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Modern Sudak is a small picturesque town on the southwestern coast of the Crimean Peninsula, which according 

the legends of the 13th century arose in 212 AD. In written sources the town of Sudak is mentioned under various names: 

in Greek — Sugdea; in West European — Soldaia; in Persian, Arabian, and Turkish — Sugdak; in Old-Russian — Surozh. 

Modern name of the town is close to the eastern forms, as well as to the initial toponym, originating from Old-Iranian 

word “sugda” (translated as pure or holy). Sudak, its stormy history and monuments are being mentioned for the �rst time 

on the pages of a printed source only in 1595, when in Cologne were published travel notes of Martin Bronevsky, mes-

senger of the king Stephen Batoriy to the Crimean Khan Muhammad-Girai in the beginning of 1578.

Favorable geographical location in one of the most spacious and generous valleys of Taurica, with convenient bay 

protected from steppes with rock masses caused fast settling of the locality, and from ancient times attracted atten-

tion. Greek colonists started to develop the peninsula’s coast already since the 7th century A. C. Within the territory of 

Сучасний Судак — невелике мальовниче місто на південно-західному узбережжі Кримського півострова, що, 

як свідчать перекази XIII ст., виникло ще 212 року. У писемних джерелах місто Судак згадується під різними назвами: 

у грецьких — Сугдея; в західно-європейських — Солдайя; у перських, арабських і турецьких — Сугдaк; у давньо-

руських — Сурож. Сучасна назва міста близька до східних форм, а також до початкового топоніма, що походить від 

давньоіранського слова «сугда» (в перекладі — чистий або святий). Місто Судак, його бурхлива історія та пам’ятки 

вперше згадуються на сторінках друкованого видання лише у 1595 році, коли в Кельні були видані подорожні нотатки 

Мартина Броневського — посланця короля Стефана Баторія до кримського хана Мухаммед-Гірея на початку 1578 

року.

Bигідне географічне розташування в одній з найбільш просторих і родючих долин Таврики, із зручною бух-

тою, захищеною від степу гірськими масивами, сприяло заселенню місцевості та з давніх-давен привертало до себе 

the mountain Crimea then lived primitive Taurus tribes. Within Sudak’s vicinity are known numerous monuments of the 

Taurican culture: settlings, burial ground places of stone boxes, sanctuaries, ritual steles — menhirs.

Among numerous and various architectural monuments of Crimea the most impressive one is the fortress. Despite 

destructions, the integral defense system of a medieval town can be traced down in all details. By its size, power, pic-

turesque location and �rst of all preservation, it surpasses other forti�cations which have preserved along the Black sea 

coast. Absence of modern housing system advantageously highlights the uniqueness of the monument and furthers 

carrying out of the large-scale archaeological and investigations. The Sudak fortress is of great interest also as a cultural 

monument of international signi�cance. It deserves a careful attention of all those who strive to get acquainted with the 

past of the South of our country.

Studying of the fortress, history of the town, and its immediate surrounding has become the subject of scienti�c 

research of the numerous groups of the scientists and simply antiquity fanciers. According to the order of the �rst governor 

of Novorosia G. Potiomkin was commenced work on investigation of the history of the Genoese settlings in the Crimea. 

Thus, Gasparo Luigi Oderico presented Catherine the IInd a self-made manuscript which was published already in 1792. 

On several pages there was a brief review of history and monuments of the Genoese Soldaia. It was the �rst research of 

the history of Genoese presence in the Black sea basin.

Considerable contribution into research of the archeological monuments of Sudak was made by the members 

of the Odessa Community on the History and Antiquities, at which a circle of the Crimean antiquity researches was 

formed. A signi�cant event became discovery of marginal notes of Sugdeia Sinaxarion, which has shed the light on 

previously unknown pages of the history of a town in the 3rd — 15th centuries. Publication of sources, as well as other 
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Емблема Судацької фортеці

Emblem of the Sudak fortress

Запис на полях  
Сугдейського синаксаря  

про дату заснування міста

The marginal notes  
of Surozh Sinaxarion  

on the date of towns foundation

Цитадель Судацької фортеці. 
Погляд з вершини Фортечної гори

The citadel of Sudak fortress. 
View from the top of Fortechna hill

Титульна сторінка першого  
друкованого видання, де в записках 

М. Броневського згадується про Судак

The title of the �rst printed publication  
where Sudak is mentioned  

in the notes of M. Broniewsk

Голова Фавна. Накладка на скриньку. 
Римська епоха. З розкопок  

портової частини Судацької фортеці

The head of Faun. Strap on a box. 
Roman epoch. From the excavations  

of the dock part of Sudak fortress
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The Sudak fortress. General overview
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увагу. Греки-колоністи почали освоювати узбережжя півострова ще з VII ст. до н. е. На території гірського Криму в 

той час проживали первісні племена таврів. У найближчих околицях Судака розташовані численні пам’ятки тавр-

ської культури: поселення, могильники з кам’яних ящиків, святилища, ритуальні стели — менгіри.

Cеред численних і різноманітних архітектурних пам’яток Криму найбільше враження справляє фортеця. Цілісна 

оборонна система середньовічного міста простежується, незважаючи на руйнування, в усіх деталях. Розмірами, 

могутністю, мальовничим розташуванням і насамперед збереженням вона перевершує інші укріплення, що зали-

шилися вздовж узбережжя Чорного моря. Відсутність сучасної забудови вигідно підкреслює унікальність пам’ятки 

і сприяє проведенню широкомасштабних археологічних досліджень. Судацька фортеця становить значний інтерес 

і як пам’ятка культури міжнародного значення. Вона заслуговує на пильну увагу всіх, хто прагне пізнати минуле пів-

денних теренів нашої країни.

Вивчення фортеці, історії міста і його найближчої округи стало предметом наукових досліджень цілої плеяди 

учених і просто любителів старовини. Ще за наказом першого губернатора Новоросії Г. Потьомкіна було розпочато 

роботу з дослідження історії генуезьких поселень у Криму. Так, Гаспаро Луїджі Одеріко підніс Катерині II рукопис 

своєї праці, яку було надрукувано вже 1792 року. На кількох сторінках коротко подавався огляд історії і пам’яток 

генуезької Солдайї. Це було перше дослідження історії генуезької присутності в басейні Чорного моря.

Значний внесок у вивчення археологічних пам’яток Судака зробили члени Одеського товариства історії і 

старожитностей, навколо якого сформувалося коло дослідників кримської старовини. Знаменною подією стало 

відкриття приписок на полях Сугдейського синаксаря, що висвітлювали раніше невідомі сторінки історії міста ІІІ — 

ХV ст. Публікації середньовічних документів, а також інші роботи, що з’явилися на сторінках «Записок» Одеського 

works which appeared on the pages of the Notes by Odessa 

Community in the second half of the 19th century evoked 

interest to protection of the antiquities’ remains in Sudak. In 

1868 the Community solicited for transfer under its protec-

tion of the fortress’ remains territory of which was used then 

for cattle grazing and was pulled down for building stones. 

Thence the Odessa Community annually assigned consid-

erable means for repairs of the most damaged parts of the 

forti�cations. Sudak was regularly mentioned on the pages 

of the Community’s meeting minutes, as well as reports on 

inspection trips. Special contribution as to the protection of 

the Sudak Fortress was made by O. L. Bertie-Delagarde who 

constantly kept an eye on the monument’s preservation, 

quality of repair works, as well as assigned his own assets 

for their execution.

The most complete narrative of Sudak’s history prior to 

the Turkish conquest in 1475 became the “Historical News on 

Surozh” by V. G. Vasylievsky, which in many aspects have not 

lost their importance to the present day. A noted Russian 

товариства у другій половині ХІХ ст., пору-

шили інтерес до збереження чудових пам’яток 

старовини в Судаку. 1868 року Товариство клопо-

талося про передачу під його охорону залишків 

фортеці, територію якої місцеві жителі тоді вико-

ристовували для випасу худоби, а мури та 

башти розбирали на будівельне каміння. Відтоді 

Одеське товариство щорічно виділяло значні 

кошти на ремонт найбільш пошкоджених діля-

нок укріплень. Судак регулярно згадується на 

сторінках протоколів засідань Товариства, а 

також звітів про інспекційні поїздки. Особливий 

внесок у справу збереження Судацької фортеці 

зробив О. Л. Бертье-Делагард, який постійно 

стежив за збереженням пам’ятки, якістю ремонт-

них робіт, а також надавав власні гроші на їх 

проведення.

Найповнішим викладом історії Судака до 

періоду турецького завоювання в 1475 році стали 

Byzantine Empire expert, when studying the hagiographical monument of the 8th — 9th century “The Lives of the Saint 

Stephen of Surozh”, studied the issue on appearance and early history of the town and extended chronological frame-

work of its existence till the Roman epoch.

Historical and archeological investigation in Sudak became especially active in 1920 s. O. Fomin, Y. Gotie, M. Protasov, 

O. Skrzhynska, O. Polkanov, E. Weimarn and other took part in it. Starting from 1965, the “Ukrprojectrestavratsia” institute 

has been carrying systematic historical and architectural investigation of the Sudak Fortress, which for a long time was 

controlled by E. Lopushynska. As a result of spade work was compiled large, as to its scope, package of scienti�c and 

research and design documentation. This enabled in 1969 to commence unprecedented restoration works, thanks to 

which today the forti�cation ensemble of the Sudak Fortress of the second half of the 14th — 15th century is practically 

reconstructed to the full.

Regular archeological investigations of Sudak were carried out by the Institute of Archeology of Ukraine: in 1965–1975 

under guidance of M. Frondzhulo, and in 1977–2001 of the doctor of historical sciences I. Baranov. The works were in the 

�rst line of pre-restoration character and preceded design works. As restoration works’ task was, in the �rst line, to restore 

the forti�cation ensemble of Genoese time, the archeological investigation were concentrated along defense line of the 

Sudak Fortress. Gained results made to reconsider the concept on defense system elaboration during Genoese period 

elaborated by the researches in 20s. For hundreds meters were discovered foundations of the walls which preceded the 

Genoese ones. Dynamics and chronology of numerous reconstruction and restorations of the defense system from the 

9th to the 15th century have been investigated. In 1986 a unique discovery was made: two fragments of marble decrees in 

Greek dated, as to their paleographic features, with the 3rd — 4th centuries.

Олександр Бертьє-Делагард (1842–1920)

Alexander Bertie-Delagarde (1842–1920)

Види Судака і Судацької фортеці  
на фотолистівках початку ХХ ст.

View of Sudak and Sudak fortress  
on the photos of the beginning  

of 20th century

Аерофотознімок Судацької фортеці. 
Вигляд з південного сходу

The photo of Sudak fortress taken from air. 
View from the south-east

Зображення генуезьких будівельних 
плит у виданні Луїджі Одеріко 1792 р.

The image of Genoese building slabes  
in the publication by Luigi Oderiko 1792

Титульна сторінка першої публікації 
приміток на полях Сугдейського синаксаря. 
1863р. Записки Одеського товариства історії і 
старожитностей

Title page of the �rst publication of notes on 
the page border by Sugdeia Sinaxarion. 1863. 
Notes of the Odessa community of history and antiquities

План Судацької фортеці 1771 р., укладений підполковником Фішером

The blueprint of Sudak fortress of 1771, concluded by lieutenant colonel Fisher
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«Історичні відомості про Сурож» В. Г. Васильєвського, які багато в чому не втратили свого значення до 

нашого часу. Відомий російський візантиніст, досліджуючи агіографічну пам’ятку VІІІ — ІХ ст. — «Житіє 

св. Стефана Сурожського», вивчав питання про виникнення та ранню історію міста і розширив хроноло-

гічні рамки його існування аж до римської епохи.

