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Кибела, фрагмент. 
Терракота. Первые века н. э. 

Кібела, фрагмент. 
Теракота. Перші століття н. е.

Cybele, fragment. 
Terracotta. First centuries AD

Деметра, фрагмент. 
Терракота. Первые века н. э.

Деметра, фрагмент. 
Теракота. Перші століття н. е.

Demeter, fragment. 
Terracotta. First centuries AD

Афродита, фрагмент. 
Терракота. IV–III вв. до н. э.

Афродита, фрагмент. 
Теракота. IV–III ст. до н. е.

Aphrodite, fragment. 
Terracotta. Fourth to third century BC 
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Женская фигура, 
статуэтка, фрагмент. 

Терракота. IV в. до н. э.

Жіноча фігура, 
статуетка, фрагмент. 

Теракота. IV ст. до н. е.

Female figurine, fragment. 
Terracotta. Fourth century BC

Пан или Силен (?). 
Терракота. IV–III вв. до н. э.

Пан або Сілен (?). 
Теракота. IV–III ст. до н. е.

Pan or Seilenos (?). 
Terracotta. Fourth to third century BC

Танцующая женщина. 
Терракота, краска III в. до н. э.

Жінка що танцює. 
Теракота, фарба. III ст. до н. е.

Dancing woman. Terracotta, paint. 
Third century BC

Фигурка женщины. 
Терракота. III в. до н. э.

Фігурка жінки.
Теракота. III ст. до н. е.

Women figure.Terracotta. 
Third century BC

Аполлон. Терракота. 
IV–III вв. до н. э.

Аполон. Теракота. 
IV–III ст. до н. е.

Apollo. Terracotta. 
Fourth to third century BC

Кора, фрагмент. 
Терракота. IV–III вв. до н. э.

Кора, фрагмент. 
Теракота. IV–III ст. до н. е.

Kore, fragment. Terracotta. 
Fourth to third century BC
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Танатос. 
Терракота, краски. 
IV–III вв. до н. э.

Танатос. 
Теракота, фарби. 
IV–III ст. до н. е.

Thanatos. 
Terracotta, colours. 
Fourth to third century BC

Сидящий мальчик. 
Терракота, краски. 
IV–III вв. до н. э.

Хлопчик що сидить. 
Теракота, фарби. 
IV–III ст. до н. е.

Sitting boy. 
Terracotta, colours. 
Fourth to third century BC

Кора-Персефона, фрагмент. 
Терракота. IV–III вв. до н. э.

Кора-Персефона, фрагмент. 
Теракота. IV–III ст. до н. е.

Kore-Persephone, fragment. 
Terracotta. Fourth to third century BC

Силен, фрагмент. 
Терракота. IV–III вв. до н. э.

Силен, фрагмент. 
Теракота. IV–III ст. до н. е.

Seilenos, fragment. Terracotta. 
Fourth to third century BC

Силен, фрагмент. 
Терракота. IV–III вв. до н. э.

Силен, фрагмент. 
Теракота. IV–III ст. до н. е.

Seilenos, fragment. Terracotta. 
Fourth to third century BC.
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Алтарь Вулкану. 
Известняк. II–III вв. н. э.

Вівтар Вулкану. 
Вапняк. II–III ст. н. е.

Altar of Vulcan. Limestone. 
Second to third century AD

Алтарь Гераклу. 
Мрамор. Первые века н. э.

Вівтар Гераклу. 
Мармур. Перші століття н. е.

Altar of Herakles. Marble. 
First centuries AD 

Жертвенник 
в виде палицы Геракла. 

Мрамор. III–II вв. до н. э.

Жертовник 
у вигляді палиці Геракла. 
Мармур. III–II ст. до н. е.

Altar in the shape of Herakles’ club.
Marble. Third to second century BC

Строительная надпись 
из храма Юпитера Долихена. 
Известняк. II в. н. э.

Будівельний напис 
із храму Юпітера Доліхена. 
Вапняк. II ст. н. е.

Building inscription 
from Jupiter Dolichenos’ temple.
Limestone. Second century AD
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Херсонес. Дихалк. 
Медь. IV—III вв. до н. э.

Херсонес. Дихалк. 
Мідь. I —III ст. до н. е.

Chersonesos. Diсhalkos. Copper. 
Fourth to third century BC.

Монеты Херсонеса. 
Медь. IV в. до н. э. 

Монети Херсонеса. 
Мідь. IV ст. до н. е.

Coins of Chersonesos. 
Copper. Fourth century BC

Херсонес. Дихалк. 
Медь. IV в. до н. э.

Херсонес. Дихалк. 
Мідь. IV ст. до н. е.

Chersonesos. Diсhalkos. 
Copper. Fourth century BC

Монеты Херсонеса. 
Медь. III в. до н. э. 

Монети Херсонеса. 
Мідь. III ст. до н. е.

Coins of Chersonesos. 
Copper. Third century BC
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Херсонес. Тетрадрахма. 
Серебро. III в. до н. э. 

Херсонес. Тетрадрахма. 
Срібло. III ст. до н. е.

Chersonesos. Tetradrachm. 
Silver. Third century BC

Херсонес. Диобол. 
Серебро. III в. до н. э. 

Херсонес. Діобол. 
Срібло. III ст. до н. е.

Chersonesos. Diobol. 
Silver. Third century BC

Херсонес. Драхма. 
Серебро. III в. до н. э. 

Херсонес. Драхма. 
Срібло. III ст. до н. е.

Chersonesos. Drachm. 
Silver. Third century BC

Херсонес. Драхма. 
Серебро. II в. до н. э.

Херсонес. Драхма. 
Срібло. II ст. до н. е.

Chersonesos. Drachm. 
Silver. Second century BC

Херсонес. Дидрахма. 
Серебро. III в. до н. э. 

Херсонес. Дидрахма. 
Срібло. III ст. до н. е.

Chersonesos. Didrachm. 
Silver. Third century BC

Херсонес. Дидрахма. 
Серебро. III в. до н. э. 

Херсонес. Дидрахма. 
Срібло. III ст. до н. е.

Chersonesos. Didrachm. 
Silver. Third century BC

Херсонес. Драхма. 
Серебро. III в. до н. э. 

Херсонес. Драхма. 
Срібло. III ст. до н. е.

Chersonesos. Drachm. 
Silver. Third century BC
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Римская империя. Нерон. 
Ауреус. Золото. 54—68 гг. 

Римська імперія. Нерон. 
Ауреус. Золото. 54—68 рр.

Roman Empire. Nero. Aureus. 
Gold. 54—68

Римская империя. Домициан. 
Ауреус. Золото. 81—96 гг. 

Римська імперія. Доміціан. 
Ауреус. Золото. 81—96 рр.

Roman Empire. Domitian. 
Aureus. Gold. 81—96

Римская империя. Вителий. 
Денарий. Серебро. 69 г. н. э.

Римська імперія. Вітелій. 
Денарій. Срібло. 69 р. н. е.

Roman Empire. Vitelius. 
Denarius. Silver. 69

Римская империя. Анторнин Пий. 
Денарий. Серебро 138—161 гг. 

Римська імперія. Анторнін Пій. 
Денарій. Срібло. 138—161 рр.

Roman Empire. Antornin Pius. 
Denarius. Silver. 138—161

Римская империя. Коммод. 
Денарий. Серебро 177—192 гг.

Римська імперія. Коммод. 
Денарій. Срібло. 177—192 рр.

Roman Empire. Commodus. 
Denarius. Silver. 177—192 

Римская империя. 
Септимий Север. Денарий. 

Серебро 193—211 гг. 

Римська імперія. 
Септимій Север. Денарій.

Cрібло193—211 рр.

Roman Empire. 
Septimius Severus. Denarius. 

Silver. 193—211

Римская империя. Юлия Домна. 
Денарий. Серебро. 193—211 гг.  

Римська імперія. Юлія Домна. 
Денарій. Срібло. 193—211 рр.

Roman Empire. Julia Domna. 
Denarius. Silver. 193—211

Римская империя. Гета. 
Денарий. Серебро. 209—212 гг. 

Римська імперія. Гета. 
Денарій. Cрібло. 209—212 рр.

Roman Empire. Geta. Denarius. 
Silver. 209—212

Римская империя. Александр Север.
Денарий. Серебро. 222—235 гг. 

Римська імперія. Олександр Север.
Денарій. Cрібло. 222—235 рр.

Roman Empire. Alexander Severus.
Denarius. Silver. 222—235

Римская империя. Максимин I. 
Денарий. Серебро. 235—238 гг. 

Римська імперія. Максимін I. 
Денарій. Срібло. 235—238 pp.

Roman Empire. Maximinus I. 
Denarius. Silver. 235—238

Позднеримская империя. 
Медь. III—IV вв. 

Пізньоримська імперія. 
Мідь. III—IV ст. 

Late Roman Empire. Copper. 
Third to fourth century
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Монеты Херсонеса. 
Медь. I в. до н. э. — III в. н. э. 

Монети Херсонеса. 
Мідь. I ст. до н. е. — III ст. н. е.

Coins of Chersonesos. Copper. 
First century ВС to third century AD



конце V — начале VI в. Херсонес вошел в состав Византийской им-

перии под названием Херсон и стал северным форпостом Византии,

через который осуществлялся контроль за передвижением варвар-

ских племен, представлявших потенциальную угрозу безопасности

империи. Византийцы постоянно держали эту стратегически важную

крепость под политическим, экономическим и идеологическим конт-

ролем, а также, учитывая отдаленность Херсона, использовали его

как место ссылки оппозиционеров, неугодных церковных и политиче-

ских деятелей. В разное время сюда были сосланы монофизит Тимо-

фей Элур (60-е гг. V в.), Римский Папа Мартин, его сподвижники

Фео- дор и Евперий (655 г.), низверженный император Юстиниан II

(695—705 гг.), брат императора Льва Хазара — кесарь Никифор

(776 г.), монахи-иконопочитатели — приспешники Феодора Студита:

Иоанн Психиат и Иосиф Песнописец (IX в.). 

Управлял городом викарий, назначавшийся из Константино-

поля, а также бывшая в его подчинении полисная администрация.

При императоре Феодосии II (408—450 гг.) в городе началась монет-

ная чеканка, которая осуществлялась вплоть до конца VII в. 

В IХ—ХI вв. Херсон был центром фемы — одного из военно-

административных округов, на которые к этому времени была разде-

лена вся империя. Известно, что первым стратигом (правителем)

фемы стал византийский чиновник и архитектор Петрона Каматира.

В IХ в. при императоре Феофиле в Херсоне был возобновлен выпуск

местных монет. Монеты фемного периода значительно отличаются от

продукции других монетных дворов Византии техникой изготовления

(литье), внешним видом и рядом других особенностей. На протяже-

нии Х—ХIII вв. в Херсоне продолжали выпускать свою медную монету,

а после прекращения деятельности монетного двора на городском

рынке использовали деньги прежних выпусков и золотоордынские

монеты. 

В X в. главой херсонской администрации оставался стратиг,

присылаемый из столицы. В его функции по-прежнему входили

ХЕРСОН-КОРСУНЬ
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оборона города, содержание фемного войска, поддержание в надлежащем состоянии крепостных

сооружений, помощь архиепископу в проведении миссионерской деятельности на соседних терри-

ториях. Наряду с регулярной византийской армией, включавшей в себя отряды наемников, существовали

городское ополчение и флот. Сухопутная армия подразделялась на пехоту, кавалерию и артиллерию

с соответствующим вооружением. Пехота и кавалерия, в свою очередь, делились на тяжело- и легково-

оруженную. Легковооруженные воины использовали во время сражения луки, топоры, ножи, дротики,

кистени и пр., тяжеловооруженные — мечи, копья, пики. Боевому оружию соответствовали средства обо-

роны воина: щит, шлем, панцирная броня, кольчуга. Как правило, в боевых действиях участвовало сме-

шанное войско, но основную роль, начиная уже с VI в., играла кавалерия. Она значительно превосходила

пехоту маневренностью, что было очень важно в сражениях с постоянными противниками империи —

кочевниками. Военную мощь кавалерии повышали заимствованные у кочевников металлические стре-

мена, полужесткое седло, сабля, бронебойные копья и дальнобойный тяжелый лук. Пехота служила лишь

для защиты кавалерии. 

Херсонес-Херсон существовал почти две тысячи лет, из которых тысячу — как город христи-

анский. В этот период на мысу площадью около 40 га строились базилики и крещальни, крестовоку-

польные храмы и часовни, странноприимные дома и усыпальницы; в город привозили иконы, кресты,

церковную утварь. Херсон был проводником христианства, опорным пунктом миссионеров, паломни-

ческим центром. Безусловно, такая долгая и активная религиозная жизнь отразилась на материальной

культуре Херсона. Уже в конце III — первой половине IV в. в погребениях появляются отдельные вещи

с христианскими надписями и символикой, а на рубеже IV—V вв. на загородном некрополе — первые

христианские склепы. Несомненно, что в это время в городе уже существовала христианская община,

численность которой, вероятно, первоначально была невелика. В последней четверти IV в. образо-

вали Херсонскую епархию, что засвидетельствовано документально — подписью епископа Эферия

на Втором Вселенском Соборе — и археологически: в портовом районе города было найдено навер-

шие архиерейского жезла с надписью конца IV — начала V в. Скоро Херсон приобретает значение

религиозного центра для неофитов как Таврики, так и территории за ее пределами. Архидиакон

Феодосий в конце VI в. упоминает Херсон как один из транзитных паломнических пунктов на пути 

к Святой Земле. В V—VI вв. в городе существовал странноприимный дом при храме св. Фоки, в кото-

ром раздавались эвлогии (благословения) в виде глиняных кружков с оттиснутым изображением

святого и благословляющей надписью. Глиняные штамп и оттиск с именем св. Фоки были найдены

в портовом районе, недалеко от городских ворот, где, очевидно, находился храм этого святого

и странноприимца. 
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При раскопках городища найдены многочисленные христианские древности: церковная утварь,

использовавшаяся во время богослужений в херсонских храмах (подвесные кадила и кацеи с горизон-

тальными ручками для каждения фимиама); чеканный золоченый бронзовый диптих, служивший помян-

ником (записи в нем делались на тонких листах пергамена); реликварии, предназначавшиеся для

хранения мощей; лампады, хоросы, лампадофоры. Предметами личного благочестия были маленькие

крестики-тельники из серебра, стеатита, яшмы, бронзы; более крупные двустворчатые кресты-энкол-

пионы носились поверх одежды и предназначались для хранения различных христианских реликвий —

частиц мощей, ткани и пр. Энколпионы с гравированными изображениями Христа, Богородицы, святых-

орантов привозили в Херсон паломники из святых мест Ближнего Востока, где их производили мель-

киты — православные сирийцы.

Для храмового и домашнего моления жители Херсона предпочитали иконы из бронзы и стеатита,

которые покрывались позолотой, часто в сочетании с яркими красками. В основном все иконы были при-

возные, некоторые из них изготовлены в мастерских Константинополя и Фессалоник. Так, например,

в ХII в. из Константинополя были привезены две парные иконы: «Благовещение» и «Три святых воина».

Самой ранней в музейной экспозиции является небольшая стеатитовая иконка святого воина, датируе-

мая ХI в. Бронзовый импорт представлен замечательной иконой XI—XII в. с изображением архангела

Михаила Хониата. К местному производству относят бронзовую икону Христа-Пантократора (ХII в.), кре-

пившуюся на деревянную основу. 

Пик экономического и культурного подъема раннесредневекового Херсона приходится на VI—

VII вв. Внутри крепостных стен развернулось активное строительство, сопровождавшееся засыпью ан-

тичных рыбозасолочных цистерн, перепланировкой кварталов. Именно в это время начался процесс

создания нового средневекового города. В Херсоне воздвигались крупные базилики и крестообразные

храмы, становившиеся городскими доминантами. На городище открыты фундаменты более 60-ти храмов.

Формирование раннехристианской архитектуры в Херсоне проходило под влиянием сирийской и мало-

азийской традиций, но под приматом столичных константинопольских канонов, которые приобрели мест-

ную специфику. В архитектурно-художественном оформлении храмов основное внимание зодчих было

направлено не на внешний облик, а на решение интерьера. Строгий аскетичный экстерьер здания резко

контрастировал с великолепием его внутреннего декора, что наглядно выражало идею христианского

учения о преобладании внутреннего (духовного) над внешним (телесным).

В Херсонесском заповеднике можно познакомиться с богатейшей коллекцией мраморных

архитектурных деталей раннехристианских храмов Херсона, наиболее полно среди которых представ-

лены капители. Самыми ранними являются композитные капители (V в.), отличительная черта которых —

наличие ажурного листа аканфа с мелкими острыми зубцами. Композитная капитель 

«по своей красоте и изяществу является лучшим созданием византийских мастеров, она удачно

воплотила новый вкус к декоративности, пышности, эффектам светлого и темного, ей лучше всего уда-

лось создать впечатление нарядной легкости, уничтожить тяжесть камня». 

Иногда на капителях помещали изображения животных: волюты верхних углов заменяли скульп-

турными бараньими головками или орлами.

Из мрамора были изготовлены амвоны, ажурные оконные решетки, алтарные преграды, вы-

мостка пола в алтаре и центральном нефе храма. Пол и стены покрывались мозаикой. Для напольных

мозаик в Херсоне использовали кубики преимущественно из обожженной глины и природного камня

(мрамор, песчаник, известняк), для настенных изображений — специально изготовленную разноцветную

смальту. Со временем мозаичный декор в византийских храмах постепенно вытеснили менее дорого-

стоящие фресковые росписи. Представление о храмовых росписях Херсона IХ—Х вв. дают замечатель-

ный по своей выразительности фрагмент фрески с ликом Богоматери, украшавший алтарную нишу

небольшого городского храма, часть фрески с изображением лика святого в диадеме из Загородного

крестообразного храма и практически целая фреска Богоматери с Младенцем из окрестностей позд-

невизантийского Херсона — генуэзской крепости Чембало, — выполненная в лучших традициях Палео-

логовского Ренессанса константинопольским мастером. 

Наряду с храмами на фундаментах античных зданий возводились средневековые жилые по-

стройки. Городские усадьбы Херсона состояли из жилых и хозяйственных помещений, сгруппированных

вокруг внутреннего двора с колодцем или хозяйственной цистерной. Многие дома имели подвалы, на-

висающий деревянный или каменный второй этаж под черепичной кровлей. Верхний этаж обычно отво-

дился под жилье, внизу размещались кухня, кладовые, мастерские; в пристройках и под навесами

содержался мелкий скот, птица, а также хранился хозяйственный инвентарь. 

Как и в античную эпоху, в городе были развиты гончарное, литейное, кузнечное, стеклодельное,

ювелирное ремесла. Из железа изготавливали орудия труда, ковали оружие и доспехи воинов, конское

снаряжение, якоря, цепи, предметы домашнего обихода, замки, дверные запоры. Из меди тянули про-

волоку, делали сковороды, кувшины, чаши, рыболовные крючки, украшения и т. д. Из бронзы отливали

сосуды, подсвечники, лампадофоры, ажурные цепи, кубки, церковную утварь, кресты, гири, монеты и пр.;

из свинца — рыболовные грузила, различные инструменты. Свинцом скрепляли архитектурные детали,

ремонтировали битые сосуды, из его листов гнули водопроводные трубы. Херсонские мастера владели

также техникой золочения. Позолоту наносили на бронзовые и каменные иконы, стеклянные браслеты;

при этом требовался раствор из меди и ртути, которую хранили в специальных толстостенных шаровид-

ных глиняных сосудах. Местные ювелиры использовали неизвестную в других византийских центрах тех-

нику: на железной или деревянной основе укреплялся бронзовый, серебряный или золотой листок, на

котором чеканились те или иные изображения.

Было в Херсоне и собственное стеклопроизводство. В конце IV в. на северном берегу города

была построена стеклодельная мастерская. Следы этого производства прослеживаются и в последний

период жизни города. Херсониты, по ромейской традиции, стеклили не только храмы, но и жилые дома.

Оконное стекло делалось в виде небольших квадратных и прямоугольных пластин или круглых дисков

толщиной 5—6 мм, вставлявшихся в деревянные или свинцовые рамки, из которых затем собирали

всю оконную раму.

На территории Херсона и в его пригородной зоне выявлено несколько средневековых гончарных

мастерских, в которых изготавливали большие и малые пифосы, амфоры, разнообразную столовую и ку-

хонную посуду: кувшины, горшки, миски, чаши, тарелки. Особая страница в средневековом керамическом

производстве — изготовление глазурованной (поливной) керамики, заменившей античную черно- и крас-

нолаковую. Первые образцы поливной керамики появляются в Херсоне в начале IХ в. До Х в. херсониты
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пользовались только привозной белоглиняной глазурованной посудой с рельефными изображениями,

выполненными с помощью штампа. С этого же времени появляется и более совершенная византийская

керамика с полихромной росписью под прозрачной глазурью. В Херсоне найдены поздние образцы по-

суды этого типа (XI—XIII вв.): кубки с ручками из одного сервиза, миски, большие блюда с изображением

фантастических птиц и животных, нанесенным кистью легкой широкой линией. 

С ХI в. распространение в Херсоне получает красноглиняная глазурованная керамика —

сначала привозная, а затем и местного производства. Наиболее эффективный прием орнаментации бе-

логлиняной посуды — роспись — уступил место гравировке острым инструментом по глине, покрытой

ангобом, что открыло перед мастерами неограниченные возможности декора. В экспозиции Херсонес-

ского заповедника представлена только часть огромной коллекции глазурованной керамики из раскопок

Херсона и его округи, хранящейся в фондах заповедника. 

Средневековый Херсон, как и другие византийские города, имел свои пригородные земли.

Многие горожане совмещали какое-либо ремесло с выращиванием на загородных или приусадебных

участках винограда, зерновых, садово-огородных, технических культур или занимались переработкой

сельхозпродукции: виноделием, размолом зерна, выпечкой хлеба. Не случайно в херсонских усадьбах

находят мотыги, железные наконечники плуга — сошники; для уборки урожая — серпы, косы-горбуши,

виноградный нож; инструменты мельничного дела: каменные жернова, ступы, а также зерна пшеницы,

ячменя, проса, ржи.

