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΧΩΡΑΝ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ ΕΧΟΝΤΙ ΤΑ ΧΕΡΣΟΝΑΣΙΤΑΝ

ΟΜΟΝΟΗΣΩ ΥΠΕΡ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΛΕΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΑΝ ΚΑΙ ΟΥ

ΠΡΟΔΩΣΩ ΧΕΡΣΟΝΑΣΟΝ ΟΥΔΕ ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΝ ΟΥΔΕ ΚΑΛΟΝ ΛΙΜΕ¬ΝΑ ΟΥΔΕ ΤΑΛΛΑ

ΤΕΙΧΗ ΟΥΔΕ ΤΑΣ ΑΛ¬ΛΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝ ΧΕΡΣΟΝΑΣΙΤΑΙ ΝΕΜΟΝ¬ΤΑΙ Η ΕΝΕΜΟΝΤΟ,

ΟΥΘΕΝΙ ΟΥΘΕΝ, ΟΥΤΕ, ΕΛΛΑΝΙ ΟΥΤΕ ΒΑΡΒΑΡΩΙ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΩ ΤΩΙ ΔΑΜΩΙ ΤΩΙ

ΧΕΡΣΟΝΑΣΙΤΑΝ ΟΥ¬ΔΕ ΚΑΤΑΛΥΣΩ ΤΑΝ ΔΑΜΟΚΡΑΤΙΑΝ, ΟΥΔΕ ΤΩΙ

ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΟΝΤΙ ΕΠΙΤΡΕΦΩ ΟΥΔΕ ΣΥΓΚΡΥΦΩ, ΑΛΛΑ ΕΞΑΓΓΕΛΩ

ΤΟΙΣ ΔΑΜΙΟΡΓΟΙΣ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΕΣΣΟΥΜΑΙ ΤΩ[Ι] 

ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΙ Η ΑΦΙΣΤΑΝΤΙ ΧΕΡΣΟΝΑΣΟΝ Η ΚΕΡΚΙΝΙΤΙΝ

Η ΚΑΛΟΝ ΛΙΜΕΝΑ Η ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΑΝ ΤΑΝ ΧΕΡΣΟΝΑΣΙΤΑΝ ΚΑΙ ΔΑΜΙΟΡΓΗΣΩ

ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΣΩ ΤΑ ΑΡΕΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΑ¬ΤΑ ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ

ΣΑΣΤΗΡΑ ΤΩΙ ΔΑΜΩΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΩ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΧΦΕΡΟΜΥΘΗΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ

ΟΥ¬ΘΕΝ ΟΥΤΕ ΠΟΤΙ ΕΛΛΑΝΑ ΟΥΤΕ ΠΟΤΙ ΒΑ[Ρ]ΒΑΡΟΝ, Ο ΜΕΛΛΕΙ ΤΑΜ ΠΟΛΙΝ

ΒΛΑΠΤΕΙΝ ΟΥΔΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΣΩ ΟΥΔΕ ΔΕΞΟΥΜΑ[Ι] ΕΠΙ ΒΛΑΒΑΙ ΠΟΛΕΟΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΑΝ ΟΥΔΕ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΣΩ ΑΔΙΚΟΝ ΠΡΑΓΜΑ ΟΥΘΕ¬ΝΙ ΟΥΘΕΝ ΤΩΜ ΠΟΛΙΤΑΝ

ΤΩΜ ΜΗ ΑΦΕΣΤΑΚΟΤΩΝ, ΟΥΔΕ ΤΩΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟ[ΝΤΙ ΕΠΙΤΡΕΦΩ ΟΥΔΕ

ΣΥΓΚΡΥΦΩ ΟΥΘΕΝ ΟΥΘΕ]ΝΙ, ΑΛΛ ΕΙΣΑΓΓΕΛ[Ω] ΚΑΙ ΚΡΙΝΩ ΦΑ[ΘΩΙ] ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΝΟΜΟΥΣ ΟΥΔΕ ΣΥΝΩΜΟ[ΣΙ]ΑΝ ΣΥΝΟΜΟΥΜΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝ[ΟΥ] ΤΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΑΣΙΤΑΝ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΩΜ [ΠΟ]ΛΙΤΑΝ ΟΥΔΕΝΟΣ, ΟΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΚΤ[ΑΙ

