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(за культовими пам’ятками)

Процес християнiзацiї населення Херсонеса, найбiльшого центру Вiзантiйської iмперiї у Кри-
му, є одним з головних аспектiв його ранньосередньовiчної iсторiї. Дослiдження етапiв поширення
тут християнського вчення має велике значення для більш глибокого розумiння соцiально-полiтичної
та iдеологiчної ситуацiї як у самому мiстi, так i на територiї всього Пiвденно-Захiдного Криму, який
в той перiод перебував у сферi його впливу. Проблема, що розглядається, має велике значення ще й
тому, що згiдно з письмовою традицiєю саме Херсонес був тим мiсцем, звiдки християнство як
державна релiгiя прийшло у Київську Русь.

До теми християнського Херсонеса так чи iнакше зверталося багато дослiдникiв iсторiї мiста.
Бiльшiсть робiт присвячено окремим питанням даної проблеми, розглянутим на пiдставi аналiзу
певних груп джерел. Найповніше вивчені письмовi джерела, насамперед, агiографiчна лiтература,
яка мiстить вiдомостi з iсторiї початкового етапу проникнення християнства у Херсонес. Специфiка
житiй як iсторичного джерела породила широкий спектр поглядiв на них — вiд абсолютної довiри
до викладених в них фактiв [Макарий 1994, 109—112]  до повного заперечення будь-якої їх iсторичної
цiнностi (I.Франко, Є.Голубинський, К.Харлампович) [Латышев 1906, 77—81; Шестаков 1908, 14—
25; Спиридонов 1914]. Критичний аналiз житiй святих єпископiв херсонських подано у творах В.В.Ла-
тишева [Латышев 1906; Латышев, Кекелидзе 1913]. Порiвнюючи рiзнi редакцiї житiй, вiн дiйшов
висновку, що в їх основу положено iсторичнi подiї, якi вiдбувалися у Херсонесi у IV ст. Головнi
положення його дослiджень визнані сучасними вченими.

Iншу групу джерел, що також часто використовує ться при вивченнi процесу християнізацiї
Херсонеса, становлять матерiали некрополя. Одержанi під час його розкопок данi про християнськi
поховання зiбранi у роботах М.I.Ростовцева [1914, 439—507], О.Л.Якобсона [1959, 250—260], В.Ф.Ме-
щерякова [1975, 104, 105], П.Д.Дiатропова [1986, 136, 142], В.М.Зубаря [1991, 9—18; 2000, 55—95].

У ходi дослiдження могильника та городища Херсонеса було виявлено ряд епiграфiчних пам-
’яток ранньохристиянського часу. Вони значно доповнюють вiдомостi про християнiзацiю цього
міста у ранньому середньовiччі. Їх описи та оцiнка увiйшли до праць багатьох дослiдникiв.

Аналiз перелiчених груп джерел є основою робiт з iсторiї проникнення та утвердження хрис-
тиянства у Херсонесi (В.Ф.Мещеряков, П.Д.Дiатропов, В.М.Зубар). Їх автори у своїх концепцiях
важливу роль вiдводять також пам’яткам ранньосередньовiчної християнської архiтектури, пов’язу-
ючи з їх появою початок масової християнiзацiї населення мiста. Але, незважаючи на визнання
значення цiєї групи джерел, їх аналiзу в згаданих творах немає.

