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FORTYFIKACJE PAŃSTWA BOSFORSKIEGO OD IV W. P.N.E. 
DO POŁOWY I W. P.N.E. 

Źródła do badań nad fortyfikacjami państwa Bosforskiego 

I. Źródła pisane 

A. Antyczne źródła literackie 
Podstawowym opracowaniem starożytnych przekazów literackich 

zachowanych do ne,szych czasów jest dwutomowa praca W.W.Łatyszewa 
w skrócie zwana ,Sc^thlxa^t_Caucasica2, zawierająca wiadomości o 
Scytii i Kaukazie, przekazane przez autorów greckich /t.1/ i ła-
cińskich /t.2/. Praca ta została w latach 1947-1949 przedrukowa-

2 
na w WDI . Informacji na temat fortyfikacji znajdujemy tutaj 
bardzo niewiele, są one bardzo fragmentaryczne i lakoniczne. 
Jedynym znanym nam pisarzem starożytnym, dzięki któremu dotarło 
do nas kilka wiadomości o fortyfikacjach, jest Strabon. Strabon 
pisząc o Pantikapaionie^ podaje, że miasto to posiadało akropol. 
Opisując panowanie Aeandrosa informuje , że władca ten zbudował 
dla obrony przed Scytami mur o długości 360 stadiów, wzmocniony 
jedną basztą na jedną stadię. Autor ten, opisując miasto ELmme-
rion-' podaje, że jest ono zbudowane na półwyspie i odgradza wa-
łem i rowem część tego półwyspu. Do tej pory niestety nie wiado-
mo, czy chodzi tutaj o miasto na półwyspie Kerczeńskim czy na 
półwyspie Tamańskim. 

x 
V.V.LatySev,Jzxeatija drevnich pisatelej greSeskich i la-

P _ '_,-,. -UJ—— 

V.V.LatySev, Jgïêgtija drevnich pisatelej gcećeskich i la-
J k i c h ^ j k i f l i j Q a v k a z ^ ^ 
Strabon VII, 4,4. 

4 Strabon VII, 4,6. 
5 Strabon XI, 2,5. 
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Dzięki Strabonowi, który podawał dość dokładne odległości mię-

dzy znanymi mu miastami, a także ich krótki opis, już w XIX w. 

zlokalizowano szereg miast antycznych. 

Dzięki innym autorom starożytnym dotarły do nas tylko poje-

dyncze wiadomości o fortyfikacjach. I tak np. od Appiana^ dowia-

dujemy się, że Fanagoria miała akropol a Nymfaion był miastem le-7 
żącym na obronnym i dobrze umocnionym miejscu. Herodot .opisując 

wał, do którego dochodziło panowanie scytyjskie podaje, że wał 

ten szedł od gór Taurydzkich do jeziora Meockiego / t j . do Morza 

Azowskiego/ w miejscu, gdzie jest ono najszersze. Jak widzimy, 

trudno uznać ilość i jakość wiadomości, które do nas dotarły w 

przekazach pisarzy starożytnych za wystarczające. Bardziej ob-

szernymi źródłami do badań nad fortyfikacjami są źródła epigra-

ficzne. 

B. Źródła epigraficzne 

Inskrypcje znalezione do 1900 roku na terenie Państwa Bosfor-

skiego zebrał W.W.Łatyszew w I0SPE8, w tomie I I z 1890 r. i w 

tomie IV z 1900 r. Inskrypcje znalezione po 1900 r. publikowano 

w różnych wydawnictwach periodycznych, głównie w "Izwiestja Ar-

cheologio zeskoj Kommissii". Zbiór inskrypcji znalezionych do 
q 

1928 r. wydał Hondius . Inskrypcje z Azji Mniejszej i z półwyspu 
10 

bałkańskiego zebrał B.N.Grakow w WDI . Inskrypcje z miasta Ta-

nais zebrała T.N.Knipowicz11. Krytyczne zestawienie źródeł lite-

rackich i epigraficznych znajdujemy u M.Rostowcewa12. W 1965 ro-

ku wydano "Korpus bosporskich nadpisej" pod redakcją W.W.Struwe1^ 

zawierający prawie wszystkie inskrypcje /ponad 1300/ odsłonięte 

w ciągu ostatnich 150 lat na terytorium Państwa Bosforskiego. 

Obecnie znajdowane inskrypcje są publikowane w różnych radziec-

kich wydawnictwach periodycznych. Wiele z tych inskrypoji odnosi 
6 App.Mithr. XII , 108. 

1 Herodot IV, 28. 
Q 

V.V.LatySev, ^Ioscrl£tione£antigjjB^ 
Euxini graecaePejTTąt^^ . 

Hondius, Supplementum epigraphicum graecum. Leiden II 1925. 
xxi, ly^y. 

1 o 
B. N. Gra k ov, ^ iaterJjyjjgoi^ 

J|achjłalkanskogo^ 
1 T.N.KnipoviS, Tanąis^ Moskva 19^9f s.92-122. 

12 
M.Eostovzev, Skythien undder_Bosporus, Berlin 1931» 
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się do budowy lub rekonstrukcji poszczególnych elementów linii 

obronnych i często są jedynym świadectwem istnienia w danym miejs-

cu umocnień. Pozwalają też one na próbę lokalizacji niektórych 

fragmentów murów obronnych i są nieocenionym źródłem do datowa-

nia poszczególnych odcinków umocnień. 

C. XIX-wieczne plany i opisy umocnień 

Podstawowe trzy publikacje zawierające plany i opisy umocnień, 
14 

to: ^Dri^osti^osfoi^^i^me^jakowo^ , ,N^^MjK>Mkoje__jłar8two 

A.Asaika15 i K.K.Gerca Archeologiczeskaja topografja Tamanskowo 

^ołuostrowa^6. W pracach tych znajduje się wiele bezcennych 

wprost planów i opisów umocnień, po których do naszych czasów 

nie pozostał nawet ślad. Zostały one albo dokładnie zabudowane, 

albo rozebrane na kamień lub zniwelowane, a część uległa znisz-

czeniu w czasie działań wojennych. Sporo też umocnień widocznych 

w tamtych czasach zostało całkowicie lub częściowo pochłoniętych 

przez wodę. 

Część planów i opisów nie dochowała się do naszych czasów.Naj-

ważniejsze efekty badawcze dla tego obszaru, posiadające najwięk-

szą wartość, osiągnęli: A.Aszik, Blaramberg, Dubois de Maatpereux, 

P.Dubrux, K.Dumberg. Ich zasługą jest pierwsza, przeważnie pra-

widłowa lokalizacja miast bosforskich. 

I I . Źródła ikonograficzne 

Dla badań nad fortyfikacjami Bosforu ze źródeł ikonograficz-

nych pomocne są tylko przedstawienia na monetach.Poza tym są one 

jedynymi właściwie źródłami do rekonstrukcji pełnego wyglądu 

twierdz Bosforu. 

Monety z przedstawieniami murów obronnych pochodzą z I-II w. 

n.e. Oczywiście, nie jest też pewne czy kurtyny, baszty i bramy 

przedstawione na tych monetach są autentycznym odzwierciedleniem 

określonych umocnień bosforskich, jednak z pewną dozą prawdopo-

dobieństwa można przyjąć, że rzemieślnik wykonujący sztance od-

TC 
.Drevnosti_ Bosfora Kimmerijskogo, t.1-3> Petersburg 1849. 

A.Asik, Bosporskoe carstvç^ t.1-3, Odessa 1848-1849. 
. _ * — * — ^ — * — 

K.K.Gerc, ^ę^Ą^oej^ęs^ja^t^ografi ja Tamanskogoj^oluos-
trova, St.Petersï>urg^T89t 
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dał wygląd murów obronnych, które najczęściej oglądał, a więc 
jednej z twierdz bosforskich, być może Pantikapaionu. Przykładem 
monet, na których znajdujemy przedstawienia murów obronnych, są 
monety z Muzeum Narodowego w Warszawie''^. Analogie do tych monet O 
znajdujemy w pracach A.N.Zografa . Trudno jest ustalić obecnie, 
którym umocnieniom odpowiadały wizerunki na monetach, niemniej 
monety te mają dla nas ogromną wartość jako jedyne przedstawie-
nia bosforskich murów obronnych. 

III. Źródła archeologiczne 
Na źródła te składają się pozostałości murów, baszt, bram, 

wież, wałów i rowów obronnych. Stan, w jakim źródła te zachowały 
się jest różny dla różnych umocnień. Z wielu niewątpliwie dobrze 
umocnionych miast, jak np. z Teodozji, kluczowej twierdzy zachod-
niej granicy państwa bosforskiego, nie znsmy właściwie zachowa-
nych żadnych elementów fortyfikacyjnych. Przyczyny tych dyspro-
porcji są różne: np. dobrze zachowany Iluraton był przez długie 
wieki nie objęty większą akcją osiedleńczą, a na terytorium an-
tycznej Teodozji rozlokowana była potężna, genueńska Kaffa ;współ< 
czesna Teodozja istnieje na tym samym miejscu. Podobnie jest z 
Gorgippą /obecnie Anapa/, Panatikapaionem /obecnie Kercz/ czy z 
Fanagorią. 

Dużo miast antycznych, leżących w pobliżu współczesnych osad, 
służyło okolicznym mieszkańcom jako kamieniołomy. W ten sposób 
zniszczono np. Tiritakę, Nymfaion i Tenais. Część miast i osied-
li antycznych została częściowo pochłonięta przez morze, np. Fa-
nagoria, Kytaion. Innej przyczyny szczupłości źródeł archeologi-
cznych dla poznania fortyfikacji Bosforu należy poszukiwać w nie-
trwałym budulcu. Na półwyspie Tamańskim powszechnie używana była 
nietrwała cegła suszona. 

Panowanie tureckie również zniszczyło część fortyfikacjiîprzy-
kładem może być Hermonassa. Część umocnień antycznych została 
zniszczona jeszcze w starożytności, np. mury Tanaisu czy Kimme-
rlonu. 