Π]ΟΛΕΜΙΟΣ ΤΩΙ ΔΑΜΩΙ ΕΙ ΔΕ ΤΙΝΙ ΣΥΝΩ[ΜΟ]ΣΑ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΝΙ ΚΑΤΑΛΕΛΑΜΜΑΙ

ΟΡ[ΚΩΙ Η Ε]ΠΕΥΧΑΙ, ΔΙ[Α]ΛΥΣΑΜΕΝΩΙ ΜΕΝ Α[ΜΕΙΝ]ΟΝ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ

ΕΜΟΙΣ, ΕΜΜ[ΕΝ]ΟΝΤΙ ΔΕ ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΝΑ Κ[Α Σ]ΥΝΩΜΟΣΙΑΝ

ΑΙΣ[ΘΩ]ΜΑ[Ι] ΕΟΥΣΑΝ [Η ΓΙΓ]ΝΟΜΕΝΑΝ, Ε[ΞΑ]ΓΓΕΛΩ ΤΟΙΣ ΔΑΜ[ΙΟΡΓ]ΟΙΣ ΟΥΔΕ

ΣΙΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Α[ΠΑ]ΓΩΓΙΜΟΝ ΑΠΟΔΩΣΟΥΜΑΙ ΟΥΔΕ ΕΞ[Α]ΞΩ ΑΛΛΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΛΛ [Η ΕΙΣ] ΧΕΡΣΟΝΑΣΟΝ. ΞΕΥ ΚΑΙ ΓΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕ [ΚΑΙ]

ΠΑΡΘΕΝΕ ΚΑΙ ΘΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ, ΕΜΜΕΝΟ[Ν]ΤΙ ΜΕΜ ΜΟΙ ΕΥ ΕΙΗ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ

ΚΑΙ ΑΥ [ΤΩΙ] ΚΑΙ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ,ΜΗ ΕΜΜΕΝ[ΟΝ]ΤΙ ΔΕ ΚΑΚΩΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΩΙ ΚΑΙ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ[ΤΟΙΣ]

ΕΜΟΙΣ, ΚΑΙ ΜΗΤΕ ΓΑ ΜΟΙ ΜΗΤΕ ΘΑ[ΛΑΣ]

ΣΑ ΚΑΡΠΟΝ ΘΕΡΟΙ ΜΗΤΕ 

ΓΥΝ[ΑΙΚΕΣ ΕΥΤΕΚ]ΝΟΙΕΝ ΜΗΤΕ........................ΘΑΝΑ.........

Присяга. Мрамор. 
Конец IV–III вв. до н. э.

Присяга. Мармур. 
Кінець IV–III ст. до н. е.

Civic оath. Marble. 
Late fourth to third century BC
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Серьги. Золото, гранат. 
IV–I вв. до н. э.

Серги. Золото, гранат. 
IV–I ст. до н. е.

Earrings. Gold, garnet.  
Fourth to first century BC

Подвеска. Золото, стекло. 
III в. до н. э.

Підвіска. Золото, скло. 
III ст. до н. е.

Pendant. Gold, glass. 
Third century BC

Подвеска. Золото, халцедон. 
II–IV вв. н. э.

Підвіска. Золото, халцедон. 
II–IV ст. н. е.

Pendant. Gold, chalcedony. 
Second to fourth century AD

Перстень. Золото, сердолик. 
IV  в. до н. э.

Перстень. Золото, сердолік. 
IV ст. до н. е.

Finger-ring. Gold, сarnelian. 
Fourth century BC

Серьга с головой льва. 
Золото. I–II вв. н. э.

Серга з головою лева. 
Золото. I–II ст. н. е.

Earring depicting lion’s head. 
Gold. First to second century AD
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Серьги с подвесками. 
Золото, гранат. 
Первые века н. э.

Серги з підвісками. 
Золото, гранат. 
Першi столiття н. е.

Earrings with pendants. 
Gold, garnet. First centuries AD

Серьга. Золото. 
Первые века н. э.

Серга. Золото. 
Першi столiття н. е.

Earring. Gold. 
First centuries AD

Серьга с виноградной гроздью.
Золото. Первые века н. э. 

Серга з виноградним гроном. 
Золото. Першi столiття н. е.

Earring depicting a bunch of grapes.
Gold. First centuries AD

Кольцо. 
Золото. III в. н. э.