Благодаря близости моря одним из наиболее доступных и распространенных промыслов оста-

вался рыбный. Его масштабы не уменьшались на протяжении всей истории существования города. Ло-

вили рыбу сетями и переметами, крупную били гарпунами; для сбора съедобных моллюсков — устриц,

мидий, гребешков — применяли драги. К сетям подвешивали грузила в виде небольших керамических

пирамидок и бочонков с просверленными отверстиями, свинцовых колец, обломков камня или плоской

керамики со сквозными отверстиями. Во время ночного лова использовали факельницы. Сушили сети

во дворе под навесом или в кладовой. С ловлей рыбы была тесно связана, как и в античный период, до-

быча соли. Большое количество соли требовалось прежде всего для обеспечения внутренних потреб-

ностей горожан, особенно рыбозасолочного промысла. Получало соль из Херсона и население Таврики,

и Малоазийское побережье.    

Помимо рыбного и соляного промыслов, херсониты занимались охотой, о чем свидетельствуют

многочисленные находки костей диких животных и птиц: оленя, сайгака, кабана, уток, лебедей и др. Кости

и рога диких и крупных домашних животных, а также раковины устриц широко использовались в косто-

резном производстве. Слоновая кость употреблялась преимущественно для изделий церковного оби-

хода. Для обработки кости и дерева ремесленники Херсона применяли пилы, ножи, сверла, циркуль,

резцы, токарный станок. Наиболее популярными были циркульный и геометрический орнаменты: кру-

жочки, линии, точки, крестики и т. п. Наряду с костяными изделиями художественной резьбой и инкру-

стацией украшались изделия из дерева — двери, мебель, шкатулки. Во время раскопок в Херсоне находят

костяные пластинки с резным изображением птиц и животных, вписанных в различные геометрические

формы. Ими украшали погребальные покровы, иногда они служили диптихами для записей по воску.

Местные мастера делали замечательные наборные шкатулки из пластинок с ажурным резным рисунком. 

В византийских городах, вероятно, как в Древней Руси и Западной Европе, использовались ткац-

кие станки: сначала вертикальный, а с ХII—ХIII вв. — горизонтальный. Его изобретение было важным тех-

ническим достижением средневековой эпохи. Основным сырьем для изготовления тканей была шерсть,

которую чесали специальными железными гребнями с длинными частыми зубьями. При скручивании нити

для усиления ее вращательного движения использовали каменные или глиняные пряслица, которые
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надевали на конец веретена. Швеи Херсона в своих занятиях рукоделием использовали бронзовые

и костяные наперстки, проколки, иглы, ножницы и др. В средневековых домах и погребениях Хер-

сона нередко находят обрывки шерстяных, льняных, шелковых тканей, фрагменты парчи. Для окраски

тканей использовали разнообразные минеральные и растительные красители. Наиболее дорогие шел-

ковые ткани изготовляли в Константинополе, Александрии и Антиохии. Интересно, что византийское пра-

вительство ввело на шелк государственную монополию (и на производство, и на торговлю). Право

носить одежду из некоторых сортов шелка имел только император. Эти ткани также использовались для

даров иностранным государям, подкупа послов, выкупа пленных. Выше всего ценили ткани, окрашенные

в натуральный пурпур. 

Торговля была главным источником процветания города на протяжении его двухтысячелетней

истории. Основными партнерами Херсона в V—VII вв., помимо Юго-Западного Крыма, были Малая Азия

и Сирия, в меньшей степени — Североафриканский регион. В конце VII в. в Крыму появились хазары,

под контролем которых к началу VIII в. находился почти весь полуостров. Херсон оставался практически

единственным местом в Таврике, на которое не распространялось влияние захватчиков. Но уже в третьей

четверти IX в. венгры выдворили хазар из Крыма, а в 889 г. мадьяры были изгнаны печенегами, с которыми

Херсон стал поддерживать дипломатические и торговые связи. 

«Если херсониты не будут ездить в Романию и продавать шкуры и воск, которые скупают у пече-

негов, — писал император Константин Багрянородный, — то не будут существовать». 

Относительная политическая и экономическая изоляция Херсона от империи в период хазар-

ского владычества в Крыму постепенно исправлялась. В X в. город возвращает себе роль важного центра

транзитной торговли. Он был связан торговыми отношениями почти со всем Южным Причерноморьем.

Торговыми судами активно использовался прямой маршрут от Босфора до Херсона. Огромное значение

для его экономики в IX—XII вв. имели северные торговые пути. По Волге, Дону, Днепру перевозились то-

вары в ближайшие и отдаленные районы. Херсониты торговали не только с Поднепровьем, но и с Се-

верной Русью: Новгородом, Псковом, Старой Ладогой. Через Херсон проходил путь из Восточной Европы

в Византию, Малую Азию, страны Средиземноморья. Корабли, груженные солью, рыбой, мехами, шку-

рами, воском и медом, шли из Херсона на юг, а затем двигались вдоль южного побережья Черного моря

в намеченные порты. В Трапезунде, Синопе, Амастриде, Никомидии и других городах побережья сходи-

лись караванные дороги с востока и юга. На северный берег Черного моря везли хлеб, оливковое

масло, лекарства, металл, ткани, дорогую стеклянную и глазурованную посуду, церковную утварь, мра-

мор, цветной отделочный камень и многое другое. В Херсоне также осуществлялся обмен привозных

товаров и изделий местных мастерских на сельскохозяйственную продукцию, при этом использовали

весы и гири разнообразных форм: от простых уплощенных бронзовых дисков до высокохудожествен-

ных фигурок императоров. 

Эпохальным историческим событием Х в. был военный поход и крещение киевского князя Вла-

димира в Корсуни (так называли Херсон древнерусские летописцы). С принятием христианства Киевская

Русь приобщилась к высокой византийской культуре, получила через нее широкий доступ к накопленным

человечеством знаниям. Крещение и женитьба на порфирородной принцессе Анне имели огромное

значение в международной политике Владимира. Усилились его позиции в отношении самой Византии,

укрепилось значение Древней Руси на Черном море и Балканах. Князь породнился с первым в Европе

императорским домом, что еще больше подняло международное значение Киева. Как известно из «По-

вести временных лет», Владимир из Корсунского похода привез на Русь греческих священников, иконы,

церковную утварь, а также «на благословенье себе» мощи св. Климента, положенные в 1007 г. в Деся-

тинную церковь. Впоследствии Киевская Русь никогда не забывала о том, что отправным пунктом хри-

стианского просвещения — ключевого события в ее истории — был именно Херсон-Корсунь. 

Для Херсона, как и для других византийских центров, была характерна этническая пестрота.

В разное время здесь жили греки, сарматы, аланы, хазары, славяне, армяне, евреи, арабы, западноев-

ропейцы и многие другие народы, оставившие на херсонесской земле памятники своей материальной

культуры и письменности. Но основную массу населения, как и в античную эпоху, все же составляли греки.

И официальным, и разговорным языком средневекового Херсона был греческий, на котором почти все

говорили или, по крайней мере, который понимали; греческой была и письменность. В быту писали

заостренными бронзовыми или костяными палочками — стилями — по воску, которым покрывалась внут-

ренняя поверхность диптихов — сдвоенных дощечек, украшенных снаружи резьбой. Материалом для

книг, свитков и кодексов служил пергамен, по которому писали коричневыми железистыми чернилами.

Каждая рукописная книга представляла собой произведение, единственное в своем роде, которое не-

возможно было в точности повторить. В специальных мастерских работали писцы, пергаменщики,

художники, создававшие рукописи. Сами книги и документы в Херсоне, к сожалению, не найдены, но со-

хранились бронзовые застежки книг-кодексов, печати из свинца, скреплявшие свитки, ножи для разре-

зания пергамена, плоские свинцовые кольца для линования, стили, диптихи, стеклянный флакон для

чернил, керамические чернильницы и пр.

Разнообразные археологические находки позволяют проиллюстрировать многие элементы быта

жителей средневекового Херсона: от медной кухонной посуды и столовых приборов до глиняных детских

игрушек. Легко представить, как были одеты жители Херсона в средние века. Известно, что византийцы,

в отличие от римлян, носили брюки, поверх которых надевали хитон и длинный плащ, застегивавшийся

булавкой. Женский хитон был длиннее мужского: законы запрещали женщине щеголять в мужской

одежде. С V—VI вв., когда возросла популярность женских украшений, херсонские модницы стали ис-

пользовать разнообразные застежки (фибулы), пуговицы, пряжки; изделия из металла и стекла, среди

которых преобладают браслеты разнообразных форм и цветов (овальные в сечении, треугольные, мно-

гогранные, витые; черные, синие, с золотыми полосами), а также серьги, бусы, подвески и пр. 

Безусловно, жители города пользовались различными косметическими средствами и дости-

жениями средневековой медицины. Не избежали херсониты и увлечения алхимией, тщетно ища пути

получения эликсира бессмертия и золота из металла. Во время раскопок были найдены фрагменты стек-

лянных сосудов из «лаборатории» местного алхимика. 

На досуге горожане занимались музыкальными упражнениями, настольными играми. Как

и во всем средневековом мире, в Херсоне были популярны шахматы, хотя, как известно, и Восточная,

и Западная церкви высказывали негативное отношение к этой игре. Патриарх Фотий в IX в. приравнял

шахматы к играм в метательные кости, которые были запрещены еще Шестым Вселенским Собором

(680—681 гг.), а кардинал Дамиани в ХI в. писал: 
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«Я останавливаю свое перо, ибо краснею от стыда, что должен упоминать о еще более презрен-

ных видах баловства, нежели охота и ловля птиц, а именно о страсти к играм в кости и шахматы…». 

Но, несмотря на строгие запреты, интерес к шахматам не угасал. Эту игру жаловали как импе-

раторы и епископы, так и простой люд. Судя по археологическим находкам, херсониты увлекались не

только шахматами и шашками, но и пресловутой игрой в кости.

В ХII—ХIII вв. политическая ситуация в Европе меняется. Завоевание крестоносцами Константи-

нополя в 1204 г. и последовавшее за этим проникновение и прочное обоснование в Крыму итальянцев,

которое совпало с татарским нашествием, изменили обстановку в Северном Причерноморье и место

Херсона в системе торговых связей. Город утратил свою многовековую роль международного центра

транзитной торговли, и региональная монополия перешла к другим городам Крыма и Приазовья. Сре-

диземноморские товары теперь попадали в Херсон посредством итальянских купцов. После распада

Византии на ряд «имперских центров» Херсон вошел в сферу политического влияния Трапезундской

империи Комнинов, в связи с чем активизировались его торговые контакты с Малой Азией. В городе

появляются художественные изделия из бронзы малоазийско-армянского и западноевропейского круга:

ступки и пестики, использовавшиеся в фармацевтике для приготовления лекарств; изящные узкие пеналы

(калемданы) с гравированным орнаментом и арабскими надписями, инкрустированными медью или

серебром; бронзовые светильники, иранские люстровые тарелки. На привозной западноевропейской

бронзовой чаше были выгравированы латинские надписи, обозначающие человеческие пороки — хит-

рость, обман, ненависть, вражду, гнев, месть, мотовство, идолопоклонство, зависть, клевету — и их ал-

легорические изображения (обычно такие чаши были парные: на второй перечислялись главные

добродетели).

Катастрофическими для Херсона стали набеги кочевников в XIII в., в результате которых сгорела

большая часть города, и он уже никогда не восстанавливался в прежних границах. Его территория со-

кратилась практически до размеров портового района с элементами «точечной» застройки на других

участках городища. 

В  XIV столетие город вступил экономически задавленным генуэзцами, разоренным и сожжен-

ным кочевниками. Не миновала его общеевропейская трагедия — чума — и страшное крымское земле-

трясение 1341 г. До сих пор историки спорят о том, что представлял собой Херсон в этот период. Одни

называют его городом, другие полагают, что от Херсона остался лишь жалкий рыбацкий поселок на

берегу Карантинной бухты, третьи вообще отрицают жизнь на херсонесском городище в XIV в. Пережитые

трагедии, показавшие иллюзорность материальных благ, усилили в средневековом обществе конца

XIII — начала XIV в. религиозность, привели к подъему духовности, возрождению монашества. Херсон не

стал исключением. В его округе основываются новые и возрождаются прежде существовавшие пещер-

ные и наземные скиты, поддерживаются древнейшие, известные всему христианскому миру мемории

св. Климента и св. Мартина; храмы украшаются искусной резьбой и фресками в лучших традициях па-

леологовского искусства. Известно, что в 1280 г. Херсонская епархия была возведена в ранг митрополии,

а в 1390 г. постановлением церковного синода под контролем херсонского митрополита оказалось все

побережье Таврики вплоть до Судака. В ХIV в. в Херсоне была образована католическая епископия,

а также решено воздвигнуть в городе собор св. Климента. 

Во второй половине XV в. упоминания о городе уже более не встречаются в письменных источ-

никах. В этом же столетии с исторической арены сошел не только Херсон. В 1453 г. с захватом османами

Константинополя прекратила свое существование великая ромейская держава — Византия. В 1475 г.

турки высадились на Крымский полуостров, через неделю пала Кафа, вслед за ней — остальные гену-

эзские колонии. После полугодовой осады была сокрушена неприступная столица княжества Феодоро.

Татары стали вассалами турецкого султана. Крым на несколько столетий становится османским. За три

года до этих трагических событий генуэзцы, предвидя турецкую опасность, поставили вопрос о сносе

крепостных стен Херсона: 

«Многие напоминают о том, что было бы полезно разрушить стены одного необитаемого места,

которое называется Херсон, другие же настаивали разрушить место, которое называлось Боспором,

и это в тех целях, чтобы турки не заняли какое-либо из этих мест». 

Только в этой связи, в первый и последний раз, упоминается Херсон в генуэзских источниках

второй половины XV в.

Закончилось двухтысячелетнее существование Херсонеса-Херсона-Корсуни. Но город не канул

в лету. Его долгая история, насыщенная событиями, овеянная мифами и преданиями, продолжала жить

в человеческой памяти, будоража воображение и вызывая желание увидеть легендарное место.

В 1827 г. начинаются первые археологические раскопки, давшие древнему Херсонесу новую

жизнь в качестве уникального историко-археологического памятника.

Т. Ю. Яшаева



априкінці V — на початку VI ст. Херсонес увійшов до складу Візан-

тійської імперії під назвою Херсон і став північним форпостом 

Візантії, через який здійснювався контроль за пересуванням вар-

варських племен, що потенційно загрожували безпеці імперії. Візан-

тійці постійно тримали цю стратегічно важливу фортецю під полі-

тичним, економічним та ідеологічним контролем, а також, зважаючи

на віддаленість Херсона, використовували його як місце заслання

опозиціонерів, неугодних церковних та політичних діячів. У різні

часи сюди було заслано монофізита Тимофея Елура (60-ті рр. V ст.),

Римського Папу Мартіна, його сподвижників Феодора та Евперія

(655 р.), знетроненого імператора Юстиніана ІІ (695—705 рр.),

брата імператора Льва Хазара — кесаря Никифора (776 р.), мона-

хів-іконопоклонців, прибічників Феодора Студита: Іоанна Психіанта

та Йосифа Піснеписця (IX ст.). 

Керував містом вікарій, якого призначали з Константино-

поля, а також полісна адміністрація, що перебувала під його вла-

дою. За імператора Феодосія ІІ (408—450 рр.) в місті розпочато

монетну чеканку, яку здійснювали до кінця VII ст.

У IX—XI ст. Херсон був центром феми — одного з військово-

адміністративних округів, на які у той час було розподілено імперію.

Відомо, що першим стратигом (правителем) феми став візантій-

ський чиновник і архітектор Петрона Каматира. У IX ст. за імпера-

тора Феофіла у Херсоні було відновлено випуск місцевих монет.

Монети цього періоду значно відрізняються від продукції інших

монетних дворів Візантії технікою виготовлення (лиття), зовніш-

нім виглядом та рядом інших особливостей. Протягом X—XIII ст. 

у Херсоні продовжують випускати свою мідну монету, а після при-

пинення діяльності монетного двору на міському ринку використо-

вують гроші колишніх випусків та золотоординські монети.

У Х ст. головою херсонської адміністрації залишався стратиг,

якого присилали зі столиці. В його функції, як передніше, вхо-

дили оборона міста, утримання фемного війська, підтримка належ-

ХЕРСОН-КОРСУНЬ
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ного стану фортечного спорядження, допомога архієпископу в проведенні місіонерської діяльності

на сусідніх територіях. Поруч з регулярною візантійською армією, яка складалася з найманців, існу-

вали міське ополчення та флот. Сухопутна армія підрозділялась на піхоту, кавалерію та артилерію з

відповідним озброєнням. Піхота та кавалерія, у свою чергу, ділилася на важко- і легкоозброєну. Лег-

коозброєні воїни використовували під час битви луки, топори, ножі, дротики, кістені тощо, важко-

озброєні — мечі, списи, пики. Зброї відповідали засоби оборони воїна: щит, шолом, панцирна броня,

кольчуга. Як правило, у бойових діях брало участь змішане військо, але з VI ст. основну роль відігра-

вала кавалерія. Вона значно перевершувала піхоту маневреністю, що було надзвичайно важливо

у баталіях з постійними ворогами імперії — кочовиками. Воєнну міць кавалерії посилювали перейняті

у кочовиків металеві стремена, напівжорстке сідло, шабля, бронебійні списи та дальнобійний важкий

лук. Піхота слугувала лишень для захисту кавалерії.

Херсонес-Херсон проіснував майже дві тисячі років, з котрих тисячу — як місто християнське.

У цей період на мисі площею близько 40 га будували базиліки і хрещальні, хрестовокупольні храми

та каплиці, богодільні та усипальниці; в місто привозили ікони, хрести, церковне начиння. Херсон

був провідником християнства, опорним пунктом місіонерів, паломницьким центром. Безумовно,

таке довге й активне релігійне життя позначилося на матеріальній культурі Херсона. Уже наприкінці

III — на початку IV ст. у місцях поховань з’являються окремі речі з християнськими написами та сим-

волікою, а на межі IV—V ст. на заміському некрополі — перші християнські склепи. Безперечно,

в цей час у місті вже існувала християнська спільнота, чисельність якої, напевне, була спершу не-

велика. В останній чверті IV ст. створили Херсонську єпархію, що задокументовано підписом єпи-

скопа Еферія на Другому Вселенському Соборі, а також підтверджено археологічно: в портовому

районі міста було знайдено верхівку архієрейського жезла з надписом кінця IV — початку V ст. Скоро

Херсон стає релігійним центром для неофітів як Таврики, так і території за її межами. Архідиякон Фео-

досій наприкінці VI ст. згадує про Херсон як про один з транзитних паломницьких пунктів на шляху

до Святої Землі. У V—VI ст. в місті існувала богодільня при храмові св. Фоки, в якій роздавали евлогії

(благословення) у вигляді глиняних кружків з відбитим зображенням святого та благословенним над-

писом. Глиняні штампи та відбиток з іменем св. Фоки знайдено у портовому районі, недалеко від

міських воріт, де, вочевидь, стояв храм цього святого.

Під час розкопок городища знайдено численні християнські старожитності: церковне на-

чиння, яке використовували під час богослужіння в херсонських храмах (підвісні кадила і камеї з го-

ризонтальними ручками для кадіння фіміаму); чеканний золочений бронзовий диптих, що слугував

пом’яником (записи робили на тонких листках пергамену); релікварії, призначені для зберігання
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мощів; лампади, хороси, лампадофори. Предметами особистого благочестя були маленькі хрестики-

натільники зі срібла, стеатиту, яшми, бронзи; більші за розміром двостулкові хрести-енколпіони, які но-

сили поверх одежі, було призначено для зберігання різноманітних християнських реліквій — частинок

мощів, тканини тощо. Енколпіони із гравійованим зображенням Христа, Богородиці, святих-орантів

привозили в Херсон паломники зі святих місць Близького Сходу, де їх виготовляли мелькіти — пра-

вославні сирійці.

Для храмових та домашніх молитов жителі Херсона надавали перевагу іконам з бронзи та

стеатиту, які покривалися позолотою, часто поєднаною з яскравими фарбами. В основному усі ікони

були привозними. Деякі з них виготовляли в майстернях Константинополя та Фессалонік. Так, на-

приклад, у XII ст. з Константинополя було привезено дві парні ікони: «Благовіщення» і «Три святі

воїни». Найраннішою в музейній експозиції є невелика стеатитова іконка святого воїна, датована

XI ст. Бронзовий імпорт репрезентовано чудовою іконою XI—XII ст. із зображенням архангела Ми-

хаїла Хоніата. До місцевого виробництва належить бронзова ікона Христа-Пантократора (XII ст.), яка

кріпилася на дерев’яну основу.

Економічний та культурний розквіт ранньосередньовічного Херсонеса випадає на VI—VII ст.

За фортечними стінами розпочалося активне будівництво, яке супроводжувалося засипкою античних

рибозасільних цистерн, переплануванням кварталів. Саме цей час ознаменувався початком ство-

рення нового середньовічного міста. У Херсоні зводили великі базиліки і хрестоподібні храми, які

ставали місцевими домінантами. На городищі відрили фундаменти близько 60-ти храмів. Форму-

вання ранньохристиянської архітектури в Херсоні відбувалося під впливом сирійської та малоазій-

ської традицій, однак під приматом столичних константинопольських канонів, які набули місцевої

специфіки. В архітектурно-художньому оформленні храмів зодчі зосереджувалися не на зовнішньому

вигляді, а на інтер’єрних рішеннях. Суворий аскетичний екстер’єр побудови різко контрастував

з розкішшю її внутрішнього декору, що наочно втілювало ідею християнського вчення про перевагу

внутрішнього (духовного) над зовнішнім (тілесним).

У Херсонеському заповіднику можна ознайомитися з великою колекцією мармурових архі-

тектурних деталей ранньохристиянських храмів Херсона, найповніше представлено капітелі. Най-

більш ранніми є композитні капітелі (V ст.), відмінна риса яких — наявність ажурного листка аканфу

з дрібними гострими зубцями. Композитна капітель 

«за своєю красою та витонченістю є найкращим витвором візантійських майстрів, вона ус-

пішно втілила новий смак до декоративності, пишності, ефектів світлого і темного, їй найкраще вда-

лося створити враження ошатної легкості, знищити важкість каменю». 

Іноді на капітелях зображали тварин: волюти верхніх кутів заміняли скульптурними головами

баранів або орлами.

З мармуру виготовляли амвони, ажурні віконні решітки, вівтарні перегородки, мощення під-

логи у вівтарі та центральному нефі храму. Підлогу і стіни покривали мозаїкою. Для підлогових мозаїк

в Херсоні використовували кубики переважно з випаленої глини та природного каменю (мармур, пі-

щаник, вапняк), для настінних — спеціально виготовлену різнокольорову смальту. З часом мозаїчний

декор у візантійських храмах поступово витіснили дешевші фрескові розписи. Уявлення про храмо-

вий розпис Херсона IX—X ст. дають чудовий за своєю виразністю фрагмент фрески з ликом Бого-

матері, який прикрашав вівтарну нішу невеликого міського храму, частина фрески із зображенням

лику святого в діадемі із Заміського хрестоподібного храму та практично ціла фреска Богоматері

з Немовлям з околиць пізньовізантійського Херсона — генуезької фортеці Чембало, — виконана

у найкращих традиціях Палеологовського Ренесансу столичним константинопольським майстром.