Історико-археологічні дослідження в Судаку особливо активізувалися у 1920-ті роки. В них брали 

участь О. Фомін, Ю. Готьє, М. Протасов, О. Скржинська, О. Полканов, Є. Веймарн та ін. З 1965 року інститут 

«Укрпроектреставрація» проводить у Судацькій фортеці систематичні історико-архітектурні дослідження, 

якими довгий час керувала Є. Лопушинська. В результаті копіткої праці було зібрано величезний за масш-

табами пакет наукової та науково-проектної документації. 1969 року це дало можливість розпочати 

безпрецедентні реставраційні роботи, завдяки яким на сьогодні практично повністю відновлено форти-

фікаційний ансамбль Судацької фортеці другої половини ХІV — ХV ст.

Регулярні археологічні дослідження в Судаку здійснював Інститут археології України: у 1965–1975 

роках — під керівництвом М. Фронджуло, а в 1977–2001 роках — доктора історичних наук І. Баранова. Роботи 

мали дореставраційний характер і передували проектним роботам. Оскільки завданням реставраційних 

робіт було, перш за все, відтворення фортифікаційного ансамблю генуезького часу, археологічні дослі-

дження були сконцентровані уздовж оборонної лінії Судацької фортеці. Отримані результати змусили 

The expedition researched the internal fortress’ building. 

The regular housing system on the north hill of the Fortechna 

mountain appeared at the beginning of the 8th century. Among 

important structures of the Genoese period studied during that 

time it is necessary to point out the structure of the Catholic cathe-

dral in the central part of the settlement’s central site. I. Baranov 

considered it possible to combine with that building a fragment 

of the Latin inscription of the 14th — 15th century mentioning the 

Cathedral of the Blessed Virgin Mary discovered at the beginning 

of the century among ruins of the barracks of the Russian garrison 

of the 18th century which were located not far from it.

At the main gaits of the Genoese Soldaia was investigated 

a large two-storied public building. In the process of excavations 

its purpose was interpreted di®erently. In design and restoration 

documentation it was called a corps de garde or a building for the 

guards; in archeological report, through dubiously large number 

of coins which were discovered here, a custom house. However, 

based on architectural features it is only one of all pretending to the 

role of the municipal council — Logia communalis, known under 

переглянути концепцію, розроблену дослідниками ще у 20-ті роки ХХ ст. про те, що 

оборонна система цілком сформувалася в генуезький період. На відстані сотень метрів 

були відкриті фундаменти тих стін, що передували генуезьким. Досліджено динаміку і 

хронологію численних реконструкцій і перебудов оборонної системи з ІХ по ХV ст. 1986 

року було зроблене унікальне відкриття: виявлені два фрагменти мармурових декретів 

на грецькій мові, датованих за палеографічними особливостями ІІІ — ІV ст.

Була досліджена також внутрішня фортечна забудова. Як з’ясувалося, регулярна 

житлова забудова на північному схилі Кріпосної гори з’явилася на самому початку VIII ст. 

Серед споруд генуезького періоду, вивчених за цей час, необхідно відзначити будівлю 

католицького собору в центральній частині городища. І. Баранов визнав за можливе 

пов’язати з цією спорудою фрагмент латинського напису ХІV — ХV ст. зі згадкою храму 

Пресвятої Діви Марії, виявленого на початку століття серед руїн казарм російського 

гарнізону ХVIII ст., що знаходились неподалік.

Біля головних воріт генуезької Солдайї досліджено велику двоповерхову гро-

мадську будівлю. В процесі розкопок її призначення інтерпретувалося по-різному. У 

проектно-реставраційній документації споруда названа кордегардією або будівлею 

для міської варти, в археологічному звіті через велику кількість монет, що були тут 

виявлені, — міською митницею. Проте, беручи до уваги архітектурні особливості, ця 

споруда єдина з відомих претендує на роль будинку міської ради — Logia communalis, 

the Genoese documents of the 15th century. Besides, during investigation of 1984, 1989 and 1992 have been discov-

ered new Latin epigraphic monuments.

Starting from 2002, within the territory of the settlement investigations have been continued by the expedition 

of the St. Sophia of Kyiv, National Conservation Area jointly with the Crimean Branch of the Institute of Archeology 

at the National Academy of Sciences of Ukraine. Currently investigations are concentrated on the citadel and in the 

area of the Cathedral of the Blessed Virgin Mary. Outside of the vallum were digged out remains of a bath of the 14th 

century, underwater archeological investigation within the area of water of the fortress bay Lymena-Kale was carried 

out. As a result of investigations, was obtained reach, and which is more important diverse material characterizing 

the activity of a commercial port, mainly, of Byzantine period of the 7th — 12th centuries. Particular place among �nd-

ings belongs to the large collection of plumbic suspension seals, which, as have been clari�ed lately, directly related 

to the commercial activity. Interest to the history of the Middle Age Sugdeia was shown and is being shown by the 

foreign experts. Thus, in 1965 in Athens was published a text of Doctor Dissertation of a Greek researcher M. Pelikidis-

Nistazopulo dedicated to the review of the Sugdeia history of the 12th — 15th centuries. Aspects of Genoese presence 

in the southern Black Sea region are being touched quite often in the works of the French historian Michele Balar. In 

his summary as to the history of the Genoese trade are given previously unknown data from documentary sources 

on the history of the Soldaia in 1365–1410 from the State archive of Genoa, primarily massarium.

Thus, large as to their scope, materials are being accumulated now enabling to trace down the process of 

the town’s origin and development from the 3rd to the 18th centuries. Based on the facts, in general its history 

looks as follows.

Католицький собор Пресвятої Діви Марії у генуезькій Солдайї. Варіант реконструкції І. Баранова

Cathedral of the Blessed Virgin Mary in the Genoese Soldaia. Variant of reconstruction by I. Baranov

Будинок з комином. За припущенням — 
будівля міської ради (Logia communalis)  
генуезької Солдайї. Варіант реконструкції І. Баранова

The house with a �replace. Possibly — 
a building of the city council (Logia communalis)  
of the Genoese Soldaia. Variant of reconstruction by I. Baranov

Полив’яний столовий посуд. 
Середина ХІV ст.

Glaze household dishes. 
Middle of 14th century

Розкопки приміщення  
з піфосами ІХ — Х ст. 
поблизу головних воріт фортеці

The excavation of a chamber with piphoses  
of 9th — 10th century near the main gate 
of the fortress

Вапнякова модель християнського  
храму ХІІ — ХІV ст.

Limestone model of a Christian temple  
of 12th — 14th century

Руїни католицького собору Пресвятої Діви Марії. Сучасний стан

Ruins of the cathedral of the Blessed Virgin Mary. Present state
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відомої за генуезькими документами ХV ст. Окрім цього, під час досліджень 1984, 1989 і 1992 років були виявлені 

нові латинські епіграфічні пам’ятки.

З 2002 року дослідження на території городища продовжувались експедицією Національного заповідника 

«Софія Київська» спільно з Кримською філією Інституту археології НАНУ. Роботи в даний час зосереджені в цитаделі 

і в районі храму Пресвятої Діви Марії. За межами кріпосних стін розкопано руїни лазні ХІV ст. З 1987 року постійно 

проводяться підводні археологічні дослідження в акваторії кріпосної бухти Лимена-кале. В результаті досліджень 

отримано багатий, різноманітний матеріал, що характеризує діяльність торгового порту, переважно візантійського 

періоду VІІ — ХІІ ст. Особливе місце серед знахідок займає велика колекція свинцевих підвісних печаток, які, як 

з’ясувалося останнім часом, мали відношення до торгової діяльності. Зацікавленість історією середньовічної Сугдеї 

виказували і виказують також закордонні фахівці. Так, у 1965 році в Афінах опубліковано текст докторської дисерта-

ції грецької дослідниці М. Пелікидіс-Ністазопуло, присвяченої огляду історії Сугдеї ХІІ — ХV ст. Аспектів генуезької 

присутності в Північному Причорномор’ї часто торкаються роботи французького історика Мішеля Балара. У 

його узагальнюючій роботі з історії генуезької торгівлі наводяться раніше невідомі дані документальних дже-

рел з історії Солдайї в 1365–1410 роках з Державного архіву Генуї, переважно массарій.

Отже, нині вже накопичені величезні за обcягом матеріали, що дозволяють прослідкувати процес виник-

нення і розвитку міста з ІІІ по ХVІІІ ст. На підставі цих фактів, у загальних рисах його історія виглядає таким чином.

Згідно з середньовічною легендою, фортеця Сугдея заснована в 212 році н. е. На початку III ст., за правління 

царя Савромата II, майже весь гірський Крим входив до складу Боспорського царства. Для контролю за великою 

територією царства і боротьби з піратством було засновано кілька пунктів, де дислокувалися загони боспорських 

During the antique epoch and Middle Ages the Greek culture was 

actively in¯uencing nationalities, which were changing in the Crimea one 

after the other. At the end of the antique period almost the whole popula-

tion of the Southern Black Sea area, irrespective of its ethnical identity, has 

strongly adopted main features of the Greek culture and started to appre-

hend written Greek language as the language of culture and education.

According to the Middle Ages legend, the fortress Sugdeia was founded 

in 212. At the beginning of the 3rd century, during reign of Savromat the 

IInd, almost the hall mountain Crimea belonged to the Bosporan Kingdom. 

In order to control the large territory and �ght maritime banditry several 

points were formed, where detachments of Bosporus warriors were stationed. 

Probably, Sugdeia was one of such points. To the fact, that in place of Sudak 

existed late-antique forti�cation, testify several tens of coins of Bosporan 

kings of the 3rd — 4th centuries discovered within the settlement’s territory; 

and inscription from Sudak found in 1986 to the fragment of marble decree 

in Greek, in which text Farnak was twice mentioned, a Bosporan anthrop-

onym. The authors of the �rst edition reconstruct in the inscription’s text 

also names of Papiy and Savromat. From Sudak also stems a fragment of 

the antique inscription on a thin marble plate with the remains of the three 

accurately carved letters. As to its features the material culture of inhabitants, who left that monuments, tend towards 

the population of Bosporus kingdom. We can con�dently presume that Bosporites took certain measures as to protec-

tion of that territory. Lapidary �ndings from the Sudak Fortress render it possible to assume availability of the outpost of 

the Bosporus kingdom there, otherwise it’s quite di°cult to explain their presence. Recently investigations have been 

carried out as to the radiocarbon contents in lime water from the masonry of the early vallum on the northern hill of the 

Fortechna mountain and two battle towers in the harbor part which previously have been dated, by analogy, with the 

5th century as the latest. The results have exceeded all expectations: the earliest defense structures 

of the Sudak Fortress are dated with the second half of the 3rd — early 4th century. At that time it was 

an harbor point. However, with further investigation of the town, the initial settlement was almost 

completely destroyed, that is why archeological materials of that period are not so numerous.