У Херсонесi вiдкрито велику кiлькiсть рiзноманiтних та рiзночасових культових споруд — вiд
великих ранньовiзантiйських базилікальних комплексiв до малих каплиць, розмiщених у кожному
кварталi пiзньосередньовiчного Херсона. Значення цiєї категорiї пам’яток як iсторичного джерела
важко переоцiнити. Присутнiсть у Херсонесi вiзантійських за своєю природою споруд є доказом
сильного полiтичного впливу Вiзантiйської iмперiї на Херсонес. Оскiльки церкви будувалися знач-
ною мiрою за рахунок мiського бюджету, вони також є показником рiвня економiчного розвитку
мiста. Як громадськi споруди, призначенi прославляти та упроваджувати в широкi маси iдеї держав-
ної релiгiї, християнськi храми втiлювали “все технiчно та художньо передове для даного iсторичного
перiоду” [Якобсон 1959, 130]. По сутi вони були не тiльки iдеологiчними, але й культурними центра-
ми Херсонеса. Типи та форми херсонеських храмiв, якi склалися пiд впливом архiтектури рiзних
вiзантiйських центрiв, дозволяють простежити культурнi зв’язки Херсонеса. Таким чином, храмова
архiтектура Херсонеса являє собою надзвичайно iнформативну групу джерел з рiзних аспектiв його
iсторiї, i, передусiм, з iсторiї християнiзацiї мiста.
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Церковна архітектура ранньовiзантiйського Херсонеса в усi часи привертала до себе велику
увагу. Бiльш як за 170-лiтню iсторiю археологiчного дослiдження херсонеського городища накопи-
чено багато матерiалiв про храми мiста. За цей перiод у свiт вийшло чимало публiкацiй як про
окремi пам’ятки, так i про ранньовiзантiйську архiтектуру Херсонеса загалом. Багато проблем, що
пiднiмалися у цих працях, продовжують залишатися дискусiйними. Особливо значнi розбiжностi
викликають питання хронологiї вiдомих пам’яток. Так, однi й тi ж об’єкти  датуються часом вiд IV
до X ст. Потребує свого вирiшення також проблема генези ранньовiзантiйської архiтектури. Бiльшiсть
вiтчизняних дослiдникiв подiляють точку зору О.Л.Якобсона, який зробив висновок про малоазiйське
походження форм херсонеських храмiв  [Якобсон 1959, 183—188]. Однак надрукованi в останнi
десятилiття матерiали, що стосуються вивчення великої кiлькостi церков на територiї рiзних частин
Вiзантiйської iмперiї, дають змогу переглянути висновок О.Л.Якобсона. Спiвставлення херсонесь-
ких пам’яток з ранньовiзантiйськими аналогами допоможе також прояснити питання iнтерпретацiї
рiзних частин храмових комплексiв та реконструкцiї християнських обрядiв, що в них проводилися.

Розв’язання цих та iнших проблем допоможе розширити наше уявлення про процес
християнiзацiї Херсонеса, висвітлити деякi “темнi сторiнки” в його iсторiї та переглянути окремi
положення, що панують у науковiй лiтературi з даної тематики.

Зараз до ранньовiзантiйських християнських пам’яток архiтектури Херсонеса з певнiстю можна
вiднести 11 базилiк (Уваровська, Пiвнiчна, 1935 р., 1932 р., Захiдна, Базиліка на горбi, Базилiка в
базилiцi, базиліки № 17, і № 28, Схiдна, Базилiка Крузе), чотириапсидний храм та замiський неве-
ликий храм на територiї некрополя. Певно, кожна базилiка була центром цiлого культового комплек-
су як зі спорудами, сучасними їй, так i з пiзнiшими, що виникли у процесi її функцiонування1 .

Практично всi нинi вiдомi ранньовiзантiйськi херсонеськi храмовi комплекси й окремi храми,
за винятком двух базилiк (1932 i 1935 р.), вiдкритi та частково розкопанi у дореволюцiйний перiод
(О.А.Уваров, Одеське товариство iсторiї та старожитностей, Археологiчна Комiсiя, представником
якої був К.К.Косцюшко-Валюжинiч). Через недосконалу методику тогочасних розкопок значна час-
тина iнформацiї про дослiджуванi об’єкти, зокрема з питання їх датування, була втрачена. Так, зовсiм
не збереглися будь-якi археологiчнi матерiали для визначення часу будiвництва базилiк Пiвнiчної,
Схiдної, Крузе, № 17 i № 28. Однак, завдяки ряду спiльних рис з iншими базилiками Херсонеса
(архiтектурний тип, технiка мурування, деталi iнтер’єру) цiлком очевидно, що вони синхроннi з
рештою ранньосередньовiчних храмiв [Завадская 2000б, 78—79]. Результати дослiджень деяких з
них у 30—80-х роках дають можливiсть уточнити їх датування, а також встановити хронологiчнi
межi культового будiвництва у ранньому середньовiччi.