T7 
' a. MN nr 166755 Sauromates I, b. MN nr 153007 Sauromates I 

c. MN nr 166419 Reskuporis II. 
1 8 A.N.Zograf, MIA 16, 1951» s.162-213. Tab-

lica XLVII moneta nr3"-anaïogïa do monety MN nr 166419, tab-
lica XLVII moneta nr 8 - analogia do monet MN nr 166755 i MN nr 
153007. A. N. Z ograf, _p.eĄ§ż rjoe J&ï&âçenijML^^ 
^oPrii^rnomorJa, A GSP, moneta nr 4 -
anaToglśr^Tmónet MN nr 166755 i MN nr 153007, rys.31, s.161 mo-
neta nr 3 - analogia do monety MN nr 166419» 
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Wały ziemne i rowy pod wpływem działania czynników atmosfe-
rycznych ulegały ciągłej deformacji. Do tego dochodzą jeszcze 
liczne przekopy i niwelacje gruntu. Jednak nie ulega najmniej-
szej wątpliwości, że źródła archeologiczne dostarczają nam pod-
stawowych i głównych danych do badań nad fortyfikacjami Państwa 
Bosforskiego. 

17. Literatura przedmiotu 

Podstawową pracą poświęconą Państwu Bosforskiemu jest mono-
19 

grafia W.F.Sajdukiewicza/J)as_BospoiN9n^ ,będąca uwspół-
cześnionym niemieckim przekładem rosyjskiego wydania tej książ-20 
ki . Praca ta dostarcza nam wyczerpujących, podstawowych wiado-
mości, zwłaszcza z zakresu historii politycznej i gospodarczej 
Państwa Bosforskiego. Znajdują się w niej również wiadomości o 
fortyfikacjach tego obszaru i bogata bibliografia poświęcona te-
mu zagadnieniu. Chronologiczne ramy tej pracy zawierają się w 
przedziale czasu od VII w. p.n.e. do V w. n.e., czyli od poja-
wienia się pierwszych Greków na tym obszarze, do najazdu Hunów. 

Inne prace ogólne, w których znajdujemy dużo wiadomości na te-21 
mat fortyfikacji, to głównie praca W.D.Bławatskiego . Niektóre 
miasta doczekały się swoich monografii, w których znajdują się 
fragmenty poświęcone umocnieniom. Do takich miast należy Pantika-2? 
paion, który zresztą doczekał się aż trzech monografii , Nym-
faion2^, Tanais2^, Fanagoria2^. Do tej pory istnieje właściwie 
tylko jedna, krótka praca, której głównym celem było przedsta-
wlenie w zarysie systemu fortyfikacji Bosforu . Jedyną pracą, 

y.F.&ajdukeviS,^as^BosEoranische^Reich, Berlin 1971. 
2 0 V.F.GajdukeviS, Bosporgtçoe gosudarstvo, Moskva 194-9. 
2 1 V.D.BlavatskiJ, 

4>vachJ5everao^ Moskva 1 9 5 ^ 
^ 2 v 3 7 i l a v a t s k i ^ Moskva 1964. Pantikapej, MIA 

56, 1957 /opracowanie zbiorowe pod red. V.D.Blavatakij/. Panti-
kapej, MIA 105, 1962 /opracowanie zbiorowe pod red. I.B.Zeest/. 

23 M.M.Chudjak,Iz istorii Nimfeja VI-III v. do n.e..Leningrad 
1964. "" * 

2^ D.B.Selov, . î ^ i s i J H ^ y j D o n j v J ^ MIA 175, 
1970. D.B.Selov, Tansîï^CiîO^ 
Moskva 1972. " 

2 5 Fanagorja, MIA 57, 1956 /opraoowanie zbiorowe pod red. 
M. Kobyliny/. 

2 6 V.D.Blavatskij,JAatfjirijly^^ 
nom Pri^ernomore^ Uc e ̂ ^^apialci^f^T^^^t^^ 2^-l50. 
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ujmującą dość szczegółowo problem wałów obronnych jest krótki 
artykuł N.I.Sokolskiego2^. 

Podstawową jednak literaturą dla poznania fortyfikacji są 
sprawozdania z wykopalisk zamieszczane głównie w MIA, KSIA, SA, 
WDI, a także krótkie komunikaty zamieszczane w AO. 

ZACHOWANE FORTYFIKACJE OD IV W. P.N.E. DO POŁOWY I W. P.N.E. 

Techniki budowlane i materiały stosowane 
Z okresu IV w. p.n.e. zachowały się bardzo nieliczne fragmen-

ty murów obronnych. Z początków IV w. p.n.e. pochodzi mur obron-pg 
ny Myrmekionu, odsłonięty w północnej części miasta .Zewnętrzna 
ściana licowa zbudowana jest z grubych płyt miejscowego wapie-
nia, ociosanych od strony licowej i bocznej. Wewnętrzna ściana 
licowa tego muru, zwrócona w stronę miasta, złożona jest z mniej-
szych kamieni spojonych zaprawą glinianą i cechuje ją mniejsza 
staranność obróbki. Przestrzeń między ścianami licowymi wypeł-
niona jest warstwami tłucznia i zaprawy glinianej. Mur ten posia-
da niezbyt głęboki fundament złożony tylko z 1-2 rzędów kamieni. 
Fundamenty czworokątnych baszt są szersze o 0,15-0,20 m od ścian 
baszty. Od strony miasta, wzdłuż muru, biegnie ulica strategicz-
na szerokości 4 m brukowana tłuozniem ceramicznym. Według Bla-
ramberga2^ Mermekion posiadał akropol o cyklopim wątku murów;być 
może potwierdzają to znalezione w okolicach cypla Karantinnowo^ 
pojedyncze, ogromne bloki wapienia o przeciętnych wymiarach 
1,77 x 0,93 x 0,77 m. Z początków IV w. p.n.e. pochodzą również 
umocnienia akropolu w Pàntikapaionie^1. Mury akropolu wybudowano 
na skale o wysokości 3»5 m, ociosanej prostopadle. Na wierzchu 
tak przygotowanej skały wyryto kanały dla założenia w nich fun-
damentów kurtyn i baszt. Baszty wchodzące w skład linii obronnej 
akropolu zbudowane była na planie prostokąta^2. Mur akropolu 

' N.I.Sokolskij, Jaly v sisteme oborony Evropejskogo Bospora, 
SA 27, 1957, s.97-107^^~"~~ — — 

2 8 V.F. Gajdukevic, MIA 25, 
1952, s . 138 i dalej. 

V. F.Ga jdukevic, Archeologiîeskoe izu5enieMljmekija,MIA 4, 
1941, s.99. A — 

V. F. Ga jdukevic, E.I.Levi, E. O.PruIevska ja, Jlaąkopici ąeye_v-_ 

^ V.D.Blavatskij, j5troij#I^ioędelo^ 

"'^T^d Ïme^ AO 1971» s.346. 
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oblicowany był dwiema ścianami, zbudowanymi z dużych bloków 
miejscowego wapienia. Przestrzeń między nimi zapełniona była tłu-
czniem i zaprawą glinianą. Odkryto zewnętrzne lico muru zbudowa-
nego z bardzo dobrze ociosanych płyt wapienia o wymiarach 1,2 x 
z 0,68 x 0,3 m posiadających rustykę i złożonych bez zaprawy^. 

W tym czasie w Tiritake istnieją aż dwa muryt starszy,jeszcze 
z V w. p.n.e., a następnie mur z końca IV w. p.n.e.^4, który 
zastąpił mur starszy. Młodszy mur jest o wiele staranniejszy w 
wykonaniu: zewnętrzna ściana licowa zbudowana jest w opus quad-
raturn^. Podobnie oblicowana jest prostokątna baszta wzniesiona 
wraz z całą nową linią umocnień, ale posiadająca dodatkowo rus-
tykę^. Wewnętrzne pomieszczenie baszty wyłożone było płytami. 
Od strony wewnętrznej ściana licowa wykonana jest mniej staran-
nie, przeważnie z płyt miejscowego wapienia spojonych zaprawą gli-
nianą. Długość bloków zewnętrznej ściany licowej waha się w gra-
nicach 0,62-1,59 m. Fundament tego muru jest szerszy o 0,30-0,40 
m. Przestrzeń między ścianami licowymi zapełniona jest tłuczniem 

Yj 
i gliną. W drugiej połowie IV w. p.n.e. w Nymfaionie*" zbudowano 
mur składający się z dwu ścian licowych ze starannie dopasowa-
nych dużych kamieni. Przestrzeń między nimi zapełnia tłuczeń 
zmieszany z gliną. Fundament tego muru jest trochę szerszy niż 
sam mur i zbudowany jest z dużych płyt dochodzących do 1 m dłu-
gości, ale znajdujących się tylko god zewnętrzną ścianą licową. 
Odsłonięta cztery skarpy kamienne^ , które podpierały mur w 
miejscach, w których następowała gwałtowna zmiana jego orienta-
cji lub zbocze było zbyt strome. Każda skarpa zbudowana jest z 
trzech ścian. Czworokątna baszta wzniesiona została na specjal-
nie podciosanej skale^ , na której oparto fundamenty jej ścian. 40 Również mury biegną częściowo po skale . W połowie III w. p.n.e. 41 mury Myrmekionu zostają wzmocnione . Od strony zewnętrznej mury 

^ I.D.MarSenko, ̂ a^kogki^Pantikaj^ejaj AO 1975» s.306. 
V.F.Gajdukeviê, Ragkc^kiJ£^ 
MIA 85, 1958, s.155. 