During late antique period the majority of the population of the Crimea originated from Iran-

speaking tribes. Notwithstanding signi�cant in¯uence of the Greek culture, the language of the 

inhabitants of the eastern Crimea for a long time have preserved inherent in it system of proper 

names and geographical names. Some of them have survived to this day. The �ne example of thes 

the origin of the sity name Sudak.

In the 6th century the southern Crimea was a part of the Byzantine Empire. Along the coast of 

Taurica have preserved remains of the Byzantine forti�cations. Availability of a Byzantine customs 

point there testi�es that the place was of importance as regards trade of Byzantine Empire. In harbor 

bay of Sudak — Limena-kale in the second half of the 7th century starts to operate a port, to which 

Фрагмент декрету грецькою мовою. 
ІІІ ст. Знайдений під час розкопок Судацької фортеці

A fragment of a decree in Greek. 3rd century. 
Discovered during the excavation of Sudak fortress

Срібні статери боспорського царя 
Рескупорида ІV (242–276 рр.)

The silver staters of the Bosporus king 
Reskuporyd ІV (242–276)

Портова частина Судацької  
фортеці з баштою 1386 р.  
Фредеріко Астагуерро  
і «Xрамом Дванадцяти  
апостолів»

The dock part of the Sudak  
fortress with a tower of 1386  
Frederico Astaguerro  
and the “Temple of Twelve  
Apostles”

Червонолаковий  
столовий посуд  
ІІІ — ІV ст. н. е.

Red-lacquer dishes  
of 3rd — 4th century

Фрагмент кріпосних стін часів 
заснування Сугдеї (ІІІ — ІV ст. н. е.)

The fragment of forti�cations  
from the times of foundation  
of Sugdeia (3rd — 4th century A. D.)

Розкопки міської забудови цитаделі 
Солдайї. 2006 р.

The excavation of the city buildings  
of Soldaia citadel. 2006



206
СУДАЦЬКА  ФОРТЕЦЯ

вояків. Одним із таких пунктів, імовірно, була Сугдея. Про те, що на місці Судака існувало пізньоантичне 

укріплення, свідчать десятки монет боспорських царів ІІІ — ІV ст., виявлені на території городища та 

знайдений у 1986 році фрагмент мармурового грекомовного декрету, у тексті якого двічі згаданий бос-

порський антропонім Фарнак. Автори першої публікації реконструюють в тексті напису також імена 

Папій і Савромат. З Судака також походить фрагмент античного напису на тонкій плитці мармуру із залиш-

ками трьох ретельно вирізаних букв. За своїми рисами матеріальна культура жителів околиці Судака, 

що залишили цю пам’ятку, тяжіє до кола населення Боспорського царства. Можна впевнено припус-

кати, що боспорити вжили певних заходів щодо захисту цієї території. Лапідарні знахідки з Судацької 

фортеці дають можливість припустити наявність тут форпосту Боспорського царства, інакше пояснити 

їхню присутність складно. Нещодавно були проведені дослідження на вміст радіовуглецю у вапняному 

розчині з кладок ранньої кріпосної стіни на північному схилі Фортечної гори і двох бойових башт у пор-

товій частині, що раніше датувалися за аналогією не пізніше V ст. Результати перевершили всі очікування: 

найбільш ранні оборонні споруди Судацької фортеці датуються другою половиною ІІІ — початком ІV 

ст. У цей час тут уже діяв портовий пункт. Але з подальшим розвитком міста, первісне поселення було 

майже повністю зруйноване, тому археологічні матеріали цього періоду не такі вже й багаті.

У пізньоантичний період більшість населення Криму походило з іраномовних племен. Незважаючи 

на значний вплив грецької культури, у мові жителів східного Криму тривалий час зберігалася прита-

манна їй система власних імен та географічних назв. Деякі з них дійшли до сьогодні. Яскравий приклад 

цього — походження назви міста. У VI ст. південний Крим входив до складу Візантійської імперії. Уздовж 

attest �ndings of lead seals of Byzantine o°cials, trade stamps, weighs, and small lead Byzantine plastic dis-

covered during underwater survey on the bottom of the bay. In the harbor part of the Sugdeia appears a 

settlement.

In the second half of the 7th century Turkic speaking tribes belonging to the Bulgarian Confederation, and 

after to the Khazar Kaganate start to penetrate the southeastern Crimea. They settled close to the Byzantine for-

tresses serving as the Empire’s federates. The Khazar Kaganate fully formed at the beginning of the 8th century 

was then the biggest state formation of the Eastern Europe. As to the social order the Khazar state was a confed-

eration of vagrant and settled tribes (Alans, Bulgarians, Slavs) united by military power of Khazars. Some written 

sources testify to the fact that in Sugdeia in the �rst half of the 8th century were located headquarters of the 

Khazar military o°cial tudun, who during military campaign handled troops numbering ten thousand persons.

Starting from the 8th century, a signi�cant role in forming of the world conception of the settlement’s 

inhabitants belongs to the Christianity. Missionary activity of the Christian preachers becomes especially active 

during the period of iconoclasm in Byzantine Empire. Iconoclasm spirit in high spheres of the Byzantine soci-

ety was formed as a �ght for complete church’s subordination to the state. Main written source allowing to 

spotlight the history of Sugdeia of that time is “The Life of the St. Stephen of Surozh”, one of �rst bishop of 

узбережжя Таврики збереглися залишки візантійських укріплень. Проте, у портовій бухті Судака — Лимена-кале порт 

починає функціонувати тільки в другій половині VІІ ст., про що свідчать знахідки свинцевих печаток візантійських 

чиновників, торгових пломб, вагових гирь і дрібної свинцевої візантійської пластики, виявлені під час підводних 

досліджень на дні бухти. Саму в цей час у портовій частині городища Сугдеї виникає поселення. Наявність тут візан-

тійського митного пункту свідчить про те, що місто відігравало значну роль у торгівлі Візантійської держави.

У другій половині VII ст. південно-східний Крим починають заселяти тюркомовні племена, що входили до складу 

Болгарської конфедерації, а потім до Хозарського каганату. Вони поселялися біля візантійських фортець, викону-

ючи роль федератів імперії. Хозарський каганат, цілком сформований на початку VIII ст., був на той час найбільшим 

державним утворенням Східної Європи. За устроєм хозарська держава становила конфедерацію кочових і осілих 

племен (аланів, болгар, слов’ян), об’єднаних військовою силою хозар. Деякі писемні джерела свідчать про те, що в 

Сугдеї у першій половині VIII ст. розташовувалася ставка хозарського військового чиновника тудуна, який під час 

воєнного походу командував загоном чисельністю в десять тисяч осіб.

З VIII ст. значну роль у формуванні світогляду жителів міста відіграє християнство. Місіонерська діяльність хрис-

тиянських проповідників особливо активізувалася в період іконоборства у Візантії. Іконоборчий рух зародився у 

вищих верствах візантійського суспільства як боротьба за повне підкорення церкви державі. Основним письмовим 

джерелом, що дозволяє висвітлити історію Сугдеї цього часу, є «Житіє св. Стефана Сурожського», одного з пер-

ших єпископів Сугдеї. У цьому документі Сугдея згадується як місто квітуче, багате, добре укріплене, з численним і 

багатоетнічним населенням. Завдяки впливу грецького християнства упродовж майже всієї історії міста більшість 

населення володіла грецькою мовою і сповідувала православ’я.

Sugdeia. In this document Sugdeia is being mentioned as a blossoming, rich, good 

forti�ed place, with a numerous and many-ethnic population. Thanks to the in¯uence 

of the Greek Christianity, for almost the whole history of the settlement the majority 

of population spoke Greek and exercised Orthodox Christianity.

In the middle of the 9th century, with increase of the population number, caused, 

in the �rst line, by migration of representatives of Turkic and Iranian tribes, which 

were changing from nomadism for sedentary life, the territory of Sudak expanded. 

New fortress walls surrounded not only the territory of the settlement’s harbor part, 

but also the northern hill of the Fortechna mountain.

In the 30s of the 10th century Taurica becomes a cockpit between Khasaria and 

Byzantium which at that moment broke peaceful relations. Those events resulted in 

destruction of the majority of rural settlements in the eastern and southern part of 

the Peninsula. Medieval Sugdeia was devastated as well (941), to which attest signs 

of �re �xed in the harbor part. Regardless of destruction, life in the settlement did 

not suspend. Material culture of the Eastern Crimea and Sugdeia sustains radical 

changes and acquires clearly expressed Byzantine features.

After crash of Khazar Kaganate in the end of the 10th century the power in 

Sudak, like in the whole southeastern Crimea, transferred to the Byzantine Empire. 

Old defense structures are being repaired, the internal space of the fortress is being 

Фрагмент стеатитової ікони  
із зображенням Христа. Візантія. ХІІ ст.

The fragment of soapstone icon  
with an image of Christ. Byzantium. 12th century

Свинцеві підвісні  
печатки Х — ХІІ ст. 

Із знахідок на дні  
портової бухти  

Судацької фортеці

Lead hanging seals  
of 10th — 12th century. 

From the discoveries on the bottom  
of the port bay of Sudak fortress

Свинцева підвісна 
 печатка ХІ ст.  

Никифора Стратига  
із зображенням  

святого воїна Георгія

Lead suspension  
seal of 11th century 

of Nicephorus Stratyg  
with an image  

of the holy warrior George

Сторінка з текстом «Житія Стефана Сурожского» за рукописом початку ХVІ ст.  
з архіву Санкт-Петербурзького інституту історії РАН

A page with a text “The life of Stephen Surozhsky” by the manuscript of 16th century 
from the Saint-Petersburg institute of history (RA of Sciences) archive

Рельєфна розетка на абсиді  
«Xраму Дванадцяти апостолів». ХІІІ ст.

The relief socket on the apse  
“Temple of Twelve Apostles” temple. 13th century

Деталь ланцюга хороса. 
Візантія Х — ХІ ст.

The detail of the chain of khoros. 
Byzantium 10th — 11th century

Хрести-енколпіони (мощевики)  
ХІІ — ХІV ст. Візантія, Давня Русь

Encolpion crosses (relics)  
12th — 14th century. Byzantium, Old Rus

Вівтарна частина  
«Храму на консолях». ХІІІ ст.

The altar part  
of “Temple on the Corbels”. 13th century
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До середини IX ст., із збільшенням кількості 

населення, спричиненим насамперед пересе-

ленням представників тюркських та іранських 

племен, що переходили від кочового до осілого 

способу життя, розширилася територія Судака. 

Були відновлені оборонні споруди пізньоан-

тичного періоду на північному схилі Фортечної 

гори.

У 30-ті роки Х ст. Таврика стає ареною 

боротьби між Хозарією та Візантією, які на той 

момент розірвали мирні стосунки. Результатом 

цих подій стала загибель більшості сільських 

поселень в східній і південній частині півострова. 

Розгрому піддається і середньовічна Сугдея 

(941), про що свідчать сліди пожеж, зафіксовані 

built up. Near the northern forti�ed wall in the second half of the 10th century operates an object of religious worship, 

which was an ashpit where for religious purpose ashes and cinders from homes were brought together. All these actions 

were accompanied with sacri�cing crockery, food, decorations, and armaments. It is not excluded that appearance of 

that complex having to do with �re cult, is the result of Zoroastrianism in¯uence. Penetration of immigrants from Iran 

tableland obeying traditional Muslim cults is �xed in the Southern Black Sea Area and southeastern Crimea already start-

ing from the middle of the 9th century.