Найранiшою з вiдомих християнських споруд є храмик, пiзнiше перекритий Замiським
хрестоподiбним храмом. Згiдно з нумiзматичними знахiдками (монети Феодосiя I (379—395) та
Аркадiя (396—408)) [Домбровский 1993, 300], його побудували наприкiнцi IV — на початку V ст. За
монетами постюстинiанiвських випускiв визначається час спорудження центрального за своїм зна-
ченням херсонеського комплексу Уваровської базилiки, яка разом з хрещальнею виникла у перiод
приблизно з 70-х років VI ст. [Завадская 1997, 305]. Базилiка 1935 р., збудована на насипу “третьо-
го” шару, датується за керамiчними знахiдками та монетами з цього шару, а також iз засипу ям та
цистерн безпосередньо бiля неї. На їх пiдставi можна припустити, що базилiку спорудили не ранiше
середини — третьої чвертi VI ст. [Завадская 2000б, 80-81]. До цього ж перiоду, мабуть, належить і
Базилiка 1932 р., що також визначається за керамiчними та монетними знахiдками [Белов 1941,
222—225]. Примiщення, якi входили до комплексу обох базилiк, виникли трохи пiзнiше. На їх мiстi
пiд час побудови цих споруд були розмiщенi ями для розчину вапна та печi для його випалювання
[Завадская 2000б, 82]. Захiдна базилiка, розмiщена скраю пiвнiчно-захiдної частини городища, по-
будована на дiлянцi римського некрополя пiсля включення його у межi мiста внаслiдок будiвництва
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оборонних стiн не ранiше епохи Юстинiана I [Антонова 1963, 63; Завадская 1998, 327, 341]. Terminus
post quem Базилiки на горбi також визначається за монетами Юстинiана I з колодязя на пiвденний
схiд вiд неї та за ранньосередньовiчною керамiкою iз заповнення гончарної печi пiд її пiвнiчним
нефом [Завадская 1998, 336]. Раннiй комплекс Базилiки в базилiцi споруджено у другiй половинi VI
ст., не ранiше правлiння Юстiна II, монету якого знайдено пiд субструкцiєю мозаїки [Рыжов 1997,
74, 2; Завадская 2000б, 82]. Археологiчний матерiал з шарiв, рiвночасних з будiвництвом чотириап-
сидного храму, датує його часом не ранiше другої половини VI ст. [Кутайсов 1982, 162—164; Саза-
нов 1991, 67].

Отже, судячи з матерiалiв археологiчних дослiджень пам’яток ранньовiзантiйської архiтектури,
вони були спорудженi в один хронологiчний перiод. Масове будiвництво почалося, скорiш за все, в
епоху Юстинiана I i тривало протягом усього VI ст. Цей процес завершився у першiй половинi чи
навiть на початку VII ст. [Завадская 2000б, 83—84].

Побудова такої великої кiлькостi храмiв на територiї одного мiста протягом порiвняно коротко-
го часу не є чимось унiкальним. Масове християнське будiвництво в раннє середньовiччя мало мiсце,
наприклад, у Дiоклетiанополiсi (сучасне мiсто Хiсар, Болгарiя). Протягом V — початку VI ст. там
спорудили вісім базилiк, одна базилiка невеликих размiрiв функцiонувала з IV ст. Кожний район
цього єпископального центру мав свою парафіяльну церкву [Маджаров 1971, 37; Madjarov 1989,
2526—2537]. До другої половини IX ст. пiднесення культового будiвництва вiдзначено у болгарськiй
столицi Плiсці. До цього часу належать близько 20 храмiв, серед них дев’ять так званих “типових”
базилiк, аналогiчних за планом, розмiром i будiвельною технiкою [Георгиев 1987, 68].

Усi ранньосередньовiчнi храми Херсонеса, якi дiйшли до нас, функцiонували тривалий час.
Храми, якi збереглися до XIII—XIV ст., розмiщенi у схiднiй частинi городища. Базилiки на заходi
мiста (Захiдна базилiка, Базилiка на горбi, Базилiка в базилiцi) та на Пiвнiчному березi (Базилiки
1932 та 1935 р.), а також чотириапсидний храм були зруйнованi значно ранiше [Суров 1965, 137;
Беляев 1979, 116; Рыжов 1997, 298; Белов 1941, 231; Белов 1955, 276; Завадская 2000, 85—87]. За
нумiзматичними даними, а саме: скарбами з монетами випуску Василiя II (976—1025), це вiдбулося
в перiод з останньої чвертi X до першої чверті XI ст. Таким чином, не виключено, що їх загибель
стала наслiдком походу князя Володимира у 988 р. У пiздньовiзантiйський перiод на територiї
бiльшостi з них iснували вже iншi культовi будiвлi.