Каблучка. 
Золото. III ст. н. е.

Ring. 
Gold. Third century AD

Серьга. Золото. 
Первые века н. э. 

Серга. Золото. 
Першi столiття н. е.

Earring. Gold. 
First centuries AD
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Ожерелье. 
Золото, горный хрусталь, 
турмалин, сердолик, халцедон, 
керамика, стекло. I в. до н. э.

Намисто. 
Золото, гірський кришталь, 
турмалін, сердолік, халцедон, 
кераміка, скло. I ст. до н. е.

Necklace. 
Gold, rock crystal, tourmaline, 
carnelian, chalcedony, ceramics,
glass. First century BC

Деталь погребального 
костюма – бляшки-нашивки. 
Золото. II–IV вв. н. э.

Деталь поховального 
вбрання – бляшки-нашивки. 
Золото. II–IV ст. н. e.

Element of funeral attire – 
appliqué badges. Gold. 
Second to fourth century AD

Бусина-подвеска. 
Золото. II–IV вв. н. э.

Намистина-підвіска. 
Золото. II–IV ст. н. e.

Pendant bead. Gold. 
Second to fourth century AD 

Деталь погребального убора – 
наглазник. Золото. II–IV вв. н. э.

Деталь поховального вбрання –
наочник. Золото. II–IV ст. н. е.

Element of funeral attire – 
eye-cover. Gold. 

Second to fourth century AD

Деталь погребального убора – 
нагубник. Золото. III–IV вв. н. э.

Деталь поховального вбрання –
нагубник. Золото. III–IV ст. н. e.

Element of funeral attire – lip-cover.
Gold. Third to fourth century AD
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Подвеска-лунница. 
Золото. II–IV вв. н. э.

Підвіска-лунниця. 
Золото. II–IV ст. н. e.

Lunula pendant. Gold. 
Second to fourth century AD

Серьги. 
Золото, стекло. II–IV вв. н. э.

Серги. 
Золото, скло. II–IV ст. н. е.

Earrings. Gold, glass. 
Second to fourth century AD

Перстень. Золото, сердолик.
Первые века н. э.

Перстень. Золото, сердолік.
Першi столiття н. е.

Finger-ring. Gold, сarnelian. 
First centuries AD  

Амулетница. 
Золото, альмандины. 
III–IV вв. н. э.

Амулетниця. 
Золото, альмандини. 
III–IV ст. н. е.

Amulet-case. 
Gold, almandines. 
Third to fourth century AD

Серьги. Золото, сердолик. 
III–IV вв. н. э.

Серги. Золото, сердолік. 
III–IV ст. н. е.

Earrings. Gold, сarnelian. Third to
fourth century AD 
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Браслет в виде змеи. 
Серебро. Первые века н. э.

Браслет у вигляді змії. 
Срібло. Перші століття н. е.

Bracelet depicting a snake. 
Silver. First centuries AD

Перстень-кольцо. 
Серебро. Первые века н. э.

Перстень-обідець. 
Срібло. Перші століття н. е.

Finger-ring. Silver. 
First centuries AD

Пряжка. 
Серебро. III в. н. э.

Пряжка. 
Срібло. III ст. н. е.

Buckle. Silver. 
Third century AD

Серьга. 
Серебро, позолота

Серга. 
Срібло, позолоть

Earring. 
Silver, gilding

Подвеска 
с изображением животного. 
Серебро, позолота, инкрустация.
Первые века н. э.

Підвіска із зображенням тварини.
Срібло, позолота, інкрустація.
Перші століття н. е.

Pendant depicting a beast. 
Silver, gilding, encrustation. 
First centuries AD

Кольца в виде змей. 
Серебро. Первые века н. э. 

Каблучки у вигляді змій. 
Срібло. Перші століття н. е.

Rings depicting snakes. 
Silver. First centuries AD
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Ожерелья. 
Халцедон. III в. до н. э.

Намиста. 
Халцедон. III ст. до н. e.

Necklaces. Chalcedony. 
Third century BC

Алабастр. Стекло. 
Эллинистический период

Алабастр. Скло. 
Елліністичний період

Alabastron. Glass. 
Hellenistic period

Ожерелье. Агаты. 
Эллинистический период

Намисто. Aгати. 
Елліністичний період

Necklace. Agates. 
Hellenistic period

Амулеты. Стекло, янтарь. 
Эллинистический период

Амулети. Скло, бурштин. 
Елліністичний період

Amulets. Glass, amber. 
Hellenistic period
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Антефикс. Мрамор, краски. 
IV–III вв. до н. э.