Until the second half of the 10th century in the Crimea existed only Byzantine military and administrative district — 

fema of Kherson and Klimats. But already until the end of the 10th century in the eastern part of the Crimea two more 

femas arise, i.e. of Bosporus and Sugdeia. By that time the Khazar Kaganate ceased, and unrestrained nomad hordes 

rushed from the Middle and Central Asia to the Black Sea steppes. Simultaneously in the district of Bosporus appear sup-

port points of Ruthenians, major part of which was represented by Scandinavian warriors penetrating there en route 

from Variag to Greeks in the middle of the 9th century. At the end of the 10th century on the eastern bank of straits origi-

nates the Old-Russian principality with the center in Tmutarakan.

Change of political situation, danger on the part of Pechenegs and Polovtsians forces Byzantium powers to be 

actively involved into strengthening and improvement of the settlement forti�cations. At that very time restoration of 

forti�ed walls takes place, forti�ed towers are being erected. From the middle of the 11th century nomads start to settle 

down in the settlement. When investigating harbor part of Sugdeia, a complex of modeled ceramics was discovered 

having analogs among Pecheneg’s modeled ceramics. And interesting addition to this is the fact of availability among 

funeral inventory of Christian graves of that period of decorations and everyday life items characteristic for Pechenegue 

в портовій частині. Незважаючи на руйнування, життя в місті не припинилося. Матеріальна культура Східного Криму 

і Сугдеї зазнає докорінних змін і набуває чітко виражених візантійських рис.

Після краху Хозарського каганату в кінці X ст. влада в Судаку, як і в усьому південно-східному Криму, пере-

ходить до Візантійської імперії. Ремонтуються старі оборонні споруди, активно забудовується внутрішній простір 

фортеці. Біля північного фортечного муру в другій половині Х ст. функціонував культовий об’єкт, що був зольником, 

куди у ритуальних цілях зносили золу і попіл з домівок. Усі ці дії супроводжувалися принесенням в жертву посуду, 

їжі, прикрас, предметів озброєння. Імовірно, що поява цього комплексу, пов’язаного з культом вогню, є наслідком 

впливу зороастризму. Проникнення вихідців з Іранського нагір’я, що дотримувалися традиційних домусульман-

ських культів, фіксується в Північному Причорномор’ї і південно-східному Криму, починаючи ще з середини IX ст.

До другої половини Х ст. на півострові існував лише один візантійський військово-адміністративний округ — 

фема Херсона і Кліматів. Але вже до кінця Х ст. у східній частині Криму виникає ще дві феми — Боспора і Сугдеї. До 

цього часу Хозарський каганат припинив своє існування, і ніким не стримувані орди кочівників ринули з Середньої 

і Центральної Азії до причорноморських степів. Водночас у районі Боспора з’являються опорні пункти русів, велику 

частину їхніх гарнізонів складали скандинавські воїни, що потрапили сюди по дорозі «з варяг у греки» ще в серед-

ині IX ст. В кінці Х ст. на східному березі Керченської протоки виникає руське князівство з центром у Тмутаракані.

Зміна політичної ситуації, небезпека з боку печенігів і половців спонукала візантійську владу міста активно 

займатися підсиленням і вдосконаленням міських укріплень. Саме в цей час відбувається перебудова кріпосних 

стін, зводяться кріпосні башти. З середини XI ст. в місті починають осідати кочівники. Під час досліджень в портовій 

частині Сугдеї виявлений комплекс ліпної кераміки, що має аналогії з-поміж печенізького ліпного посуду. Цікавим 

and Polovtsian antiquities. In the middle and in the second half of the 11th century con-

nections of Sugdeia and the whole southeastern Crimea with Old Russian state expand 

and, in the �rst line, with Tmutarakan principality. To this attest �ndings of Old Russian 

items in funeral inventory of burials of the 11th century, and active trade relations with 

the principality are supported by �ndings of suspension print of Tmutarakan prince Oleg 

Sviatoslavovych (Michael) on the bottom of harbor bay.

For centralization of Byzantine power a uni�cation of fema of Kherson and Sugdeia 

takes places on the Peninsula, which is �xed with inscription of Kherson stratig Leon Aliat 

(1059). Similar as to their character processes take place in many provinces of the empire.

Uni�cation of power allowed resisting the growing threat on the part of nomads 

and pretensions of the Tmutarakan principality.

At the next stage of the settlement’s history it turned out to be under conditions 

of political and economical stability. Sudak remained under the power of Byzantium, 

however it becomes dependent, like the whole of Southern Taurica, from Polovtsians 

who have been dominating in South Russian steppes from the middle of the 11th cen-

tury until the middle of the 13th century.

With spreading of Polovtsians in the district of Don the whole trade between Rus 

and Mediterranean countries gradually starts to move from western part of the Black Sea 

towards the sea of Azov. Political situation in the Rus provided for favorable in¯uence on 

Вид Судацької фортеці з альбому К. Боссолі. 
1856 р. Кольорова літографія

The view of Sudak fortress from the album by K. Bossoli. 
1856. Color lithography

Керамічний посуд  
другої половини Х ст.,  
виявлений під час розкопок  

Судацької фортеці

Ceramic dishes  
of the second half  

of 10th century, 
discovered during  

the excavation  
of Sudak fortress

Солід візантійського імператора 
Костянтина Багрянородного (905–959)

Solid (coin) of the Byzantium emperor 
Konstantine Bagryanorodny (905–959)

Печатка тмутараканського князя  
Олега Святославича (в хрещенні — 
Михайла). ХІ ст. Зі знахідок на дні 
портової бухти Судацької фортеці

The seal of Tmutarakan prince Oleg 
Svyatoslavych (baptized — Michael). 
11th cent. From the discoveries on the bottom 
of the port bay of Sudak fortress

Срібний грошовий злиток — 
гривня київського типу ХІ — ХІІ ст. 
Зі знахідок на дні портової бухти  
Судацької фортеці

A silver coin — hryvnia 
of the kyivan type of 11th — 12th century. 
From the discoveries on the bottom  
of the port bay of Sudak fortress

Візантійські амфори Х ст. 
Зі знахідок в Судацькій фортеці

Byzantium amphorae  
of 10th century. 

From the discoveries inside  
the Sudak fortress

Факсиміле карти Чорного моря П. Вісконте. 1318 р.

Pietro Vesconte’s map of the Black Sea. 1318
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доповненням до цього є факт наявності серед поховального інвентарю християнських могил цього часу прикрас 

і предметів побуту, характерних для печенізьких і половецьких старожитностей.

В середині — другій половині XI ст. розширюються зв’язки Сугдеї і всього південно-східного Криму із давньо-

руською державою і, перш за все, з Тмутараканським князівством. Про це свідчать знахідки давньоруських речей у 

похоронному інвентарі могил XI ст. Активні торгові стосунки з князівством підтверджують знахідки підвісної печатки 

тмутараканського князя Олега Святославича (Михайла) на дні портової бухти.

З метою централізації візантійської влади на півострові відбувається об’єднання феми Херсона і Сугдеї, що 

зафіксовано написом херсонського стратига Лева Аліата 1059 року. Аналогічні за характером процеси відбувалися 

в багатьох провінціях імперії. Об’єднання влади дозволило протистояти загрозі, що наростала з боку кочівників, і 

домаганням Тмутараканського князівства.

На наступному етапі історії місто перебувало в умовах політичної і економічної стабільності. Судак залишається 

під владою Візантії (з початку ХІІІ ст. Трапезундської імперії), проте потрапляє, як і вся Південна Таврика, в залежність 

від половців, що панували в південноруських степах від середини XI ст. і до середини XIII ст.

З проникненням половців у район Дону вісь торгівлі між Руссю і країнами Середземномор’я поступово почала 

переміщатися із західної частини Чорного моря до Азовського. Політичне становище на Русі сприяло виникненню 

нового торгового шляху: до середини ХII ст. центр давньоруської держави перемістився на схід з Києва до Суздаля 

й Володимира, з долини Дніпра до долини Волги. Торговці, замість небезпечного і важкого шляху через дніпров-

ські пороги, надавали перевагу Дону та Волзі. Нові умови торгівлі мали прямим наслідком економічний розвиток 

Сугдеї, яка стала найбільшим торговим центром півострова.

the new trade route: till the middle of the 12th century the center of Russian 

state shifted to the east from Kyiv to Suzdal and Vladymyr; from the valley 

of Dnipro to the valley of Volga. Merchants, instead of unsafe and di°cult 

route through the Dnipro rapids preferred Don and Volga. New conditions 

of trade directly resulted in economical development of Sugdeia, which 

became the greatest commercial center of Peninsula.

An Arabian historian Ibn-al-Asyr clearly testi�es that “Sugdeia is the 

place of Romans, where they procure their goods, as ships with clothes are 

mooring there. Clothes are being sold, and instead of them girls and slaves, 

fox, squirrel, beaver furs and other goods of their country are being bought”. 

Clothes were brought from Byzantine Empire, furs from Russia, and slaves 

from various countries of the Eastern Europe. Thus, during the epoch of 

Polovtsian’s reign Sugdeia became the center of trade between Byzantine 

Empire, Seldzhuk Sultanate, and Southern Rus.

The 10th — 13th centuries are the period of the highest development 

of the settlement. It becomes an important trade center of Taurica and 

the whole Northern Black Sea Area. Richness and the role of the settle-

ment in international trade could not skip attention of militarily powerful 

neighbors.

When in 1226 a squadron of Turkish Seldzhuk sultan Ala-Ed-Din-Kei-Kubada approached Sudak, a hundred thousand 

detachment of Polovtsians came forward to protect the settlement. But they su®ered defeat, and Turks captured Sudak. 

As that campaign was an action within the war between Ionian Sultanate and Empire of Trabizond, and in the �rst line 

had a predatory character, the Seldzhuk detachment has left the settlement in several years.

After the fall of Byzantine Empire in 1204 as a result of the fourth crusade, on its ruins arose number of Greek, Slavic, 

and Latin states. Former Byzantium possessions in the southern and eastern part of Taurica entered the Empire Trabizond. 

However, in the �rst line an o°cial title of the Great Komnins testify to this: “Czars and autocrats of the whole East, Iber 

and over the sea areas”. Confrontation between Trabizond and Nikean emperors pretending, not without reason, to the 

Byzantine inheritance, developed into the �ght in the sphere of church hierarchy, polemics of which were a southern 

Pontus region and Taurica. Nikean patriarch Michael the IVth Autorian (1208–1212) ordained bishops of Sugdeia, Kherson, 

and Bosporus, and some more Asia Minor ones. Appointed bishops were removed from their chairs and replaced with 

henchmen appointed by Gangr and Kerasunt metropolitans. Bishops’ banishment could take place only subject to sup-

port of secular and military authorities of that places, which had to support Olexiy’s anti-nikean policy of Olexiy of the 

Trabizond (1204–1222). The consequence of anti-nikean attitudes became hardships and persecutions sustained by the 

bishop Theodor of Alan, who was also ordained by nikean patriarch. Evidently, when raising Episcopal pulpits of Taurica 

to the rank of Metropolitanates in the second half of the 13th century, in particular, the goal was pursued to prevent in the 

future possibility of bishop’s ordination by the Metropolitanates of the Trabizond eparchy.