Херсонеськi базилiки мають мiж собою значну типологiчну схожiсть, що пiдтверджує їх
хронологiчну близькiсть, а також свiдчить про їх спільне походження. Спiвставлення мiсцевих храмiв
з аналогiчними спорудами iз iнших регiонiв допоможе вирiшити проблеми генези херсонеської
архiтектури, визначити  коло культурних зв’язкiв i впливiв. Отже, пошук архiтектурних паралелей є
одним iз найважливiших напрямiв у вивченнi ранньохристиянських пам’яток Херсонеса.

Абсолютно всi базилiки Херсонеса належать до еллiністичного типу, найголовнiшою рисою
якого було перекриття iз застосуванням крокв на вiдмiну вiд склепiнчастих базилiк схiдного типу
[Millet 1916, 16—92]. Цей факт дає змогу говорити про входження Херсонеса до сфери впливу вели-
кого регіону з центром у Константинополi, де переважала еллiністична базилiка (Егейське та Серед-
земноморське узбережжя Малої Азiї, Грецiя, Балкани, Кiпр, прибережнi райони Сирiї, Палестини,
Пiвнiчної Африки) [Полевой 1973, 24; Чанева 1968, 15; Хрушкова 1991, 185; Rott 1908, 27, 318;
Strzygowski 1903, 44—52; Papageorghiou 1986, 490—491; Duval 1989, 2746—2754; Barnea 1966, 334].

Одна з особливостей херсонеських базилiк — це їхнi в бiльшiй чи меншiй мiрi укороченi
пропорцiї, що були, вiрогiдно, вiдображенням загальної тенденцiї до скорочення довжини споруд у
V—VI ст. [Чанева 1968, 16—19]. Однак вiдмiни у пропорцiях мiж ними не можуть свiдчити на
користь рiзного часу їх спорудження, на що вказують приклади будiвництва вкорочених i бiльш
витягнутих базилiк в один перiод.
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Для базилiк Херсонеса характерна висунута у середнiй неф солея у виглядi невисокого помо-
сту. У двух базилiках — Уваровськiй та № 28 збереглися залишки амвонiв. Таке оформлення
передвiвтарного простору херсонеських базилiк, яке мало велике значення в лiтургiйном дiйствi,
повнiстю вiдповiдало зразкам константинопольської та грецької архiтектурних шкiл [Полевой 1973,
28, 30—31; Papageorghiou 1986, 493; Sodini 1989, 422—423]. Для порiвняння можна вiдмiтити, що
висунута солея не типова для базилiк Сирiї, центральних областей Малої Азiї, Закавказзя [Lassus
1947, 188, 207—209; Grabar 1968; Якобсон 1983, 85—94].

Усi херсонеськi базилiки спочатку мали одну виступаючу апсиду, напiвкруглу зсередини та
напiвкруглу чи п’ятигранну ззовнi. Згiдно з археологiчними даними та архiтектурними паралелями,
базилiки з обома видами апсид побудовано в один перiод. Популярнiсть п’ятигранної апсиди у
Херсонесi, скорiше, пояснюється його зв’язками з Малою Азiєю [Millet 1916, 182—184; Леквинадзе
1973, 176—177; Якобсон 1976, 198].

Серед базилiк Херсонеса особливо видiляється Базилiка Крузе, яка мала триконхiальну форму
апсиди. Таку ж апсиду мав храм у комплексi Уваровської базилiки. О.Л.Якобсон пов’язує цi споруди
iз сирiйською архiтектурою i датує їх появу не пiзнiше V ст. [Якобсон 1959, 190]. Але базилiкальнi
споруди з подiбним оформленням вiвтарної частини вiдомi й в пiзніший час. До них належить одна
з найближчих аналогій херсонеським пам’яткам — базилiка храмового комплексу св. Симеона в
Антiохiї VI ст. [Grabar 1946, 118—119, fig.55]. Судячи з того, що найчастiше храми з триконхiальною
апсидою були мартирiями [Grabar 1946, 102—119], можна припустити, що i аналогiчнi херсонеськi
споруди були об’єктами меморiального культу.