Окрім храмів, на фундаментах античних будівель зводилися і житлові будинки. Міські садиби

Херсона складалися з житлових і господарських приміщень, згрупованих навколо внутрішнього двору

з колодязем або господарською цистерною. Багато будинків мали льохи, навислий дерев’яний або

кам’яний другий поверх під черепичною стріхою. Верхній поверх зазвичай мав житлове призначення,

знизу розміщували кухню, комори, майстерні; у прибудовах та під навісами утримували малу худобу,

птицю, а також зберігали господарчий інвентар. 

Як і в античну епоху, в місті було розвинено гончарство, литво, ковальство, склоробство та юве-

лірне ремесло. Із заліза виготовляли знаряддя праці, кували зброю та обладунки воїнів, кінське споряд-

ження, якорі, ланцюги, предмети домашнього вжитку, замки, дверні засови. З міді тягнули дріт, робили

пательні, глечики, чаші, рибальські крючки, прикраси тощо. З бронзи виливали посудини, підсвічники,

лампадофори, ажурні ланцюги, кубки, церковне начиння, гирі, монети тощо; з олова — рибальські гру-

зила, інструменти золотих справ майстра. Оловом скріпляли архітектурні деталі, ремонтували розбиті

посудини, з його листів гнули водопровідні труби. Херсонські майстри володіли також технікою по-

золоти. Її наносили на бронзові та кам’яні ікони, скляні браслети; при цьому використовували розчин

з міді та ртуті, який зберігали у спеціальних товстенних шароподібних глиняних посудинах. Місцеві

ювеліри застосовували невідому в інших візантійських центрах техніку: на залізній або дерев’яній ос-

нові укріпляли бронзовий, срібний або золотий листок, на якому чеканили різноманітні зображення.

Було в Херсоні і власне склоробство. Наприкінці IV ст. на північному березі міста побудували

склоробну майстерню. Сліди цього виробництва простежуються і в останній період життя міста.

Херсоніти, за ромейскою традицією, засклювали не лише храми, а й житлові будинки. Віконне скло

вироблялося у вигляді невеликих квадратних та прямокутних пластин або круглих дисків товщиною

5—6 мм, їх вставляли у дерев’яні або свинцеві рамки, з яких потім збирали всю віконну раму.

На території Херсонеса та в його заміській зоні виявлено декілька середньовічних гончарень,

в яких виготовляли великі й малі піфоси, амфори, різноманітний кухонний та столовий посуд: глечики,

горщики, миски, чаші, тарілки. Особлива сторінка у середньовічному керамічному виробництві —

виготовлення глазурованої (поливної) кераміки, яка замінила чорно- і червонолакову античну. Перші

зразки поливної кераміки з’являються в Херсонесі на початку IX ст. До X ст. херсоніти користувалися

лише привозним білоглиняним глазурованим посудом з рельєфними зображеннями, виконаними

за допомогою штампа. З цього часу з’являється і досконаліша візантійська кераміка з поліхромним

розписом під прозорою глазур’ю. В Херсоні знайдено пізні зразки посуду цього типу (XI—XIII ст.):

кубки з ручками з одного сервізу, миски, великі блюда із зображенням фантастичних птахів та тварин,

які наносили пензлем широкою легкою лінією.

З XI ст. в Херсоні поширюється червоноглиняна глазурована кераміка — спочатку привозна,

а відтак і місцевого виробництва. Найефективніший прийом орнаментації білоглиняного посуду —
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розпис — поступився місцем гравіюванню гострим інструментом по глині, вкритій ангобом, що від-

крило перед майстрами необмежені декоративні можливості. В експозиції Херсонеського заповід-

ника представлено лише частину величезної колекції глазурованої кераміки з розкопок Херсонеса

та його околиць, яка зберігається у фондах заповідника.

Середньовічний Херсон, як і інші візантійські міста, мав свої приміські землі. Багато городян

поєднували яке-небудь ремесло з вирощуванням на заміських чи присадибних ділянках винограду,

зернових, садово-огородніх, технічних культур або займалися переробкою сільхозпродукції: вино-

робством, молотьбою зерна, випічкою хліба. Не випадково в херсонських садибах знаходять сапки,

залізне наконеччя плуга — сошники; для збирання врожаю — серпи, коси-горбуші, виноградний ніж;

інструменти вітрякової справи — кам’яні жорна, ступи, а також зерна пшениці, ячменю, проса, жита.

Завдяки близькості моря одним з найдоступніших і найпоширеніших промислів залишався

рибний. Його масштаби не зменшувалися протягом усієї історії існування міста. Ловили рибу за до-

помогою сітки та перемету, велику били гарпунами; для збирання їстівних молюсків — устриць, мідій,

гребінців — використовували драги. До сіток підвішували грузила у вигляді невеликих керамічних пі-

рамідок та барилець з просвердленими отворами, олов’яних кілець, уламків каменю або пласкої

кераміки з наскрізними відтулинами. Під час нічного лову використовували факельниці. Сушили сітки

надворі під навісом або у коморі. З ловлею риби був тісно пов’язаний, як і в античний період, видобуток

солі. Велика кількість солі була потрібна насамперед для внутрішніх потреб городян, особливо для ри-

бозасільного промислу. Отримувало сіль з Херсона і населення Таврики, і Малоазійське узбережжя.

Окрім рибного та соляного промислів, херсоніти практикували полювання, про що свідчать

численні знахідки кісток диких тварин та птахів: оленя, сайгака, кабана, качок, лебедів тощо. Кістки

й роги диких та великих домашніх тварин, а також раковини устриць широко використовувалися у ко-

сторізному виробництві, а слонову кістку — переважно для виробів церковного вжитку. Для обробки

кісток та дерева ремісники Херсона застосовували пили, ножі, свердла, циркуль, різці, токарний ста-

нок. Найпопулярнішими були циркульний та геометричний орнаменти: кружечки, лінії, крапочки, хре-

стики тощо. Окрім кістяних виробів, художньою різьбою та інкрустаціями прикрашали вироби з дерева

— двері, меблі, шкатулки. Під час розкопок в Херсоні знаходять пластинки з зображеннями птахів та

тварин, вирізьблені у різноманітні геометричні форми. Ними прикрашали погребальні покрови, іноді

вони слугували диптихами для записів по воску. Місцеві майстри робили чудові наборні шкатулки

з пластинок з різним ажурним малюнком.

У візантійських містах, вірогідно, як і в Давній Русі та Західній Європі, використовували ткацькі

верстати: спочатку вертикальний, а з XII—XIII ст. — горизонтальний. Його винайдення було важливим

технічним досягненням середньовічної епохи. Основною сировиною для виготовлення тканини була

вовна, яку чесали спеціальними залізними гребнями з довгим густим зуб’ям. Під час скручування

нитки для підсилення її обертальних можливостей використовували кам’яні та глиняні прядки, котрі

надягали на кінцівку веретена. Швачки Херсона у своїх заняттях рукоділлям використовували бронзові

та кістяні наперстки, проколки, голки, ножиці тощо. У середньовічних домах та похованнях Херсона

нерідко знаходять шматочки вовняних, лляних, шовкових тканин, фрагменти парчі. Для фарбування

тканин застосовували різноманітні мінеральні та рослинні фарбники. Найкоштовніші шовкові тканини

виготовляли в Константинополі, Александрії та Антіохії. Цікаво, що візантійська влада запровадила на

шовк державну монополію (і на виготовлення, і на торгівлю). Право носити одежу з деяких сортів

шовку мав лише імператор. Цю тканину також використовували для подарунків іноземним державам,

підкупів послів, викупу полонених. Украй цінували тканини, пофарбовані у натуральний пурпур.
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Торгівля була головним джерелом добробуту міста протягом його двотисячолітньої історії.

Основними партнерами Херсона у V—VII ст., окрім Південно-Західного Криму, були Мала Азія та

Сирія, меншою мірою — Північноафриканський регіон. Наприкінці VII ст. в Криму з’явилися хозари,

під контролем яких до початку VIII ст. перебував майже весь півострів. Херсон залишався практично

єдиним місцем в Тавриці, на яке не поширювався вплив загарбників. Але вже у третій чверті IX ст.

угорці випровадили хозар з Криму, а в 889 р. мадярів вигнали печеніги, з якими Херсон став підтри-

мувати дипломатичні і торговельні зв’язки. 

«Якщо херсоніти не будуть їздити в Романію і продавати шкури та віск, які скуповують у пече-

нігів, — писав імператор Константин Багрянородний, — то не будуть існувати».

Відносна політична та економічна ізоляція Херсона від імперії в період хозарського владарю-

вання в Криму поступово виправлялася. У X ст. місто повертає собі роль важливого центру транзитної

торгівлі. У ного були торговельні відносини майже з усім Південним Причорномор’ям. Торговельними

судами активно використовувався прямий маршрут від Босфора до Херсона. Велике значення для

його економіки в IX—XII ст. мали північні торговельні шляхи. Волгою, Доном, Дніпром перевозили то-

вари, здійснювали зв’язок з найближчими та найвіддаленішими районами. Херсоніти торгували не

лише з Подніпров’ям, але й з Північною Руссю: Новгородом, Псковом, Старою Ладогою. Через Херсон

проходив шлях зі Східної Європи у Візантію, Малу Азію, держави Середземномор’я. Кораблі, заванта-

жені сіллю, рибою, міхами, шкурами, воском і медом, прямували з Херсона на південь, а потім рушали

уздовж південного узбережжя Чорного моря в порти. В Трапезунді, Синопі, Амастриді, Нікомідії та

інших містах узбережжя сходилися караванні шляхи зі сходу та півдня. На північний берег Чорного моря

везли хліб, оливкову олію, ліки, метал, тканини, дорогий скляний та глазурований посуд, церковне на-

чиння, мармур, кольорове оздоблювальне каміння та чимало іншого. В Херсоні також здійснювався

обмін привозних товарів та виробів місцевих майстерень на сільськогосподарську продукцію, при

цьому використовували ваги та гирі різноманітних форм: від простих пласких бронзових дисків до ви-

сокохудожніх фігурок імператорів.

Епохальною історичною подією Х ст. був воєнний похід та хрещення київського князя Воло-

димира в Корсуні (так називали Херсон давньоруські літописці). З прийняттям християнства Київська

Русь долучилася до високої візантійської культури, отримала через неї широкий доступ до людських

знань, накопичених протягом віків. Хрещення та одруження на порфірородній принцесі Анні мали

величезний вплив на міжнародну політику Володимира. Посилились його позиції щодо самої Візантії,

утвердилось значення Давньої Русі на Чорному морі та Балканах. Князь поріднився з провідним

в Європі імператорським домом, що ще вище підняло міжнародне значення Києва. Як відомо з «Повісті

минулих літ», з Корсунського походу Володимир привіз на Русь грецьких священиків, ікони, церковне

начиння, а також «на благословення собі» мощі св. Климента, які було покладено в 1007 р. у Десятинну

церкву. Опісля Київська Русь ніколи не забувала про те, що християнське просвітництво — засаднича

подія в її історії — започатковане саме в Херсоні-Корсуні.

Для Херсона, як і для інших візантійських центрів, характерною була етнічна строкатість. У різні

часи тут жили греки, сармати, алани, хозари, слов’яни, вірмени, євреї, араби, західноєвропейці та

багато інших народів, які залишили на херсонеській землі пам’ятки своєї матеріальної культури

та писемності. Однак основною масою населення, як і в античну епоху, все ж були греки. І офіційною,

і розмовною мовою середньовічного Херсона була грецька, якою усі розмовляли чи, принаймні, ро-

зуміли; грецькою була і писемність. У побуті писали загостреними бронзовими або кістяними па-

личками — стилями — по воску, яким покривали внутрішню поверхню диптихів — здвоєних

дощечок, прикрашених зовні різьбою. Матеріалом для книг, сувоїв та кодексів слугував пергамен, на

котрому писали коричневим залізистим чорнилом. Кожна рукописна книга являла собою неповторний

мистецький твір, який неможливо було цілковито відтворити. Існували спеціальні майстерні, де пра-

цювали писарі, пергаменники, художники, які створювали рукописи. Власне книг та документів в Хер-

соні, на жаль, знайдено не було, однак збереглися брунатні застібки книг-кодексів, олов’яні печатки,

якими скріплювали сувої, ножі для розрізання пергамену, пласкі олов’яні кільця для лінування, стилі,

диптихи, скляний флакон для чорнила, керамічні чорнильниці тощо.

Різноманітні археологічні знахідки дають змогу проілюструвати багато елементів побуту жите-

лів середньовічного Херсона: від мідяного кухонного посуду та столових приборів до глиняних ди-

тячих іграшок. Легко уявити, як одягалися мешканці Херсона у середні віки. Відомо, що візантійці, на

відміну від римлян, носили штани, на які зверху надягали хітон та довгий плащ, що застібувався

шпилькою. Жіночий хітон був довшим за чоловічий: закони забороняли жінці козиряти у чоловічому

вбранні. З V—VI ст., коли зросла популярність жіночих прикрас, херсонські чепурунки почали викори-

стовувати різні застібки (фібули), ґудзики, пряжки, металеві та скляні вироби, з-поміж яких переважають

браслети різноманітних форм та кольорів (овальні у перетині, трикутні, багатогранні, витіюваті; чорні,

сині, з золотими рисками), а також сережки, намисто, підвіски тощо.

Безумовно, мешканці міста користувалися всілякими косметичними засобами та досягнен-

нями середньовічної медицини. Не запобігли херсоніти і захопленню алхімією, марно шукаючи спо-

соби отримання еліксиру безсмертя та золота з металу. Під час розкопок знайдено фрагменти

скляних посудин з «лабораторії» місцевого алхіміка.

Городяни у вільний час займалися музичними вправами, розважалися настільними іграми.

Як і в усьому середньовічному світі, в Херсоні були популярними шахи, хоча, як відомо, і Східна, і За-

хідна церкви негативно ставилися до цієї гри. Патріарх Фотій у ІХ ст. порівнював гру в шахи з грою у кості,

яку заборонив ще Шостий Вселенський Собор (680—681 рр.), а кардинал Даміані у ХІ ст. писав: 

«Я зупиняю своє перо, бо червонію від сорому за те, що маю згадати про ще ганебніші види

блазнювання, аніж полювання та ловлення птахів, а саме про пристрасне захоплення грою в кості

та шахи…». 

Однак, незважаючи на сувору заборону, зацікавлення шахами не ущухло. Цю гру полюбляли

як імператори та єпископи, так і простий люд. Судячи з археологічних розкопок, херсоніти захоплю-

валися не лише шахами та шашками, але й горезвісною грою у кості.

У ХІІ—ХІІІ ст. політична ситуація в Європі змінюється. Завоювання хрестоносцями Констан-

тинополя у 1204 р. і, як наслідок, поява та окублювання в Криму італійців, що збіглося з татарською

навалою, змінили ситуацію у Північному Причорномор’ї та місце Херсона у системі торговельних
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зв’язків. Місто втратило свою багатовікову роль міжнародного центру транзитної торгівлі, і його

регіональна монополія перейшла до інших міст Криму та Приазов’я. Середземноморські товари

тепер потрапляли в Херсон через італійських купців. Після розпаду Візантії на ряд «імперських цент-

рів» Херсон увійшов у сферу політичного впливу Трапезундської імперії Комнинів, у зв’язку з чим акти-

візувалися його торговельні контакти з Малою Азією. У місті з’являються художні вироби з бронзи

малоазійсько-вірменського та західноєвропейського походження: ступки і товкачики, які викори-

стовували у фармацевтиці для виготовлення ліків; витончені вузькі пенали (калемдани) з гравірованим

орнаментом та арабськими написами, інкрустовані міддю чи сріблом; бронзові світильники, іранські

люстрові тарілки. На привозній західноєвропейській бронзовій чаші було вигравіювано латинські на-

писи, які відображали людські гріхи — хитрість, обман, ненависть, ворожнечу, гнів, помсту, марнот-

ратство, ідолопоклонство, заздрість, наклепи, злочини — та алегоричні зображення цих пороків

(зазвичай такі чаші були парними — на другій було перераховано головні чесноти).

Катастрофою для Херсона стали набіги кочівників у ХІІІ ст., в результаті яких згоріла більша

частина міста, що вже ніколи не відроджувалося у колишніх межах. Його територія зменшилася прак-

тично до розмірів портового району з елементами локальної забудови на інших ділянках городища.

У XIV століття Херсон увійшов економічно придушеним генуезцями, ожебраченим та спаленим

кочовиками. Не обминула його загальноєвропейська трагедія — холера — і страшний кримський зем-

летрус 1341 р. Донині історики сперечаються відносно того, що являв собою Херсон у цей період. Одні

називають його містом, інші вважають, що від Херсона залишився лише жалюгідний рибацький виселок

на березі Карантинної бухти, треті взагалі заперечують життя на херсонеському городищі у XIV ст.

Ці трагедії, що показали ілюзорність матеріальних вигод, спричинили зміцнення у середньовічному

суспільстві кінця ХІІІ — початку ХIV ст. релігійності, підйом духовності, відродження чернецтва. Херсон

не став винятком. У його околицях засновують нові та повертають до життя старі печерні та на-

земні скити, підтримують стародавні, відомі всьому християнському світові меморії св. Климента 

і св. Мартіна; храми прикрашають майстерним різьбленням та фресками в найкращих традиціях

палеологівського мистецтва. Відомо, що в 1280 р. Херсонську єпархію возвели у ранг митрополії,

а в 1390 р. постановою церковного синоду під контроль херсонського митрополита потрапило все уз-

бережжя Таврики до самого Судака. У ХIV ст. в Херсоні було засновано католицьку єпископію і навіть

вирішено спорудити у місті собор св. Климента.

У писемних джерелах другої половини ХV ст. згадки про місто більше не трапляються. У цьому

ж столітті залишив історичну арену не лише Херсон. У 1453 р. із захопленням османами Константино-

поля занепала велика роменська держава — Візантія. У 1475 р. турки дісталися берегів Кримського

півострова, за тиждень занепала Кафа, слідом за нею — інші генуезькі колонії. Знищено вщент після

піврічної облоги нездобутню столицю князівства Феодоро. Татари стали васалами турецького султана.

Крим на декілька століть стає османським. За три роки до цих трагічних подій генуезці, передбачаючи

турецьку загрозу, роздумували про знесення фортечних стін Херсона: 

«Багато хто нагадує, що було б корисно зруйнувати стіни одного безлюдного місця, яке має

назву Херсон, інші ж наполягали зруйнувати місце, яке називалося Боспором, і це для того, щоб

турки не зайняли будь-яке з цих місць». 

Лише у такому контексті, вперше і востаннє, згадується Херсон у генуезьких джерелах другої

половини XV ст.

Завершилося двотисячолітнє життя Херсонеса-Херсона-Корсуні. Але місто не кануло у за-

буття. Його довга історія, сповнена подіями, овіяна міфами та легендами, жила й далі у людській пам’яті,

збуджуючи уяву та викликаючи бажання побачити легендарне місце.

У 1827 р. розпочато перші археологічні розкопки, які подарували давньому Херсонесу нове

життя як унікальної історико-археологічної пам’ятки.

Т. Ю. Яшаєва
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thematic army, keeping fortifications in right order, and assisting the archbishop in his missionary works in

neighbouring areas. Apart from the regular Byzantine army with troops of mercenaries, Cherson had a local

militia and fleet. The land army divided into infantry, cavalry, and artillery armed with appropriate weapons.

In their turn, infantry and cavalry divided into heavily- and light-armed. Light-armed warriors were armed with

bows, axes, knives, javelins, slung shots, and other weapons, though heavily-armed soldiers with swords,

spears, and pikes. Battle arms corresponded to appropriate defences of the warrior: helmet, shield, armour,

or chain mail. Although as a rule there were mixed troops participating in fighting, the cavalry started playing

the main part from the sixth century onwards. As a mobile force, it excelled infantry, which was extremely im-

portant in struggle against the Empire’s permanent enemies, the nomads. Cavalry’s military strength was in-

creased by metal stirrups, semi-rigid saddles, armour-piercing spears, and long-range bows, which were

borrowed from the nomads. The only function of infantry was the protection of cavalry. 

Chersonesos-Cherson was alive throughout almost two millennia, one thousand years as a Chris-

tian city. In that period, there were basilicas and baptisteries, cross-domed churches and chapels, pilgrims’

hostels and sepulchres constructed on the promontory measuring about 40 hectares; the city imported

icons, crosses, and church utensils. Cherson was a conductor of Christianity, a stronghold of missionaries,

and a centre of pilgrimage. Such a long and vivid religious life certainly influenced material culture of Cher-

son. In the late third and first half of the fourth century, graves received certain kinds of artefacts with Chris-

tian inscriptions and symbols, and at the turn of the fifth century first Christian vaults were constructed in

the cemetery outside the city walls. There certainly was a Christian community in the city at that moment,

initially of a few persons. In the last quarter of the fourth century, a Christian bishopric was established there.

It is documented by Bishop Aetherius’s signature in the Second Ecumenical Council and archaeological

find of the head of a bishop’s crosier with an inscription from the late fourth or early fifth century discovered

in the port area. Cherson quickly became a religious centre significant both for the neophytes from Taurica

and those living outside its limits. In the late sixth century, the archdeacon Theodosios mentioned Cherson

among transit centres of pilgrimage on the way to the Holy Land. In the fifth and sixth centuries, there was

an almshouse at St. Phocas’s church in the city, where eulogiai (blessings) — clay circles with image of

a saint and inscription with his blessing — were distributed. A clay stamp and an impression with the name

of St. Phocas were discovered in the port area, not far from the city gate, where the church dedicated to

that saint and the hostel were located.     

The excavations of the ancient city have uncovered numerous Christian antiquities: utensils used

during liturgies in churches of Cherson (thuribles and hand censers with horizontal handles for burning

incense); a chased and gilded bronze diptych where lists of names of the dead were kept (inscriptions were

n the late fifth and early sixth century, Chersonesos entered the Byzan-

tine Empire under the name of Cherson and became Byzantium’s

northern outpost providing control over the migrations of barbarian

tribes that potentially menaced the empire’s security. The Byzantines

held permanent political, economic, and ideological control over this

strategically important fortress. Taking into consideration the remote

location of Cherson, they banished to it oppositionists and unfavoured

church and political figures. In different periods, Cherson became

a place of exile for monophysite Timothy Ailouros (460s), Roman Pope

Martin with his fellows Theodore and Euprepios (655), dethroned Em-

peror Justinian II (695—705), brother of emperor Leo the Khazar —

kaisar Nikephoros (776), iconophile monks, henchmen of Theodore

the Studite: John Psychaites and Joseph the Hymnographer (ninth

century). 