^ Tamże, s.154. 
5 6 Tamże, s.158. 
^ M.M.Chudjak, Iz istorii Nimfę ja VI-II w . do n.e., Lenin-

grad 1962, s.55. 
Tamże, a.JA. 
N.L.GraS, Jtebot̂ JIimfeĵ ikoĵ ^̂  AO 1969, s.275, 

4 0 Tamże, s.274. 
41 V.F.GrajdukeviS, ̂ Raskogkijïir^ MIA 25, 

1952, s.141. 
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otrzymują dodatkową ścianę licową, zbudowaną z dobrze obrobio-
nych, dużych płyt wapienia. Ulica strategiczna zostaje równocześ-h p 
nie pokryta płytami wapienia . Fundamenty niektórych fragmentów 
murów obronnych zostają wzmocnione przez podłożenie pod ściany 
licowe płyt i drobnego tłucznia, co zapobiegało obsuwaniu się mu-
ru^. Z tego okresu pochodzą też mury Portmionu^. ściany licowe 
złożone są z dużych, ponad 1 m długości, nieobrobionych brył wa-
pienia. Przestrzeń między ścianami licowymi zapełnia tłuczeń i 
glina. W bramie od strony wewnętrznej zbudowano dwa ryzality z 
prostokątnych ciosów wapienia, a niektóre z nich posiadają rus-
tykę^. W III-II w. p.n.e. Fanagoria otrzymuje mur, którego od-
kryty fragment fundamentu zbudowany jest z płaskich brył pias-
kowca, z występującymi gdzieniegdzie kamieniami polnymi ułożony-
mi pochyło na glinie, przylegającymi ściśle jeden do drugiego 
i zwróconymi ostrymi krawędziami w górę . Na tej podstawie le-
żało kilka dużych bloków kamiennych o wymiarach ca 1,10 x 0,65 x 
x 0,2J m. Również z III-II w. p.n.e. w grodzisku Semibratnie je^ 
spotykamy mur, którego ściany licowe zbudowano z grubo obrobio-
nych bloków i płyt wapienia lub piaskowca, bez użycia zaprawy, 
a szczeliny zapełniono małymi kamieniami. W środku znajdował się 
tłuczeń zmieszany z ziemią. Mur spoczywał na 0,40-0,50 m gruboś-
ci warstwie ziemi, którą zniwelowano wcześniejsze zniszczone 
grodzisko. Wewnątrz murów odkryto dom stanowiący małą warownię, 
którego ściany licowe zbudowano w opus quadratum, a środek za-48 pełniony był tłuczniem i gliną . 

Z okresu od drugiej połowy III w. p.n.e. do pierwszej połowy 
I w. p.n.e. pochodzą liczne umocnienia osad. I tak w końcu II w. 

« J-. 

^ V.F.Gajdukevic, E.I.Levi, E.O.PruSevskaja, Raskopki sever-
jaa^^j op.cit., s.158. 

^^S.G.Kastanajan, S A 3» 1958, 
s.204. 

45 
46 

Jw. 
U.U.Kobylina, Kultjw^Fanagory^dosamatskc^ 

^nticny^^gorodj. 
' N.V.Anfimov,/j*askoj)kijSemibratne^ 37, 

195^) 8«2^0# 
V.D.Blavatskij, Agt^ćnajj^arch^ol^ 
Moskva 1961, morja, 
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p.n.e. w osadzie koło przysiółka "Za Rodinu" zbudowano mur obron-
ny z suszonych cegieł, a wewnątrz osady powstał dom - warownia, 
którego mury z suszonej cegły zbudowano na fundamentach o wyso-
kości 1 m z nieobrobionych kamieni^. Fundament ten wzniesione na 
wale glinianym. W osadzie Nowo-Otradnoje powstał mur, którego 
ściany licowe zbudowano z wielkich i średnich płyt wapienia po-
łączonych zaprawą glinianą^. Większe kamienie umieszczone są na 
stronie licowej, a część z nich jest lekko ociosana. Wewnętrzną 
przestrzeń muru zapełnia tłuczeń zmieszany z gliną. Fundament 
muru wysokości 0,60 m wystaje o 0,30 m przed zewnętrzną stronę 
ściany licowej i na 0,40 m do wewnątrz. Fundament zewnętrznej 
ściany licowej oparty jest o warstwę gruzu. Osada Zołotoje Wos-

51 
tocznoje w tym czasie otoczyła się murem o wątku cyklopinr . Zew-
nętrzna ściana licowa zbudowana jest z trochę większych ciosów 
niż ściana licowa wewnętrzna i tworzą ją świetnie obrobione cio-
sy kamienne dochodzące do 2,35 m długości i 1,40 m szerokośoi. 
Przestrzeń między ścianami licowymi wypełniono tłuczniem i zie-
mią. Część muru oparta jest na skale. Koło Gorgippy odkryto bu-
dowlę^2, której mury zbudowane są z dwóch ścian licowych złożo-
nych z piaskowca różnej wielkości i o różnym stopniu obróbki.Brak 
fundamentów, które częściowo zastępuje dolna partia muru, zbudo-
wana z dużych, dobrze dopasowanych kamieni.Narożniki ścian lico-
wych odznaczają się szczególną starannością w ułożeniu i doborze 
dobrze ociosanych, dużych kamieni.Po upływie 20-30 lat dobudowano 
dodatkowy mur zewnętrzny, posiadający bardzo cienką ścianę lico-
wą, złożoną z jednego rzędu dużych, płaskich płyt kamiennych.Wnę-
trze tego dodatkowego muru wypełnia tłuczeń przemieszany z gliną. 

Trudno jest na podstawie tak szczupłych danych szerzej scha-
rakteryzować technikę budowy murów obronnych w Państwie Bosfor-
skim tego okresu. Prawie nic nie wiemy o stosowanej technice bu-
dowy murów wokół miast i osad bosforskich półwyspu Tam8ńskiego i 
dorzecza rzeki Kubań. Dopiero u schyłku panowania Spartokidów w 
— W N.I.Sokolskij, 
1971, a.148. 

I.T.Kruglikova, V.N.Korpusova, M.A.Romanovskaja, ^âSfeopki 
ae1skich^ poselenij' evropejskoj ćasti bosporskogo carstva, AO 

I.T.Kruglikova, Poselenie Zolotoe VostoSnoe, KSIIMK 70, 
1957, s.130. 

Ju.S.Kruśkol, Antićnoe^zdaniejr^gijon^ AIKSP, 
s.216. " 
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tym rejonie wykształca się sposób budowy murów, tak powszechny w 
następnych wiekach, a polegający na budowie murów z suszonej 
cegły opartych o kamienny fundament zbudowany na ziemnym lub 
glinianym nasypie. Ciekawy jest sposób budowy fundamentów murów 
Fanagorii nie mający odpowiednika na pozostałym terytorium Pań-
stwa Bosforskiego. Być może szczupłość źródeł archeologicznych z 
tego obszaru wiąże się z powszechnością użycia suszonej cegły, 
budulca bardzo nietrwałego. Rzadko używano miejscowych, niewiel-
kich złóż piaskowca. 

Inaczej wygląda sytuacja na półwyspie Kerczeńskim. Tutaj pa-
nuje niepodzielnie wapień, kamień powszechnie dostępny, zalega-
jący bardzo płytko i często wychodzący na powierzchnię. Dzięki 
temu mury obronne mogły być nie tylko budowane z kamienia, ale 
też często oparte na skale, co znacznie podwyższało ich stabil-
ność i wytrzymałość. Przykładem wykorzystania dla celów obron-
nych naturalnych wychodni skał jest akropol Pantikapaionu, któ-
rego skalny fundament murów obronnych o wysokości 3,5 m uniemoż-
liwiał w zasadzie skuteczne użycie jakichkolwiek burzących ma-
chin oblężniczych. Tam, gdzie mur nie jest oparty na skale, sze-
roko stosowane jest wzmocnienie gruntu pod fundamenty przez wbi-
cie w ziemię warstwy tłucznia i podłożenie płaskich i szerokich 
płyt pod zewnętrzne ściany licowe. Regułą jest użycie większych 
bloków kamiennych na zewnętrznych ścianach licowych i szerszych 
niż mury fundamentów. Powszechnie używanym spoiwem jest zaprawa 
gliniana. Mało jest przykładów licowań bez zaprawy, a także sta-
rannej obróbki brył kamiennych. Należy to jednak tłumaczyć m.in. 
brakiem zachowanych największych murów stanowiących umocnienia 
głównych miast bosforskich. Również niewielką ilość znanych nam 
ulic strategicznych trzeba tłumaczyć brakiem systematycznych ba-
dań w większych miastrfch. Baszty zakładane są na planie czworo-
kąta, a tylko w jednym znanym nam przypadku w Tiritake /baszta 
IV/55, baszta założona została na planie trapezu, ściany baszt 
z reguły są cieńsze niż kurtyny, a wewnętrzne pomieszczenia wy-
kładane są płytami kamiennymi. Szczególnie starannie dobierane są 
bryły kamienne do naroży baszt. Ciekawym przykładem jest użycie 
skarp w Nymfaionie, podpierających mur od strony zbyt pochyłego 
zbocza. 