On January 27, 1223 under the walls of Sudak for the �rst time appeared Mongolian troops under the leadership 

of Subedeia and Dzhebe. Mongolian troops the same year set o® to the Central Asia for the purpose of reunion with 

Орнамент на міхрабі  
«Храму з аркадою». 60-ті рр. ХІV ст.

Ornament on the mihrab  
of “Temple with an Arcade”. 1360-s

Монета сельджукського  
султана Ала-ед-Діна Кей-Кубада  

і вірменського кілікійського  
царя Хетума І (1226–1236)

The coin of seldzhuk sultan  
Ala-ad-Din Kay-Qubadh  

and Armenian Kilikian king  
Khetum I (1226–1236)

Монета сельджукського 
султана Гіяз-ед-Діна  

Кей-Хусрава і вірменського 
кілікійського царя Хетума І 

(після 1236 р.)

The coin of seldzhuk sultan 
Giyaz-ad-Din Kay-Khusrav 

 and Armenian Kilikian king 
Khetum I (after the 1236)

Монета сельджуцького 
султана Сулейман-шаха 
(1196–1204)

The coin of seldzhuk 
sultan Suleiman-shah 
(1196–1204)

Наличник порталу  
будівлі ХІV ст. з орнаментом  
у т. з. сельджуцькому стилі

Frame of a portal  
of a building of 14th century 
 with an ornament  
in a so called seldzhuk style

Піфос ІХ ст. З розкопок Судацької фортеці

Piphos of 9th century. From the excavation 
inside the Sudak fortress

Вівтарна частина храму св. Параскеви. 
ХІV ст. Вид зі сходу

The altar of the St. Parakseva temple. 
14th century. View from the east

Панорама східної частини  
Судацької фортеці. Вид з північного заходу

Panorama of the eastern part  
of Sudak fortress. View from the north-west
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Арабський історик Ібн-аль-Асир прямо свідчить, що «Сугдея — місто команів, де вони здобувають свої товари, 

оскільки до неї причалюють кораблі з одягом. Він продається, а замість нього купуються дівчата і раби, лисячі, 

білячі, боброві шкури та ін. — товари їхньої країни». Одяг, звичайно, привозився з Візантії, шкури з Русі, а раби з різ-

них країн Східної Європи. Таким чином, Сугдея стала в епоху панування половців центром торгівлі між Візантією, 

Сельджуцьким султанатом та Південною Руссю.

Х–ХІІІ ст. — період найвищого розвитку міста. Воно стає великим торговим центром Таврики і всього Північного 

Причорномор’я. Багатство і роль міста в міжнародній торгівлі не могли не привернути увагу могутніх у воєнному 

відношенні сусідів. Коли в 1226 році до Судака підійшла ескадра турецького сельджуцького султана Ала-ед-Діна-

Кей-Кубада, на захист міста виступив десятитисячний загін половців. Однак він зазнав поразки, і турки захопили 

Судак. Оскільки цей похід був акцією в межах війни між Іконійським султанатом та Трапезундською імперією і мав 

насамперед грабіжницький характер, сельджуцький загін через кілька років покинув місто.

Після падіння Візантійської імперії в 1204 році в результаті четвертого хрестового походу, на її руїнах виникла низка 

грецьких, слов’янських і латинських держав. Колишні візантійські володіння в південній і східній частині Таврики ввій-

шли до складу Трапезундської імперії, основна територія якої була розташована на південному узбережжі Чорного 

моря. Перш за все, про це свідчить офіційний титул Великих Комнінів — «Царі і самодержці всього Сходу, Іверів і 

Замор’я». Протистояння Трапезунда і нікейських імператорів, що небезпідставно претендували на візантійську спадщину, 

вилилося в боротьбу у сфері церковної ієрархії, полем якої стала Таврика. Нікейський патріарх Михайло IV Авторіан 

(1208–1212) висвятив єпископів Сугдеї, Херсона і Боспора і ще деяких малоазійських. Призначені архієреї були зміщені зі 

своїх кафедр і на їхні місця гангрський і керасунтський митрополити призначили своїх ставлеників. Вигнання єпископів 

the main troops of Chingiskhan. On December 26, 1239 after the 

march to the northeastern Rus, the Mongolian troops repeatedly 

appeared near Sudak. Like the last time, the inhabitants left the 

city in fear of conquerors.

With formation of Golden Horde state, the capital of which 

was Sarai-Batu on the lower Volga, Sudak entered the Crimean 

ulus of the Golden Horde. Starting from 1249 the ulus’ administra-

tion annually collected tributes in favor of the Golden Horde khan.

The act of conclusion of lands conquered by Mongols and 

Tatars, to their empire was o°cial ascertainment of the amount 

of tribute preceded by population census. On April 27, 1249 the 

procedure of population census took place in Sudak which is 

re¯ected in one of the notes of “The Sugdeia synaxary”. Placing 

of Mongolian empire in Eurasian steppes has fundamentally 

changed geopolitical situation in the basin of the Black Sea. 

The Crimean peninsula till the second half of the 14th century 

могло відбутися тільки за підтримки світських і військових властей цих міст, які 

повинні були підтримувати антинікейську політику Олексія Трапезундського (1204–

1222). Наслідком антинікейських настроїв стали труднощі та переслідування, яким 

піддавався єпископ Феодор Аланський, також висвячений у сан нікейським патрі-

архом. Напевно, при переведенні єпископських кафедр Таврики в ранг митрополій 

в другій половині XIII ст., зокрема, переслідувалася мета запобігти в подальшому 

можливості призначення єпископів митрополитами єпархій Трапезунда.

27 січня 1223 року, під стінами Судака вперше з’явилися монгольські вій-

ська під проводом Субедея і Джебе. Монгольське військо навесні того ж року 

вирушило в Центральну Азію для возз’єднання з головним військом Чингісхана. 

26 грудня 1239 року, після походу в Північно-Східну Русь, монгольське військо 

вдруге з’явилося біля Судака. Як і минулого разу, населення зі страху перед заво-

йовниками залишило місто.

З утворенням Золотоординської держави, столицею якої було місто Сарай-

Бату на нижній Волзі, Судак увійшов до складу Кримського улусу Золотої Орди. 

Починаючи з 1249 року адміністрація улусу щороку збирала данину на користь 

золотоординського хана.

was transformed into one of the reshipment bases 

of European, and in the �rst line of the Italian trade. 

Existence of transcontinental Pax Mongоlica has cre-

ated for almost one hundred years extraordinarily 

favorable conditions for safe trade exchange between 

Western Europe and Mediterranean countries and 

countries of the Eastern Europe and Far East.

Information on direct relations between the pop-

ulation of Taurica and Mongol and Tatar administration 

in the middle of the 13th century mentions practically 

Sugdeia only. Wilhelm Rubruk who arrived to Sugdeia 

on May 21, 1254 narrates that “chiefs (capitanes) of the 

city set o® to Batu with tribute in winter and have not 

returned yet”. This is a signi�cant testimony which gen-

erally depicts the nature of relations between local 

authorities and the state of Mongols and Tatars.

Фрагмент фрескового розпису  
третьої чверті ХІV ст.  
у «Храмі з аркадою»

The fragment of the fresco  
decoration of 14th century 
inside the “Temple with an Arcade”

Вірменські 
посвячувальні хрести-

хачкари ХІІІ — ХVІ 
ст. в експозиції музею 

«Судацька фортеця»

Armenian sancti�cation 
crosses-khachkars of 

13th — 14th century in the 
exposition of the “Sudak 

fortress” museum

Будівельна закладна  
плита 1469 р.  

консула Бернардо ді Аміко

The embedded  
slab of 1469  

of consular Bernardo d’Amico

«Храм з аркадою»

“Temple with an Arcade”

Міхраб «Храму з аркадою»

Mihrab of the “Temple with an Arcade”

Пряжки ХІV — ХVІ ст.  
з розкопок на території 
Судацької фортеці

Buckle of 14th — 16th cent. 
from the excavations  
on the territory of Sudak fortress

Латинський напис 1373 р. над міхрабом «Храму з аркадою»

A sing in Latin of 1373 over the mihrab of the “Temple with an Arcade”

Музейна експозиція в «Храмі з аркадою»

Museum exposition in the “Temple with an Arcade”
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Актом включення земель, завойованих монголо-татарами, до складу своєї імперії було офіційне встановлення 

розмірів податку, чому передував перепис населення. 27 квітня 1249 року процедура перепису відбувалася в Сугдеї, 

що відбилося в одній з приписок «Сугдейського синаксаря». Заснування в євразійських степах Монгольської імпе-

рії докорінно змінило геополітичну ситуацію в басейні Чорного моря. Кримський півострів до другої половини 

XIII ст. перетворився на одну з основних проміжних баз європейської і, перш за все, італійської торгівлі. Існування 

трансконтинентального Pax Mongоlica, створювало протягом майже ста років надзвичайно сприятливі умови для 

безпечного торгового обміну Західної Європи і Середземномор’я з країнами Східної Європи і Далекого Сходу.

Інформація про безпосередні стосунки населення Таврики з монголо–татарскою адміністрацією в середині 

XIII ст. торкається, практично, тільки Сугдеї. Вільгельм Рубрук, що прибув до міста 21 травня 1254 року, розповідає 

про те, що «керманичі (capitanes) міста вирушили взимку до Батия з даниною і ще не повернулися». Це красномовно 

свідчить про характер взаємин місцевої адміністрації і держави монголо-татар.

У X — XI ст. вищою адміністративною особою Сугдеї був стратиг, в ранзі протоспафарія. За даними «Сугдейського 

синаксаря» не пізніше 1249 року міську адміністрацію Сугдеї стали очолювати чиновники з титулом севаст. На сто-

рінках «Сугдейського синаксаря» зустрічаються нотатки з іменами севастів Сугдеї і членів їхніх сімей. У нотатках, як 

правило, наводяться два імені, одне з яких християнське, яке давалося під час хрещення, й інше, що давалося при 

народженні, наприклад: Олексій — Алупсу, Полікарп — Полеа, Димитрій — Джоджак, Анастасій — Анатку. Записи із 

згадкою імен і прізвиськ севастів найчастіше зустрічаються в період 1249–1330 років.

Сугдея після 1249 року опинилася під повним політичним контролем монголів. Не зважаючи на це, форма вну-

трішнього міського адміністративного устрою домонгольського, візантійського періоду зберігалася тривалий час, 

вже під владою Золотої Орди. В зв’язку з цим доречно, насам-

перед, згадати давньоруські князівства, закавказькі царства, 

що зберегли традиційні форми внутрішнього управління. 

Проте вони могли протиставити монголам значний еконо-

мічний і військовий потенціал. Сугдея ж, на відміну від них, 

була невеликим недостатньо укріпленим містечком, відірва-

ним від основних грецьких територій.

З другої половини XIII ст. ринки Чорноморського узбе-

режжя все активніше захоплюють купці із Західної Європи, 

переважно з двох північноіталійських міст — Венеції та Генуї. 

Їх приваблювали вигідні умови торгівлі з країнами Далекого 

Сходу та Середньої Азії, які склалися тут після утворення 

великої Монгольської імперії. Заплативши трипроцентне 

мито, купці одержували від імені монгольського хана гаран-

товане право, нічим не ризикуючи, перетинати континент 

від Чорного до Жовтого моря. Тому за володіння портами на 

узбережжі Чорного моря між представниками різних держав 

точилася запекла боротьба. Близько 1260 року генуезці засну-

вали велику торгову факторію Кафу (сучасна Феодосія), яка 

In the 10th — 11th centuries the highest administrative person in Sugdeia was a stratig in the rank of protospapharius. 