The city was governed by bicarios appointed from Constan-

tinople, with the polis administration under his supervision. Under Em-

peror Theodosius ІІ (408—450) the city revived the mintage of coins

that continued to the late seventh century. 

From the ninth to the eleventh century, Cherson was the centre

of the theme, or one of military-administrative units, which composed

the entire empire by that moment. We know that the first strategos (gov-

ernor) of the theme was the Byzantine dignitary and architect Petronas

Kamateros. In the ninth century under Emperor Theophilos local bronze

mintage was renovated in Cherson. Coins of the thematic period differ

from objects issued in other Byzantine mints because of specific tech-

nique (casting), outer appearance, and other features. In the tenth—

thirteenth century, Cherson continued minting its own coins, and after

the mints ceased to work, the market used coins of previous issues and

those from the Golden Horde. 

In the tenth century, the local administration of Cherson was

headed by strategos appointed from the imperial capital city. Like in pre-

vious period, his responsibilities included defending the city, supporting
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made on sheets of parchment); reliquaries for holding sacred relics; church lamna lamps, icon lamps, and

polycandelons. Artefacts of personal piety include small underwear crosses of steatite, jasper, and bronze;

bigger two-partite reliquary crosses were worn above dress and kept various Christian relics — parts of

holy relics, textile, etc. Reliquary crosses with engravings of Christ, Mother of God, or orans figures of saints

were brought to Cherson by pilgrims returning from holy places in the Middle East, where they were pro-

duced by the Melkites, or Orthodox Syrians.

Praying in churches or at home, the residents of Cherson preferred icons of bronze or steatite,

with gilding, often combined with bright colours. Almost all the icons were imported, some of them produced

in workshops of Constantinople and Thessalonica. As an example, there are two companion icons, The

Annunciation and Three Military Saints, brought from Constantinople in the twelfth century. The earliest icon

in the museum display is the small steatite image of a military saint from the eleventh century. Bronze im-

ported icons are represented by an extraordinary image of the Archangel Michael of Chonai from the

eleventh or twelfth century. The bronze icon of Christ Pantokrator (twelfth century) that was attached to

wooden backing is considered a local product.

Early mediaeval Cherson reached the peak of its economic and cultural development in the sixth

and seventh centuries. Numerous houses were constructed within the fortification walls, when antique cis-

terns for salting fish were covered with soil and quarters were re-planned. It was the time when the formation

of the new mediaeval city started. Large basilicas and cruciform churches were erected in Cherson thus

forming the city’s dominants. The excavations uncovered foundations of more than 60 churches in the an-

cient city. The formation of the early Christian architecture in Cherson was influenced by traditions of Syria

and the Asia Minor with predominant canons of Constantinople, all acquiring local specificity. Architectural

and artistic design of churches paid much attention to inner decoration in contrast to outer appearance.

The strict ascetic exterior of a building formed great contrast with the magnificence of its interior design to

make visible the Christian idea of the predominance of inner (spiritual) over outer (bodily).

The preserve of Chersonesos allows the visitors to get acquainted with an extraordinary rich col-

lection of marble architectonic members from early Christian churches of Cherson, most part of which are

column capitals. The earliest finds are composite capitals (fifth century) with their distinctive feature of

openwork acanthus leaves with fine pointed teeth. The Composite capital 

“is the best creation of Byzantine artisans because of its beauty and elegance, it embodies well

the new taste of decoration, light and dark effects, it is better in making the impression of stylish lightness,

destroying the stone’s weight.”

Some capitals were decorated with heads of beasts: top corner scrolls were replaced with sculp-

tured ram’s heads or eagles.

Marble was used to make ambos, openwork window gratings, altar screens, and pavement of the

church chancel and nave, though its floor and walls were ornamented with mosaics. Cherson’s floor mo-

saics were composed of cubes of baked clay and natural stone (marble, sandstone, and limestone), though

multicoloured glass tesserae were especially produced for wall mosaics. In course of time, expensive mo-

saic decoration of Byzantine churches was gradually replaced with less expensive fresco paintings. The idea

of church paintings in Cherson in the ninth and tenth centuries is given by an extraordinary expressive frag-

ment of the fresco with the face of the Mother of God, which decorated altar niche in a small church within

the city, a fragment of the fresco with the face of a saint wearing a diadem from the Church Outside the City

Walls, and almost complete fresco of the Mother of God and the Child from the environs of late mediaeval

Cherson — the Genoese fortress of Cembalo, — which was made according to the best traditions of Palae-

ologan Renaissance by an artisan from Constantinople. 

Apart from the churches, the foundations of ancient houses were used as a background for medi-

aeval residential buildings. Urban houses in Cherson consisted of living and working rooms grouped around

a courtyard with a water well or industrial cistern. Many houses had subterranean rooms, projecting second

floor of wood or stone, and tiled roof. The top storey was usually used as residential, though kitchen, cellars,

and workshops were located below; cattle was kept in annexes or under sheds, as well as tools and equip-

ment were stored there.  

Similarly to the antique period, the city developed pottery-making, foundry, blacksmithing, glass-

making, and jewellery industries. Iron was used to make tools and to hammer weapons and armours for war-

riors, horse harness, anchors, chains, household equipment, locks, and door bolts. Copper was the material

to draw wire and to make frying pans, pitchers, bowls, fishhooks, ornaments, and so on. Bronze was a raw

for casting vessels, candle-sticks, lamp-stands, openwork chains, goblets, church utensils, crosses, weights,

coins and other artefacts. Fishing sinkers and various tools were produced of lead; lead fastened architectural

details, repaired broken vessels, its sheets were bent to water pipes. Cherson artisans knew the technique of

gilding. Gilt was applied onto bronze and stone icons, glass bracelets; this technology required a solution of

copper and mercury, which was stored in specific thick-walled globular clay vessels. Local jewellers used the

technique not known in other Byzantine centres when they fastened sheets of bronze, silver or gold on wooden

or iron backing and chased different images on them.

Cherson also developed its own glass-making industry. In the late fourth century, a glass-making

workshop was built on the north coast of the city. The remains of that industry are also documented in the last

period of Cherson. According to the Byzantine tradition, the Chersonites glazed windows of churches and

residential houses. Window glass was composed of small quadrangular or rectangular plates or circular disks,

5—6 mm thick, and inserted into wooden or lead frames, which were components of a bigger window.  

In the territory of Cherson and its environs there were several mediaeval potteries which produced

small and big pithoi (barrels), amphorae, various table and kitchen vessels: jugs, pots, bowls, cups, and

tureens. An especial page in the mediaeval pottery book is occupied by glazed vessels that replaced ancient

black- and red-slip vases. First samples of glazed ware occurred in Cherson in the early ninth century. Before

the tenth century, the Chersonites used only imported ware of white clay coated with a layer of glaze, with

relief decoration of impressions of stamp. From that time on, there appeared more perfect Byzantine ceramic

ware with polychrome painting covered with transparent glaze. Excavations of Cherson have uncovered late

vessels of the type (from the eleventh to thirteenth century): handled cups forming a single set, bowls, and

large plates with monster birds and beasts, drawn by light wide strip. 

From the eleventh century on, glazed red-clay pottery, initially imported and later locally made, be-

came widespread in Cherson. Painting as the most striking ornamentation technique of white-clay ware

was replaced by engraving with pointed tool on engobed clay, thus offering the artisans unlimited possibilities
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of decoration. The display of the Chersonesan preserve shows only a part of its collection of glazed vessels,

excavated in Cherson and its environs — today it is kept in the museum storage department. 

As in other Byzantine cities, mediaeval Cherson possessed farming lands in the neighbourhood.

Many of the city residents combined some craft with farming on the plots outside the city or in it: they grew

grapes, cereals, fruits, vegetables, and industrial crops, as well as processed agricultural products thus

making wine, milling grain, or baking bread. It is no coincidence that the excavations of the urban estates

in Cherson have uncovered mattocks and iron ploughshares, as well as harvesting tools — sickles, scythes,

or a knife for the pruning of grapevines, miller’s instruments — millstones, mortars, and grains of wheat,

barley, millet, or rye.

The closeness to the sea made fishing the most available and widespread industry. Its scale did not

diminish throughout the entire history of the city. Fish was caught with nets and set-lines, large species were

speared with harpoons, and edible shells — oysters, mussels, and scallops — were collected with dredges.

Nets had hanging sinkers in the form of small pyramids or barrels with drilled holes, lead rings, stone splinters,

and flat ceramic pieces with through-holes. At night they used torch-stands. Nets were dried in a courtyard,

below a lean-to, or in a cellar. Fishing was closely related with salt-mining, similarly to the antique period.

Great quantities of salt were required mostly for the city residents’ needs, especially for fish-salting industry.

Cherson supplied salt to the populations of Taurica and the coastal areas in the Asia Minor.       

Numerous finds of bones of wild animals and birds — deer, saiga, boar, duck, swan, and others —

supply evidences that, apart from fishing and salt industries, the Chersonites did hunting. Bones and horns

of wild and big domestic animals and shells of oysters were used in bone-carving. Ivory was applied mostly

in the making of church utensils. Artisans of Cherson treated bone and wood with saws, knives, drills, pairs

of compasses, chisels, and lathe. Most popular designs were circular and geometric patterns composed

of circles, lines, dots, crosses, etc. Artistic carving and inlays covered not only bone ware but also wooden

goods: doors, furniture, and small boxes. Excavations of Cherson often discover bone appliqués with carv-

ing of birds and animals within various geometrical figures. They decorated funeral shrouds and sometimes

diptychs, where inscriptions on wax were made. Local artisans produced extraordinary composite boxes

of plates with carved openwork decorations. 

In Byzantine cities, probably similarly with the ancient Rus and Western Europe, there were looms

to weave cloth: initially they were vertical, and from the twelfth—thirteenth century onwards horizontal. The

invention of the latter was an important technological achievement of the Middle Ages. Wool was the main

raw material to make textile; it was combed with metal devices with long dense teeth. Stone or ceramic

spindle whorls were fitted onto the tip of the spindle to increase the rotation of the spin when twisting the

thread. Seamstresses of Cherson had bronze and bone thimbles, piercers, needles, scissors, and other

tools to use in needlework. Excavations often discover scraps of woollen, linen, and silk cloths and frag-

ments of brocade in mediaeval houses and burials of Cherson. Textiles were coloured with various mineral

and vegetable dyes. The most valuable silk cloths were made in Constantinople, Alexandria, and Antioch.

It is interesting that the Byzantine government imposed state monopoly on silk (concerning both its pro-

duction and trade). The emperor was the only person having the right to wear dress of silk of specific

colours. Silk cloths were also used as gift to foreign sovereigns, bribes to ambassadors, or ransoms to free

captives. Cloths painted in natural purple colour were considered the most expensive. 

Trade was the main source whence the prosperity of the city came during two thousand years of

its history. From the fifth to seventh century, Cherson’s main partners were, besides the south-western
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Crimea, the Asia Minor and Syria, and to a lesser extent North Africa. In the late seventh century, the Khazars

discovered the way to the Crimea; they established their control over almost all the peninsula by the early

eighth century. Cherson actually remained the only spot in Taurica outside of the aggressors’ influence.

However, in the third quarter of the ninth century, the Magyars drove the Khazars away from the Crimea;

in 889, the Pechenegs, in their turn, expelled the Magyars and established diplomatic and trade contacts

with Cherson. As Emperor Constantine Porphyrogennetos writes,

“If the Chersonites do not journey to Romania and sell the hides and wax that they get by trade

from the Pechenegs, they cannot live.”

Relative political and economical isolation of Cherson from the empire in the period of Khazar

dominance in the Crimea gradually improved. In the tenth century, the city restored its role of an important

centre of transit trade. The relationships of trade connected it with almost all the centres in the southern

Black Sea area. Merchant ships often sailed along the direct route from Bosporus to Cherson. North trade

played an outstanding role for the economy of the city from the ninth to twelfth century. Various goods were

delivered to near and remote areas by the Volga, Don, and Dnieper. The Chersonites established trade not

only with the Dnieper area but also with northern Rus lands: Novgorod, Pskov, and Staraya Ladoga. Cherson

was located on the way from Eastern Europe to Byzantium, Asia Minor, and Mediterranean countries. Ships

left Cherson with burden of salt, fish, furs, hides, wax, and honey to sail to the south and thence along the

southern coast of the Black Sea to the ports of destination. Trebizond, Sinope, Amastris, Nicomedia, and

other cities were crossroads where eastern and southern caravan roads met each other. The northern Black

Sea coast imported grain, olive oil, medicines, metals, textiles, expensive glass and glazed pottery, church

utensils, marble, bright trim stone, and many other goods. Cherson also was a place where imported goods

and commodities made in local workshops were exchanged on products of farming; this process required

measuring weights, balances and scales of various forms, from simple bronze discs to figures of emperors

of high artistic quality.

A key historical event of the tenth century was the raid of Kievan Prince Vladimir against Korsun

and his baptism there (Korsun was the name of Cherson in Rus chronicles). Having accepted Christianity,

Kievan Rus shared the high Byzantine culture and, through it, got wide access to knowledge collected by

humankind. Vladimir’s baptism and marriage to “born in the purple” (i. e. during the reign of her father, which

supplied such a person with extraordinary prestige) Princess Anna played an outstanding role for his interna-

tional policies. Thus Vladimir strengthened his positions in regard to Byzantium and raised Kievan Rus impor-

tance in the Black Sea area and on the Balkans. The prince became related with the imperial house, the first

family in Europe, elevating Kiev’s international prestige. As we know from the Tale of Bygone Years (Rus pri-

mary chronicle), from his campaign against Korsun Vladimir delivered to Rus Greek priests, icons, church

utensils, as well as relics of St. Clement, taken “for his own blessing,” which he placed in the Tithe Church in

1007. Later on, Kievan Rus never forgot Cherson-Korsun’s role of the starting point of Christian enlightenment,

the key aspect of its history. 

Ethnic diversity was typical of Cherson, similarly to the rest of Byzantine cities. In different times, it

was home to Greeks and Sarmatians, Alans and Khazars, Slavs and Armenians, Hebrews and Arabs, Western

Europeans and many other peoples, who left sites of their material culture and monuments of written lan-

guage in the soil of Cherson. However, like in antique period, the Greeks formed the main part of the pop-

ulation, and the spoken language of mediaeval Cherson was Greek: almost all the residents could speak

or at least understood it, and they used Greek script. In everyday life, they wrote by bronze or bone sticks,

or styli, above the wax layer that covered inner surface of a diptych, or double panels, decorated with carv-

ing on the outer side. Books, scrolls, and codices were made of parchment, which was written on by brown

iron ink. Every hand-written book was a masterpiece, the only of a kind, which could not be reproduced

in the same form. Scribes, parchment-makers, and painters created manuscripts in special workshops.

Unfortunately, neither books nor documents are discovered in Cherson, though there are extant bronze

clasps for manuscript codices, lead seals that fixed scrolls, knives for the cutting of parchment and flat lead

rings for the ruling of it, styli, diptyches, a glass ink bottle, ceramic ink-wells, etc. 

Various archaeological finds — starting from copper kitchenware and cutlery and finishing with clay

toys — illustrate aspects of everyday life of the population of mediaeval Cherson. We can easily imagine cos-

tumes of the residents of Cherson in the Middle Ages. We know that the Byzantines, in contrast to the Romans,

wore trousers, chiton (tunic), and long cloak clasped with a brooch. Woman’s chiton was shorter than man’s:

the law prohibited the lady to wear man’s cloths. From the fifth and sixth centuries on, women’s ornaments

became more popular, so Cherson women-of-fashion now used various brooches, buttons, and buckles, as

well metal and glass artefacts, mostly bracelets of various forms and colours (twisted or with oval, triangular,

or polyhedral cross-section; black, blue, with gold strips), as well as earrings, beads, pendants, and so on.  

Obviously, the city residents used a range of cosmetics and advanced mediaeval medicines.

The Chersonites did not escape the fascination with alchemy and idle attempts to obtain the elixir of life

and to turn base metals to gold. The excavations have discovered fragments of glass vessels from a local

alchemist’s “lab.” 

The city residents filled their spare time with music and table games. As everywhere in the medi-

aeval world, playing chess was a popular amusement in Cherson, although both eastern and western

churches were negative towards this game. Patriarch Photios in the ninth century equalled chess with the

game of dice, which had been prohibited long before, by the Sixth Ecumenical Council (680—681), though

Cardinal Damiani in the eleventh century wrote: 

“I stop my pen because I am blushing with shame when mention even more filthy kinds of buffoon-

ery other than hunting or bird-catching, and namely the passion for playing dices and chess…” 

However, the interest to chess never declined in spite of strict prohibition. This game was played

by emperors and bishops, as well as ordinary people. Archaeological finds suggest that the Chersonites

were fond of chess and draughts, as well as the poorly famous game of dice. 

In the twelfth and thirteenth centuries, political situation in Europe changed. When the crusaders

seized Constantinople in 1204, the Italians started penetration and settling in the northern Black Sea area

and the Crimea, which coincided with the Tatars’ invasion and changed the situation in the northern Black

Sea area and Cherson’s place in the network of trade contacts. The city lost its many-centuries-long role

of centre of international transit trade so the regional monopoly was possessed now by other cities located
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in the Crimea and the Azov Sea area. From that time on, Mediterranean commodities were brought to Cher-

son by Italian merchants. After the disintegration of Byzantium into several “imperial centres,” Cherson ap-

peared in the sphere of political interests of the Empire of Trebizond ruled by the Komnenoi, which was the

reason of intensification of its contacts with the Asia Minor. The city received artistic bronze artefacts made

by the Armenian residents of the Asia Minor and from Western Europe: mortars and pestles, used in phar-

macy to make drugs; noble narrow pen-boxes (kalemdans) with engraved ornamentation and Arabic in-

scriptions, inlaid with copper or silver; bronze lamps and Iranian lustre plates. There is a bowl, imported from

Western Europe, with engraved Latin inscriptions signifying human sins — slyness, deceit, hatred, animosity,

wrath, revenge, wastefulness, idolatry, envy, slander, — and their allegories (there usually was a pair of such

bowls, the second one listing the most important virtues).

The raids of nomads in the thirteenth century brought catastrophe to Cherson: in result, a greater

part of the city was destroyed by fire, so it was never restored in previous size. The city narrowed almost to

the limits of the former port area, with isolated buildings scattered through other parts.  

Cherson entered the fourteenth century under huge economical pressure from the Genoese, burnt

and devastated by steppe nomads. It did not escape the all-European tragedy of the plague epidemic and

the destructive Crimean earthquake of 1341. The historians still continue disputing the appearance of Cherson

in that period. Some call it town; others suppose that only a poor fishermen settlement remained at the former

place of Cherson, on the coast of Karantinnaya Bay; the third group even refutes the idea that the former city

was still alive in the fourteenth century. Tragedies that people had lived through displayed the illusion of material

wealth and inspired religious addiction of the mediaeval society from the late thirteenth and early fourteenth

century, which resulted in the flourishing of clergy and the revival of monasticism. Cherson was not an excep-

tion. New cave and above-ground monasteries and hermitages were established and ancient cloisters revived

in its vicinity; old memorial churches of St. Clement and St. Martin continued to exist as well-known centres

of the Christian Oikoumene; the churches were decorated in the best traditions of Palaeologan art. It is known

that the Cherson bishopric was raised to metropolitan rank in 1280, and the church synod transferred the

entire coastland of Taurica as far as Sudak to the control of the bishop of Cherson in 1390. In the fourteenth

century, a Roman Catholic bishopric was established in Cherson, with the decision to construct there a cathe-

dral in honour of St. Clement. 

From the second half of the fifteenth century onwards, the city was not mentioned by written sources

any more. Cherson was not the only city that left the stage during that century. In 1453, when the Ottomans

seized Constantinople, the great empire of the Romaioi, Byzantium, ceased to exist. In 1475, the Ottomans

landed in the Crimean peninsula: Caffa surrendered in a week, and other Genoese colonies followed its ex-

ample. The impregnable capital of the Theodoro principality was routed after the six-months-long siege.

The Tatars were made vassals to the Ottoman sultan. The Crimea became an Ottoman possession for several

centuries. Three years before these tragic events, the Genoese, foreseeing the Ottoman menace, discussed

the problem of pulling down the walls of Cherson: 

“Many remind us that it would be desirable to destroy towers and walls of one uninhabited place

that is called Cherson, the others insist on destruction of the place that was called Bosporos, and it should

be done for the purpose of not letting the Turks to take the possession of one of those places.” 

This is the only connection when Cherson was mentioned by Genoese sources from the second

half of the fifteenth century.

The two-thousand-years-long story of Chersonesos-Cherson-Korsun came to its end, but the city

did not sink into oblivion. Its continuous story, filled with events and steeped in myths and legends, continued

living in human memory, quickening imagination and exciting desire to see this legendary place. 

In 1827, the first archaeological excavation started, thus giving new life to Chersonesos as a unique

archaeological site.

T. Jashaeva
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Капители 
ранневизантийских храмов. 
Мрамор

Капітелі 
ранньовізантійських храмів. 
Мармур

Capitals from 
the early Byzantine churches. 
Marble
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Плиты 
с рельефными изображениями. 

Известняк. X—XIII вв.

Плити 
з рельєфними зображеннями. 

Вапняк. X—XIII cт.

Slabs with relief images. 
Limestone. 

Tenth to thirteenth century
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Гиря в виде фигурки 
сидящего императора. 

Бронза. IV в. 

Гиря у вигляді фігурки 
імператора, що сидить. 

Бронза. IV ст.

Steelyard balance counterweight 
in the shape of a seated emperor. 

Bronze. Fourth century

Кувшин. 
Бронза. XII в. 

Глек. 
Бронза. XII ст. 

Jug. Bronze. 
Twelfth century

Ступа. 
Бронза. XIII в. 

Ступа. 
Бронза. XIII ст.

Mortar. Bronze. 
Thirteenth century

Ступа. 
Бронза. XIII в.

Ступа. 
Бронза. XIII ст.

Mortar. Bronze. 
Thirteenth century

Фрагмент подсвечника 
в виде фигурки всадника. 
Бронза. IX—X вв. 