1952? V ,^ G a ; 5 d u k : e v l 5' JSJS^SÇ^JFii^^ M LA 25, 
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Zachowane fortyfikacje miast bosforsklch 

Pantikapalon 
Położony jest na terenie dzisiejszego miasta Kercz, nad cieś-

niną Kerczeńską. Miasto początkowo zajmowało szczyt góry Mitry-
datesa, z czasem objęło także zbocza i podnóże góry. Miasto po-
siadało podwójną linię umocnień, złożoną z muru miejskiego i 
akropolu, znajdującego się na jednym z wierzchołków góry Mitry-
datesa, zwanym I Krzesłem Mitrydatesa. Akropol, którego istnie-

• 54 nie poświadczone zostało przez Strabomr , posiadał linię murów 
szerokości 4 m. Fundament baszt i kurtyn stanowiła skała 5,5 m 
wysokości, ociosana prostopadle. Na zachodnim krańcu wykopu tzw. 
"Nowo-Esplanadzkiego" odkryto występ skalny, na którym rozloko-
wana była jedna z baszt akropolu^. Od baszty tej na północ i 
południe odchodziły kurtyny. Kurtynę południową odkryto na dłu-
gości 25 m, zachowaną do wysokości 2 m. Ten fragment umocnień 
datowany jest na IV-I w. p.n.e. Przebudowa tego odcinka nastąpi-
ła prawdopodobnie w końcu III w. p.n.e.^, kiedy przy kurtynie 
zbudowano budynek garnizonowy, z którego niestety pozostały tyl-
ko ślady kanałów wybranych w skale. Ostatnia przebudowa baszty 
datowana jest na I w. p.n.e. Baszta ta była centralną basztą 
wschodniej linii obronnej akropolu. Na samym akropolu w wykopie 
zwanym Wierchnim Esplanadzkim odkryto częśó kurtyn i basztę pół-
nocno-zachodnią. Na stoku zachodnim odsłonięto basztę z czterema 
wewnętrznymi pomieszczeniami i łączące ją kurtyny, odsło-
nięte na długości 53 m. Prześledzono trzy okresy przebudowy muru 

57 
od IV w. p.n.e. po I w. p.n.e.". Basztę datuje się na I w. p.n.e 
a fragment starszego muru, zachowany w formie fundamentu wpusz-
czonego w skałę stanowiący zewnętrzne lico muru datuje się na IV-
III w. p.n.e.-' . Znaleziono tylko jeden fragment muru miejskiego 
z III w. p.n.e.-^ Biegł on nad uskokiem skalnym U Krzesła Mi-
trydatesa i miał szerokość 3 m Od wewnętrznej strony przylegała 
do muru ulica strategiczna o szerokości trudnej do ustalenia. 

5 4 Strab. VII, 4,4. 
55 I.D.Marzenko, A 0 1969, s.265. 
56 I.D.Marćenko, ̂ asko^ki^Pantl^agejjaj AO 1971, s.546. 
5? I.D.MarSenko, .RaskoeW^Pa^ikapejaj AO 1975, s.557. 
5 8 I.D.MarSenko, ̂ askogki^Pa^tikagejaj AO 1975, s.506. 

V.F.Gajdukeviê, Boaporanische Reich, s.175. 
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Szczupłość tych danych archeologicznych nie pozwala na w pełni 
wiarygodne odtworzenie biegu l i n i i obronnych miasta. 0 i l e bieg 
murów akropolu jest w miarę prosty do odtworzenia, o tyle trudno 
0 prawidłowe odtworzenie l i n i i murów miejskich. 

Fanagorla 

Miasto to rozlokowane jest w odległości 3 km od wsi Sennaja, 
na półwyspie Tamań, na planie si lnie wydłużonego czworokąta. 
Część miasta znajduje się obecnie pod wodą. W starożytności Fa-
nagoria położona była na wyspie60, co znacznie ułatwiało j e j ob-
ronę, była też największym miastem azjatyckiej części Państwa 
Bosforskiego. Wiadomo, że Fanagoria posiadała akropol01, ale 
miejsce jego położenia jest na razie nieznane. W XIX w. K.Gerc 
opisał mur północno-wschodni, posiadający szerokość 6,5 m i dłu-

62 
gość 322,5 m . Obecnie mur ten jest albo pod wodą, albo został 
całkowicie wybrany. Prace podwodne potwierdziły istnienie tego 
muru, ale t8k jego długość, jak i szerokość są raczej trudne do 
ustalenia, nie mówiąc już o jego datowaniu. W północno-zachodniej 
części miasta odkryto pod wodą zawał kamieni biegnący z południa 
na północ i następnie skręcający pod kątem prostym6'. Być może, 
jest to również pozostałość muru obronnego. W południowo-wschod-
nie j części miasta odkryto na długości 18 m mur obronny z I I I 

64 
w. p.n.e. Jego szerokość wynosiła 4 m, a rozebrany został w 
1 w. p.n.e. Z tego muru zachowała się tylko dolna partia funda-
mentów. 

Hermonassa 

Położona jest na miejscu obecnego osiedla Tamań. Było to dru-
gie co do wielkości miasto w części azjatyckiej Państwa Bosfor-
skiego. Od X w. do XII w. znajdowała się na tym miejscu staro-
ruska osada Tmutarakan, a do XVIII w. wznosiła się tutaj twier-
dza turecka. To nakładanie się późniejszych osad na tym terenie 
bardzo ograniczyło możliwości badań archeologicznych. Jedyne 

6 0 Strab. XI, 2, 10. 
6 1 App. Mithr. 108. 
6 2 M.M.Kobylina,^Panagoria^ MLA 57, 1956, s.20. 

V.D.Blavatskij, Pgdv^dnyeraskopki Fanagorii v 1959 g . , SA 
1, 1961, s.277 i daleJT ~~ " " 

64 M.M.Kobylina, Fanagoria, op.c i t . , s.25. 
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odkrycie murów obronnych zawdzięczamy Begiczewowi^, który na 

tym terenie w połowie XIX w. prowadził niewielkie prace wykopa-

liskowe. Odkrył on fragment kamiennego muru baszty szerokości 

1 ,80 m, o zewnętrznej ścianie długości 11,37 m i dwu bocznych 

długości 11,37 m» Przed basztą biegł rów. Jest to jedyna wiado-

mość na temat umocnień Hermonassy, ale nie możemy określić czasu, 

w jakim je zbudowano. 

KImmerion 

Miasto położone jest 50 km na południe od Kerczu, nad brze-

giem Morza Czarnego, na przylądku Jelczin-Kale. Umocnienia mias-

ta otaczają górę Opuk mającą 183 m wysokości nad poziom morza. 

Mury z III-II w. p .n .e . nie zachowały się do naszych czasów^. 

Kytalon 

Miasto położone jest 40 km na południe od Kerczu nad stromym 

brzegiem Morza Czarnego. Część miasta została pochłonięta przez 

morze. Odkryto część muru wschodniego z IV-III w. p .n .e . o sze-

rokości 2 , 5 m ^ . Mur wzmocniony był basztami. W części południo-

wej miasta odsłonięto mur z tego samego okresu, którego szero-

kości nie udało się ustalić, z powodu prawie pełnego wybrania go 

już w starożytności . Odsłonięto także część północnych murów 

obronnych o szerokości 2 , 9 m. Mur ten datowany jest na okres nie 

wcześniejszy niż I w. p . n . e . ^ 

Myrmeklon 

Miasto o powierzchni 4 ha, położone jest w odległości 4 km na 

północny wschód od Kerczu. Umocnienia miasta składały się z mu-

rów miejskich i z akropolu. 

Akropol - P.Dubrux lokalizował go na przylądku Karantinnym7®. 
gc 

? V.V.Sokolov, 
stani^yJTąmansko^ ITUAK 5 6 , 1 9 1 9 , 8 .42 . 

V.F.GajdukeviS, Bosporanische Reich, s .196. 
6 7 Tamże, s .193. 
68 

S.S.Bessonova, E.A.Molev, Raskogki^KiteJa^ AO 1972, s.259. 

S.S.Bessonova, ^Raskogki^Kltejja^ AO 1973, s .248. 
7 0 V.F.Gajdukevic, E . I .Levi , E.O.Pruievskaja, Raa&ep&i^ggXSfou 

aojjljsa|*łdnc^^ MIA 4 , l 94 l7aTl13 . 
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71 Blaramberg informuje , że akropol oddzielony jest od miasta mu-
rem o wątku cyklopim i rowem. Mur ten szedł, według Blaramberga, 
z północnego wschodu na południowy zachód. Niestety, do naszych 
czasów z tego muru zachowały się tylko pojedyncze bloki i tłu-
czeń. Na szczęście zachowały się plany P.Dubruxa i Stempkowskie-

72 go, m.in. z zaznaczoną linią murów obronnych akropolu . 
73 

Mur miejski - na wykopie B odsłonięte część muru północnego . 
Składał się on z baszty czworokątnej i dwu odchodzących od niej 
kurtyn, odkrytych na długości 40 m. Kurtyny zachowane są do wy-
sokości 2,20-2,50 m.Odkryta baszta, o długości ściany zewnętrznej 
6,20 m i szerokości 6 m, ma zachowane ściany boczne do 1,10 m o 
szerokości 0,90-1 m. Wejście do baszty jest szerokości 1,10 m.Po-
mieszczenie wewnętrzne baszty ma wymiary 5»20 x 5 m. Od strony 
miasta znajduje się ulica strategiczna szerokości 3,5 - 4 m. Pod 
basztą znajduje się grób datowany na I połowę V w. p.n.e., okreś-
lający terminus post quem tego fragmentu muru. Mur północny da-
towany jest na początek IV w. p.n.e. W połowie III w. p.n.e. mur 74 
wzmocniono do szerokości 3,8-4 m . Z tego okresu pochodzi też 
fragment muru wschodniego szerokości 3,8 m. Mury te również wzmoc-
niono basztami czworokątnymi. Na południowym końcu odcinka bada-
nego przez archeologów polskich, pod rzymskimi zabudowaniami we 
wschodniej dzielnicy miasta odkryto bardzo zniszczony fragment 
muru o zachowanej szerokości 1,25-0,9 m, który może być częścią 

75 
fortyfikacji . W I w. p.n.e. mur z pierwszej połowy III w. p. 
n.e. przestał istnieć, na jego miejscu zbudowano m.in. studnię 
i kanał, zaś na miejscu baszty - pomieszczenie gospodarczo-miesz-
kalne. 
Nymfaion 

Miasto położone jest 17 km na południowy zachód od Kerczu ko-
ło wsi Gerojewka, na wybrzeżu cieśniny Kerczeńskiej i jego po-
wierzchnia wynosi 9 ha. Nymfaion leży na równinie 24 m nad poziom 

* Jw. 
7 2 V.F.Gajdukevic, Jimekljj Warszawa 1959, s.5. 

Tamże, s.16 i dalej. 
7 4 V.F.Gajdukevic, ̂ Raskopkijaimekij^ SGE 24, 1963, s.56. 