Антефикс. Мармур, фарби. 
IV–III ст. до н. е.

Antefix. Marble, colours. 
Fourth to third century BC

Антефикс. 
Известняк, энкаустика. 

IV–III вв. до н. э.

Антефикс. 
Вапняк, енкаустика. 

IV–III ст. до н. е.

Antefix. 
Limestone, encaustic. 

Fourth to third century BC

Архитектурная деталь. 
Известняк, энкаустика. IV–III вв. до н. э.

Архітектурна деталь. 
Вапняк, енкаустика.IV–III ст. до н. е.

Architectural member. Limestone, encaustic. 
Fourth to third century BC

Архитектурная деталь. 
Известняк, энкаустика. IV–III вв. до н. э.

Архітектурна деталь. 
Вапняк, енкаустика.IV–III ст. до н. е.

Architectural member. Limestone, encaustic. 
Fourth to third century BC

Капитель. 
Известняк. IV в. до н. э.

Капiтель. 
Вапняк. IV ст. до н. е.

Capital. Limestone. 
Fourth century BC

Fourth century BC



1 2 11 2 0

Надгробие. 
Известняк, энкаустика. 

IV в. до н. э.

Надгробок. 
Вапняк, енкаустика. 

IV ст. до н. е.

Gravestone. 
Limestone, encaustic. 

Fourth century BC

Надгробия. 
Известняк, энкаустика. 
IV–II вв. до н. э.

Надгробки. 
Вапняк, енкаустика. 
IV–III ст. до н. е.

Gravestones. 
Limestone, encaustic. 
Fourth to third century BC

Портрет юноши, 
фрагмент надгробия. 
Известняк, энкаустика. 
IV–III вв. до н. э.

Портрет юнака, 
фрагмент надгробка. 
Вапняк, енкаустика. 
IV–III ст. до н. е.

Portrait of a youth, 
fragment of a tombstone. 
Limestone, encaustic. 
Fourth to third century BC
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Пол с изображением 
Афродиты-Пандемос 
и Афродиты-Урании. 
Галька. IV–III вв. до н. э. 

Підлога із зображенням 
Афродити-Пандемос 
та Афродити-Уранії. 
Галька. IV–III ст. до н. е. 

Floor depicting Aphrodite Pandemos
and Aphrodite Ourania. Pebbles. 
Fourth to third century BC
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Архитектурная деталь, фрагмент.
Глина, энкаустика. 
IV–III вв. до н. э.

Архітектурна деталь, фрагмент.
Глина, енкаустика. 
IV–III ст. до н. е.

Architectural member, fragment.
Clay, encaustic. 
Fourth to third century BC

Вотивная плитка с изображением
дерущихся козлов. Глина. 
Первые века н. э.

Вотивна плитка із зображенням
цапів, що б’ються. Глина. 
Перші століття н. е.

Votive slab depicting goats battling.
Clay. First centuries AD

Водослив.Терракота. 
IV–III вв. до н. э.

Водозлив. Теракота. 
IV–III ст. до н. е.

Drain. Terracotta. 
Fourth to third century BC

Водослив.Терракота. 
IV–III вв. до н. э.

Водозлив. Теракота. 
IV–III ст. до н. е.

Drain. Terracotta. 
Fourth to third century BC

Архитектурная деталь, фрагмент. 
Терракота. Глина. IV–III вв. до н. э.

Архітектурна деталь, фрагмент.
Теракота. Глина. IV–III ст. до н. е.

Architectural member,
fragment. Terracotta. Clay. 
Fourth to third century BC

Форма с изображением Силена.
Глина. IV–III вв. до н. э.

Форма із зображенням Силена.
Глина. IV–III ст. до н. е.

Mould depicting Seilenos. 
Clay. Fourth to third century BC
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Юный Дионис, фрагмент. 
Мрамор. III в. н. э.

Молодий Дiонiс, фрагмент. 
Мармур. III ст. н. е.

Young Dionysos, fragment. 
Marble. Third century AD 

Дионис, фрагмент. 
Мрамор. II–III вв. н. э

Дiонiс, фрагмент. 
Мармур. II–III ст. н. е.