Фрагмент свічника 
у вигляді фігурки вершника. 
Бронза. IX—X ст.

Fragment of a candlestick 
in the shape of the figure of a rider.
Bronze. Ninth to tenth century

Гирька. 
Бронза. VI—VIII вв. 

Гирька. 
Бронза. VI—VIII ст.

Weight. Bronze. 
Sixth to eighth century
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Крест нательный. 
Золото. VII—IX вв. 

Хрест натільний. 
Золото. VII—IX ст. 

Underwear cross. Gold. 
Seventh to ninth century

Накладка с изображением 
св. Николая. Золото. 

X—XI вв. 

Накладка із зображенням 
св. Миколая. Золото. 

X—XI ст.

Appliqué with image 
of St. Nicholas. Gold. 

Tenth to eleventh century

Подвеска. 
Золото. V—VII вв. 

Підвіска. 
Золото. V—VII ст.

Pendant. Gold. 
Fifth to seventh century

Серьга. 
Золото.VI—VII вв. 

Серга. 
Золото. V—VII ст.

Earring. Gold. 
Fifth to seventh century

Серьга. 
Золото. VI—VII вв. 

Серга. 
Золото. VI—VII ст.

Earring. Gold. 
Sixth to seventh century

Серьга. 
Золото. X—XII вв. 

Серга. 
Золото. X—XII ст.

Earring. Gold. 
Tenth to twelfth century
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Фурнитура для одежды. 
Серебро. VI—XI вв. 

Фурнітура для одягу. 
Срібло. VI—XI ст.

Clothing accessories. Silver. 
Sixth to eleventh century
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Медальон с изображением 
Богоматери с Младенцем. 

Бронза. XII—XIII вв. 

Медальйон із зображенням 
Богоматері з Немовлям. 

Бронза. XII—XIII ст.

Medallion showing 
the Virgin and Child. 

Bronze. Thirteenth century

Крест-энколпион. 
Бронза. Х—ХI вв. 

Хрест-енколпіон. 
Бронза. Х—ХI ст.

Reliquary cross. Bronze. 
Tenth to eleventh century

Крест нательный. 
Бронза. IX—XIII вв. 

Хрест натільний. 
Бронза. IX—XIII ст.

Underwear cross. 
Ninth to thirteenth century

Крест-энколпион. 
Бронза. XII—XIII вв. 

Хрест-енколпіон. 
Бронза. XII—XIII ст.

Reliquary cross. Bronze.
Eleventh to thirteenth century

Крест-энколпион. 
Бронза. XII—XIII вв. 

Хрест-енколпіон. 
Бронза. XII—XIII ст.

Reliquary cross. Bronze.
Eleventh to thirteenth century

Киотный крест. Бронза. 
Конец XII — первая четверть XIII вв. 

Кіотний хрест. Бронза. 
Кінець XII — перша чверть XIII ст. 

Icon case cross. Bronze. Late twelfth 
to first quarter of the thirteenth century

Крестовидная подвеска. 
Бронза. XI—XIII вв. 

Хрестоподібна підвіска. 
Бронза. XI—XIII ст.

Cross-shaped pendant. Bronze.
Eleventh to thirteenth century

Крест нательный. 
Бронза. XII—XIII вв. 

Хрест натільний. 
Бронза. XII—XIII ст.

Underwear cross. Bronze. 
Twelfth to thirteenth century
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Богоматерь с Младенцем. Икона.
Стеатит, серебро. XI—XII вв. 

Богоматір із Немовлям. Ікона.
Стеатит, срібло. XI—XII ст.

The Virgin and Child. Icon. 
Steatite, silver. 
Eleventh to twelfth century

Три святых воина. Икона. 
Стеатит. XII в. 

Три святі воїни. Ікона. 
Стеатит. XII ст.

Three Military Saints. Icon. 
Steatite. Twelfth century

Вознесение. Иконка.
Стеатит. XIII в. 

Вознесіння. Іконка.
Стеатит. XIII ст.

Ascension. Small icon. 
Steatite. Thirteenth century

Святой воин. Иконка.
Стеатит. XI в. 

Святий воїн. Іконка. 
Стеатит. XI ст.

Military Saint. Small icon.
Steatite. Eleventh century
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Архангел Михаил Хониат. Икона. 
Бронза. XI в.

Архангел Михаїл Хоніат. Ікона. 
Бронза. XI ст.

Archangel Michael of Chonai. Icon.
Bronze. Eleventh century

Христос Пантократор. Икона. 
XI—XII вв.

Христос Пантократор. Ікона. 
XI—XII ст.

Christ Pantokrator. Icon. Bronze. 
Eleventh to twelfth century
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Фрагменты мозаичных полов 
ранневизантийских храмов. 

Конец IV—VI вв. 

Фрагменти мозаїчної підлоги 
ранньовізантійських храмів. 

Кiнець IV—VI ст.

Fragments of mosaic floors 
of the early Byzantine churches. 

Late fourth to sixth century 
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Фрагменты мозаичных полов 
ранневизантийских храмов. 

Конец IV—VI вв. 

Фрагменти мозаїчної підлоги 
ранньовізантійських храмів. 

Кiнець IV—VI ст.

Fragments of mosaic floors 
of the early Byzantine churches. 

Late fourth to sixth century 
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Стеклянные сосуды. 
V—VII вв.

Скляні посудини. 
V—VII ст.

Glass vessels. 
Fifth to seventh century

Кувшинчик. 
Стекло. X—XIII вв.

Глечик. 
Скло. X—XIII ст.

Jug. Glass. 
Tenth to thirteenth century

Бокал. 
Стекло. VI—VIII вв. 

Келих. 
Скло. VI—VIII ст.

Goblet. Glass. 
Sixth to eighth century

Лампадофор. 
Стекло. V в. 

Лампадофор. 
Скло. V ст.

Polycandelon. 
Glass. Fifth century
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Лампадофоры. 
Бронза. XIII в.

Лампадофори. 
Бронза. XIII ст.

Polycandela. Bronze. 
Thirteenth century

Курильница. 
Бронза. XI—XIII вв. 

Курильниця. 
Бронза. XI—XIII ст.

Incense burner. Bronze. 
Eleventh to thirteenth century

Диптих. Бронза. 
Конец XI — начало XII вв. 

Диптих. Бронза. 
Кінець XI — початок XII ст.

Diptych. Bronze. 
Late еleventh to early 

twelfth century
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Крышка кацеи. 
Бронза. XIII в. 

Кришка кацеї. 
Бронза. XIII ст.

Hand censer lid. Bronze. 
Thirteenth century

Навершие архиерейского жезла.
Слоновая кость. 
Конец IV — начало V вв. 

Вістря архієрейського ціпка. 
Слонова кістка. 
Кінець IV — початок V ст.

Crosier head. Ivory. 
Late fourth to early fifth century

Лампада. 
Бронза. VI—VII вв. 

Лампада. 
Бронза. VI—VII ст.

Icon lamp. Bronze. 
Sixth to seventh century

Лампада. 
Бронза. XII в. 

Лампада. 
Бронза. XII ст.

Icon lamp. Bronze. 
Twelfth century

Кацея. 
Бронза. XI—XII вв. 

Кацея. 
Бронза. XI—XII ст.

Hand censer. Bronze. 
Eleventh to twelfth century

Кацея. 
Бронза. XIII в.

Кацея. 
Бронза. XIII ст.

Hand censer. Bronze. 
Thirteenth century
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Печатка подвесная 
с граверовкой. 
Бронза. X–XI вв. 

Печатка пiдвiсна 
з гравiюванням. 
Бронза. X–XI ст.

Pendant seal 
with engraving. Bronze. 
Tenth to eleventh century

Печать Маврикия Тиберия, 
императора. Свинец. 
582–602 гг. 

Печатка Маврикія Тиберія, 
імператора. Свинець. 
582–602 pp.

Seal of Maurice Tiberios, 
emperor. Lead. 
582–602

Печатка подвесная 
с граверовкой. 

Бронза. X–XII вв. 

Печатка пiдвiсна 
з гравiюванням. 
Бронза. X–XII ст.

Pendant seal 
with engraving. Bronze. 
Tenth to twelfth century

Печать Луки, 
архиепископа Херсона. 

Свинец. IX в. 

Печатка Луки, 
архієпископа Херсона. 

Свинець. IX ст.

Seal of Luke, 
archbishop of Cherson. 

Lead. Ninth century

Печать Анастасия, ипата, 
императорского валнитора 
и главного коммеркиария апотеки
(таможенных складов) Онориады,
Пафлагонии и побережья 
Понта до Трапезунта. 
Свинец. 724–725 г. 

Печатка Анастасія, іпата, 
імператорського валнітора 
та головного комеркіарія апотеки
(митних складів) Оноріади, 
Пафлагонії і узбережжя Понту 
до Трапезунта. 
Свинець. 724–725 р.

Seal of Anastasios, hypatos, 
imperial balnitor and genikos 
kommerkiarios of the Apotheke 
of Honorias, Paphlagonia and 
the shore of Pontos up to Trapezus.
Lead. 724–725
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Печать Сергия, императорского
спафорокандидата и эк просопу

Херсона. Свинец. IX в. 

Печатка Сергія, імператорського
спафорокандидата й ек просопу

Херсона. Свинець. IX ст.

Seal of Sergios, imperial 
spatharocandidatos and 

ek prosopou of Cherson. 
Lead. Ninth century

Печать Адриана, 
императорского спафария 

и топотирита флота. Свинец.
Вторая половина IX в. 

Печатка Адріана, 
імператорського спафарія 

і топотиріта флоту. Свинець. 
Друга половина IX ст.

Seal of Hadrian, imperial spatharios
and topoteretes of the fleet. Lead.

Second half of the ninth century

Печать Дамиана, 
коммеркиария Херсона. 

Свинец. Первая треть X в. 

Печатка Даміана, 
комеркіарія Херсона. 

Свинець. Перша третина X ст.

Seal of Damian, 
kommerkiarios of Cherson. 

Lead. First third of the tenth century

Печать Михаила Синадина 
по матери, севаста. 
Свинец. XII в. 

Печатка Михаїла Синадіна 
по матері, сиваста. 
Свинець. XII ст.

Seal of Michael Sinadinos 
on his mother’s side, sebastos.
Lead. Twelfth century

Печать Мануила II, 
патриарха Константинополя. 
Свинец. 1244–1254 гг.

Печатка Мануїла II, 
патріарха Константинополя. 
Свинець. 1244–1254 рр.

Seal of Manuel II, 
patriarch of Constantinople. 
Lead. 1244–1254

Печать Александра IV, 
Папы Римского. 
Свинец. 1254–1261 гг.

Печатка Олександра IV, 
Папи Римського. 
Свинець. 1254–1261 pp.

Seal of Alexander IV, 
Pope of Rome. Lead. 1254–1261

Печать Иоанна, 
императорского протоспафария и

стратига Херсона. Свинец. 
Первая половина – середина Х в.

Печатка Іоанна, 
імператорського протоспафарія 

і стратига Херсона. Свинець. 
Перша половина – середина Х ст.

Seal of John, 
imperial protospatharios 

and strategos of Cherson. Lead. 
First half to middle of the tenth century.



2 3 72 3 6

Пряжки. 
Бронза. VII—X вв.

Пряжки. 
Бронза. VII—X ст.

Buckles. Bronze. 
Seventh to tenth century



2 3 92 3 8

Ожерелья. 
Стекло. X—XII вв. 

Намисто. 
Скло. X—XII ст. 

Necklaces. Glass. 
Tenth to twelfth century

Ожерелья. 
Стекло, сердолик. X—XII вв.

Намисто. 
Скло, сердолік. X—XII ст. 

Necklaces. Glass, carnelian. 
Tenth to twelfth century

Штамп. 
Бронза. VII в. 

Штамп. 
Бронза. VII ст.

Stamp. Bronze. 
Seventh century

Перстни. 
Бронза. X—XIII вв. 

Персні. 
Бронза. X—XIII ст.

Finger rings. Bronze. 
Tenth to thirteenth century

Ожерелья. 
Стекло. X—XII вв. 

Намисто. 
Скло. X—XII ст. 

Necklaces. Glass. 
Tenth to twelfth century

Браслеты. 
Стекло. X—XIII вв. 

Браслети. 
Скло. X—XIII ст.

Bracelets. Glass. 
Tenth to thirteenth century



2 4 12 4 0

Чаши. 
Глина, полива. XIII в.

Чаші. 
Глина, полива. XIII ст.

Bowls. Clay, glazing. 
Thirteenth century



2 4 32 4 2

Чашка. 
Глина, полива. XIV в.

Чашка. 
Глина, полива. XIV ст.

Cup. Clay, glazing. 
Fourteenth century

Блюдо. 
Глина, полива. XIII в. 

Блюдо. 
Глина, полива. XIII ст.

Plate. Clay, glazing. 
Thirteenth century

Кувшины. 
Глина, полива. XIII—XIV вв.

Глеки. 
Глина, полива. XIII—XIV ст.

Jugs. Clay, glazing. 
Thirteenth to fourteenth century



2 4 52 4 4

Чаши. 
Глина, полива. XIII в.

Чаші. 
Глина, полива. XIII ст.

Bowls. Clay, glazing. 
Thirteenth century

Чаши. 
Глина, полива. XIII в.

Чаші. 
Глина, полива. XIII ст.

Bowls. Clay, glazing. 
Thirteenth century 

Сосуд для подогрева пищи. 
Глина, полива. 

Вторая половина X — начало XI вв. 

Посудина для підігрівання їжі.
Глина, полива. 

Друга половина Х — початок XI ст.

Chafing dish. Clay, glazing. 
Second half of the tenth to 

early eleventh century
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Амфоры, пифос. 
Глина. VII—XIII вв.

Амфори, піфос. 
Глина. VII—XIII ст.

Аmphorae, pithos. Clay. 
Seventh to thirteenth century



2 4 92 4 8

Кувшины. 
Глина, полива. X—XI вв.

Глеки. 
Глина, полива. X—XI ст.

Jugs. Clay, glazing. 
Tenth to eleventh century

Кубок. 
Глина. X—XI вв. 

Кубок. 
Глина. X—XI ст.

Сup. Clay. 
Tenth to eleventh century

Кувшины. 
Глина. XIII в.

Глеки. 
Глина. XIII ст.

Jugs. Clay. 
Thirteenth century
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Светильники. 
Глина. V—VI вв.

Світильники. 
Глина. V—VI ст.

Lamps. Clay. 
Fifth to sixth century

Светильники. 
Глина. IV–VI вв.

Світильники. 
Глина. IV–VI ст.

Lamps. Clay. 
Fourth to sixth century



2 5 32 5 2

Дверные ручки. 
Бронза. VI; X—XII вв.

Дверні ручки. 
Бронза. VI; X—XII ст.

Door handles. Bronze. 
Sixth; tenth to twelfth century

Ключ. 
Бронза. VI—VII вв. 

Ключ. 
Бронза. VI—VII ст.

Key. Bronze. 
Sixth to seventh century

Дверные замки. 
Бронза. XI—XII вв.

Дверні замки. 
Бронза. XI—XII ст.

Door locks.  Bronze. 
Eleventh to twelfth century



2 5 52 5 4

Изделия из кости. 
X—XII вв.

Вироби з кістки. 
X—XII ст.

Bone ware. 
Tenth to twelfth century



2 5 72 5 6

Фрагменты фресок 
из византийских храмов. 
V—XIV вв.

Фрагменти фресок 
з візантійських храмів. 
V—XIV ст.

Fragments of frescoes 
from Byzantine churches. 
Fifth to fourteenth century



2 5 92 5 8

Позднеримская империя. 
Маркиан. Солид. Золото. 

450–457 гг. 

Пізньоримська імперія. 
Маркіан. Солід. Золото. 

450–457 рр.

Late Roman Empire. 
Marcianus. Solidus. Gold. 

450–457

Позднеримская империя. 
Зинон. Солид. Золото. 

474–491 гг. 

Пізньоримська імперія. 
Зинон. Солід. Золото. 

474–491 рр.

Late Roman Empire. 
Zenon. Solidus. Gold. 

474–491

Византия. Анастасий I. 
Солид. Золото. 

491–518 гг. 

Візантія. Анастасій I.
Солід. Золото. 

491–518 рр.

Byzantium. Anastasius I. 
Solidus. Gold. 

491–518

Византия. Тиберий III. 
Тремиссис. Золото. 
698–705 гг. 

Візантія. Тиберій III. 
Тремісіс. Золото. 
698–705 рр.

Byzantium. Tiberius III. 
Tremissis. Gold. 
698–705

Византия. Константин V. 
Cолид (обрезан). Золото. 

741–775 гг. 

Візантія. Костянтин V.
Cолід (обрізаний). Золото. 

741–775 рр.

Byzantium. Constantine V. 
Solidus (clipped). Gold. 

741–775

Позднеримская империя. 
Маркиан. Солид. Золото. 
450–457 гг. 

Пізньоримська імперія. 
Маркіан. Солід. Золото. 
450–457 рр.

Late Roman Empire. 
Marcianus. Solidus. Gold. 
450–457

Византия. Тиберий II. 
Солид. Золото. 
578–582 гг. 

Візантія. Тиберій II. 
Солід. Золото. 
578–582 рр.

Byzantium. Tiberius II. 
Solidus. Gold. 
578–582
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Византия. Василий I. Солид. 
Золото. 867–886 гг. 

Візантія. Василь I. Солід. 
Золото. 867–886 рр.

Byzantium. Basil I. Solidus. 
Gold. 867–886

Византия. Василий I. Солид. 
Золото. 867–886 гг. 

Візантія. Василь I. Солід. 
Золото. 867–886 рр.

Byzantium. Basil I. Solidus. 
Gold. 867–886

Византия. Иоанн I Цимисхий. 
Гистаменон-номисма. 

Золото. 969–976 гг. 

Візантія. Іоанн I Цимісхій. 
Гістаменон-номісма. 
Золото. 969–976 рр.

Byzantium. John I Tzimiskes. 
Histamenon nomisma.

Gold. 969–976

Византия. Никифор III Вотаниат. 
Гистаменон-номисма. 
Электр. 1078–1081 гг. 

Візантія. Никифір III Bотаніат. 
Гістаменон-номісма. 

Електр. 1078–1081 рр. 

Byzantium. Nikephoros III Botaniates.
Histamenon nomisma. 
Electrum. 1078–1081 

Никейская империя. 
Иоанн III Дука-Ватац. 

Гиперперперон. Золото. 
1222–1254 гг. 

Нікейска імперія. 
Іоанн III Дука-Ватац. 

Гіперперперон. Золото. 
1222–1254 pp.

Empire of Nicaea. 
John III Doukas Vatatzes. 

Hyperpyron. Gold. 1222–1254

Византия. Ираклий. Гексаграмма.
Серебро. 610–641 гг. 

Візантія. Іраклій. Гексаграма.
Срібло. 610–641 рр.

Byzantium. Heraclius. Hexagram. 
Silver. 610–641 

Византия. Иоанн I Цимисхий. 
Милиарисий. Серебро. 969–976 гг. 

Візантія. Іоанн I Цимісхій. 
Міліарісій. Срібло. 969–976 рр.

Byzantium. John I Tzimiskes. 
Miliaresion. Silver. 969–976

Византия. Никифор III Bотаниат. 
Тетартерон-номисма. Электр.
1078–1081 гг.

Візантія. Никифор III Bотаніат. 
Тетартерон-номісма. Електр. 
1078–1081 рр.

Byzantium. Nikephoros III Botaniates.
Tetarteron тomisma. Electrum. 
1078–1081

Византия. Алексей I Комнин. 
Аспр-трахея-номисма. 
Биллон (медь). 1081–1118 гг.

Візантія. Олексій I Комнін. 
Аспр-трахея-номісма. 
Білон (мідь). 1081–1118 рр.

Byzantium. Alexios I Komnenos.
Aspron trachy nomisma.
Billon (copper). 1081–1118



2 6 32 6 2

Позднеримская империя. 
Феодосий I. Æ 2. Медь. 

379–395 гг. 

Пізньоримська імперія.
Феодосій I. Æ 2. Мідь. 

379–395 рр.

Late Roman Empire. 
Theodosios. Æ 2. Copper. 

379–395

Византия. Лев V. 
Фоллис. Медь. 
813–820 гг. 

Візантія. Лев V. 
Фоліс. Мідь. 
813–820 pp.

Byzantium. Leo V. 
Follis. Copper. 
813–820

Византия. Феофил. 
Фоллис. Медь. 
829–842 гг. 

Візантія. Феофіл. 
Фоліс. Мідь. 
829–842 pp.

Byzantium. Theophilоs. 
Follis. Copper. 
829–842

Византия. Роман I. 
Фоллис. Медь. 920–944 гг. 

Візантія. Роман I. 
Фоліс. Мідь. 920–944 pp.

Byzantium. Romanоs I. 
Follis. Copper. 920–944

Позднеримская империя. 
Аркадий. Æ 2. Медь. 

395–408 гг. 

Пізньоримська імперія. 
Аркадій. Æ 2. Мідь. 

395–408 рр.

Late Roman Empire. 
Arcadios. Æ 2. Copper. 

395–408

Византия. Анастасий I. 
Пентануммий. Медь. 

491–518 гг. 

Візантія. Анастасій I. 
Пентанумій. Мідь. 

491–518 pp.

Byzantium. Anastasios I. 
Pentanummion. Copper. 

491–518

Византия. Юстин I. Пентануммий.
Медь. 518–527 гг. 

Візантія. Юстин I. Пентанумій. 
Мідь. 518–527 рр.

Byzantium. Justin I. Pentanummion.
Copper. 518–527

Византия. Юстиниан I. 
Фоллис. Медь. 527–565 гг. 

Візантія. Юстиніан I. 
Фоліс. Мідь. 527–565 pp.

Byzantium. Justinian I. 
Follis. Copper. 527–565

Византия. Никифор II Фока. 
Фоллис. Медь. 963–969 гг. 

Візантія. Никифір II Фока. 
Фоліс. Мідь. 963–969 pp.

Byzantium. Nikephoros II Phokas.
Copper. 963–969
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Херсон. Зинон. Æ 2. 
Медь. 474–491 гг. 

Херсон. Зинон. Æ 2. 
Мідь. 474–491 рр.

Cherson. Zeno. Æ 2. 
Copper. 474–491

Херсон. Юстин I. Пентануммий. 
Медь. 518–527 гг. 

Херсон. Юстин I. Пентанумій. 
Мідь. 518–527 рр.

Cherson. Justin I. Pentanummion. 
Copper. 518–527

Херсон. Юстиниан I. 
Пентануммий. Медь. 527–565 гг. 