Належнiсть херсонеських базилiк до еллiнiстичного типу демонструє захiдна частина їхнього
плану. Всi вони мали нартекс, що був традицiйною рисою базилiк Константинополя, Грецiї, Балкан,
Егейського узбережжя Малої Азiї. Єдина базилiка у Херсонесi, Уваровська, мала атрiум з фiалом,
який призначався для ритуального обмивання [Delvoye 1962, 288]. Наявнiсть атрiума, зокрема у
базилiках Кiпру, Грецiї, Малої Азiї, розглядається як свiдчення впливу Константинополя
[Papageorghiou 1986, 492, 495].

Значне поширення базилiк з хорами у регiонах, де мав перевагу еллiнiстичний тип [Полевой
1973, 2—-26; Якобсон 1983, 40; Чанева 1968, 20; Barnea 1966, 337; Papageorghiou 1986, 493—494],
дає можливiсть з великою долею ймовiрностi припустити, що базилiки Херсонеса також могли мати
хори. Це пiдтверджується значною мiцнiстю фундаментiв їхнiх стiн та стилобатiв, а також вiдмiченим
фахiвцями фактом знаходження пiд час розкопок колон двох основних розмiрiв, меншi з яких могли
належати хорам [Бертье-Делагард 1893, 22; Якобсон 1959, 172; Белов 1938, 94].

Характерною рисою всiх базилiк Херсонеса є масове застосування мармурових деталей в їхньо-
му iнтер’єрi, зокрема колон, що подiляють наос на нефи [Якобсон 1959, 131—152]. Аналогічнi деталi,
як за стилем, так i за матерiалом, знайдено в багатьох регiонах Вiзантiйської iмперiї, i вони розгляда-
ються дослiдниками як безумовне свiдчення прямих контактiв окремих мiсцевостей з Константино-
полем [Хрушкова 1985, 93; Димитров 1967, 41; Megaw 1974, 68; Biernacki 1997, 72, 79; Duval 1989,
2783—2789]. Багато аналогiй серед вiзантiйських пам’яток знаходять також мозаїчнi пiдлоги херсо-
неських базилiк [Якобсон 1959, 222—247; Цветковиh-Томашевиh 1978, 29—32; Kessiakova 1989,
2554—2556; Russell 1989, 1625—1635; Campbell 1988, 87, 88, 99,100].

Судячи з архiтектурних залишкiв херсонеських ранньосередньовiчних храмiв, можна зробити
висновок про застосування у культовому будiвництвi мiста змiшаного мурування [Якобсон 1959,
186]. Чергування шарiв каменю та цегли (opus mixtum) характерне для столичної архiтектурної школи
i зустрiчається як у храмах Константинополя, так i на територiї, що зазнавала його сильного впливу,
—— на Балканах, у Грецiї, в захiднiй частинi Малої Азiї, в Абхазiї [Бобчев 1961, 154—201; Овчаров
1982, 68—70; Леквинадзе 1972, 311; Леквинадзе 1973, 172, 174, 177; Хрушкова 1985, 88—91].
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Таким чином, розглянуті композицiйно-типологiчнi та будiвельнi характеристики
ранньосередньовiчних храмiв Херсонеса не залишають сумнiвiв вiдносно приналежностi наших
пам’яток до ранньовiзантiйської християнської архiтектури. Акцентуючи увагу на засадних харак-
теристиках, можна зробити висновок, що для будiвничих херсонеських храмiв головним орiєнтиром
у виборi архiтектурних форм була, насамперед, столична архiтектурна школа, що поширила свiй
вплив на значну територiю Середземномор’я та Причорномор’я. Це проявилося як в еллiнiстичному
типi, який визначив вигляд усiх херсонеських базилiк, так i в декоративному оформленнi їхнiх
iнтер’єрiв, у будiвельнiй технiцi та в лiтургiйному улаштуваннi.