K.Michałowski, Mirmeki. Wykopaliska odcinka polskiego w ro-
kujj^e^ Warszawa 1958, s.24. — 
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morza, na planie nieprawidłowego trójkąta, wierzchołkiem zwróco-
nego w stronę morza. Od wschodu i zachodu miasto otaczają wąwozy. 
Północna część miasta została zniszczona przez kamieniołom.Tylko 
od południa równina przechodzi łagodnie w step. Miasto posiadało 
prawdopodobnie mury miejskie i akropol , ale udało się odsłonić 
tylko fragmenty umocnień akropolu. Akropol położony jest w po-
łudniowo-wschodniej części miasta, na skalistym cyplu. Na zboczu 
południowym, pod domem z II-III w. p.n.e., mur zachował się do 

77 
wysokości 1 m przy szerokości 2,35 m . Mur biegł według topo-
grafii terenu i przykrywał pomieszczenie z V w. p.n.e. W miejscu, 
gdzie mur zmieniał kierunek, był wzmocniony przez basztę flanku-
jącą bramę o szerokości 1,16 m zachowaną do wysokości 0,90 m. W 
odległości 3,36 m na zachód od bramy, znajdowała się furtka sze-
rokości 0,63 m» Jeszcze w starożytności bramę założono dużymi 
kamieniami, a od wewnętrznej strony zasypano ziemią. Brama i 
furtka zwrócone są na południe, gdzie kiedyś znajdował się port. 
Za furtką znajdowała się druga baszta flankująca wejście. Baszta 
ta zbudowana została na podciosanej skale, na planie czworokąta 
o trzech zachowanych ścianach szerokości 1,0 m. Mur posiada w 
miejscach szczególnie stromych skarpy kamienne, mające za zada-
nie nie dopuścić do osunięcia się zewnętrznej ściany licowej.Mur 
prześledzono na długości 98 m i datowany jest na II połowę IV w. 
p.n.e., a przetrwał aż do I w. p.n.e.'8 Przed murem znajdowały 
się wychodnie skalne, stanowiące rodzaj naturalnych protejchizm. 

Grodzisko Semlbratnieje 
Był to duży ośrodek miejski wschodniej części Syndyki, leżący 

na lewym brzegu Kubania. Starożytna nazwa miasta nie jest uam 
znana. Miasto o powierzchni 9 ha położone jest w odległości 50 km 
na wschód od Fanagorii, 12 km na zachód od stacji Warenikowskiej, 
w pobliżu kurhanów Siedmiu Braci. Od strony wschodniej i zachod-
niej otaczają miasto rowy. Pierwsze mury otrzymuje miasto w pierw-
szej połowie V w. p.n.e. W końcu V w. p.n.e. lub na początku 
IV w. p.n.e. mury zostają zburzone, ale wkrótce odbudowano je. 

7 6 V.F.GajdufceviS, Bosporanisohe Reich, s.188. 
77 '' M.M.Chudjak, ̂ o ^ o ^ N i m ^ ^ 
7 M.M.Chudjak, ̂ z^storiijyjafejaj^ Leningrad 1962, s.34. 
7 9 V.F.Gajdukeviê, Bosporanisohe Reioh, s.239. * 
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W czasie prac wykopaliskowych /wykop E/ odsłonięta drugą i trze-
cią kurtynę oraz II i III basztę północno-wschodniej linii obron-80 
nej . Kurtyna druga, idąca od baszty I do baszty II, o długości 
15,7 m i szerokości 2,30 m zachowana jest do wysokości 1,5 m.Koń-
cząca tę kurtynę baszta II zachowana jest do wysokości 1,5-1,7m 
Ma ona 7»65 m długości i 7.35 m szerokości, wysunięta jest przed 
kurtynę na 3»25 m. ściany baszty mają 0,85-0,90 m szerokości. 
Pomieszczenie basztowe ma wymiary 5»70 x 4,15 m» a wejście ma 
szerokość 1,2 m. W początkach IV w. p.n.e. baszta zostaje wzmoc-
niona dodatkowym, wewnętrznym murem. W tèn sposób ściany baszty 
mają szerokość 1,7 m, a szerokość pomieszczenia basztowego wy-
nosi 3»25 m» Od baszty II odchodzi kurtyna trzecia o długości 
18 m i szerokości 2,4 m, zachowana do wysokości 1,55 m. Od stro-
ny wewnętrznej w odległości 8,2 m od baszty II do muru przylega-
ją kamienne schody, przez co cała szerokość kurtyny osiąga 4,3 m 
Długość schodów u podstawy wynosi 9»8 m, a szerokość 1,8 m i za-
chowane są do wysokości 1,0 m. Wysokość muru w tym miejscu się-
gała co najmniej 6 m. Schody dochodzą do czworokątnej baszty III 
zachowanej bardzo fragmentarycznie. 

Na wykopie C z 1940 roku odsłonięto czworokątną basztę w za-
chodniej linii obronnej, o ścianach szerokości 0,80-1 m i część O'! 
dochodzących do niej od zachodu schodów o szerokości 1,50 m . 
Odsłonięto na długości 22 m część murów wschodniej linii obron-
nej. Baszta czworokątna, wysunięta jest przed kurtyny na 1,7 m 
i posiada pomieszczenie basztowe o wymiarach 5»35 x 4,6 m. ścia-
ny baszty mają szerokość pierwotną 0,90-1 m, a po wzmocnieniu 
1,5-1,8 m. Wejście do baszty ma szerokość 0,85 m. Kurtyna połud-
niowa ma szerokość 2,45 m, zachowana jest do wysokości 1,20-1,25 
m i od strony wewnętrznej posiada schody, Przy kurtynie północ-
nej o szerokości 2,60-2,65 m znajdują się schody szerokości 
1,75 m. Kurtyny i baszty zbudowane są z wapienia i piaskowca o 
nieprawidłowej formie, średnim i dużym wątku, spojone zaprawą 
glinianą. Płaskie kamienie są tylko lekko podciosane od strony 
licowej, ściany baszt zbudowane są na styk z kurtynami. 

BA 
N.V.Anfimov, Issledovanie Sęmibratnego gorodisca-KSIIMK 51, 

1953, 8,101. ' -
N.V.Anfimov, Raskopki Semibratnego gprodiśća. KSIIMK 37, 

1951, S.243. ' ^ 
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W końcu TV - początku III w. p.n.e. mury zostają ponownie zbu-op 
rzone, a odbudowano je w końcu III w. p.n.e. . Mury te leżą 
na 0,40-0,50 m grubości niwelującej warstwie ziemi. W cza-
sie II wojny światowej zniszczono całe nowe miasto i zachodnią 
linię obrony i dlatego mur z końca III w. p.n.e. zn8ny jest tyl-
ko bardzo fragmentarycznie. Był on poprowadzony według linii 
starszych murów, ale jego szerokość wynosiła 1,90 m, a wykonanie 
było gorsze. 

W półngcno-wschodniej części miasta odsłonięto budynek z III 
w. p.n.e. , założony na planie prostokąta o bokach 19,50 x 
x 22,50 m. ściany zewnętrzne miały 1,70 m grubości, a ściany 
wewnętrzne 1,40 m szerokości. Być może, budynek ten był piętrowy, 
ponieważ w jednym z wewnętrznych pomieszczeń zachowały się frag-
menty schodów. Za tym, że budynek był przystosowany do ewentual-
ności oblężenia, oprócz grubych murów, może świadczyć istnienie 
studni na wewnętrznym dziedzińcu. Miasto ginie w II w. p.n.e. 

Teodozja 
Jest to najbardziej na zachód wysunięte miasto Bosforu. Od 

wschodniej strony miasto opiera się o strome zbocza wąwozu. Od 
strony zachodniej wyraźna jest wysoka krawędź, oddzielająca mias-
to od rejonu portowego. Od strony południowej brak wyraźnej gra-
nicy między miastem a równiną. Strona północna została całkowi-
cie zniszczona przez roboty ziemne w XIX w. Wiadomo, że port w 
Teodozji po przebudowie w IV-III w. p.n.e. nie ustępował wiel-

84 
kością portowi Pantikapaionu , a w czasie powstania Saumakosa, 
Teodozja była jednym z punktów oporu powstańców. 

Miasto to właściwie nigdy nie było obiektem badań archeolo-
gicznych. W końcu XIX w. w czasie prac ziemnych odsłonięto frag-
ment akropolu®^. Na terenie antycznej Teodozji w XIII w. powsta-
ło genueńskie miasto Kaffa. Również obecnie rozlokowane jest 
tutaj współczesne miasto Teodozja. 

TP5 
• V.F.Gajdukeviê, Bosporanische Reich, 8.239. 

85 jw. 
8 4 Dem. adv. Lept. 33 /SC I, 565/. 

J.B.Zeest, KSIIMK 37, 1951, 
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Tiritake 

Miasto leży w odległości 11 km na południe od Kerczu, koło 

wsi Kamysz-Burun, nad cieśniną Kerczeńską. Tiritake w pierwszej 

połowie V w. p.n.e. otrzymało słabe mury obronne o szerokości 

1,70-1,80 m stanowiące rodzaj ogrodzenia obronnego, przez włą-

czenie w linię umocnień ścian domów, a mur ten stanowił kamienne 

połączenie między poszczególnymi domami. Dopiero w końou IV 

początku III w. p.n.e. miasto otrzymuje trwalszy system murów 

miejskich. 

Mury południowe i południowo-zachodni narożnik umocnień®'''. 