According to the data of Sugdeia synaxar, at the latest 1249 local administration of Sugdeia was headed by o°cers with 

the title of sevast. On pages of the Sugdeia synaxar there are notes with the names of sevasts of Sugdeia and members 

of their families. In the notes, as a rule, two names are being mentioned; one of them is a Christian one given at birth, 

and the other one given upon birth, for example: Aleksiy — Alupsu, Polikarp — Polea, Dymytri — Dzhodzhak, Anastasiy — 

Anatku. Notes mentioning names and last names of sevasts are primarily met during the period from 1249 to 1330.

After 1249 Sugdeia turned out to be under the complete political control of Mongolians. Notwithstanding the form 

of internal municipal administrative system of pre-Mongolian Byzantine period has preserved for a long time, even 

under the rule of the Golden Horde. In this regard it is appropriate, in the �rst line, to remind Old Russian principalities, 

Transcaucasian Czardoms which preserved traditional forms of internal administration. However, they could oppose to 

the Mongolians a considerable economical and military potential. Sugdeia, unlike them, was a small purely forti�ed set-

tlement torn o® from the principal Greek territories.

Starting from the second half of the 13th century the market of the Black Sea coast start to be actively penetrated by 

the merchants from the Western Europe, mainly from two northern Italian cities — Venice and Genoa. They were attracted 

by favorable trade conditions with the countries of Far East and Middle Asia, established there after the formation of the 

great Mongolian empire. Having paid a three percent duty, the merchants obtained on behalf of the Mongolian khan, a 

guaranteed right, without any risk, to cross the continent from the Black Sea until the Yellow Sea. That is why for the right to 

possess ports along the coast of the Black Sea reckless �ghting was going on among representatives of various countries. 

Around the year of 1260 Genoans established a large trading station Ca®a (modern Feodosia) which was located 50 km 

Сторінка французького рукопису  
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на території  
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Вигляд з південного заходу

The gate of the Sudak fortress  
and the “House with a �replace”. 

View from the south-east

Сторінка друкованого видання  
«Книги чудес світу» Марко Поло  
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and Judaism
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Верхівка рипіди — ритуального 
віяла ХІІ — ХІV ст. 
З розкопок на території Судацької фортеці

The �nial of rypida — a ritual 
fan of 12th — 14th century. 
From the excavations on the territory of Sudak fortress
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знаходилася за 50 км на схід від Судака. В Солдайї 

(так називали Судак італійці) з 70-х років XIII ст. укрі-

пилися венеціанці. У місті мав власний будинок 

венеціанський купець Маттео Поло, якого від-

відував племінник — відомий мандрівник Марко 

Поло. Формально Солдайя не підпорядковува-

лася Венеції, а перебувала в залежності від хана 

Золотої Орди.

У першій половині XIV ст. золотоординські 

намісники, остерігаючись повстань, під приводом 

релігійної боротьби вигнали з міста тутешніх гре-

ків і наказали знести фортечні мури.

У Золотій Орді після смерті хана Бердибека 

(1359) почалися міжусобні війни, головну роль 

у яких відігравав беклярибек Мамай. Періодом 

смут, що тривав аж до кінця 1380 року, успішно 

скористалися генуезці. Іх військові загони захо-

пили майже все Кримське узбережжя, поступово 

витіснивши представників золотоординської 

away to the east from Sudak. In Soldaia (as Italians used to call 

Sudak) from the 70s of the 13th century Venetians have strength-

ened their positions. A Venetian merchant Matteo Polo who was 

visited by a prominent traveler Marko had his own building in 

the city. Formally Soldaia was not subordinate to Venice, and 

was under the rule of the Golden Horde khan.

In the �rst half of the 14th century the Golden Horde vice-

regents, beware of riots, under the guidance of religious �ght 

banished from the cities local inhabitants — Greeks, and ordered 

to demolish forti�ed walls.

After the death of Berdybek khan (1359) in the Golden Horde 

started internecine wars, main part in which played bekliarybek 

Mamai. The period of disturbance, which lasted until the end of 

1380 was successfully used by Genoeses. Their military detach-

ments have conquered practically the whole Crimean coast, 

адміністрації. Розкол серед емірів дозволив Генуї 

взяти Сугдею 19 липня 1365 року, й також вели-

кий сільськогосподарський район навколо міста. 

Замітка на полях грецького євангелія підкреслює 

занепад міста перед захопленням: «Узяли висоти 

Сугдеї кафінці…». Так суперництво двох міст закін-

чилося тріумфом Кафи. Генуї був необхідний цей 

порт, щоб обмежити можливість проникнення на 

ринки Криму її суперників — венеціанців. До кінця 

століття все узбережжя півострова від Чембало до 

Керченської протоки вже було в руках генуезців.

Спочатку їм вдалося закріпитися лише в при-

бережній смузі, хоча вони претендували на всю 

територію гірського Криму — Готію і округ Солдайї. 

Книга массарії Кафи 1374 року вже фіксує грошові 

надходження з казалій Солдайї. Тут, як і в Готії, їм 

імовірно довелося зіткнутися з протидією з боку 

татарської адміністрації. Сільські мешканці були 

платниками податків, і золотоординська влада 

gradually forcing out representatives of the Golden Horde administration. A split among emirs allowed 

Genoa to conquer Sugdeia on July 19, 1365, and a large agricultural area around it. Note on the margins of a 

Greek Gospel underlines city’s decline prior to conquest: “The heights of Sugdeia were taken by ca°ans…”. 

Thus, competition of two cities ended up with the triumph of Ca®a. Genoa needed that port for restric-

tions of penetration to the markets of the Crimea of their contestants, i.e. Venetians. Till the century’s end 

the whole coast of the peninsula from Chembalo to Kerch Strait was in their hands.

Initially they managed to consolidate only at the seaboard, though they pretended to the whole ter-

ritory of the mountain Crimea — Gothia and the area of Sugdeia. Book of a massarius Ca®a of 1374 already 

�xes money receipts from the casalies of Soldaia. Here, like in Gothia, they probably faced counteraction 

on the part of Tatar administration. Rural inhabitants have already been tribute payers, and Golden Horde 

authorities did not want to be deprived of those payments. Genoa was supported by tight relations with 

Mamai. Obviously, not without his consent, they were able to realize their predatory plans.

However, during 20s they had to subdue inhabitants of Gothia, which in every possible way opposed 

to subordination to Genoa, as it could result in increase of monetary payments.

Advent of Genoa became the reason for radical changes in Soldaia. Muslim population, to all appear-

ances, left the city and moved away to the territory under the reign of the Tatar governor of the Crimea.

Construction of a mosque in the eastern part of the town was suspended. City’s conquest, evidently was 

accompanied with devastation. In �re perished workshops which were established in place of those demol-

ished in the �rst half of the 14th century, among towers of Semicircular and 1409 Lukino di Fieski di Lavagne.

Вид на західний бік оборонних  
споруд Судацької фортеці

The view on the western side  
of Sudak fortress forti�cations

Венеційський  
дукат-цехин дожа  

Антоніє Венеріо 
1382 р.

The Venetian  
ducat-tsehyn of doge 

Antonie Venerio  
of 1382

Генуезько- 
татарський аспри  

першої половини ХV ст.  
каффинської  

чеканки

Genoese-tatarian aspres  
of the �rst half  

of 15th century 
minted in Ka¦a

Карантинний пагорб у Феодосії з рештками генуезьких оборонних споруд. 
К. Богаєвський. Акварель. 20-ті рр. ХХ ст.

Quarantine hill in Feodosia with the remains of the Genoese forti�cations. 
K. Bogaevsky. Watercolour. 1920-s

Генуезько-татарський 
фолері (мідна монета) 
половини ХV ст. 
каффинської чеканки

Genoese-tatarian foleri 
(copper coin) of the 
�rst half of 15th century 
minted in Ka¦a

Східний бік оборонних споруд Судацької фортеці. Вид із заходу

The eastern side of the Sudak fortress forti�cations. View from the west

Срібна застібка. Деталь вбрання ХІV — ХV ст.

The silver clasp. The detail of clothing of 14th — 15th century

Сторінка казначейської книги — Книги массарії Каффи 1381 р. 
з переліком казалій, приписаних до консульства Солдайї

The page from the account book — “Massarie Ca¦ae” of 1381 
with the list of casalias assigned to the consulate of Soldaia



не бажала втрачати ці надходження. 

Генуезці підтримували тісні стосунки з 

Мамаєм. Очевидно, не без його згоди 

вони змогли здійснити свої плани.

Проте, ще протягом 20-ти років їм 

довелося примушувати до покірності 

жителів Готії, які всіляко опиралися під-

порядкуванню Генуї, оскільки це могло 

загрожувати збільшенням суми податко-

вих виплат.

Прихід Генуї став причиною карди-

нальних змін у Солдайї. Мусульманське 

населення, судячи з усього, залишило 

місто і відійшло на територію, що перебу-

вала під владою татарського правителя 

Криму.

Припиняється будівництво мечеті 

в східній частині городища. Зайняття 

міста, очевидно, супроводжувалося 

Situation in the area during that time was quite strained. It was necessary to fortify the town as soon as possible. 

Evidently, Genoa followed the accepted scheme for arrangement of its settlements. The settlement’s territory was sur-

rounded with the bank, more than 6 meters high, forti�ed with wooden palisade. During the �rst decades after the 

conquest of the city Genoa had to maintain a considerable garrison consisting of hirelings — Latins. Their number ̄ uctu-

ated depending on political situation. In 1376–42 person, in full pay of Kiodzhska war 1381–80, in the following 1382 upon 

the signing agreement with Venetians — 12 stependiars. In the middle of the 15th century the number of stependiars being 

on guard of the Soldaia commune did not exceed 20 persons. Insu°cient number of garrison was compensated at the 

expense of sotsiys from among city’s inhabitants who guarded forti�ed walls during nighttime.

Only in the autumn of 1380, after Mamai’s defeat at the Kulikove Field 

and his traitorous murder in Ca®a they managed to settle �nally within the 

conquered territory. Straight away after signing of a peace treaty with repre-

sentatives of the new khan Tokhtamysh Dzakopo de Turre and Korrado de 

Guasko whose family after some time strongly settled itself in the city, headed 

for Gothia, to “remind khanliuks (khan’s subordinates) who was the master in 

Gothia.”. The next year consul of Soldaia Rafaelle Ultramarino headed for Gothia, 

till the very Chembaneo to administer the oath among their inhabitants. 

Irrespective the fact that in the southern part of Gothia, with some time Genoa 

has arranged its own administration, consuls of Soldaia continued to play an 

important role in the relations with the Greek princes of Gothia — Feodoro.

розгромом. У пожежі загинули майстерні, що виникли на місці знесе-

них у першій половині XIV ст. стін між Напівкруглою і баштою Лукино 

ді Фієські ді Лаванья (1409).

Становище в регіоні в цей період було достатньо напруженим. 