Крiм столичних рис, херсонеська архiтектура увiбрала в себе також елементи iнших
регiональних шкiл. До них вiдносяться, наприклад, триконхiальнi апсиди, близькосхiдне, сирiйське
походження котрих пiдкреслював О.Л. Якобсон [Якобсон 1959, 190]. Невеликi купелi у апсидi чи
нишi, якi можна спостерiгати в хрещальнях Захiдної базилiки та Базилiки в базилiцi, також пов’язу-
ються iз сирiйською традицiєю [Dufay 1989, 648—649].

До свiдчень малоазiйського впливу належать п’ятиграннi апсиди деяких херсонеських базилiк.
Скорiш за все, архiтектурним зв’язкам саме з Малою Азiєю Херсонес зобов’язаний хрестоподiбними
спорудами у виглядi як самостiйних храмiв (Замiський, Захiдний замiський, № 19 та № 27), так i
прибудов до Захiдної та Схiдної базилiк [Якобсон 1959, 205]. Ранньосередньовiчнi паралелi дозво-
ляють припустити, що прибудови херсонеських базилiк можуть бути вiднесені до перiоду близького
до спорудження самих базилiк (приблизно з VII по IX ст.) [Якобсон 1983, 58; Брунов 1935, 447; Rott
1908, 318; Grabar 1946, 154—157] .

Найближчi аналогiї чотириапсидному храму дають ранньосередньовiчнi тетраконхи Закав-
каззя (Дзвелi-Гавазi, Кашветський храм та iн.), що, можливо, визначає напрям пошуку його джерел
[Амиранашвили 1950, 112; Хрушкова 1991, 188; Якобсон 1970, 45].

Таким чином, формування ранньохристиянської архiтектури Херсонеса проходило пiд впли-
вом рiзних регiональних шкiл при домiнуваннi столичних канонiв. Однак цей процес не був про-
стим копiюванням iноземних форм, якi, набували мiсцевої специфiки та були максимально присто-
сованими до тогочасних потреб і умов. У результатi з’явилася невелика локальна архiтектурна група
пам’яток, головним чином базилiк, схожих мiж собою як у початкових формах, так i в наступних
перебудовах.

Порiвняльний аналiз найважливiших груп джерел з iсторiї становлення християнської iдеологiї
в Херсонесi, серед яких також i розглянутi пам’ятки культової архiтектури, дозволяє намiтити основнi
етапи проникнення, поширення та утвердження там християнства.

Знайомство херсонеситiв з християнським ученням цiлком могло вiдбутися вже у першi столiття
н. е. Цьому сприяли iнтенсивнi торгово-економiчнi зв’язки мiста з рiзними областями Римської iмперiї
та, передовсiм, з Малою Азiєю [Кадеев, Сорочан 1989], де християнство мало значне поширення.
Немає також достатнiх пiдстав виключати можливiсть перебування у Херсонесi в цей час засланих
християн, зокрема святого Климента [Бертье-Делагард 1893, 58—63; Шестаков 1908, 14—15; Меще-
ряков 1975, 101; Диатропов 1986, 128; Завадская 2000а, 181]. Однак, серед мiського населення тодi
нова вiра ще не дiстала визнання, про що свiдчить повна вiдсутність будь-яких християнських пам-
’яток I—III ст. Тим часом у релiгiйному життi тут, можливо, менш iнтенсивно, нiж у центральних
областях, вiдбувалися такі ж процеси, що пiдготували ґрунт для поступового утвердження монотеї-
стичної iдеологiї у формi християнства [Соломоник 1973; Мещеряков 1980, 8—14; Кадеев 1996,
149—165; Зубарь 1982, 58, 62; Зубарь 1991, 23].

Основним джерелом з iсторiї поширення християнства у Херсонесi на ранньому етапi є житiя
єпископiв херсонських [Латышев 1906], iсторична основа яких визнається практично всiма сучас-
ними дослiдниками. Але деякi суперечностi мiж текстами рiзних версiй житiй та невiдповiднiсть
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наведених у них фактiв iсторичнiй ситуацiї першої чвертi IV ст. викликали сумнiв у правильностi
вiднесення описаних подiй до цього часу. На думку К.Цукермана, вони мали мiсце протягом бiльш
тривалого перiоду [Цукерман 1994, 546—547; Завадская 2000а, 179—181]. Еферiя, попередника єпис-
копа Капiтона, вiн ототожнює з херсонеським єпископом, учасником II Вселенського собору 381 р.,
а дiяльнiсть трьох єпископiв, якi перебували у Херсонесi до Еферiя, вiдносить до другої та третьої
чвертi IV ст. [Цукерман 1994, 548—549]. До цього часу тут проповiдував єпископ Василей, за якого,
згiдно з житiями, у мiстi вже були окремi християни [Латышев 1906, 8—9, 19].