Baszta I to największa z odkrytych baszt na tym odcinku linii 

umocnień. Zachowana jest do wysokości 2,75 m, o długości zew-

nętrznej ściany 8 m, szerokości 5»20 m i zbudowana została w 

opus quadratum bez użycia zaprawy. Wejście do baszty ma szero-

kość 1,37 m. Na północny zachód odchodzi kurtyna pierwsza o sze-

rokości 3t68 m i długości 21 m, która dochodzi do baszty II, zbu-

dowanej w okresie póżnohellenistycznym. Długość południowo-za-

chodniej, zewnętrznej fasady baszty wynosi 7 m, południowo-

wschodniej 3»95 m, a północno-zachodniej 7
t
25 m. Baszta zachowa-

na jest do wysokości 1,20 m, a pierwotna szerokość ścian wyno-

siła 0,8 m. Później ściany zostały wzmocnione dodatkowym murem o 

nie ustalonej szerokości. Od baszty II w kierunku z południowego 

wschodu na północny zachód biegnie kurtyna druga o szerokości 

2,40 m i długości 50 m. W części południowo-wschodniej szerokość 

kurtyny wzrasta do 4 m i zachowana jest do wysokości 3»25 m. Kur-

tyna druga na północnym zachodzie zakończona jest basztą 17 za-

łożoną na planie trapezu, obróconą swoją dłuższą stroną na za-

chód, wysuniętą na 3»12 m przed linię kurtyny. Długość zewnę-

trznej fasady wynosi 6,50 m, szerokość 1,50-1,60 m. Pomieszcze-

nie basztowe ma długość 1,60 m i szerokość 3»0-3»5 nu Boczne 

ściany baszty zachowane są do wysokości 1,15 m. Ściana zachodnia 

nie zachowała się. Na północny zachód od baszty I, w odległości 

3,60 m znajduje się baszta III. Baszta ta została odkryta tylko 

częściowo, ponieważ resztę przykrywa nasyp kolejowy. Odkryta 

część baszty III ma długość 6,30 m, a pierwotna jej szerokość 

ścian wynosiła 1 m. W okresie późniejszym ściany wzmocniono mu-

rem nr 15 szerokości 1,12 m. 

\V.F.Gajdukevii, Bosporanisohe Reioh, s.185. 
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Baszty I i I II były prawdopodobnie basztami flankującymi bra-
mę, znajdującą się między nimi. Za istnieniem w tym miejscu bra-
my przemawia odkrycie od strony miasta bruku wczesno- i póżno-
hellenistycznego, a także prostokątnego występu muru o wysokości 
2,25 m. długości 2,37 m i szerokości 3,10 m. Kurtyna trzecia, 
idąca na wschód od nasypu, ma szerokość 2,5 m i długości prześ-
ledzonej 15»25 nu Działania wojenne całkowicie zniszczyły tę 
część forty f ikac j i . 

Mury północne i północno-zachodni narożnik umocnień. 
Badania archeologiozne XIX i XX w. odkryły nur idący z półnoo-

D O 

nago wschodu na południowy zachód . Szerokość muru wynosi 1,55-
1,60 m.Dobrze zachowana jest wyłącznie zewnętrzna śoiana licowa. 
W kwadracie trzecim zachowany jest fragment muru do wysokośoi 
I,37 m. Mur wzmacniający ma szerokość 2,30 m. W kwadracie siód-
mym odsłonięto basztę o ścianach zaohowanyoh do wysokośoi 1,55 m, 
założoną na planie czworokąta, długości 9»80 m i szerokośoi 
II ,80 m. W północnej ścianie zaohowała się strzelnica wysokośoi 
0,15 m i szerokości 0,24 m. Strzelnica ta była pierwszym tego ty -
pu elementem umocnień odkrytym na terenie Państwa Bosforskiego. 
Pomieszczenie basztowe ma wymiary 4,53 z 6,05 m. Od baszty odcho-
dzi kurtyna w kierunku południowo-wsohodnim o łącznej szerokośoi 
3t65 m, zachowanej do wysokośoi 2,5 m. Baszta ta jest narożną 
basztą murów północnego i zachodniego. Dzięki praoom na wykopie 
XXI zakończono badanie murów l i n i i północnej8^.Odsłonięto basztę 
założoną na planie wydłużonego ozworokąta z południowego zaohodu 
na północny wschód. Długość zewnętrznej fasady wynosi 5»45 m, sze-
rokość 3t90 m. Szerokość wejścia do baszty wynosi 1,75 m» gru-
bość ścian 1,30-1,40 m, ściany zachowane do wysokości 2,12 m. 
Baszta wysunięta jest przed kurtynę na 3»10 m. Kurtyna idzie w 
kierunku południowo-wschodnim na długości około 25 m. Z powodu 
urwistego zbocza baszta, która powinna kończyć kurtynę jest nie-
odsłonięta. Być może, jest to narożna baszta północno-wschodnia. 
W kierunku na północny zachód od odkrytej baszty odchodzi kur-
tyna o zbadanej długości 13,5 m. Dalsze śledzenie muru jest nie-
możliwe, z powodu całkowitego rozebrania muru. 

— t o 
OD V.P.GajdukeviS, Ea^kopkJ^T^Jd^SJ^^ijy^^M^ 

Mli 85, 1958, 8.1>1idirieoP'"~' 
v 1946-1952 

Tamże, s.197 i dalej . 
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Nowy system fortyfikacyjny Tiritake otrzymała w końcu IV w. 
p .n .e . - pierwszej połowie III w. p . n . e . 9 0 Mury miały wtedy 
szerokość 2,40 m. W drugiej połowie I I I w. p .n .e . mury obronne 

91 zostają wzmocnione do szerokości 3,60 m . 

Zachowane fortyf ikacje osad bosforskich 

Osady na półwyspie Kercz 
Osada Zołotoje Wastocznoje 

Osada położona jes t na wysokiej równinie, nad brzegiem Morza 
Bzowskiego w odległości 5 km na północny wschód od wsi Zołotoje. 
Osadę o powierzchni 1,3 ha otaczają od wschodu, południa i za-
chodu mury obronne, a od północy osada opiera się o wysoki i 
stromy brzeg morski. Od strony południowej i zachodniej opływała 
osadę kiedyś rzeka. Mur o dużym wątku, szerokości 2,3-2,6 m, dłu-
gości 400 m zachowany jest do wysokości 0,85 m9^. Mur południowy 
1 południowo-wschodni wzmocniony był czworokątnymi basztami, wy-
suniętymi przed l in ię kurtyn. W zachodniej l i n i i obronnej znaj-
dowała się brama. Osada istniała w tym miejscu od końca 17 w. 
p .n .e . po początek I w. p .n .e . 

Osada Nowo-Otradnoje 
Osada położona jest na wysokim wzgórzu, nad rzeczką Adżieli, 

która 730 m dalej wpada do Morza Azowskiego. Od północy, wschodu 
i zachodu osada broniona jest przez strome 1 wysokie zbocza wzgó-
rza, a od strony południowej siodło zbocza wzgórza łagodnie prze-
chodzi na drugie wzgórze. Mur otaczający część osady o powierz-

2 

chni 420 m , zbudowany w I I - I w. p .n.e . po kilku przebudowach 
pełni swoją funkcję obronną do końca III w. n.e . ^ Odkryto 10 m 
muru idącego z północy na południe o szerokości 2,6 m, zachowa-
nego do wysokości 2,4 m. Fundament muru o szerokości 3»0-3»5 m 
jest szerszy o 0,3 m od zewnętrznego l i ca i o 0,4 m od wewnę-
trznego l i ca muru. Mur zbudowany był z dużych, nieobrobionych 

9 0 E.G.Kastanajan, jtg^kogki^jlorfmya^^ KSIA 130,1972, 
s.81. 

9 1 V. F. Ga jdukeviS, ^osporskie. 
kich issledovanii poslècEic 

5orodav_svete Arche 
s.27. 

S.130. 
I.T.Kruglikova ł^o^e^e^e^ol^otog^SSifi^aSSa- KSIIMK 70,1957, 

KSIA 
T.M.Arseneva, ,Raskopki_ujler^^ 

A 86, 1961, s. 66. 
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brył wapienia, z których część tworzących l i c o zewnętrzne jest 
lekko ociosana. Jako zaprawa służyła glina . Mur ten biegł tuż 
nad stromym, zachodnim zboczem wzgórza. 

Portmion 
Osada położona j es t na wzgórzu o wysokości 19-20 m, między 

wsiami Opasnoje a Żukowka, nad brzegiem cieśniny Kerczeńskiej w 
odległości 600 m od przeprawy przez tę cieśninę. Od strony p ó ł -
nocy, Portmion broniony był przez widoczny na powierzchni mur^. 
Mury o długości 339 m zbudowane w drugiej połowie I I I w. p .n .e . 2 
i przebudowane w I I w. p .n .e . otaczają obszar 5500 m o planie 
nieprawidłowego trapezu wyciągniętego ze wschodu na zschód. Mury 
wzmocnione były czworokątami basztami. Odsłonięto 10 m zachod-
niego muru obronnego o szerokości 1,25 m i idącą wzdłuż niego 
ul icę szerokości 3,5 m, pokrytą brukiem^. Odkopano północno-
wschodni kompleks mieszkalny, przy czym okazało s i ę , że północna 
ściana tego kompleksu, szerokości 2,45 m pełniła funkcję obron-

97 
ną . Odsłonięto część zachodnią tego muru, w której znajdowała 
się baszta I . Posiada ona mury szerokości 2-2,5 m, zbudowane z 
kamieni o dużym wątku, i pomieszczenie basztowe o powierzchni 
26 m . Wejście do baszty ma 1,3 m szerokości. Od strony północ-
nej ściana baszty została wzmocniona przez dodatkowy mur szero-
kości 0,75 m. Baszta wysunięta j es t przed kurtynę zachodnią na 
3,75 m i przed kurtynę północną na 5,75 m. Baszta flankuje wrota 
znajdujące się w kurtynie zachodniej, szerokości 1,2 m. Być może, 
że w odległości 6 m od baszty I , po drugiej stronie bramy, znaj-
duje s ię baszta I I . Osada ta była również prawdopodobnie otoczo-
na także rowem, zachowanym w części północnej. Portmion przesta-98 je i s tnieć w pierwszej połowie I w. p .n .e . 

52T I.T.Kruglikova, ,gel5koe^chozja^stvo^J|os£ 1975, 
s.116. 