Dionysos, fragment. Marble. 
Second to third century AD

Геракл, фрагмент. Мрамор,
краска. II в. н. э.

Геракл, фрагмент. Мармур,
фарба. II ст. н. е.

Herakles, fragment. Marble, paint.
Second century AD

Дионис-Сабазий, фрагмент. 
Мрамор. II–III вв. н. э.

Дiонiс-Сабазiй, фрагмент. 
Мармур. II–III ст. н. е.

Dionysos-Sabazios, fragment. 
Marble. Second to third century AD

Геракл. 
Мрамор. II в. н. э.

Геракл. 
Мармур. II ст. н. е.

Herakles. Marble. 
Second century AD
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Геммы. Яшма, оникс. 
Первые века н. э.

Геми. Яшма, онікс. 
Перші століття н. е.

Gems. Jasper, onyx. 
First centuries AD

Амулет. Египетская паста. 
Первые века н. э.

Амулет. Єгипетська паста. 
Перші століття н. е.

Amulet. Egyptian faience. 
First centuries AD

Перстень с геммой. 
Железо, яшма. 
Первые века н. э.

Перстень із гемою. 
Залізо, яшма. 
Перші століття н. е.

Finger-ring with gem. 
Iron, jasper. 
First centuries AD

Фалера с изображением птицы.
Стекло. Первые века н. э.

Фалера із зображенням птаха.
Скло. Перші століття н. е.

Phalera depicting a bird. 
Glass. First centuries AD

Литик с изображением 
двух музыкантов. Стекло. 

Первые века н. э.

Литик із зображенням 
двох музикантів. Скло. 

Перші століття н. е.

Cast depicting two musicians. 
Glass. First centuries AD

Камея с изображением 
Медузы-Горгоны. Халцедон. 
Первые века н. э.

Камея із зображенням 
Медузи-Горгони. Халцедон. 
Перші століття н. е.

Cameo depicting 
the head of Medusa Gorgon. 
Chalcedony. First centuries AD
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Актер в роли раба. Бронза, литье.
Первые века н. э.

Актор у ролі раба. Бронза, лиття. 
Перші століття н. е.

Actor playing the role of slave.
Bronze, casting. First centuries AD

Статуэтка коня. Бронза, литье. 
Первые века н. э.

Статуетка коня. Бронза, лиття. 
Перші століття н. е.

Statuette of a horse. Bronze, casting. First
centuries AD

Пряжка с изображением льва. 
Бронза. Первые века н. э.

Пряжка із зображенням лева. 
Бронза. Перші століття н. е.

Buckle depicting a lion. 
Bronze. First centuries AD

Асклепий. 
Бронза, литье. 

Первые века н. э.

Асклепій. 
Бронза, лиття. 

Перші століття н. е.

Asklepios. 
Bronze, casting. 

First centuries AD

Матрица для производства 
культовых табличек. 

Бронза. Первые века н. э.

Матриця для виготовлення 
культових табличок. 

Бронза. Перші століття н. е.

Matrix for making cult tablets.
Bronze. First centuries AD
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Фибулы. 
Бронза. II–IV вв. н. э.

Фібули. 
Бронза. II–IV ст. н. е.

Brooches. Bronze. 
Second to fourth century AD

Украшение в виде кольца 
с «шишечками». Бронза. 
Первые века н. э.

Прикраса у вигляді кільця 
з «шишечками». Бронза. 
Перші століття н. е.

Ornament in the form 
of knobbed ring. Bronze. 
First centuries AD

Амулеты. Бронза. 
Первые века н. э.

Амулети. Бронза. 
Перші століття н. е.

Amulets. Bronze. 
First centuries AD

Перстень. 
Бронза. II–I вв. до н. э.

Перстень. 
Бронза. II–I ст. до н. е.

Finger-ring. Bronze. 
Second to first century BC
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Ойнохоя. Глина, чёрный лак. 
III–II вв. до н. э.

Ойнохоя. Глина, чорний лак. 
III–II ст. до н. е.

Oinochoe. Clay, black slip. 
Third to second century BC

Канфар. 
Глина, чёрный лак. 
IV–III вв. до н. э.

Канфар. 
Глина, чорний лак. 
IV–III ст. до н. е.