У першiй половинi IV ст. кількість християн у Херсонесi була незначною. Писемнi джерела
фiксують окремi випадки навернення у християнство за попередникiв Еферiя [Латышев, Кекелидзе
1913, 84]. У першiй половинi 70-х років, згiдно з епiграфiчним джерелом, у Херсонесi перебував
загiн балiстарiїв [Айбабин 1999, 53]. К.Цукерман ототожнює його зi “всесильним воїнством”, що
прибуло в мiсто при Еферiї [Цукерман 1994, 558; Латышев, Кекелидзе 1913, 85]. Посилення iмперської
влади, безумовно, сприяло змiцненню християнської громади Херсонеса, яка саме за єпископа Еферiя
оформлюється в єпархiю. Але навряд чи можливо припускати значне збiльшення її чисельностi в
цей перiод. Язичництво серед мiського населення, як i в рядi областей iмперiї [Успенский 1996, 72—
102], зберiгало мiцнi позицiї. Антиязичницька кампанiя почалася лише в епоху Феодосiя I [Васильев
1998, 139; Кулаковский 1996, 105—109]. Проведення iмперської полiтики щодо утвердження хрис-
тиянства активно розпочалося у Херсонесi, напевно, за єпископа Капiтона. I хоча християнство в
останнiй чвертi IV ст. залишалося релiгiєю меншостi населення, певне зростання християнської
громади, яка перебувала пiд захистом мiсцевої провiзантiйської влади та вiйськових, звичайно ж,
вiдбувалося. До другої половини IV — початку V ст. належать першi датованi християнськi похован-
ня [Ростовцев 1914, 439—486; Мещеряков 1975, 104—105; Диатропов 1986, 137; Айбабин 1999, 52;
Сорочан, Зубарь, Марченко 2000, 173, 200]. Значення та вплив єпископа у мiстi зросли. Дiяльнiсть
Капiтона в цих умовах ознаменувала початок нового етапу в процесi християнiзацiї Херсонеса, про-
ведення якої стає державною полiтикою [Завадская 2000а, 183—184].

Наприкiнцi IV — у першiй половинi V ст. християнська громада у Херсонесi спiвiснувала з
прихильниками язичницьких культiв та iудаїзму. До того ж часу можна вiднести функцiонування
iудейської синагоги, залишки якої знайдено пiд Базилiкою 1935 р. [Завадская 1996, 100—101, 104;
1999, 56; Соломоник 1973, 15; Оверман, Макленнан, Золотарев 1997, 58—60; Айбабин 1999, 84]. Її
руйнування у другiй половинi V ст., скоріш за все, сталося з полiтичних причин i було зумовлене
зростаючим впливом християнства [Завадская 2000а, 187—188].

Нинi вiдомо не так уже й багато джерел з iсторiї християнства в Херсонесi у V — першiй
половинi VI ст. Однак на їх основi можна говорити про те, що вже в цей перiод церковна органiзацiя
мiста являла собою значну суспiльно-полiтичну силу, а християнськi iдеї неухильно поширювалися
серед мiсцевих мешканцiв [Завадская 2000а, 188—190].

Не виключено, що з останньої чвертi IV ст. у Херсонесi почали споруджувати християнськi
храми, незважаючи на вiдсутнiсть їхнiх архiтектурних залишкiв сьогодні. Як свiдчать житiя, храмо-
ве будiвництво велося за Еферiя (синаксарна стаття) та Капiтона [Латышев 1906, 11, 19; Латышев,
Кекелидзе 1913, 87—88]. Вiд церков IV—V ст. збереглося кiлька скульптурних груп [Айналов 1927;
Колесникова 1974]. До початкового етапу культового будiвництва можна вiднести тiльки невеликий
храм на територiї некрополя, який мiг бути побудований в перiод рубежу IV—V ст. Група вiдомих
ранньовiзантiйських церков другої половини VI — початку VII ст. умовно належить до другого ета-
пу християнського будiвництва у Херсонесi.