Херсон. Юстинiан I. 
Пентанумій. Мідь. 527–565 pp.

Cherson. Justinian I. 
Pentanummion. Copper. 

527–565

Херсон. Юстин II. 
Фоллис. Медь. 
565–578 гг. 

Херсон. Юстин II. 
Фоліс. Мідь. 
565–578 pp.

Cherson. Justin II. 
Follis. Copper. 
565–578

Херсон. Юстин II. Полуфоллис.
Медь. 565–578 гг. 

Херсон. Юстин II. Напівфоліс. 
Мідь. 565–578 pp.

Cherson. Justin II. Half follis. 
Copper. 565–578

Херсоно-византийские монеты.
Медь, литье. IX–X вв.

Херсонсько-візантійські монети. 
Мідь, лиття. IX–X ст.

Cherson-Byzantine coins. 
Copper, сasting. 
Ninth to tenth century
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Херсоно-византийские монеты. 
Медь, литье. X– XIII вв.

Херсонсько-візантійські монети. 
Мідь, лиття. X–XIII ст.

Cherson-Byzantine coins. 
Copper, сasting. 
Tenth to thirteenth century
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Арабский халифат. Аббасиды. 
Мухаммед Аль-Амин (809–810).

Дирхем. Серебро 

Арабський халіфат. Аббасиди. 
Мухаммед Аль-Амiн (809–810).

Дирхем. Срібло

Arab Caliphate. Abbasids. 
Mohammed al-Amin (809–810).

Dirham. Silver 

Золотая Орда. 
Менгу-Тимур (1266–1280). 

Ярмак. Серебро. 1266 г. 

Золота Орда. 
Менгу-Тимур (1266–1280). 

Ярмак. Срібло. 1266 р.

Golden Horde. 
Meng-Timur (1266–1280). 

Yarmak. Silver. 1266

Золотая Орда. Узбек (1313–1341). 
Дирхем. Серебро. 1310-е 

Золота Орда. Узбек (1313–1341). 
Дирхем. Срібло. 1310-ті.

Golden Horde. Uzbeg (1313–1341). 
Dirham. Silver. 1310s

Золотая Орда. Абдаллах (1362–1369).
Дирхем. Серебро. XIV в. 

Золота Орда. Абдаллах (1362–1369).
Дирхем. Срібло. XIV ст.

Golden Horde. Abdallah (1362–1369)
Dirham. Silver. Fourteenth century

Золотая Орда.
Токтамыш (1376–1395). Дирхем. 

Серебро. XIV в. 

Золота Орда. 
Токтамиш (1376–1395). 
Дирхем. Срібло. XIV ст.

Golden Horde. 
Toqtamysh (1376–1395). Dirham. 

Silver. Fourteenth century

Древняя Русь (Новгород). 
Гривна. Серебро. XIII в. 

Давня Русь (Новгород). 
Гривня. Срiбло. XIII ст.

Ancient Rus (Novgorod). 
Grivna. Silver. Thirteenth century

Византия. Иоанн VIII 
Палеолог (1423–1448). 

Полугиперпирон. Серебро. XV в. 

Візантія. Іоанн VIII 
Палеолог (1423–1448). 

Напівгіперпірон. Срібло. XV ст.

Byzantium. John VIII 
Palaeologоs (1423–1448). 

Half hyperpyron. Silver. Fifteenth century

Трапезунд. Мануил III (1390–1417).
Аспр. Серебро. XIV–XV вв. 

Трапезунд. Мануїл III (1390–1417).
Аспр. Срібло. XIV–XV ст.

Trebizond. Manuel III (1390–1417).
Aspron. Silver. Fourteenth 

to fifteenth centuriy.

Генуэзско-татарский чекан. 
Аспр. Серебро. Первая половина XV в. 

Генуезько-татарський чекан. 
Аспр. Срібло. Перша половина XV ст.

Genoese-Tatar mint. Aspron. Silver. 
First half of the fifteenth century

Византия. Мануил II Палеолог (1391–1425). 
Полугиперпирон. Серебро. XIV–XV вв. 

Візантія. Мануїл II Палеолог (1391–1425). 
Напівгіперпірон. Срібло. XIV–XV ст.

Byzantium. Manuel II Palaeologоs (1391–1425).
Half hyperpyron. Fourteenth to fifteenth centuriy. 



енуэзская крепость Чембало расположена на территории современ-

ной Балаклавы между набережной Назюкина и улицей Исторической,

на восточном берегу, у входа в живописную бухту, в древности имев-

шей название Сюмбалон (Символ). Ныне это один из филиалов

национального заповедника «Херсонес Таврический». Крепость

неоднократно упоминается в письменных источниках и нарративных

памятниках XIV—XVII вв., описаниях путешественников Мартина Бро-

невского (1578 г.), Эвлии Челеби (1665 г.), Захара Аркаса (1848 г.)

и др.

Она расположена на мысу, с востока прикрывающем бала-

клавскую гавань, и занимает доминирующую высоту под названием

Крепостная гора (Кастрон), которая вздымается двумя вершинами

над узким входом в бухту. 

В плане крепость имеет практически четырехугольную

форму, ее площадь составляет около 7 га.

Точное время появления генуэзцев в балаклавской гавани

неизвестно. Очевидно, это случилось незадолго до опустошитель-

ного набега на Крым татарских орд хана Джанибека в 1345 г. 

На вершине утеса, прикрывающего вход в бухту, итальянцы

возвели укрепленный замок, получивший имя город св. Николая.

Здесь размещалась административная часть колонии — резиденция

консула со служебными постройками. 

Ниже, на склонах горы, располагался собственно город, но-

сивший имя св. Георгия, — здесь жило основное население крепости.

Эта часть сооружения также имела мощные оборонительные укреп-

ления. Создание крепости, очевидно, завершилось к 1433 г. Вместе

с тем коренная реконструкция оборонительных сооружений прово-

дилась еще и в начале 60-х гг. XV в. (1463—1467 гг.). Расположенная

на скальном уступе, крепость имела особую систему водоснабжения.

Вода подавалась по специально проложенным ниткам керамического

водопровода с отрогов Кефало-Вриси. В гавани на скалистом север-

ном берегу мыса под защитой крепостных башен размещался порт.

КРЕПОСТЬ ЧЕМБАЛО

Г
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Здесь же находилась рыночная площадь. Чембало была известна своим знаменитым на всю округу рыб-

ным рынком.

В 1475 г. после падения Кафы, а затем Солдайи крепость была оставлена, и турки захватили ее

без боя, дав ей новое название — Балык-юве («рыбье гнездо»). С этого времени Чембало-Балаклава

становится одним из опорных пунктов турецкого владычества на полуострове. Административно она под-

чинялась кафанскому паше и наряду с Мангупом являлась местопребыванием кадия Мангупского кады-

лыка и начальника таможни. Как сообщает Эвлия Челеби, крепость потеряла свое былое стратегическое

значение, и уже с XVI в. на ее территории располагалось лишь несколько домов для турецкого гарнизона,

а также время от времени здесь томились неугодные султану крымские ханы. В XVII в. гарнизон Балаклавы

насчитывал 80 янычар при 20-ти пушечной батарее.

Летом 1625 г. в ходе совместного похода запорожских и донских казаков против Крымского

ханства Балаклава вместе с Кафой была ненадолго захвачена казацким войском.

По свидетельству доминиканского монаха Портелли д’Асколи, прожившего в Крыму около

десяти лет (1624—1634 гг.), Балаклава в этот период славилась своим портом и корабельной

верфью, на которой строились крупные морские суда. Несмотря на то, что при турках она остава-

лась известным на всю округу рынком, центром кораблестроения и местом заключения крымских

ханов, во второй половине XVIII в. Балаклава приходит в полное запустение. Посетившие город

в это время барон Ф. де Тотт и английская путешественница М. Гутри (1796 г.) отмечали, что крепость

сохранилась лишь в руинах, порт совершенно заброшен, но все это передает атмосферу прежнего

величия.

Первые свидетельства о крепости принадлежат послу польского короля Стефана Батория

М. Броневскому, посетившему здешние места в 1578 г., и турецкому путешественнику Эвлии Челеби

(1665 г). Подробное описание крепости Чембало с ее памятниками встречается и в труде З. Аркаса «Опи-

сание Ираклийского полуострова и его древностей» (1848 г.). С современной точки зрения, наиболее

основательно и точно изобразил крепостные сооружения Чембало Е. Веймарн в 1929 г.

В ходе Русско-турецкой войны 1768—1774 гг. турки были вынуждены оставить Балаклаву.

В 1773 г. она служила портом для судов русской Черноморской эскадры, а в 1778 г. А. Суворов учредил

в крепости карантин. Почти опустевший к тому времени город определили для поселения чинов Бала-

клавского батальона, созданного из иммигрировавших в Россию в период войны греков. Однако в связи

с основанием Севастополя и созданием здесь главной базы Черноморского флота проект реконструкции

и модернизации крепости Чембало-Балаклава так и остался неосуществленным. С той поры сооружение

окончательно теряет свою стратегическую ценность.
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О значении уже обратившейся в руины крепости вспомнили только спустя столетие в период

очередной крымской кампании, когда в сентябре 1854 г. рота Балаклавского греческого батальона, чис-

ленностью около ста человек при четырех мортирах, неожиданно оказала отчаянное сопротивление аван-

гарду английских войск, избравших Балаклаву базой британского экспедиционного корпуса.

Последний раз оборонительную роль крепость играла в годы Второй мировой войны, во время

героической борьбы за Севастополь в 1941—1942 гг. Здесь, на южном фланге советско-германского

фронта, проходил передний край первого сектора Севастопольского оборонительного района.

Основу крепостного ансамбля Чембало составляют фортификационные сооружения располо-

женных один в другом двух узлов обороны — внешнего, где находился собственно город, получивший

к середине XV в. название св. Георгия (castrum St. Jori), и внутреннего — консульского замка, именовав-

шегося городом св. Николая (castrum St. Nikolas).

Единственная проезжая дорога к Чембало — вдоль восточного берега бухты и поперек ущелья

в горе Кефало-Вриси — вела к воротному проему в крепостной стене, фланкированному двумя мощными

первоначально квадратными, затем круглыми башнями. Эти башни, находящиеся на наиболее уязвимом

участке, были дополнительно укреплены передовыми оборонительными стенами барбаканами, предна-

значенными для защиты крепостных сооружений от осадных орудий. 

Доминантой в силуэте крепости св. Георгия являлась круглая башня — донжон, стоящая на выс-

шей точке крепостной горы. Донжон был главным опорным пунктом юго-восточного участка обороны

и одним из последних убежищ защитников крепости на тот случай, если падут наружные стены. 

Уцелели все три этажа башни, высота которых совокупно составляет 21 м. Нижний ярус

представляет собой цистерну для хранения воды. Вода поступала сюда по трубам из каптажей на

Кефало-Вриси, расположенной в километре к юго-востоку от крепости Чембало. Второй ярус был жилым.

На третьем располагался дозор. Верхние этажи были разделены деревянным перекрытием и освещались

через узкие окна-бойницы; в стенах были устроены ниши.

В темное время суток и в непогоду расположенный на доминирующей высоте донжон исполь-

зовался как маяк. После захвата Чембало-Балаклавы турками эта башня также использовалась в качестве

маяка. В течение шести месяцев в году — с начала мая до начала ноября — на ее площадке горел деся-

тирожковый фонарь.

На севере со стороны бухты город защищала идущая по ломаной линии оборонительная стена,

усиленная квадратными башнями. На самом мысу на вершине скалистой площадки, прикрытой оборо-

нительными стенами, размещался консульский замок. Он представлял собой небольшую крепость

с мощной прямоугольной башней высотой более 15 м, размещавшейся над обрывом с южной стороны.

С севера, востока и запада по краю уступа замок был обнесен оборонительной стеной, имевшей со сто-

роны порта еще одну башню. Помимо этого, судя по сохранившимся строительным остаткам, в архитек-

турный ансамбль замка еще входили массария (ратуша) и помещения для стражи, а с запада, над входом

в гавань, оборонительную линию замка замыкало здание церкви.

Постоянные археологические исследования Чембало начались в 1991 г. В 1998 г. в ходе со-

вместной экспедиции раскопки осуществили Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Харь-

ковский национальный университет. С 2002 г. на памятнике работает совместная экспедиция Крымского

филиала Института археологии НАН Украины (Симферополь) и Государственного Эрмитажа (Санкт-

Петербург).

С 2004 г. начались планомерные консервационные работы на крепости.

Н. А.  Алексеенко
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розміщено і ринкову площу. Чембало набула великої популярності завдяки своєму рибному 

ринку.

У 1475 р. після падіння Кафи, відтак Солдайї, фортецю Чембало було покинуто. Турки захо-

пили її без бою і дали нову назву — Балик-юве («риб’яче гніздо»).

Чембало-Балаклава стає одним з опорних пунктів турецького владарювання на півострові.

Адміністративно вона була підпорядкована кафському паші та разом з Мангупом являла собою

місце перебування кадія Мангупського кадилика і керівника митниці. Як повідомляє Евлія Челебі,

фортеця втратила своє колишнє стратегічне значення, і вже з XVI ст. на її території розміщувалося

лише декілька будинків для турецького гарнізону, а також час від часу тут перебували неугодні

султану кримські хани. В ХVII ст. гарнізон Балаклави нараховував 80 яничар при 20-ти гарматній

батареї.

Улітку 1625 р. під час гуртового походу запорізьких і донських козаків проти Кримського хан-

ства Балаклаву разом з Кафою ненадовго захопило козацьке військо.

За свідченням домініканського монаха Портеллі д’Асколі, який мешкав у Криму близько де-

сяти років (1624—1634 рр.), Балаклава в цей період мала славу завдяки порту і корабельні, на якій

будували великі морські судна. Однак, незважаючи на те, що за панування турків вона залишалася

відомим на всю околицю ринком, була центром корабельного будування і місцем ув’язнення

кримських ханів, у другій половині XVIII ст. Балаклава занепадає. Французько-угорський барон

Ф. де Тотт і англійська мандрівниця М. Гутрі, які відвідали її у цей час (1796 р.), відзначали, що фортеця

збереглася лише в руїнах, порт цілковито занедбано, проте все це передає атмосферу колишньої

величі. 

Перші свідчення про фортецю належать послу польського короля Стефана Баторія М. Бро-

невському, який відвідав тутешні місця в 1578 р., і турецькому мандрівникові Евлії Челебі (1665

р). Детальний опис Чембало та її пам’яток знаходимо і в праці З. Аркаса «Опис Іраклійського півост-

рова та його старожитностей» (1848 р.). На сучасний погляд, найбільш повно і точно зобразив спо-

руди Чембало Є. Веймарн у 1929 р.

Під час Російсько-турецької війни 1768—1774 рр. турки були змушені залишити Балаклаву.

У 1773 р. вона слугувала портом для суден російської Чорноморської ескадри, а у 1778 р. в її фор-

теці О. Суворов запровадив карантин. Майже спустіле до того часу місто визначили як місце роз-

селення чинів Балаклавського батальйону, який було створено з греків, що іммігрували в Росію

в період Російсько-турецької війни 1768—1774 рр. Проте у зв’язку із заснуванням Севастополя і ство-

ренням тут головної бази Чорноморського флоту проект реконструкції та модернізації фортеці

енуезька фортеця Чембало розташована на території сучасної Ба-

лаклави між набережною Назюкіна та вулицею Історичною, на схід-

ному березі, біля входу до живописної бухти, яка у давнину мала

назву Сюмбалон (Символів). Нині це один з філіалів Національного

заповідника «Херсонес Таврійський». Фортеця неодноразово зга-

дується у писемних джерелах і наративних пам’ятках XIV—XVII ст.,

описах мандрівників Мартина Броневського (1578 р.), Евлії Челебі

(1665 р.), Захара Аркаса (1848 р.) тощо.

Розташована на мисі, що зі сходу заступає балаклавську

гавань, фортеця займає домінуючу висоту, що отримала назву

Фортечна гора (Кастрон), яка здіймається двома вершинами над

вузьким входом у бухту. 

У плані фортеця має практично чотирикутну форму, її площа

становить близько 7 га.

Точний час появи генуезців у балаклавській гавані невідо-

мий. Вочевидь, це сталося незадовго до спустошливого набігу на

Крим татарських орд хана Джанібека у 1345 р.

На верхівці скелі, яка прикриває вхід до бухти, італійці звели

укріплений замок, що отримав ім’я міста св. Миколая. Тут було розмі-

щено адміністративну частину колонії — резиденцію консула зі служ-

бовими будівлями.

Нижче, на схилі гори, розташовувалося власне місто, яке мало

ім’я св. Георгія, — тут мешкало основне населення фортеці. Ця ча-

стина споруди також мала оборонне укріплення. Зведення фортеці,

певне, завершилося до 1433 р. Однак корінна реконструкція оборон-

ного оснащення здійснювалася ще й на початку 60-х рр. XV ст.

(1463—1467 рр.). 

Розміщена на виступі скелі, фортеця мала особливу си-

стему водопостачання. Воду подавали за допомогою спеціальних

прокладених ниток керамічного водопроводу з відрогів гірського

масиву Кефало-Врісі. В гавані на скелястому північному березі

мису під захистом фортечних веж розташувався порт. Тут же було

ФОРТЕЦЯ ЧЕМБАЛО

Г
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Чембало-Балаклава так і залишився нездійсненим. З того часу фортеця цілковито втрачає свою

стратегічну цінність.

Про значення уже зруйнованої фортеці згадали лише за століття в період чергової кримської

кампанії, коли у вересні 1854 р. рота балаклавського грецького батальйону, чисельністю близько

ста осіб на чотири мортири, несподівано учинила спротив авангарду англійських військ, які обрали

Балаклаву базою британського експедиційного корпусу. 

Востаннє оборонну роль фортеця відігравала у роки Другої світової війни, під час героїчної

оборони Севастополя у 1941—1942 рр. Тут, на південному фланзі радянсько-німецького фронту, про-

ходив передній край першого сектору Севастопольського оборонного району. 

Основу фортечного ансамблю Чембало становлять фортифікаційні споруди розміщених

один в другому двох вузлів оборони — зовнішнього, де було власне місто, що отримало до середини

XV ст. назву св. Георгія (castrum St. Jori), і внутрішнього — консульського замку, що мав ймення міста

св. Миколая (castrum St. Nikolas).

Єдина придатна для проїзду дорога до Чембало — уздовж східного берега бухти і поперек

ущелини Кефало-Врісі — вела до ворітного отвору у фортечній стіні, що фланкували дві потужні

спершу квадратні, відтак круглі вежі. Ці вежі, які було розміщено на найбільш уразливій ділянці, до-

датково укріплювали передовими оборонними стінами барбаканами, призначеними для захисту

фортечних споруджень від важких гармат.

Домінантою в силуеті фортеці св. Георгія була кругла вежа — донжон, — яка височіла на вер-

хівці фортечної гори. Донжон відігравав роль головного опорного пункту південно-східної ділянки

оборони та одного з останніх сховищ захисників фортеці на випадок падіння стін. 

Уціліли всі три поверхи вежі, висота яких становить 21 м. Нижній ярус являє собою цистерну

для зберігання води. Вода потрапляла сюди по трубах з каптажів на горі Кефало-Врісі, яка розміщу-

валася в кілометрі на південний захід від фортеці Чембало. Другий ярус був житловим. На третьому

розташовувався дозір. Верхні поверхи розділялися дерев’яним перекриттям і освітлювались через

вузькі вікна-бійниці; в стінах було влаштовано ніші. 

Затемна та у негоду донжон відігравав роль маяка. Після захоплення Чембало-Балаклави

турки використовували його так само. Протягом шести місяців на рік — з початку травня до перших

чисел листопада — на майданчику фортеці горів десятиріжковий ліхтар.

На півночі з боку бухти місто захищала оборонна стіна, яка йшла ламаною лінією і була під-

силена квадратними вежами. На самому мисі на верхівці скелястого майданчика, який заступали

оборонні мури, розташовувався консульський замок. Це була невеличка фортеця з потужною пря-

мокутною вежею висотою понад 15 м, зведеною над урвищем з південного боку. З півночі, сходу та

заходу по краю залому замок опасувала оборонна стіна, що мала з боку порту ще одну вежу. Крім

того, судячи з будівельних залишків, в архітектурний ансамбль замку входили ще масарія (ратуша)

та приміщення для охорони, а з заходу, над входом у гавань, оборонну лінію було замкнено будівлею

церкви.

Постійні археологічні дослідження фортеці розпочалися у 1991 р. У 1998 р. розкопки здій-

снили під час об’єднаної експедиції Національний заповідник «Херсонес Таврійський» та Харківський

національний університет. З 2002 р. на пам’ятці працює спільна експедиція Кримського філіалу

Інституту археології НАН України (Сімферополь) і Державного Ермітажу (Санкт-Петербург). З 2004 р.

проводяться планові консерваційні заходи.

Н. О. Алексеєнко



he Genoese fortress of Cembalo is located in the modern town of Bal-

aklava, between Nazyukin Seafront and Istoricheskaya (Russian for “his-

torical”) Street, on the eastern side at the entrance to a picturesque

bay, which was called Symbolon (“Symbol”) in ancient times. Today

it is a department of the National Preserve of Tauric Chersonesos.

The fortress is mentioned by different written sources and narratives

from the fourteenth to seventeenth century, particularly by travelogues

of Marcin Broniewski (1578), Evliya Çelebi (1665), Zakhar Arkas (1848),

and others.

The fortress occupies the dominant cliff named Kastron, or

Krepostnaya (“Fortress”) Hill, which two summits tower above the nar-

row entrance to the harbour of Balaklava protecting it from the east.

The fortress has almost rectangular ground plan, covering about 

7 hectares.

We do not know when exactly the Genoese came to Balaklava

harbour. Obviously, it happened shortly before the Tatar hordes of Khan

Janibek made their devastating raid against the Crimea in 1345. Italians

constructed the strong castle named “St. Nicholas’s town” on the top

of a cliff at the entrance to the harbour. There was an administrative

part of the colony, the consul’s residence and related buildings. 

Below it, on the hillside, there was the town proper, named after

St. George, where most of the residents lived. It was also protected by

huge defensive structures. The building of the fortress probably finished

by 1433. However, there was a fundamental reconstruction of the fortifi-

cations in 1463—1467. Located on a rocky ledge, the fortress had a spe-

cific system of water supply. Water was sent by lines of ceramic pipes from

the spurs of Kefalo-Vrisi. Port facilities were located in the harbour, on the

rocky northern side of the cliff, under protection of the fortress towers.