Необхідно було терміново укріплювати місто. Очевидно, Генуя дотри-

мувалася прийнятої схеми облаштування своїх поселень. Територію 

городища обнесли земляним валом, заввишки більше 6 м, імовірно, 

укріпленим дерев’яним палісадом. У перші десятиліття після захо-

плення міста Генуя змушена була тримати військовий гарнізон, що 

складався з найманців-латинян. Їхня кількість варіювалася залежно 

від політичної ситуації. 1376 року — 42 особи, в розпал Кьоджської 

війни в 1381 році — 80, в наступному 1382 році, після підписання дого-

вору з венеціанцями, — 12 степендіаріїв. До середини XV ст. кількість 

степендіаріїв, що перебували на утриманні комуни Солдайї, не пере-

вищувала 20 осіб. Недостатня кількість гарнізону компенсувалася за 

рахунок соціїв з числа жителів міста, що охороняли кріпосні стіни міста 

в нічний час.

Остаточно закріпитися на захопленій території генуезцям вда-

лося лише восени 1380 року, після розгрому Мамая на Куликовому 

Agreements of 1380–81with the representatives of Tokhtamysh con�rmed the right of the “Great commune 

of Genoa” to the considerable territories in the mountain part of the Crimean peninsula populated mainly by 

Greeks, or to be more precise, by people of Greek religion. According to the agreement that territory included 

Gothia with agricultural areas — kazalias, Soldaia with eighteen kazalias in its neighborhood.

The space within fortress walls, currently empty, in ancient time used to be built up with dwelling and 

religious structures. Within that territory which made at least 20 hectares, as well as in its suburbs — outskirts 

as of 1249 there were at least �ve thousand inhabitants. For the Medieval time it is a very big �gure. Dwelling 

housed of Sugdaia were located on terraces descending along the slopes of Fortechna mountain. From north 

to the south �ve streets were stretching united by means of narrow alleys, passing by the terraces’ borders. 

The buildings were multistoried ones. The lower store, made of stones, used for economic purposes. The sec-

ond one, and sometimes the third one were made of wood or brick. The fact that practically all buildings in 

the city were wooden ones is supported by the data of an Arabian traveler Ibn-Batuta.

From the written sources it is known that within the territory there were several Christian temples and a 

great number of small chapels. As archeological �ndings testify, beyond the fortress’ measures (up to one kilome-

ter o® ) were located structures of the municipal suburb with farmsteads where artisans were residing and their 

workshops were placed. Under the standards of the Medieval municipal law any production which had to do 

Інтер’єр донжона Консульського замку 
Судацької фортеці

Interior of donjon of the Consulate castle 
of Sudak fortress

Портова башта Фредеріко Астагуерро 
і «Храм дванадцяти апостолів». 

М. Волошин. Акварель. Початок 30-х рр. ХХ ст.

The Dock tower Frederico Astaguerro  
and the “Temple of Twelve Apostles”. 

M. Voloshyn. Watercolour. 1930-s

Руїни середньовічної християнської каплиці  
в районі Напівкруглої башти Судацької фортеці

The ruins of the medieval Christian chapel  
near the Semicircle tower of Sudak fortress

Будівельна закладна плита консула  
Бальдо Гварко 1394 р. Сучасний вигляд і прорис М. Лапіна 1928 р.

The embedded slab of consular Baldo Guarco of 1394.
Modern looks and a sketch my M. Lapin of 1928

Вид на захід з донжону Консульського замку Судацької фортеці

View on the west from donjon of the Consulate castle of Sudak fortress
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полі і його зрадницького вбивства у Кафі. Відразу ж після підписання мирного дого-

вору з представниками нового хана Тохтамиша Джакопо де Турре і Коррадо де Гуаско, 

сімейство якого згодом твердо облаштувалося в місті, відправилися до Готії, щоб «нага-

дати ханлюкам (підданим хана), хто господар в Готії». Наступного року консул Солдайї 

Рафаелле Ультрамаріно відправляється в Готію, до самого Чембало, приводити до 

присяги її жителів. Не зважаючи на те, що в південній частині Готії Генуя з часом орга-

нізувала власну адміністрацію, консули Солдайї продовжували відігравати важливу 

роль у взаєминах з грецькими князями Готії — Феодоро.

Угоди 1380–1381 років з представниками Тохтамиша підтверджували права «Великої 

комуни Генуї» на значні території в гірській частині Кримського півострова, населені 

переважно греками або, точніше, людьми грецького віросповідання. До складу цих 

територій, згідно з текстом договору, входила Готія з сільськогосподарськими окру-

гами — казаліями, Солдайя з вісімнадцятьма казаліями.

Простір в колі фортечних стін, нині спорожнілий, у давнину було забудовано 

житловими та культовими спорудами. На цій території, що становила не більше 20 га, а також у посадах — перед-

містях проживало не менше п’яти тисяч осіб. Для середньовіччя це дуже велика цифра. Житлові будинки Солдайї 

розташовувалися на терасах, що спускалися схилами Фортечної гори. З півночі на південь пролягли п’ять вулиць, 

з’єднаних вузькими провулками, які проходили краями терас. Будинки були багатоповерховими. Нижній поверх — 

кам’яний — використовувався за господарським призначенням. Другий, а іноді й третій поверхи будувалися з дерева 

with �re (potter’s, metal-working, and in other cases bathes) 

were moved outside of municipal quarters. When arrang-

ing artisan’s workshops even a prevalent wind direction was 

taken into account, to avoid sparks’ falling on the buildings.

Slopes of the mountains where the city was located 

were waterless, that is why one of the main tasks of the local 

administration was water supply. The nearest water sources 

were located on the Perchem mountain, three kilometers 

away to the north from the fortress. In case of dryness or 

damage of the water main in the city tanks for water gath-

ering and preservation were arranged.

On the each building of Genoa it`s builders have 

installed a tablet containing the information on the date 

of building and it`s origin. On the upper part of the tablet 

there were a few lines in Latin. For example, there was a sign 

чи сирцевої цегли (саману). Той факт, що майже всі будинки в місті були дерев’яними, підтверджується даними араб-

ського мандрівника Ібн-Батути.

Із писемних джерел відомо, що на території міста було розташовано кілька великих християнських храмів і 

чимало невеликих каплиць. Як свідчать археологічні дослідження, за межами фортечних мурів (на відстані до кіло-

метра) розташовувалися будівлі міського посаду з садибами, де мешкали ремісники і знаходилися їхні майстерні. 

За нормами середньовічного міського права, будь-яке виробництво, пов’язане з вогнем (гончарне, металообробне, 

а в нашому випадку і лазні), виносилося за межі міських кварталів. При розміщенні ремісничих майстерень врахо-

вувався навіть панівний напрямок вітру, щоб уникнути потрапляння іскор на будівлі.

Схили гори, на якій розташоване місто, безводні, тому одним із головних завдань міської адміністрації 

було водопостачання. Найближчі джерела води знаходяться на горі Перчем, за три кілометри на північ від 

фортеці. На випадок посухи чи пошкодження водопроводу в місті було побудовано цистерни для збирання 

та зберігання.

Адміністрація Солдаї значну увагу приділяла стану міських водогонів. За їх функціонуванням слідкував майстер, 

якому, згідно «Уставу генуезьких колоній», адміністрація сплачувала щомісяця досить велику суму. У генуезький час 

мешканці активно займалися вирощуванням винограду. Воду для поливу виноградників брали з суспільних водо-

гонів. За справедливим розподілом води між власниками виноградників слідкувала спеціальна комісія у складі 

двох осіб, італійця та грека.

На кожній споруді Генуя встановлювала закладну плиту з інформацією про час будівництва та приналежності 

будови. У верхній частині плити розміщувалось кілька рядків латинського тексту. Наприклад, напис на одній з 

that literally stated: “This building has been constructed by order of a noble man and venerable Consul of Soldaia, Pasquale 

Giudice, on the �rst day of August, 1392”. The lower part of the plaque usually featured three shields with arms are being 

depicted: on the central one are the arms of Genoa, to the left from them are the arms of Genoese doge (the highest 

administrative person of Genoese republic), to the right from them are the arms of the family to which a consul belonged.

The period of Genoese’s’ reign in Soldaia lasted from 1365 to 1475. After the fall of Constantinople in 1453 and con-

quest by Turks of the Black Sea straits the connection of Genoese colonies with the metropolis became considerably 

complicated. Taking into account di°culty in administration, due to considerable expenses, the Genoese settlements in 

the area of the Black Sea were sold by the management of the St. George bank. Minutes as to appointment of consuls to 

the Black Sea cities by the bank protectors were riddled with cases of numerous refusals from appointments. Volunteers 

to risk their lives en route were not many. As attraction for taking positions in the Crimean possessions the bank’s pro-

tectors allowed consuls and chastelains, as an encouragement, during their service to arrange taverns which was strictly 

prohibited by the Charter of 1449.

These measures did not save the situation. Gradually the Black Sea was transformed to the internal sea of the Ottoman 

Empire. On May 31, 1475 the squadron of Turkish commander Keduk Ahmed Pasha approached the Crimea. After the fall 

of Ca®a, Turks started to siege Sudak. The walls of the city did not constitute a serious impediment for the Turk’s siege 

artillery. On the course of defense only legendary notes taken by Martin Bronevsky have preserved: the last defenders 

of Soldaia locked themselves in one of the biggest churches of the city and continued to put up a resistance. After all of 

them were killed their bodies remained inside unburied. Bronevsky with his own eyes saw that structure with immured 

windows and doors, and a guarding Turk who did not allow anybody to get inside. Under the rule of the Ottoman empire 

Будівельна закладна плита консула  
Лукіні ді Фієскі ді Лаванья 1409 р. 
Сучасний вигляд і прорис М. Лапіна 1928 р.

The embedded slab of consular  
Luchino di Fieschi di Lavagna of 1409. 
Modern looks and a sketch my M. Lapin of 1928
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Сучасний вигляд і прорис 

М. Лапіна 1928 р.

The embedded slab 
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Башта консула Паскуале Джудічі і великі цистерни  
Судацької фортеці. Вигляд з південного заходу

The tower of consular Pasquale Giudice and the great water tanks  
of Sudak fortress. View from the south-west

Рельєфна вапнякова ікона  
із зображенням святого Георгія  
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Лукінo ді Фієскі ді Лаванья 1409 р.
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Будівельна закладна плита  
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Fundamental plate  
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Modern looks and a sketch my M. Lapin of 1928

Мідна монета останнього кримського 
хана Шагін-Гірея. 70–80-ті рр. ХVІІІ ст.

The copper coin of the last Crimean khan 
Shagin-Gerai. 1770–80-s
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was located in the central part of the city, and the second one in the nearest 

surroundings.

During the period of Russian and Turkish wars in the 18th century the num-

ber of Christian population in the district of Sudak has considerably decreased. 

Until 1778 only three settlements in the nearest neighborhood were populated 

with Greeks. Sudak itself, till the moment of its conquest by Russian troops in 

1771, represented picturesque ruins. Inside of reinforced walls hardly could be 

seen directions of the main streets. Near the fortress a tens of houses covered 

with turf were scattered. Lively idea of the period of complete decline of the 

ancient city gives the plan of 1771, drawn up by lieutenant-colonel Fisher and 

watercolors by the artist Ivanov.

In 1771, during the �rst Russian and Turkish War, the squadron of Russian 

troops conquered the city without striking a blow. In the Sudak fortress was quar-

tered a military garrison of the St. Cyril’s Regiment. During construction of �ve 

barracks for the Russian garrison structures which have preserved by then within 

the fortress’ territory, were �nally destroyed. The garrison stayed in Sudak until 1816.