Kantharos. 
Clay, black slip. 
Fourth to third century BC

Канфар с орнаментом. 
Глина, чёрный лак. 
III–II вв. до н. э.

Канфар з орнаментом. 
Глина, чорний лак.
III–II ст. до н. е.

Ornamented kantharos. 
Clay, black slip. 
Third to second century BC

Лекана. Глина, черный лак. 
IV в. до н. э.

Лекана. Глина, чорний лак. 
IV ст. до н. е.

Lekanis. Clay, black slip. 
Fourth century BC

Мегарская чаша. 
Глина, черный лак. 

III–II вв. до н. э.

Мегарська чаша. 
Глина, чорний лак. 

III–II ст. до н. е.

Megarian bowl. 
Clay, black slip. 

Third to second century BC
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Амфора. 
Глина. II–III вв. н. э.

Амфора. 
Глина. II–III ст. н. е.

Amphora. Clay. 
Second to third century AD

Амфора. 
Глина. IV в. до н. э.

Амфора. 
Глина. IV ст. до н. е.

Amphora. Clay. 
Fourth century BC

Кастрюля. Глина. 
III–II вв. до н. э.

Кастрюля. Глина. 
III–II ст. до н. е.

Pot. Clay. 
Third to second century BC

Гидрия. Глина, краска.
IV–III вв. до н. э. 

Гідрія. Глина, фарба. 
IV–III ст. до н. е.

Hydria. Clay, colour. 
Fourth to third century BC

Амфора. 
Глина. III в. до н. э.

Амфора. 
Глина. III ст. до н. е.

Amphora. Clay. 
Third century BC
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Лагинос. Глина, краска. 
V в. до н. э.

Лагінос. Глина, фарба. 
V ст. до н. е.

Lagynos. Clay, colour. 
Fifth century BC

Гидрия. Глина, краска. 
V в. до н. э.

Гідрія. Глина, фарба. 
V ст. до н. е.

Hydria. Clay, colour. 
Fifth century BC

Гуттос. Глина. 
IV–II вв. до н. э.

Гутос. Глина. 
IV–II ст. до н. е.

Guttos. Clay. 
Fourth to second century BC

Ойнохоя. Глина, чёрный лак. 
II в. до н. э.

Ойнохоя. Глина, чорний лак. 
II ст. до н. е.

Oinochoe. Clay, black slip. 
Second century BC

Килик. Глина, краска. 
V в. до н. э.

Килик. Глина, фарба. 
V ст. до н. е.

Kylix. Clay, colour. 
Fifth century BC
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Алтарь, фрагмент. 
Терракота, краски. 
IV–II вв. до н. э.

Вiвтар, фрагмент. 
Теракота, фарби. 
IV–II ст. до н. е.

Altar, fragment. 
Terracotta, colours. 
Fourth to second century BC

Алтарь с изображением 
богини Девы, фрагмент. 

Известняк. Первые века н. э.

Вiвтар iз зображенням 
богині Діви, фрагмент. 

Вапняк. Перші століття н. е.

Altar depicting 
Goddess Parthenos, fragment.

Limestone. First centuries AD

Алтарь с изображением 
Геракла и Гермеса, фрагмент. 

Известняк. II–III вв. н. э.

Вiвтар із зображенням
Геракла та Гермеса, фрагмент. 

Вапняк. II–III ст. н. е.

Altar depicting Herakles 
and Hermes, fragment. Limestone.

Second to third century AD 
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Краснофигурный сосуд 
с изображением менады, 
фрагмент. Глина, чёрный лак, 
краска. V–IV вв. до н. э.

Червонофігурна посудина 
із зображенням менади, 
фрагмент. Глина, чорний лак,
фарба. 
V–IV ст. до н. е.

Red-figure vessel depicting maenad,
fragment. Clay, black slip, colour. 
Fifth to fourth century BC

Краснофигурный сосуд 
с изображением грифона, 

фрагмент. Глина, чёрный лак. 
V–IV вв. до н. э.

Червонофігурна посудина 
із зображенням грифона, фрагмент.

Глина, чорний лак. V–IV ст. до н. е.

Red-figure vessel depicting a griffin,
fragment. Clay, black slip. 
Fifth to fourth century BC

Краснофигурный сосуд 
с изображением Эрота, фрагмент. 

Глина, чёрный лак, краска. V–IV вв. до н. э.