A market square was placed nearby. The Cembalo fish market was known

all over the neighbouring area.

In 1475, after the fall of Caffa and then Soldaia, the Cembalo

fortress was left, so the Ottomans seized it without struggle to give it

СEMBALO FORTRESS

Т
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the new name of Baliq Uve (“Fish Nest”). From that time on, Cembalo-Balaklava was among the strongholds

supporting the Ottoman power in the Crimean Peninsula. Its administration was subordinated to the pasha

(governor) of Caffa; similarly to Mangup castle, Balaklava was the residence of the qadi (judge) of Mangup

qadilik (district) and the head of the customs. Evliya Çelebi informs that the fortress already lost its strategic

value, so from the sixteenth century on it contained only a few houses for the Ottoman garrison, and the

Crimean khans, who lost the Ottoman sultan’s favour, were imprisoned there from time to time. In the sev-

enteenth century, the garrison of Balaklava listed 80 janissaries, with a battery of 20 cannon.  

In summer 1625, Zaporozhian and Don Cossacks made a joint raid against the Crimean Khanate,

when the Cossack army seized Balaklava and Caffa for a short while.

The account of the Dominican friar Portelli d’Ascoli, who lived for about ten years in the Crimea

(1624—1634), evidences that Balaklava in that period was known by its port and shipyard where big sea

vessels were constructed. In spite of its market, shipbuilding centre, and prison for Crimean khans famous

in the neighbouring area, Ottoman Balaklava totally declined in the second half of the eighteenth century.

The Hungarian-French military officer François Baron de Tott, who visited the town in that period, and British

traveller Maria Guthrie (1796) inform that only the ruins of the fortress remained, the port was totally de-

serted, but all that represented the former grandeur of the site.  

First accounts of the fortress are from Marcin Broniewski, the ambassador of Polish King Stephen

Báthory, who visited the location in 1578, and Ottoman traveller Evliya Çelebi (1665). There is detailed in-

formation on the Cembalo fortress and its monuments in Zakhar Arkas’s Description of the Herakleian

Peninsula and Its Antiquities (1848). From our modern point of view, the most comprehensive and accurate

picture of Balaklava fortifications was produced by Yevgeniy Veymarn in 1929.

The Russian-Ottoman war of 1768—1774 forced the Turks to leave Balaklava. It became the port

for the ships of the Russian Black Sea squadron in 1773, and famous Russian commander Aleksandr Su-

vorov established quarantine in the fortress in 1778. The almost depopulated town was assigned to settle

there the Balaklava battalion, composed of Greeks who immigrated to Russia during the war. However, the

project of reconstruction and modernisation of the Cembalo-Balaklava fortress failed because of the foun-

dation of Sevastopol where the main base of the Black Sea navy was established. From that moment on,

the structure finally lost its strategic value.

The significance of the ruined fortress was remembered a century later, in the period of a new

Crimean campaign, when in September 1854 a company of the Balaklava Greek battalion of about one

hundred persons armed with four mortars unexpectedly put up stubborn resistance to the vanguard of the

English army, which selected Balaklava to become the base of the British expeditionary corps.
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The fortress’s last play of a defensive role was in the years of the Second World War, during the

heroic defence of Sevastopol in 1941—1942. Here, on the southern flank of the Soviet-German front, was

the battleground of the first sector of the Sevastopol defensive area.

The core of the Cembalo fortress ensemble is composed by fortifications of two defensive centres,

one inside the other: outer with the town itself, which by the mid-fifteenth century was called after St. George

(castrum St. Jori), and inner consul’s castle, which got the name of St. Nicholas’s town (castrum St. Nikolas).

The only passable road to Cembalo — along the eastern side of the harbour, crossing the mouth

of the ravine in Kefalo-Vrisi hill — led to the gateway in the fortress wall, flanked by two towers, initially of

square and later of circular form. These towers, placed in the most vulnerable sector, were additionally

strengthened with advanced walls and barbicans to protect fortress structures from siege machines. 

The circular donjon tower was the dominant over St. George’s castle silhouette standing on the

uppermost point of the fortress hill. The donjon was the key stronghold in the south-eastern area of fortifi-

cations and the defenders’ last refuge in case when the outer walls fall. 

All the three storeys are extant, measuring 21 m in height total. The lower storey contained the cis-

tern for storing water. Water was supplied by pipes from catching reservoirs in Kefalo-Vrisi, one kilometre

south-east of the Cembalo fortress. The second floor was used for living spaces. Watch-guard was located

on the third floor. Top storeys were separated by wooden cover and lighted by narrow loophole windows,

with the niches arranged in the walls.

During the hours of darkness and in bad weather, the donjon on the dominating hill served as

a lighthouse. After the Ottoman seizure of Cembalo-Balaklava, this tower continued to be a lighthouse.

Six months a year, from early May to early November, the lamp of ten branches was burning atop its

platform.

On the harbour side in the north, the town was protected by a defensive wall strengthened with

square towers, which went along a broken line. The consular castle stood atop a rocky platform on the tip

of the promontory, protected by defensive walls. It was a small fort with mighty rectangular tower measuring

more than 15 m in height, located above the southern precipice. The castle was encircled with a defensive

wall going along the edge of the platform on the north, east, and west, with another tower at the port side.

Besides, remains of buildings that survive suggest that the architectural complex of the castle also included

the massaria (town hall) and premises for guards, though the line of the castle’s fortifications finished with

a church located on the west, above the entrance to the harbour.

In 1991, permanent archaeological investigations of the Cembalo fortress started. The 1998

excavations were made by the joint expedition of the National Preserve of Tauric Chersonesos and the

National Kharkov University. From 2002 on, the site has been being excavated by the joint team of the

Crimean Branch of the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Sim-

feropol) and the State Hermitage Museum (Saint Petersburg). In 2004, regular conservation works in

the fortress started.

N. Alekseienko
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Общий вид Балаклавы со стороны 
генуэзских укреплений. К. Боссоли. 
Литография. 1840–1842 гг. (изд. 1856)

Загальний вигляд Балаклави з боку 
генуезьких укріплень. К. Боссолі. 
Літографія. 1840–1842 рр. (вид. 1856)

General View of Balaklava from 
the Genoese Fortifications. C. Bossoli. 
Lithograph. 1840–1842 
(published in 1856)

Балаклава. Вид с берега. 
К. Боссоли. Литография. 

1840–1842 гг. (изд. 1856) 

Балаклава. Вигляд з берегу. 
К. Боссолі. Літографія. 

1840–1842 рр. (вид. 1856) 

Balaklava, Viewed from 
the Shore. C. Bossoli. 

Lithograph. 1840–1842 
(published in 1856) 

Балаклава. 
Генуэзская крепость Чембало. 

Балаклава. 
Генуезька фортеця Чембало. 

Balaklava. 
Genoese fortress of Cembalo. 

Балаклава. 
Вид на генуэзскую крепость. 
Фото начала ХХ в.

Балаклава. 
Вигляд на генуезьку фортецю. 
Фото початку ХХ ст. 

Balaklava. 
View of the Genoese fortress. 
Photograph. Early twentieth 
century
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Фрагменты блюда 
с изображением мужской фигуры.
Глина, полива. XIV в.

Фрагменти блюда 
із зображенням чоловічої фігури.
Глина, полива. XIV ст.

Fragments of dish showing 
a male figure. Clay, glazing. 
Fourteenth century

Тарелка 
с растительным орнаментом. 
Глина, полива, люстр. XV в.

Тарілка з рослинним орнаментом.
Глина, полива, люстр. XV ст.

Plate with floral patterns. 
Clay, glazing, lustre. 
Fifteenth century

Блюдо с монограммой. 
Глина, полива. XV в.

Блюдо з монограмою. 
Глина, полива. XV ст.

Plate showing a monogram. 
Clay, glazing. Fifteenth century

Фрагменты кувшина 
с антропоморфным изображением.

Глина, полива. XV в.

Фрагменти глека 
з антропоморфним зображенням.

Глина, полива. XV ст.

Fragments of pitcher showing 
anthropomorphic figure. 

Clay, glazing. Fifteenth century

Фрагмент чаши с изображением голубя.
Глина, полива. XIV в.

Фрагмент чаші із зображенням голуба.
Глина, полива. XIV ст.

Fragment of bowl showing a pigeon. 
Clay, glazing. Fourteenth century
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Кувшин с геометрическим 
орнаментом. Глина, полива. XIV в.

Глек із геометричним орнаментом.
Глина, полива. XIV ст.

Pitcher with geometric patterns. 
Clay, glazing. Fourteenth century

Дверной портал с изображением 
геральдических щитов. 
Известняк. XIV в.

Дверний портал із зображенням 
геральдичних щитів. Вапняк. XIV ст.

Portal showing heraldic shields. 
Limestone. Fourteenth century

Фрагмент ножа с инкрустацией. 
Серебро, кость, железо. XIV в.

Фрагмент ножа з інкрустацією.
Срібло, кістка, залізо. XIV ст.

Fragment of encrusted knife. Silver,
bone, iron. Fourteenth century
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Крепость Чембало. 
Воротная башня № 2. XIV–XV вв.

Фортеця Чембало. 
Воротна вежа № 2. XIV–XV ст.

Cembalo Fortress. 
Gate tower no. 2. 
Fourteenth to fifteenth century

Богоматерь с Младенцем. 
Фреска. XIV в. 

Богоматір з Немовлям. 
Фреска. XIV ст. 

Virgin and Child. 
Fresco. 

Fourteenth century
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Крепость Чембало. 
Башня консула Барнабо Грилло.
1463 г.

Фортеця Чембало. 
Вежа консула Барнабо Грілло. 
1463 р.

Cembalo Fortress. 
Consul Barnabo Grillo’s tower. 
1463

Арсенал ядер 
в консульском замке. 

Мрамор, известняк. XV в.

Арсенал ядер 
у консульському замку. 
Мармур, вапняк. XV ст.

Arsenal of balls for a hurling 
machine in the consular castle. 

Marble, limestone. 
Fifteenth century

Крепость Чембало. 
Цитадель. XV в.

Фортеця Чембало. 
Цитадель. XV ст.

Cembalo Fortress. 
Citadel. Fifteenth century

Фрагмент китайского зеркала 
с изображением рыбы. Бронза. XIV в.

Фрагмент китайського дзеркала 
із зображенням риби. Бронза. XIV ст.

Fragment of Chinese mirror showing 
a fish. Bronze. Fourteenth century



илиал Национального заповедника «Крепость Каламита» расположен

в черте Инкермана (0,9 км к юго-востоку от железнодорожной стан-

ции «Инкерман-1»), в устье реки Черной, на плато Монастырской

скалы.

Крепость Каламита относится к уникальным памятникам

крымского средневековья — так называемым пещерным городам

Крыма. 

Крепость была основана в VI в. в результате региональной

политики византийских императоров, построивших в конце VI—VII вв.

на подступах к Херсонесу — северному форпосту империи — цепь

укреплений, в которых несли службу гарнизоны из местных гото-

аланских племен, союзников Византии. Строительство стен и мону-

ментальных зданий проводилось под руководством византийских

инженеров с привлечением строительных артелей Херсонеса, в ос-

новном силами местного населения. 

Монастырская скала была выбрана для сооружения крепости

не случайно: она находилась на важном перекрестке дорог, идущих

из степной части Крыма в Херсонес. К тому же скала была прекрасно

укреплена самой природой: ее южный и северный склоны, круто об-

рывающиеся в Первомайскую долину, представляют собой есте-

ственную преграду высотой от 40 до 80 м. 

Название Каламита известно из морских карт генуэзцев ХIV—

ХV вв. В ХV в. мангупский князь Алексей восстановил древнюю кре-

пость, которая должна была защищать порт княжества Феодоро.

Вероятно, в это же время в толще Монастырской скалы был основан

пещерный христианский скит. 

В 1433 г. столкновение торговых интересов Мангупа и Кафы

приводит к захвату Алексеем генуэзского укрепления Чембало. Это

было сделано при поддержке населения Чембало, восставшего про-

тив колонистов. Через год войска под командованием Карла Ломел-

лино, посланные из Генуи, вновь овладели крепостью, на один день

захватили покинутую жителями Каламиту и сожгли ее. Но вскоре

КРЕПОСТЬ КАЛАМИТА И МОНАСТЫРЬ

Ф
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Чембало вновь занял Алексей, а войска Ломеллино разбили под Солхатом ордынцы. В каламитском

порту был невольничий рынок, на котором татары и генуэзцы сбывали туркам захваченных в плен неволь-

ников. 

В 1475 г. турки захватили крепость Каламиту и переименовали ее в Инкерман. В конце ХVI —

начале ХVII в. они перестроили оборонительные стены и башни, приспособив их для использования

огнестрельного оружия.

В ХVII в., по свидетельству турецкого путешественника Эвлии Челеби, в крепости было десять

домов, но люди там не жили, 

«ворота стражники закрыли на ключ, а комендант вместе с отрядом, из пятидесяти человек со-

стоящим, в долине у подножия этой горы проживает в саду. В случае какой-либо опасности весь люд из

предместья, деревень окрестных и приморских прибывает в замок, дабы найти охрану за его стенами...

вследствие того, что в тамошних скалах находится множество “инов”, что означает пещеры, татары

называют этот замок Инкерман». 

В ХVII в. через Каламитский порт по-прежнему шла оживленная торговля, о чем известно из со-

общения священника Иакова, посетившего Крым в 1634—1635 гг. в составе русского посольства. Он

писал, что в Инкермане живут люди многих национальностей, а с моря приходят корабли из разных стран. 

К середине ХVIII в. крепость и порт Каламита-Инкерман утратили военное и торговое значение

и были заброшены, но почти через сто лет был возрожден древний пещерный скит и освящен в память

святого Климента, Папы Римского.

В настоящее время на плато Монастырской скалы сохранилось шесть башен, перестроенных

турками после захвата крепости. Их высота достигала 12 м, а площадь крепости, которую ограждали кре-

постные стены, составляла 1500 кв. м. 

Башня 1 с крепостными воротами была сооружена у западного обрыва скалы. К ней примыкало

укрепление, преграждавшее вход в крепость со стороны пещерных помещений монастыря. Прослежи-

ваются остатки полубашни XV в. и следы более поздней перестройки. Турки сильно выдвинули переднюю

часть башни, закруглили ее и сделали две амбразуры для стрельбы из пушек. Наверху сохранилась часть

парапета, а в западной стенке — смотровое отверстие, через которое хорошо видны речка Черная

и остатки монастыря у входа в Каменоломенный овраг.

Башня 2, располагавшаяся рядом с Башней 1, усиливала ее оборонительные возможности.

В плане первоначально она была прямоугольной, имела три боевые площадки. В стенах башни XV в.
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видны следы амбразур для стрельбы из лука, заложенных при перестройке в XVII в.

Башня 3, судя по сохранившимся подрубкам, в раннесредневековый период в плане была квад-

ратной. Ее изначальный размер — 14x14 м — после восстановления в XV в. и турецких перестроек значи-

тельно уменьшился.

Башня 4, круглая в плане (диаметр — 9 м), сохранилась почти полностью — высотой 10 м.

Исследователи считают, что она была построена турками. Башня вынесена за линию рва и соединена

с крепостной стеной небольшой стенкой, по верху которой в сооружение можно было переходить из кре-

пости. В верхней части имеются две амбразуры для стрельбы. Внутри башня полая. Письменные источ-

ники сообщают, что ее подвальное помещение турки и татары использовали в качестве тюрьмы. 

Башня 5, имевшая первоначально круглую форму, почти не сохранилась. Во время раскопок

1950 г. около нее обнаружили следы от древних ворот и проезд к ним, высеченный в толще скалы. И теперь

можно видеть паз для бруса, запиравшего ворота. В раннее средневековье проезд у пятой башни был

заложен. Впоследствии на месте старого проезда была сделана вылазная калитка.

От Башни 6 (полубашни), стоявшей у самого обрыва южной стороны плато, сохранился лишь

фундамент. 

Все башни были соединены между собой куртинами (высотой 8—10 м, толщиной от 1,2 до 4 м),

имевшими парапет с зубцами. Боевой проход по верху стен, отличавшихся небольшой толщиной, был

расширен специальными деревянными подмостьями, на которых размещались защитники. Когда турки

перестраивали крепость, толщина первой, второй и четвертой куртин была вдвое увеличена пристрой-

ками с наружной и внутренней сторон. Парапет у стен стал иной; вместо зубцов были проделаны круглые

отверстия для стрельбы из ручного огнестрельного оружия. Старую стену понизили до одного уровня

с новой внутренней, и по ним теперь могли свободно передвигаться защитники крепости. Не перестраи-

валась лишь куртина между третьей и пятой башнями: этот участок обороны надежно прикрывала вновь

выстроенная четвертая башня.

В систему оборонительных сооружений крепости раннего периода входили и верхние пещеры,

расположенные в южном обрыве мыса.

С территории Каламиты по глубокой узкой лестнице, высеченной в скале, можно было спуститься

в пещерный монастырь.

Инкерманский Климентовский монастырь. По мнению историков, в эпоху развитого сред-

невековья в Инкерманской долине начал образовываться монашеский центр, подобный Афону, Олимпии,

Метеорам, Вулканической долине, и только турецкая экспансия остановила этот процесс. В скалах Ин-

кермана выявлено около 30 средневековых пещерных церквей и девять монастырских комплексов, один

из которых — монастырь св. Климента — действующий ныне. 

Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII—IX до XIV—XV вв.,

но в одном исследователи сходятся во мнении: отдельные пещерные церкви и отшельнические кельи

Инкермана являются самыми древними среди прочих христианских пещерных сооружений Крыма. Цер-

ковное предание связывает их появление со ссылкой в Инкерманские каменоломни в 98 г. святого Кли-

мента, третьего римского папы, рукоположенного самим апостолом Петром. 

Основные помещения монастыря — пещерные — высечены в западном обрыве Монастырской

скалы. Вход в сооружение расположен в нижней части скалы (в средневековое время было не менее трех

входов с лестницей); от него идет вперед-вверх коридор-тоннель, в правой стене которого вырублены

окна и две балконные двери; в левой стене по ходу коридора расположен ряд помещений: склепы-кост-

ницы, проходная комната с лестницей, ведущей на верхний ярус, кельями и колокольней, а также три пе-

щерные церкви: Мартиновская, Андреевская, Климентовская.

После выселения христиан из Крыма в 1778 г. монастырь был заброшен. Его восстановление

началось после присоединения Крыма к России, в середине XIX в., по инициативе преосвященного

Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Некоторые сложности в тихую жизнь обители

привнесло строительство железной дороги Лозовая—Севастополь в 1875 г., прошедшей по территории

киновии. С другой стороны, это облегчило паломникам доступ к ней, специально для которых в 1891 г.

у подножия скалы была сооружена двухэтажная гостиница. Через четыре года, в память спасения царской

семьи в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 г. в Борках, был построен полупещерный Панте-

леймоновский храм.

В 1905 г. к 50-летнему юбилею обороны Севастополя в скалах Инкерманской долины возродили

еще несколько древних храмов. Так, внутри пещерного храма св. Софии, переосвященного во имя иконы

«Всех Скорбящих Радость», разместили образа воинских частей, принимавших участие в инкерманском

бою. На месте другого древнего пещерного храма основали церковь Димитрия Солунского. На плато

Монастырской скалы соорудили величественный наземный Никольский храм.

Тогда же по рекомендации А. Бертье-Делагарда, известного севастопольского военного инже-

нера, историка и археолога, отремонтировали первую башню крепости и ее ворота.

После революционных событий 1917 г. монастырь был упразднен. В 1931 г. были окончательно

закрыты древние Климентовский, Мартиновский, Андреевский пещерные храмы. 

Уже в третий раз Инкерманский Климентовский монастырь был возрожден в 1991 г. и ныне яв-

ляется действующим.

Инкерманская (Чернореченская) долина, особенно в районе устья реки Черной, где располо-

жена крепость, богата памятниками истории и археологии. Слева от древней дороги, ведущей из долины

в крепость, в 200 м к северу от крепостных ворот, в обрыве скалы небольшой кладбищенской балки на-

ходится пещера естественного происхождения, имеющая даже сейчас площадь около 400 кв. м.

Обрушения скалы у входа в пещеру достаточно четко указывают, что в совсем недавнем прошлом ее

площадь была на 100—200 кв. м больше. Высота пещеры в ее меридиане — около 2 м. Ученые-палеон-

тологи предполагают наличие в ней стоянки первобытного человека-неандертальца.

Среди памятников поздней античности и раннего средневековья в этом районе — могильник

ІІІ—IV в., известный под названием Инкерманский, который расположен в 0,6—0,7 км к северу от кре-

пости, могильник этого же периода на территории совхоза «Севастопольский» и погребение первых

веков нашей эры в селе Хмельницком, на склонах Федюхиных высот и Сапун-горы. Здесь также зафик-

сировано много памятников раннего и позднего средневековья: могильник на западных склонах высоты

Сахарная головка (IV—VII вв.) и памятник V—VII вв. на южных склонах Цыганской балки; поселение

и захоронение IV—Х вв. на юго-западном склоне Загайтанской высоты; погребение самой Каламиты-

Инкермана XIV—ХVІІІ вв. в 300—400 м к северу от крепости; остатки пещерных монастырей в устье

Каменоломной (Советницкой) балки, на южных и юго-западных обрывах Монастырской и Загайтанской

высот, а также ряд достопримечательностей на склонах Загайтанской скалы.



ілія Національного заповідника «Фортеця Каламіта» розміщена

у межах Інкермана (0,9 км на південний схід від залізничної станції

«Інкерман-1»), у гирлі ріки Чорної, на плато Монастирської скелі.

Фортеця Каламіта належить до унікальних пам’яток крим-

ського середньовіччя — так званих печерних міст Криму.

Фортецю засновано в VI ст. у результаті регіональної політики

візантійських імператорів, які побудували наприкінці VI—VII ст. на під-

ступах до Херсонеса — північного форпосту імперії — ланцюг укріп-

лень, в яких відбували службу гарнізони з місцевих гото-аланських

племен, союзників Візантії. Зведенням стін та монументальних спо-

руд, на яке було задіяно будівельні артілі Херсона, керували візантій-

ські інженери, проте основну роботу виконувало місцеве населення.

Монастирську скелю обрали для спорудження фортеці не

випадково: вона розміщувалась на важливому перехресті доріг зі

степового Криму в Херсонес. До того ж скелю чудово укріплювала

сама природа: її південний та північний схили, які різко уривалися

у Первомайську долину, являють собою натуральну перегороду ви-

сотою від 40 до 80 м.