Sudak became the center of the judicial and administrative district — kadylyk, being part of the province (liva) of Kefe 

and the Crimea stretching along the southern coast including Alushta. Inhabitants did not leave the place. According to 

the Turkish defter (tax population census) in the beginning of the 16th century in the city lived 309 Greek, 35 Armenian, 

32 Muslim, and 2 Judaic families. Already by the middle of the century there was a tendency for population reduction. 

To protect the city Turks placed a garrison consisting of only 10 soldiers and a garrison commander, who in 1542, in a 

remarkable manner, had his own house not in Sudak but in Ca®a. This number of warriors was hardly enough to protect 

half-ruined walls of Sudak. The garrison has preserved considerable number of weapons, predominantly of Latin origin, 

collected after the city’s storm in 1475.

Population of the rural precincts of Sudak consisted preliminary of Greeks. Chronicles and other sources of the 17th 

century call that area a Tat’s il, i.e. the country of Tats. With this term, starting from the 7th century, Turks called foreign-

ers subordinate to them. For the �rst time, in terms of the Crimea, that word was �xed in the 15th century in the works by 

Archbishop Zikhia John Galoniphontibus.

In the �rst half of the 17th century, when Zaporozhye Cossacks started to head their marches to the Crimea, the city’s 

inhabitants, obviously of fear in front of the military danger dispersed in the surrounding villages located far from the 

seacoast. During excavations of housing farmsteads within the site of ancient settlement until now have not been found 

coins dates with the earlier period than 20s of the 17th century.

A Turkish traveler Evlia Chelebi, who visited Sudak in the second half of the century, did not mention peaceful inhab-

itants inside of the forti�ed rings. In the fortress served only 50 Turkish soldiers who had to keep an eye on movements 

of the Cossacks’ ships. During Turkish period in Sudak were constructed two large mosques, one of them Adzhu-bei 

плит дослівно перекладається так: «Цю будівлю наказав 

побудувати благородний муж та досточтимий консул 

Солдаї Паскуале Джудічі першого дня серпня 1392 року». 

В нижній частині плити зображено три щити з гербами: 

на центральному — герб Генуї, ліворуч від нього — 

герб генуезького дожа (вищої адміністративної особи 

Генуезької республіки), праворуч — герб роду, з якого 

походив консул.

Час панування генуезців у Солдайї тривав з 1365 

по 1475 рік. Після падіння Константинополя в 1453 році 

і захоплення турками чорноморських проток зв’язок 

генуезьких колоній з метрополією значно усклад-

нився. Зважаючи на складність управління, а також 

через значні витрати, генуезькі поселення на Чорному 

морі продаються урядом банку св. Георгія. Протоколи 

обрання консулів у причорноморські міста протекторами банку рясніють прикладами численних відмов від при-

значення на посаду. Охочих ризикувати життям по дорозі було не багато. Для того, щоб заохотити обійняти посаду 

в кримських володіннях, протектори банку дозволяли консулам і каштелянам на час служби утримувати таверни, 

що суворо заборонялося Статутом 1449 року.

Ці заходи не врятували стан справ. Чорне море посту-

пово перетворювалося на внутрішнє море Османської імперії. 

31 травня 1475 року до Криму підійшла ескадра турецького 

полководця Кедук Ахмед-паші. Після падіння Кафи турки 

приступили до облоги Судака. Стіни міста не були серйоз-

ною перешкодою для турецької облогової артилерії. Про хід 

оборони збереглися лише легендарні відомості, записані 

Мартином Броневським, — останні захисники Солдайї закри-

лися в одній з найбільших церков у місті і продовжували опір. 

Після того, як всі були перебиті, тіла захисників залишилися 

лежати без поховання усередині. Броневський своїми очима 

бачив цю будівлю із замурованими вікнами і дверима і вар-

тового турка, який не пускав нікого всередину. Перебуваючи 

під владою Османської імперії, Судак став центром судово-

адміністративного округу — кадилика, що входив до складу 

провінції Кефе і тягнувся вздовж південного узбережжя до Алушти включно. Жителі не кинули місто. Згідно з турець-

ким дефтером (податковим переписом населення) на початок XVI ст. в місті проживали 309 грецьких, 35 вірменських, 

32 мусульманських і 2 іудейські родини. Вже до середини сторіччя намітилася тенденція до скорочення кількості 

населення. Для захисту міста турки розмістили гарнізон, що складався всього з 10 солдатів і начальника гарнізону, 

Башта консула Коррадо Чигала 1404 р. 
Фото до реставрації

The tower of consular Koraddo Cigala of 1404. 
Photo before the restoration

Російські монети ХVІІІ ст., 
знайдені на території 

Судацької фортеці

Russian coins of 18th century, 
discovered on the territory 

of Sudak fortress

Армійська пряжка — 
деталь обмундирування  

російського гарнізону  
Судацької фортеці кінця ХVІІІ ст.

Military buckle — 
detail of uniform  

of the Russian garrison  
of Sudak fortress  

of the end of 18th cent.

Башта консула Бальдо Гуарко 1394 р. 
Вигляд з південного заходу

The tower of consular Baldo Guarco of 1394. 
View from the south-west

Башта консула Коррадо Чигала 1404 р.
Фото після реставрації

The tower of consular Korrado Cigala of 1404.
Photo after the restoration
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знайдений на території  
Судацької фортеці

Lead soldier,  
discovered on the territory  
of Sudak fortress

Рушничні та пістолетні кулі 
кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст., 
знайдені на території  
Судацької фортеці

Gun and pistol bullets  
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discovered on the territory  
of Sudak fortress

Бронзові форми  
другої половини ХVІІІ ст.  
для відливання пістолетних куль
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 of the second half of 18th c. 
for casting of the bullets

Бронзова люлька другої 
половини ХVІІІ ст.,  
знайдена на території 
Судацької фортеці

Bronze pipe of the second  
half of 18th century, 
discovered on the territory  
of Sudak fortress

Руїни казарм Кирилівського полку кінця ХVІІІ ст.

The ruins of the barracks of Cyril regiment of the end of 18th century

Затворний механізм рушниці  
другої половини ХVІІІ ст., 

знайдений на території Судацької фортеці

Lock mechanism of a gun  
of the second half of 18th century, 

discovered on the territory of Sudak fortress
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In 1813 in the surroundings of the fortress appeared German colony which has existed under that name until 1944. 

After removal of German colonists the settlement has obtained its modern name, i.e. Uyutne.

Today within the territory of the ancient town operates the Sudak Fortress, an Architectural and Archeological 

Museum. History of its formation numbers more than one hundred and fourty years, starting with 1868, when the for-

tress was under the authority of the Odesa Community on History and Antiquities. In 1925 a Historical and Archaeological 

Museum was founded as a branch of the Moscow State Historical Museum. Starting from 1958 the Sudak Fortress is an 

architectural and archeological conservation area, a branch of the St. Sophia of Kyiv National Conservation Area.

Almost all architectural objects which have preserved within the territory of the fortress-city till present were built 

during the Genoese reign (1365–1475). The objects were constructed by the order of Italians, that is why one can trace 

the motifs and methods typical for the forti�cation structures of the Western Europe.

The museum’s territory makes 29.5 hectares. Of architectural structures dated with the 6th — 15th centuries until now 

have preserved the defense walls, the Watch (Maiden) and Astagvero (Harbor) towers, a Consul’s Castle, temples of Twelve 

Apostles and the Holy Virgin, a mosque, remains of the city housing system, seaside forti�cation, etc.

Located in one of the most picturesque corners of the Crimea and rich as to its history, this monument of the 

European culture comes into notice of not excursionists only, but of scientists, experts in ancient and medieval history, 

researches, and artists.

який, як не дивно, в 1542 році мав власний будинок не в Судаку, а в Кафі. Цієї кількості воїнів ледве вистачало для охо-

рони напівзруйнованих стін Судака. Гарнізон зберігав значну кількість озброєння, переважно латинського зразка, 

зібраного ще після штурму міста в 1475 році.

Населення сільської округи Судака складалося переважно з греків. Хроніки та інші джерела XVII ст. називають 

цю область Татським ілем — країною татів. Цим терміном, починаючи ще з VII ст., тюрки називали підлеглих інород-

ців. Вперше для Криму це слово зафіксоване в XV ст. в праці архієпископа Зіхиї Іоанна Галоніфонтібуса.

У першій половині XVII ст., коли до Криму почали організовувати свої походи запорізькі козаки, жителі міста, оче-

видно, зі страху перед військовою небезпекою розбіглися по навколишніх селах, що розташовувалися далеко від 

узбережжя. При розкопках житлових садиб на території городища не було знайдено монет пізніших за 20-ті роки XVII ст.

Турецький мандрівник Евлія Челебі, який відвідав Судак у другій половині сторіччя, вже не згадує про присут-

ність мирних жителів усередині міських мурів. У фортеці несли службу лише 50 турецьких солдатів, які повинні були 

спостерігати за пересуванням козацьких суден. У турецький період в Судаку було побудовано дві великі мечеті, 

одна з яких — Аджу-бей — розміщувалася в центральній частині міста, інша — в найближчих околицях.

В період російсько-турецьких воєн XVIII ст. кількість християнського населення в районі Судака помітно змен-

шується. До 1778 року тільки три поселення в найближчій окрузі було заселено греками. Сам Судак до моменту 

зайняття російськими військами в 1771 році мав вигляд мальовничих руїн. Усередині фортечних стін вже ледве 

простежувалися напрямки основних вулиць. Навколо фортеці було розкидано десяток будинків, критих дерном. 

Чітке уявлення про період повного занепаду стародавнього міста дає план 1771 року, складений підполковником 

Фішером, і акварелі художника Іванова.

У 1771 році, під час першої російсько-турецької війни, загін російських військ без бою захопив місто. 

В Судацькій фортеці було розквартировано військовий гарнізон Кирилівського полку. Під час будівництва 

п’яти казарм для російського гарнізону було остаточно зруйновано будівлі, які до того часу збереглися 

на території фортеці. Гарнізон простояв у Судаку до 1816 року.

1813 року в околицях фортеці виникла Німецька колонія, що проіснувало під цією назвою до 1944 

року. Після виселення німецьких колоністів селище отримало сучасну назву — Уютне.

Нині на території стародавнього міста працює архітектурно-археологічний музей «Судацька фор-

теця». Історія його створення налічує понад сто сорок років, з 1868 року, відколи фортеця перебувала 

у віданні Одеського товариства історії та старожитностей. У 1925 році тут було створено історико-

археологічний музей як філію Московського державного історичного музею. З 1958 року Судацька 

фортеця — архітектурно-археологічний заповідник, філія Національного заповідника «Софія Київська».

Територія музею становить 29,5 га. 3 архітектурних споруд VI — XV ст. збереглися донині оборонні 

мури, башти Дозорна (Дівоча) i Астагверо (Портова), Консульський замок, храми Дванадцяти апостолів 

та Діви Марії, мечеть, залишки міської забудови, Приморське укріплення тощо.

Розташована в одному з наймальовничіших куточків Криму, з багатою історією, ця пам’ятка євро-

пейської культури привертає увагу не лише екскурсантів, а й науковців, фахівців із стародавньої та 

середньовічної історії, дослідників, митців.
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