Червонофігурна посудина 
iз зображенням Ерота, фрагмент. 

Глина, чорний лак, фарба. V–IV ст. до н. е.

Red-figure vessel depicting Eros, 
fragment. Clay, black slip, colour. 

Fifth to fourth century BC

Краснофигурное рыбное блюдо. 
Глина, чёрный лак. IV в. до н. э.

Червонофігурна рибна таріль. 
Глина, чорний лак. IV ст. до н. е.

Red-figure fish plate. Clay, black slip. 
Fourth century BC



1 4 51 4 4

Кувшин с декоративным украшением. 
Глина, чёрный лак, краска. 
V–IV вв. до н. э.

Глек із декоративною прикрасою. 
Глина, чорний лак, фарба. 
V–IV ст. до н. е.

Jug with a decorative ornament. 
Clay, black slip, colour. 
Fifth to fourth century BC

Арибал. 
Глина, черный лак. 
V–IV вв. до н. э.

Арибал. 
Глина, чорний лак. 
V–IV ст. до н. е.

Aryballos. 
Clay, black slip. 
Fifth to fourth century BC

Гуттус. 
Глина, черный лак, краска. 

III–II вв. до н. э.

Гуттус. 
Глина, чорний лак, фарба. 

III–II ст. до н. е.

Guttos. 
Clay, black slip, colour. 

Third to second century BC

Пелика. 
Глина, черный лак, краска. 

IV в. до н. э.

Пеліка. 
Глина, чорний лак, фарба. 

IV ст. до н. е.

Pelike. 
Clay, black slip, colour. 

Fourth century BC

Краснофигурная пелика 
с изображением боя Амазонки 

с грифоном. Глина, черный лак, краска.
IV в. до н. э. 

Червонофігурна пеліка із зображенням
бою Амазонки з грифоном. 

Глина, чорний лак, фарба. 
IV ст. до н. е.

Red-figure pelike depicting 
an Amazon battling with a griffin. 

Clay, black slip, colour. 
Fourth century BC
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Фигурный культовый сосуд 
в форме барана. 
Глина, красный лак. I–III вв. н. э.

Фігурна культова посудина 
у формі барана. 
Глина, червоний лак. I–III ст. н. е.

Figural cult ram-shaped vessel. 
Clay, red slip. 
First to third century AD

Блюдо с изображением 
бога Асклепия, фрагмент. 

Глина, красный лак. 
Первые века н. э.

Таріль із зображенням 
бога Асклепія, фрагмент. 

Глина, червоний лак. 
Перші століття н. е.

Dish depicting god Asklepios, 
fragment. Clay, red slip. 

First centuries AD 

Фигурный культовый сосуд 
с изображениями Асклепия и Гигиеи. 

Глина. Красный лак. I–III вв. н. э.

Фігурна культова посудина 
із зображенням Асклепія та Гігієї. 
Глина, червоний лак. I–III ст. н. е.

Figural cult vessel depicting Asklepios 
and Hygieia. Clay, red slip. 

First to third century AD

Ручка патеры с изображением 
сцены охоты, фрагмент. 

Глина, красный лак. Первые века н. э.

Ручка патери із зображенням 
сцени полювання, фрагмент. 

Глина, червоний лак. Перші століття н. е.

Patera handle depicting 
a hunting scene, fragment. 

Clay, red slip. First centuries AD
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Светильники 
со штампованным орнаментом. 

Глина. Первые века н. э.

Світильники 
зі штампованим орнаментом. 

Глина. Перші століття н. е.

Lamps with stamped decoration. 
Clay. First centuries AD
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Кувшин. Глина, красный лак. 
Первые века н. э.

Глек. Глина, червоний лак. 
Перші століття н. е.

Jug. Clay, red slip. 
First centuries AD

Рыбное блюдо. 
Глина, красный лак. 

Первые века н. э.

Рибна таріль. 
Глина, червоний лак. 

Перші століття н. е.

Fish plate. Clay, red slip. 
First centuries AD 

Кувшин. Глина, красный лак. 
IV – начало V в. н. э.

Глек. Глина, червоний лак. 
IV – початок V ст. н. е.

Jug. Clay, red slip. 
Fourth to early fifth century AD

Кубок. 
Глина, черный лак, краска. 
II в. до н. э.