Назва Каламіта відома з морських карт генуезців XIV—XV ст.

У XV ст. мангупський князь Олексій відродив давню фортецю, що

мала захищати порт князівства Феодоро. Напевне, в цей же час

у товщі Монастирської скелі було засновано печерний христи-

янський скит.

У 1433 р. зіткнення торговельних інтересів Мангупа і Кафи

призводить до захоплення Олексієм генуезького укріплення Чем-

бало. Це було здійснено за підтримки населення Чембало, яке по-

стало проти колоністів. За рік військо під очільництвом Карла Ломел-

ліно, яке прислали з Генуї, ще раз захопило фортецю, на один день

заполонило Каламіту, що вже залишили мешканці, та спалило її. Однак

Олексій знову заволодів фортецею, а військо Ломелліно вщент роз-

били під Солхатом ординці. У каламітському порту був невільничий

ринок, на якому татари та генуезці збували туркам полонених.

ФОРТЕЦЯ КАЛАМІТА ТА МОНАСТИР

Ф
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У 1475 р. фортецю захопили турки і дали їй нову назву — Інкерман. Наприкінці XVI — на

початку XVII ст. вони перебудували оборонні стіни та вежі, прилаштувавши їх для використання во-

гнепальної зброї.

У ХVII ст., за свідченням турецького мандрівника Евлія Челебі, вежа має десять будинків, але

люди там не живуть, 

«ворота стражі замкнули на ключ, а комендант разом із загоном з п’ятдесяти осіб в долині

у підніжжя цієї гори мешкає в саду. На випадок загрози весь люд з передмістя, сусідніх та приморсь-

ких сіл прибуває у замок, аби знайти прихисток у його стінах… через те, що у тутешніх скелях є багато

«інів», що означає печери, татари називають цей замок Інкерман».

У XVII ст. через Каламітський порт, як і раніше, йшла жвава торгівля, про що повідомляє

священик Яків, який відвідав Крим у 1634—1635 рр. у складі російського посольства. Він писав, що

в Інкермані мешкають люди багатьох національностей, а з моря прибувають кораблі з різних країн.

До середини XVIII ст. фортеця та порт Каламіта-Інкерман втратили своє воєнне і торговельне

значення та були занедбані, однак за сто років стародавній печерний скит було відроджено та ос-

вячено у пам’ять святого Климента, Папи Римського.

Донині на плато Монастирської скелі збережено шість веж, перебудованих турками після

облоги фортеці. Їх висота сягала 12 м, а площа фортеці, яку огороджували фортечні стіни, становила

1500 кв. м.

Вежу 1 з фортечними воротами спорудили біля західного обвалу скелі. До неї прилягало ук-

ріплення, яке перегороджувало вхід у вежу з боку печерних приміщень монастиря. Можна побачити

залишки напіввежі XV ст. та сліди пізнішої перебудови. Турки суттєво висунули передню частину вежі,

заокруглили її та зробили дві амбразури для стрільби з гармат. Зверху збереглася частина парапету,

а в західній стіні — спостережний отвір, через який добре видно річку Чорну та залишки монастиря

біля входу до Каменоломного яру.

Вежа 2, розміщена поруч з Вежею 1, посилювала її оборонні можливості. У плані спершу

вона була прямокутною та мала три бойові майданчики. У стінах вежі XV ст. видніються сліди амбра-

зур для стрільби з луку, які було закладено під час перебудови XVII ст.

Вежа 3, судячи зі збережених підрубків, у ранньосередньовічний період у плані була квад-

ратною. ЇЇ первинний розмір — 14х14 м — після відновлення у XV ст. і турецьких перебудов значно

зменшився.
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Вежа 4, кругла у плані (діаметр 9 м), збереглася майже повністю — висотою 10 м. Дослід-

ники вважають, що її побудували турки. Вежу винесено за лінію рову та з’єднано з фортечним муром

невеликою стінкою, по якій зверху можна було потрапити у фортецю. У горішній частині розміщено

дві амбразури для стрільби. Внутрішній простір вежі пустий. Писемні джерела повідомляють, що її

підвальне приміщення турки і татари використовували як в’язницю.

Вежа 5, яка мала спершу круглу форму, майже не збереглася. Під час розкопок у 1950 р. біля

неї знайшли сліди від давніх воріт та проїзд до них, викрешуваний у товщі скелі. І нині можна побачити

паз для бруса, що зачиняв ворота. У раннє середньовіччя проїзд до п’ятої вежі було закладено. На

місті старого проїзду невдовзі зробили хвіртку.

Від Вежі 6 (напіввежі), розміщеної біля урвища на півдні плато, зберігся лише фундамент.

Усі вежі було з’єднано між собою куртинами (висотою 8—10 м, товщиною від 1,2 до 4 м), які

мали парапет із зубцями. Бойовий прохід невеликої товщини по верхівках стін розширили за допомо-

гою спеціальних дерев’яних помостів, на яких розміщувалися захисники. Коли турки перебудовували

фортецю, товщину першої, другої та четвертої куртин удвічі збільшили прибудовами із зовнішнього та

внутрішнього боків. Змінився парапет у стін; замість зубців було висічено круглі отвори для стрільби

з ручної вогнепальної зброї. Стару стіну понизили до одного рівня з новою внутрішньою стіною, і зверху

по них тепер могли вільно пересуватися захисники фортеці. Не перебудовували лише куртину між

третьою та п’ятою вежами: ця ділянка оборони надійно затуляла відбудовану четверту вежу.

У систему оборонних конструкцій фортеці раннього періоду входили і верхні печери, розмі-

щені на урвищі з північного боку.

З території Каламіти глибокими вузькими сходами, висіченими у скелі, можна було спусти-

тися у печерний монастир.

Інкерманський Климентівський монастир. На думку істориків, в епоху розвинутого се-

редньовіччя в Інкерманській долині почав формуватися чернецький центр, подібний на Афон, Олім-

пію, Метеор, Вулканічну долину, і лишень турецька експансія зупинила цей процес. У скелях Інкермана

виявлено близько 30 середньовічних печерних церков та дев’ять монастирських комплексів, один

з яких — монастир св. Климента — нині діючий.

Час заснування монастиря історики визначають неоднозначно: від VIII—IX до XIV—XV ст.,

однак в одному їхні припущення збігаються: окремі печерні скелі та самітницькі келії Інкермана є най-

давнішими з-поміж інших печерних споруд Криму. Церковні перекази пов’язують їх появу із заслан-

ням в Інкерманські каменоломні у 98 р. святого Климента, третього римського папи, висвяченого

самим апостолом Петром.

Основні приміщення монастиря — печерні — висічено у західному урвищі Монастирської

скелі. Вхід у споруду розміщено у спідній частині скелі (у середньовіччі було принаймні три входи зі

сходів); від нього йде вперед-угору коридор-тонель, у правій стіні якого вирубано вікна та двоє

балконних дверей; у лівій стіні розміщено ряд приміщень: склепи-кісниці, прохідна кімната зі східцями,

що ведуть на верхній ярус, келіями та дзвіницею, а також три печерні церкви: Мартинівська, Андрі-

ївська, Климентівська.

Після виселення християн з Криму в 1778 р. монастир занепав. Його відродження почалося

після приєднання Криму до Росії, в середині XIX ст., за ініціативи преосвященного Інокентія, архієпис-

копа Херсонського і Таврійського. Деякі труднощі у тихому житті монастиря з’явилися під час будування

залізниці Лозова—Севастополь у 1875 р., що проходила територією кіновії. З іншого боку, це полег-

шило доступ до нього паломникам, спеціально для яких у 1891 р. біля підніжжя скелі було збудовано

двоповерховий готель. Через чотири роки, у пам’ять про порятунок царської родини під час залізничної

катастрофи 17 жовтня 1888 р. у Борках, побудовано напівпечерний Пантелеймонівський храм.

У 1905 р. до 50-річчя оборони Севастополя в скелях Інкерманської долини відродили ще де-

кілька храмів. Так, у печерному храмі св. Софії, переосвященому на честь ікони «Всіх Скорботних

Радість», розмістили образи воїнських частин, що брали участь в інкерманській битві. На місті іншого

давнього печерного храму заснували церкву Димитрія Солунського; на плато Монастирської скелі

звели величний наземний Нікольський храм.

Тоді ж за рекомендацією О. Бертьє-Делагарда, відомого севастопольського військового ін-

женера, історика та археолога, полагодили першу вежу фортеці та її ворота.

Після революційних подій 1917 р. монастир ліквідували. У 1931 р. остаточно закрили давні

печерні храми — Климентівський, Мартинівський, Андріївський.

Уже втретє Інкерманський Климентівський монастир відродили у 1991 р., і нині він є діючим.

Інкерманська (Чорноріченська) долина, особливо у гирлі ріки Чорної, де розміщено фортецю,

щедра на пам’ятки історії та археології. Зліва від давньої дороги, яка веде з долини у фортецю, у двох-

стах метрах на північ від фортечних воріт, в урвищі скелі невеликого цвинтарного яру розташована

печера природного походження, яка навіть нині має площу близько 400 кв. м. Зруйнована поверхня

скелі біля входу в печеру вказує на те, що раніше її площа була більше на 100—200 кв. м. Висота печери

в її меридіані становить приблизно 2 м. Учені-палеонтологи припускають, що на цьому місці була сто-

янка первісної людини-неандертальця.

Пам’ятками пізньої античності та раннього середньовіччя у цьому районі є могильник ІІІ—

IV ст., відомий за назвою Інкерманський, який розміщено у 0,6—0,7 км на північ від фортеці; могильник

цього ж періоду на території радгоспу «Севастопольський» та поховання перших віків нашої ери у селі

Хмельницьке, на схилах Федюхіних висот і Сапун-гори. Також тут зафіксовано багато пам’яток раннь-

ого та пізнього середньовіччя: могильник на західних схилах висоти Цукрової голівки (IV—VII ст.),

могильник V—VII ст. на південних схилах Циганської балки, селище і могильник IV—X ст. на південно-

західному схилі Загайтанської висоти; поховання самої Каламіти-Інкермана XIV—XVIII ст. у 300—400 м

на північ від фортеці; залишки печерних монастирів у гирлі Каменоломного (Совітницького) яру, на пів-

денних та південно-західних урвищах Монастирської та Загайтанської висот, а також ряд визначних

місць на схилах Загайтанської скелі.

Н. О. Алексеєнко



he Kalamita Fortress Department of the National Preserve of Tauric Cher-

sonesos is located within the limits of the modern town of Inkerman

(0.9 km south-east of Inkerman-1 railway station), at the estuary of the

Chyornaya River, atop Monastyrskaya Cliff.

The Kalamita Fortress stands among unique sites of mediaeval

Crimean, the so-called “cave towns.” It was established in the sixth cen-

tury as a result of Byzantine emperors’ regional policy, when in the late

sixth and seventh centuries a chain of forts were constructed on the

approaches to Chersonesos, the empire’s northern outpost, and were

garrisoned with local Gothic and Alanic tribes allied to Byzantium. The

builders of walls and monumental houses were local residents, working

under the supervision of Byzantine engineers and with the participation

of groups of builders from Chersonesos. 

Monastyrskaya (Russian for “Monastery”) Cliff was selected to

build the fortress there not by accident, but rather because of its location

at the crossing of roads from Crimean steppe to Chersonesos. Moreover,

the cliff is excellently fortified by nature: its southern and northern slopes

with steep precipices towards Pervomayskaya Valley forms a natural bar-

rier 40 to 80 metres high. 

The name of Kalamita is known from the Genoese nautical

maps from the fourteenth and fifteenth centuries. In the fifteenth cen-

tury, Prince Alexios of Mangup rebuilt the ancient fortress, which he in-

tended to defend the port of his Theodoro Principality. A Christian cave

monastery was probably carved into Monastyrskaya Cliff about the

same time. 

In 1433, the conflict of interests of Mangup and Caffa led Alex-

ios to the occupation of the Genoese fort of Cembalo. He gained support

from Cembalo residents’ uprising against the Genoese colonists. In a year,

the troops of Carlo Lomellino were sent from Genoa and seized the

fortress, took a one-day possession of Kalamita when its residents left

the fortress, and burnt it down. However, Alexios restored his power on

Cembalo again, though Lomellino’s army was destroyed by the Golden

KALAMITA FORTRESS AND MONASTERY
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Horde in the battle of Solkhat in the eastern Crimea. The port of Kalamita was a place of slave market, where

the Tatars and Genoese sold out their captives to the Ottomans.

In 1475, the Ottomans took possession of the fortress of Kalamita and renamed it Inkerman. In the

late sixteenth and early seventeenth century, they rebuilt defensive walls and towers to make them fit for

firearms.

According to the seventeenth-century account of Ottoman traveller Evliya Çelebi the fortress con-

tained ten houses, but

“There is no population in them, the guards locked the gate with a key. The commandant of the

fortress and fifty warriors live at the foothill, on the riverside, in a garden that is like paradise. In case of danger,

the whole population of the suburb below, neighbouring settlements and villages on the seacoast comes to

the fortress… It is known that in ancient times this Inkerman was a large city, but now only God knows the

number of its caves. Therefore this city is called Inkerman. In Tatar language ‘in’ means ‘cave’…” 

In the seventeenth century, the port of Kalamita still carried on brisk trade, as we know from the

account of the priest Iakov, who visited the Crimea in 1634—1635 as a member of the Russian embassy. He

writes that Inkerman is populated by various nations, and ships from different countries come there by sea. 

By the mid-eighteenth century, the fortress and port of Kalamita-Inkerman lost their military and com-

mercial significance and were deserted; only almost a century after, the ancient cave monastery was renovated

and consecrated in honour of Saint Clement, Pope of Rome.

Today on the plateau of Monastyrskaya Cliff there are six towers, reconstructed by the Ottomans after

the conquest of the fortress. They were 12 m high, and the fortress area, encircled by defensive walls, equalled

1,500 square metres. 

Tower 1 with fortress gate was constructed at the western precipice of the cliff. It was annexed

by a fortification that blocked the entrance to the fortress from cave rooms of the monastery. There are traces

of the fifteenth-century semi-tower and later reconstruction. The Ottomans moved forward the front part of

the tower, rounded it, and made two embrasures for cannon. There are extant part of the parapet and a peep-

hole in the western wall with a good view of the Chyornaya River and remains of the monastery at the entrance

to Kamenolomnaya (Russian for “stone quarry”) Ravine.

Tower 2, located near Tower 1, strengthened its defensive potential. Initially, it had the rectangular

ground plan and three battle platforms. In the walls of the fifteenth-century tower there are traces of embra-

sures to shoot bows, which were blocked during the seventeenth century reconstruction.
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According to the extant cuts at the footing, Tower 3 had the square ground plan in the early medi-

aeval period. Its original size of 14 x 14 m became much smaller after the fifteenth-century reconstructions

and re-buildings in the Ottoman period.

Tower 4 with the circular ground plan (measuring 9 m in diameter) remains almost entire, measuring

up to 10 m in height. The researchers consider it to be built by the Ottomans. The tower stands outside the

moat, with the only small wall connecting it to the main fortifications and forming the passage to the fortress

on its top. In the upper part of it there are two embrasures for shooters. The tower is hollow inside. Written sources

inform that the Ottomans and Tatars used its basement room as a jail. 

Tower 5, initially of circular form, is almost entirely destroyed. The 1950 excavations discovered the

site of the ancient gate with the passageway carved into bedrock nearby. Even now we can see a slot for the

beam that locked the gate. In the early mediaeval period, the passageway at Tower 5 was blocked. Later on,

a sally port was constructed at place of the former passage.

Only the foundation of Tower 6 (semi-tower) survives: it stood at the very precipice on the south of

the plateau. 

All the towers connected to each other with curtain walls (8—10 m high and 1.2—4 m thick) having

a merloned parapet above. There were special wooden platforms for the defenders that widened the walk

atop the walls, because the latter were not so thick. When the Ottomans were rebuilding the fortress, they

made the first, second, and fourth curtain walls twice as thick by building annexes at the inner and outer sides.

The parapet was changed: merlons were replaced with circular apertures to shoot hand firearms. The old wall

was lowered to the level of the new inner wall, so the defenders of the fortress could pass by the two walls

with ease. Only the curtain wall between the third and fifth towers remained unreconstructed: this sector of

defence was securely protected by the newly built fourth tower.

The system of defences of the fortress from the earlier period also included top caves located in the

southern precipice of the promontory.

A narrow flight of steps, carved in rock, led down from the area of Kalamita to the cave monastery.

The Inkerman Monastery of St. Clement. Historians suppose that the formation of this monastic

centre in the valley of Inkerman, similar to Athos, Olympia, Meteora, or Volcanic Valley, started in the High Mid-

dle Ages; this gradual process was stopped by the Ottoman expansion. Inkerman cliffs house about 30 me-

diaeval cave monasteries and nine monastic complexes, one of which — St. Clement’s Monastery — is

alive now.   

Historians dispute the foundation date of the monastery, suggesting chronology from the eighth or

ninth to the fourteenth or fifteenth century, though there is one point in common: some of the cave churches

and hermitages in Inkerman are the oldest artificial Christian caves in the Crimea. Church tradition relates

them to the episode when in AD 98 stone mines in Inkerman became the place of exile for St. Clement, the

third Pope, who was ordained by the Apostle Peter himself.  

The main premises of the monastery are in artificial caves carved into the western side of

Monastyrskaya Cliff. The entrance to the structure is located in the lower part of the cliff (in the Middle Ages

there were at least three entries by flights of steps); thence a tunnel corridor goes forward and up, with

windows and two balcony doors cut through its right wall; there are several rooms in the left wall in the same

direction: burial vaults with ossuaries, passage room with stairs to the top tier of caves, cells and belfry, as

well as three cave churches dedicated to SS. Martin, Andrew, and Clement.

After the resettlement of Crimean Christians to the outside of the peninsula in 1778, the monastery

was deserted. Its reconstruction started after the Russian annexation of the Crimea, in the mid-nineteenth

century, under the initiative of Reverend Innokentiy, Archbishop of Kherson and Taurida. Some difficulties to

the calm life of the cloister were brought by the construction of the railway from Lozovaya to Sevastopol in

1875 since it came through the cenoby’s territory. But on the other hand, it facilitated the pilgrims’ access to

the monastery: a two-storey hostel was constructed at the foot of the cliff in 1891 especially for them. Four

years after, half-cave St. Panteleimon’s Church was constructed in the memory of the salvation of the czar’s

family in the railway accident of 17 October 1888 in Borki.

In 1905, few more ancient churches were restored in the rocks of Inkerman to commemorate the

50th anniversary of the defence of Sevastopol. This way, the St. Sophia Cave Church was re-consecrated in

honour of the icon of the “Consolation of All the Afflicted” and obtained the icons of military troops that par-

ticipated in the Battle of Inkerman. St. Demetrius of Thessalonica’s Church was constructed at the site of an-

other ancient cave church. Magnificent above-ground church dedicated to St. Nicholas was constructed atop

Monastyrskaya Cliff. In the same period, upon the recommendation of Alexandre Berthier Delagarde, re-

spected Crimean military engineer, historian and archaeologist, the first fortress tower and its gate were ren-

ovated.

After the events of the Russian Revolution of 1917, the monastery was abolished. Ancient cave

churches of St. Martin, St. Andrew, and St. Clement were finally closed in 1931. After the third renovation

in 1991, the Inkerman Monastery of St. Clement is working now.

Inkerman (Chyornaya River) valley, especially at the mouth of the River Chyornaya, where the fortress

is located, is rich in historical and archaeological sites. To the left of the ancient road from the valley to the

fortress, 200 m north of the fortress gate, in the slope of a small cemetery ravine there is a natural cave, which

preserved area covers about 400 square meters. The collapse of rocks at the entrance to this cave evidences

that not so long ago it was 100—200 square metres bigger than now. The cave is about 2 m high in the middle.

Palaeontologists hypothesized that it was a station place for primitive humans, Neanderthals.

Among the monuments of antiquity and Middle Ages in this area there are the third— fourth-century

cemetery known under the name of Inkerman and located 0.6—0.7 km north of the fortress, the cemetery on

the territory of Sevastopolskiy State Farm, dated from the same period, and graves from the first centuries

AD in Khmelnitskoye village, Fedyukhiny Hills, and Sapun Mountain. There also exist many sites from the Early

and Late Middle Ages: the cemetery on western slopes of Sakharnaya Golovka Hill (fourth — seventh cen-

turies) and the monument on the southern slope of Tsyganskaya Ravine (fifth — seventh centuries); the set-

tlement and burial on the south-western slope of Zagaytanskaya Hill (fourth — tenth centuries); graves of

Kalamita-Inkerman 300—400 m north of the fortress (fourteenth — eighteenth century); remains of cave monas-

teries in the mouth of Kamenolomnaya (Sovetnitskaya) Ravine, on the southern and south-western slopes of

Monastyrskaya and Zagaytanskaya Hills, and also a cluster of sites on the sides of Zagaytanskaya Cliff.

N. Alekseienko
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Крепость Каламита. 
Оборонительные стены и башни. 

VI–XV вв.

Фортеця Каламіта. 
Оборонні мури та вежі. VI–XV ст.

Kalamita Fortress. 
Defensive walls and towers. 

Sixth to fifteenth century
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Крепость Каламита. 
Воротная башня № 1. XV в.

Фортеця Каламіта. 
Воротна вежа № 1. XV ст.

Kalamita Fortress. 
Gate tower no. 1. 
Fifteenth century
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ХЕРСОНЕС

Какой меня ветер занес в Херсонес?
На многое пала завеса,
но греческой глины могучий замес
удался во славу Зевеса.

Кузнечики славы обжили полынь,
и здесь не заплачут по стуже,
кто полон видений бесстыжих богинь
и верен печали пастушьей.

А нас к этим скалам прибила тоска,
трубила бессонница хрипло,
но здешняя глина настолько вязка,
что к ней наше горе прилипло.

Нам город явился из царства цикад,
из желтой ракушечьей пыли,
чтоб мы в нем, как в детстве, брели наугад
и нежно друг друга любили...

Подводные травы хранят в себе йод,
упавшие храмы не хмуры,
и лира у моря для мудрых поет
про гибель великой культуры...

В изысканной бухте кончалась одна
из сказок Троянского цикла.
И сладкие руки ласкала волна,
Как той, что из пены возникла.

И в прахе открытом все виделись мне
Дворы с миндалем и сиренью.
Давай же учиться у желтых камней
Молчанью мечты и смиренью.

Да будут нам сниться воскресные сны
Про край, чья душа синеока,
Где днища давилен незримо красны
От гроздей истлевшего сока.

Борис ЧИЧИБАБИН
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