Спiльнi риси з херсонеськими мають базилiки, що вiдкритi на Мангупi, Эскi-Керменi та в
Партенiтi. Композицiйна i технiчна схожiсть цих споруд, особливо на ранньому етапi їх iснування,
пiдтверджує думку про їхнiй генетичний зв’язок i хронологiчну близькiсть [Якобсон 1940, 212—216,
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219; 1959, 195—197]. Центром поширення християнства на територiї Пiвденно-Захiдного Криму
був Херсонес — провiдник вiзантiйської полiтики на пiвостровi. Саме вiн i став iнiцiатором та вико-
навцем храмового будiвництва в окремих пунктах Кримської Готiї, яка у церковно-адмiнiстративному
планi входила до складу Херсонеської епархiї протягом другої половини VI — першої половини VIII
ст. [Якобсон 1959, 40; Айбабин 1999, 208].

Ранньосередньовiчнi базилiки Херсонеса функцiонували кiлька столiть. В епоху так званих
“темних вiкiв” жодна з них не була занедбана. Швидше за все, саме в цей перiод базилiки добудову-
валися новими спорудами i перетворювалися на центри окремих культових комплексiв. Цей факт
свiдчить про збереження та поступове посилення позицiй мiсцевої церковної органiзацiї в VII—VIII
ст. i пiдтверджує висновок дослiдникiв про вiдсутнiсть пiдстав говорити про глибоку соцiально-
економiчну кризу в Херсонесi у той час [Романчук 1972, 42—51; Сорочан 1995, 115—116; Зубарь,
Сорочан 1998, 125—126; Айбабин 1999, 164—170]. Звинувачення херсонеситів у “язичницьких нра-
вах” з боку папи Мартiна навряд чи варто розумiти буквально. Скорiш за все, таким чином вiн
визначив не релiгiйну ознаку мешканцiв Херсону, а лише їх жорстоке ставлення до себе. Про це
свiдчать слова, логiчно зв’язанi з фразою про “языческие нравы... живущих здесь”, а саме: “они не
имеют совершенно никакой человечности, кою природа людей даже среди самих варваров постоян-
но обнаруживает в нередко [проявляемом] ими сострадании” [Бородин 1991, 179].  Отже, в контекстi
листа папи Мартiна “язичницькi нрави” можливо розглядати лише як синонiм нелюдяностi.

Пiдбиваючи пiдсумки дослiдження iсторiї християнiзацiї Херсонеса можна зробити такий
висновок. Незважаючи на порiвняну вiддаленiсть вiд центральних областей Вiзантiї, мiсто перебу-
вало у сферi її iнтересiв та постiйного впливу. Тому цiлком закономiрно, що процеси у суспiльно-
полiтичному життi всiєї iмперiї знайшли своє вiдображення i в iсторiї Херсонеса. До таких процесiв
належить поступове перетворення християнства на монопольно панiвну iдеологiю. В серединi —
другiй половинi VI ст. християнiзацiя населення Херсонеса досягає найвищого ступеня. Безумовно,
побудова численних храмiв диктувалася, насамперед, прагненням вiзантiйської адмiнiстрацiї поши-
рити вплив церкви та змiцнити владу iмперiї у цiй вiддаленiй, але стратегiчно дуже важливiй областi.
Однак необхiдно враховувати i той факт, що таке масове християнське будiвництво не могло не
визначатися також внутрiшнiми потребами мiської общини. Судячи з кiлькостi великих церков, роз-
ташованих по всьому мiсту, чисельність їхніх парафіян повинна була бути досить значною. Скорiше
за все, у другiй половинi VI — на початку VII ст. вони становили бiльшiсть мiського населення.
Таким чином, iмперська полiтика християнiзацiї, що активно проводилася протягом ряду столiть,
загалом досягла своєї мети. Християнство у ранньовiзантiйському Херсонесi (Херсонi) здобуло пе-
ремогу.
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