Кубок. 
Глина, червоний лак, фарба. 
II ст. до н. е.

Cup. Clay, black slip, colour. 
Second century BC

Ойнохоя с греческим алфавитом.
Глина, красный лак. 
Первые века н. э.

Ойнохоя з грецьким алфавітом.
Глина, червоний лак. 
Перші століття н. е.

Oinochoe showing Greek alphabet.
Clay, red slip. First centuries AD

Г утус. 
Глина, красный лак. 
Первые века н. э.

Г утус. 
Глина, червоний лак. 
Перші століття н. е.

Guttos. Clay, red slip. 
First centuries AD
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Фигурный культовый сосуд 
с менадами. Глина. 
IV в. до н. э.

Фігурна культова посудина 
з менадами. Глина. 
IV ст. до н. е.

Figural cult vessel 
showing maenads. 
Clay. Fourth century BC

Протома Деметры Хтонии. 
Терракота. 

Эллинистический период

Протома Деметри Хтонії. 
Теракота. 

Елліністичний період

Protome of Chthonic Demeter. 
Terracotta. Hellenistic period

Донья сосудов с рельефными 
изображениями, фрагменты. 

Глина, чёрный лак. IV–III вв. до н. э.

Дена посудин із рельєфними 
зображеннями, фрагменти. 

Глина, чорний лак. IV–III ст. до н. е.

Bottoms of vessels with relief 
decorations, fragments. Clay, black slip.

Fourth to third century BC
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Лекиф. 
Глина, черный лак, краска. 
IV–III вв. до н. э.

Лекіф. 
Глина, чорний лак, фарба. 
IV–III ст. до н. е.

Lekythos. 
Clay, black slip, colour. 
Fourth to third century BC

Фимиатерий. 
Глина, черный лак. 
IV–III вв. до н. э.

Фіміатерій. 
Глина, чорний лак. 
IV–III ст. до н. е.

Thymiaterion. 
Clay, black slip. 
Fourth to third century BC

Тарелка 
со штампованным орнаментом. 

Глина, чёрный лак. 
IV–III вв. до н. э.

Тарілка 
зі штампованим орнаментом. 

Глина, чорний лак. 
IV–III ст. до н. е.

Tureen with stamped design. 
Clay, black slip. 

Fourth to third century BC  

Солонка. 
Глина, черный лак. 

IV в. до н. э.

Солянка. 
Глина, чорний лак. 

IV ст. до н. е.

Salt cellar. 
Clay, black slip. 

Fourth century BC  

Канфар. 
Глина, чёрный лак, краска. 

IV–III вв. до н. э.

Канфар. 
Глина, чорний лак, фарба. 

IV–III ст. до н. е.

Kantharos. 
Clay, black slip, colour. 

Fourth to third century BC
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Саркофаг с изображением 
подвигов Геракла, фрагменты. 

Мрамор. Первые века н. э.

Саркофаг із зображенням 
подвигів Геракла, фрагменти. 

Мармур. Перші століття н. е.

Sarcophagus depicting the labours 
of Herakles, fragments. 

Marble. First centuries AD

Саркофаг с изображением 
заупокойной трапезы, фрагмент.

Мрамор. Первые века н. э.

Саркофаг із зображенням
заупокійної трапези, фрагмент.

Мармур. Перші століття н. е.

Sarcophagus depicting 
funeral meal, fragment. 

Marble. First centuries AD

Надгробия с изображением 
заупокойной трапезы. 
Мрамор. Первые века н. э.

Надгробки з зображенням  
заупокійної трапези. 
Мармур. Перші століття н. е.

Gravestones depicting 
funeral meal. Marble. 
First centuries AD
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Кувшин, 
декорированный нитями. 
Стекло. Первые века н. э.

Глек, 
декорований нитками. 
Скло. Перші століття н. е.

Jug with thread decoration. 
Glass. First centuries AD

Бальзамарии. 
Стекло. Первые века н. э.

Бальзамарії. 
Скло. Перші століття н. е.

Balsamaria. Glass. 
First centuries AD

Чаша. 
Стекло. Первые века н. э.

Чаша. 
Скло. Перші століття н. е.

Bowl. 
Glass. First centuries AD

Кувшины. 
Стекло. Первые века н. э.

Глеки. 
Скло. Перші століття н. е.

Jugs. 
Glass. First centuries AD