V.V.Veselov, JJrevnie gorodiića v ra jonieSi^ jag ino , AIB, 
t . 1 , s.227. 

96 
J T.F.Askirkina, N.S.Belova, E.G.Kastanajan, Raboty na goro-

J j l Ć ^ a c f f f i i i i AO 1974, s.253. 97 
E. G. Ka s tana jan, Jteboty^Porfmijj s kogo_ otr i§da_jtospo]^koj_ekSx 

pedicc i , AO 1973, s.2797 
E.G.Kastana jan, ^^sko^ki^Porfmi^a^v^^^gj^SA 3, 1958, 

s.203. 
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Osada numer 7 w rejonie Kytaionu 
Osada położona j e s t na północny wschód od słonego jeziora u 

przylądka Janysz-Takilja. W obrywie brzegowym widoczne są ślady 
murów kamiennych o dużym wątku, idących równolegle obok siebie w 
odległości 2,8 m, o jednakowej szerokości 2 ,0 m. Mury te pocho-
dzą prawdopodobnie z urządzeń portowych, ale mogły też pełnió 
funkcje obronne. Osada ta i s tn ie je od VI po II w. p .n . e . -^ 

Osady na półwyspie Tamań i w dorzeczu rzeki Kubań 
Osada koło chutoru Za Rodinu 

t 

Osada została założona w V w. p .n . e . na niskim skłonie prze-
ciętym potokiem łączącym liman Achtanizowski z zalewem Tamańskim, 
niedaleko przysiółka Za Rodinu. W starożytności osada leżała nad 
brzegiem limanu, otoczona przez wał i rów tworzące nieregularny 
trapez. Powierzchnia osady wynosiła 120 x 100 m, dobrze zachowa-
na w części północnej i zachodniej, a od południa zniszczona 1 on przez roboty ziemne . Pod koniec II w. p .n .e . osada staje się 

101 
twierdzą , otaczając s ię rowem i wałem, a wewnątrz powstaje 
monumentalna budowla, zwana rezydencją Chrisaliskona, od imienia 
j e j właściciela w drugiej połowie I w. p . n . e . Budowla ta założo-
na została na planie prostokąta o wymiarach 20,83 x 17,5 m, z 
pięcioma wewnętrznymi pomieszczeniami. Szerokość ścian wewnę-
trznych wynosi 1,65 m, a szerokość wewnętrznych murów osiąga 
1,3 m. Fundament zbudowany j e s t z dwu l i c kamiennych, a wnętrze 
zapełnia drobny tłuczeń zmieszany z g l iną. Ponieważ budynek leży 
na skłonie, dlatego wysokość fundamentu wzrasta w kierunku po-
łudniowym, dochodząc do 1 m wysokości. 0 fundament wspiera się 
mur zbudowany w opus testaceum, o wymiarach ceg ie ł 0,57 x 0,57 x 
x 0,02 m złączonych zaprawą glinianą, ułożonych na przemian w 
rzędach wertykalnych i horyzontalnych. Mur zachowany j es t w częś-
c i północnej do wysokości 1,50 m, a w części południowej zacho-
wał s ię tylko sam fundament. W jednym z pomieszczeń zachowały 

m.m.Kubła nov, 
^ l j a ^ K S I A 83, 1961 T T . 

1 0 0 N.I .Sokolski j , 
1975, s .21. 

101 N.I .Sokolski j , Tamanskij to los i rezidencija Chrisaliska. 
. r r > w * — — — - — — - — — - — — Moskva 1976, s .52. 



- 344 -

się fragmenty schodów, a więc dom mógł być piętrowy o wysokości 
102 

do 8 m Wejście do budynku szerokości 1,80 m znajduje się od 
strony południowej i wychodzi na ulicę. Twierdzę obiegał wał wy-
sokości 3 m, powstały z ziemi wydobytej przy budowie rowu. Wał 
pochylony jest w stronę rowu pod kątem 70°, a od wewnątrz pod 
kątem JO0. Szczyt wału jest płaski i mogły być tutaj dodatkowe 
elementy fortyfikacji, ale niestety, brak ich śladów.Przed wałem 
od strony wewnętrznej biegła ulica strategiczna szerokości nie 
mniejszej niż 7 m. Rów biegnący przed wałem ma szerokość 12-13 m 
i głębokość ponad 2,5 m. Nie wiadomo, gdzie znajdował się wjazd 
do twierdzy, ale według relacji P.S.Pallasa^0^ znajdował się on 
we wschodniej części południowego wału. 

Budowla koło chutorów Rasswjet i Tarisuno 
W rejonie Anapy, koło chutorów Rasswjet i Tarisuno odkryto bu-

dowlę założoną na planie prostokąta, wydłużonego ze wschodu na 
104 

zachód . Długość budynku wynosi 16 m, szerokość 11 m, a jego 
wejście znajdowało się od strony południowej. Mury wzniesiono z 
kamieni o różnym wątku i o różnym poziomie obróbki, tylko naroż-
niki murów budowane są ze szczególnie starannie oeiosanych ka-
mieni. Mury zachowane do wysokości 2 m mają szerokość 1,5 i. W 
20-30 lat po zbudowaniu, mury wzmocniono do szerokości 3 m, co 
szczególnie widoczne jest w murze zachodnim. Budynek powstał nie 
wcześniej, jak w początkach II w. p.n.e. i istniał do II w. n.e. 
Budowla koło stanicy Natuchajewskaja 

2 
W XIX w. V.I.Sizov odkrył budowlę o powierzchni 101 m , poło-

żoną w odległości 22 km na wschód od Anapy, koło stanicy Natu-
chajewskaja. Mury zewnętrzne budowli miały szerokość 1, 5 m, a 
czas budowy przypada prawdopodobnie na ostatnie wieki p.n.e.'"^ 

Wały i umocnienia graniczne 
Ponieważ w literaturze spotyka się różne określenia tych sa-

mych wałów, dlatego pozwolę sobie wprowadzić oznaczenia cyfrowe, 
stałe dla każdego wału z osobna. Wał I to wał przebiegający w 

TO5 Tamże, s.36. 
Tamże, s.52. 

104 « » Ju.S.Kruskol, Anticnoe zdanie v rajone Gorgippi, AIKSP, 
105 ̂ I.T.Kruglikova, .Selskoe^cho^ op.cit. ,8.134. 



- 345 -

pobliżu Pantikapaionu, wał II idzie od jeziora Uzunlar do Morza 
Azowsklego, wał III otacza Nymfaion, wał IV to wał koło Kytaionu, 
wał V to wał koło Teodozji, wał VI przecina półwysep Perekop, 
wał VII chroni od wschodu półwysep Fontan. 

Na temat wałów obronnych do naszych czasów zachowały się in-
formacje tylko dwóch pisarzy starożytnych. Są to: informacja 

106 107 Strabona o wale Asandrosa i Herodota , na temat odgrodzenia 
się przez Kimmerów od Scytów szerokim, obronnym rowem. Umocnie-
nia, o których wspomina Herodot trudno jest obecnie zlokalizować. 

Wał I jest jednym z tych w8lów, do których może się odnosić 
informacja Herodota. Powszechnie wał ten określa się jako wał 
tiritacki. W latach 1924-1925 K.Griniewicz dokładnie prześledził 
jego bieg^®, a jeden z sondaży wykonał W.Bławacki w 194-7 r.10^ 
Wał i biegnący zawsze przed nim od strony zachodniej rów, zaczy-
na się u brzegu Morza Azowskiego i biegnie na południe. Docho-
dząc do skalistego pasma wzgórz Katerlez, wał i rów nikną. Moż-
liwe, że wał biegł po szczytach wzgórz albo też wzgórza odpowied-
nio przygotowane same stanowiły wystarczającą ochronę przed wro-
giem. Za wzgórzami wał i rów schodzą w dolinę, gdzie znowu nikną 
w jej środku na przestrzeni 10 m. Być może, że tędy przebiegała 
droga z Pantikapaionu na zachód. Obok przypuszczalnej bramy, 
K.Griniewicz zauważył ślady budowli kamiennych i dużo materiału 
ceramicznego. Prawdopodobnie znajdowała się tutaj osada, której 
zadaniem mogła być m.in. ochrona bramy. Dalej wał i rów dochodzą 
do drugiego pasma wzgórz, wśród których położony jest Złoty Kur-
han, włączony w linię wału. W nasypie Griniewicz zaobserwował 
szereg kamieni, niektóre posiadające ślady obróbki. Być może po-
chodziły one z fundamentów wału lub stanowiły zewnętrzny mur 
oporowy, zapobiegający obsuwaniu się wału ziemnego do rowu, bieg-
nącego bezpośrednio przed nim. Złoty Kurhan zbudowany został na 
planie owalu o największej średnicy 8J m i najmniejszej średni-
cy 67 m. Mury kurhanu o wątku cyklopim wzniesiono w opus polygo-
nale. W czasach P.Dubruxa, Złoty Kurhan posiadał mury o wysokości 
— W Strabo. VII, 4, 6. 

108 
1 0 7 Herodot IV, 12. 

K.Grynevié, ŜLfiSSSS-̂ êSSÊSSS-̂ iffiSSîLïĵ Sî i--̂ 0̂  2» s.160 i dalej. 
V.D.Blavatskij, Materialypoanjićn^ 

jîgmcm^Prl^era^ore^ UcenylPŹapist^^ 
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110 prawie»12 m , a w starożytności osiągały one prawdopodobnie 

wysokość 15-17 m. Być może, iż Złoty Kurhan służył jako baszta 
lub wieża i był znakomitym punktem obserwacyjnym. Koło Złotego 
Kurhanu wał zachowany jest do wysokości 3(5 m» a głębokość rowu 
w tym miejscu wynosi około 5,5 m. Szerokość zachowanego fragmen-
tu wału sięgała 30 m. Od Złotego Kurhanu wał kieruje się na za-
chód, a jego śladem mogą być luźne kamienie leżące na wzgórzach. 
Nie dochodząc do kurhanu Kul-Oba, wał zawraca na południe i scho-
dzi w dolinę. Po środku doliny wznosi się wzgórze z położonym na 
nim osiedlem, w którym mógł stacjonować garnizon strzegący wału. 
Od tego wzgórza wał kieruje się dalej na południe w stronę Dru-
giego Kurhanu Zmiennego, gdzie niknie na wzgórzach Juz-Oba. Nas-
tępnie pojawia się znowu po drugiej stronie wzgórz, kierując się 
prosto w stronę Tiritaki. Możliwe, że tu łączył się z linią 
obronną miasta. Sporną jest kwestia, w którym okresie usypano 
ten wał. Pakt, iż wał nie obejmował Nymfaionu może świadczyć za 
tym, że zbudowano go przed 4-05 rokiem p.n.e., jest to przypusz-

111 
czalna data włączenia miasta do Bosforu . Scytyjski kurhan Kul-
Oba, datowany na koniec 7 - początek 17 w. p.n.e., pozostający 
poza obrębem wału też świadczy za tym, że wał wzniesiono nie póź-
niej niż w końcu 7 w. p.n.e. Liczne groby w wale, datowane na 17 
i 111 w. p.n.e. świadczą o tym, że wał nie miał w tym okresie 
znaczenia militarnego. 

Istnieją dwie koncepcje dotyczące czasu budowy tego wałutalbo 112 
został on zbudowany przez Kimmerów , albo też zbudowano go za 
pierwszych Archeanaktydów w pierwszej połowie 7 w. p.n.e. , ja-"Mii. 
ko granicę obszarów zależnych od Pantikapaionu . Oczywiście, 
ewentualne kimmeryjskle pochodzenie tego wału nie przeczy kon-
cepcji jego znaczenia militarnego w okresie panowania Archeanak-
tydów. 

Wał 11, inaczej zwany jest Uzunlarskim, Akkosowa lub Kimmeryj-
skim. Przegradza on półwysep Kercz między jeziorem Uzunlar na po-

TTC" 7.D.Blavatskij, 

K.Grinevié, ̂^ojjons^Bog^ora^.., op.clt., s.161. 
112 N.I.Sokolskijf •YlpXJkJLtStgS^ 

p K.Grineviô, Oborona Boąpora..., op.clt., s.164. 1 1 4 ^ — „ — 
7.F.Gajdukevic, Bosporanische Reich, a.56. 
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łurinlu a Morzem Azowskim na północy. Wał na całej długości po-
przedza od strony zachodniej rów. Fundamenty i jądro wału wyko-
nane są z tłucznia. Długość wału wynosi 35-36 km, a jego pojem-
ność jest nie mniejsza jak 1 min nr ziemi i tłucznia'1'' . Wał ten 
stara się biec po szczytach wzgórz zmieniając w tym celu, o ile 
to konieczne, swój ogólny kierunek północ-południe. Wał badał w 
1827 r. Blaramberg'''' , według którego średnia szerokość wału u 
podstawy wynosiła 28,4 m, a wierzchnia szerokość rowu sięgała 
przeciętnie 14,2 m. Blaramberg widział też półokrągłe fundamenty 
kamienne, które były prawdopodobnie pozostałościami baszt. W la-
tach 50-tych ZIX w. wał badano koło jeziora Uzunlar. W czasie 
tych prac miał on wysokość 4,3 m, szerokość u podstawy wynosiła 
18,5 m, zaś głębokość rowu równa była 3 m, a jego szerokość 
wierzchnia wynosiła 13»5 m* Znaleziono wówczas fundamenty wież 
strażniczych. W 1926 r., w czasie badania kurhanu sarmackiego le-
żącego na linii wału, odkryto przejazd flankowany przez dwie wie-

117 
że stojące na wzniesieniach . Wał w tym miejscu posiadał zacho-
waną wysokość 6,39 m. W latach 1940 i 1951 wał badał W.Gajdukie-
wicz. Prześledził on bieg wału idącego po szczytach wzniesień, 
gdzie natknął się na szereg wywyższeń, które mogą przykrywać po-
zostałości wież. W 1952 r. N.Sokolski przeprowadził badania wału 
koło wsi Tasunowo, w odległości 1 km na południe od szosy Kercz 
- Teodozja. Szerokość wału i rowu w tym miejscu wynosiła 3,4 m, 
zachowana wysokość wału 2,56 m, a głębokość rowu sięgała 2 m. 

Brak właściwie danych, na podstawie których moglibyśmy okreś-
lić czas budowy wału. Być może, o nim wspominał Herodot, co wska-
zywałoby na jego kimmeryjskie pochodzenie. Równie dobrze mógł 
jednak być zbudowany za czasów istnienia Państwa Bosforskiego. 
W.Gajdukiewicz uważa, że odpowiadał on granicom Bosforu przed "Ho 
zdobyciem Teodozji . Mógł więc być albo odrestaurowanym wńłem 
kimmeryjskim, albo też powstał za czasów panowania Spartokidów 
i stanowił zabezpieczenie obszaru Bosforu przed atakiem ze stro-
ny Scytów i Taurów w czasie walk z. Teodozją. K.Griniewicz uwa 
że wał ten zbudowano między rokiem 405 p.n.e. a zdobyciem Teo-

' J Tamże, s.199. 
1 1 6 V.D.Blavatski^, ̂ erkij^oennogode 

Jîtvac^iS^vjarn^ 
' ' ' » op.cit., s.102. 
118i(v.F.GajdukeTiê, Bosporanische Reich, s.198. 
^ N.I.Sokolskij, » op.cit., s.102. 
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Jeżeli przyjmiemy, że oba wały, tj. wał I i II są pochodzenia 
kimmeryjskiego, to niewątpliwie zbudowali oni najpierw wał II, a 
potem cofając się przed naporem Scytów, wał I. Grecy natomiast, 
restaurując wały najpierw odbudowali wał I, a potem wał II. 

0 ile wał I dość szybko stracił znaczenie militarne, to wał n 
służył celom obronnym przez długie wieki, o czym może świadczyć 
m.in. budowa w jego okolicach osad garnizonowych oraz włączenie 
w system obrony wału umocnień Kimmerionu, co miało miejsce od 
drugiej połowy I w. p.n.e. 

Wał III. Na podstawie opowiadań okolicznych mieszkańców i 
nikłych śladów w stepie K.Griniewicz uważa, że wał ten idący od 
jeziora Tobeczik do jeziora Czurubasz i ograniczający ziemie za-

120 
leżne od Nymfaionu, powstał przed 405 rokiem p.n.e. 

Wał IV idący od jeziora Tobeczik do Morza Czarnego i broniący 
Kytaionu, rekonstruowany jest również na podstawie nikłych śla-121 
dów w stepie i opowiadań okolicznych mieszkańców . Wał ten 
mógł bronić kilku nie umocnionych osiedli leżących na tym tere-
nie, a datowanych na okres od VI do II w. p.n.e. 

Wał VII. Jedynym wałem na terenie półwyspu Tamań jest wał u 
podstawy półwyspu Fontan, zwany również kimmeryjskim. Być może o 122 
tym wale wspominał Strabon , nazywając go kimmeryjskim. Nigdy 
nie był on dokładnie badany i tylko M.Kubłanow i W.Wesjełow prze-
prowadzili zwiady piesze w latach 50-tych naszego wieku, na ca-12*5 
łej jego długości . Półwysep Fontan jest północno-zachodnią 
częścią półwyspu Tamań i w czasach starożytnych, kiedy zatoka 
Tamóńska łączyła się z limanem Achtanizowskim, półwysep ten był 
wyspą. Cieśnina morska o długości 8 km lub może jedna z odnóg 
Kubania, przechodziła między wzgórzami Fontanowskimi a górą Cim-
baly. Właśnie na północnej krawędzi tej cieśniny, na długości 
1,6-1,8 km zachował się wał ziemny. Zaczyna się on w odległości 
200 m od zatoki Tamańskiej, a ponieważ 200 m lądu powstało z na-
niesionej trawy morskiej i piasku, zatem można przypuszczać, że 
w czasie budowy wał dochodził do samego brzegu zatoki.Początkowo 

Tamże, s.95. 
121 » M.M.Kublanov, ArcheologiSne razvedkijrrajone^.., op.cit., 

s.92. 
1 2 2 Strabo. XI, 2, 5. 
1 2 5 M.M.Kublanov, j^JStfiriiazi^tskogs^jJSjgE SA 29-30,1959, 

S.20J i dalej. V.V.Veselov/^3^^içsè^^ na Tamanskom 
poluostroye, SA 3, 1957» s.252 i dalej. 
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biegnie on prosto na wschód, następnie lekko skręca na północny 
zachód i znowu kieruje się prosto na wschód, przechodząc koło 
stanicy Peresypnoj. Widoczny na długości 1J00 m, przedzielony jest 
trzema szerokimi przerwami, dzielącymi go na cztery części. Od 
zachodu: I część ma długość 346 m, a pierwsza przerwa w wale ma 
szerokość 17 II część ma długość 228 m i zakończona jest dru-
gą przerwą szerokości 9 m. I H część ma długość 345 m, a istnie-
jąca za nią trzecia przerwa ma szerokość 10 m. Część IV ciągnie 
się na przestrzeni 343 m. Za IV częścią znajdowała się, być może, 
następna przerwa i V część wału, ale akurat w tym miejscu znaj-
duje się osiedle, datowane na VI-V w. p.n.e. Wszystkie przerwy 
w wale są przeprowadzane pod kątem do niego. Wał w przekroju ma 
kształt nieprawidłowego trapezu o szerokości na szczycie 3-4 m. 
Wysokość wału na stronie zachodniej sięga 1,8 m, a na stronie 
wschodniej 4,9 m. średnia wysokość wału wynosi 4 m. Szerokość 
wału u podstawy dochodzi do 30 m. Cały wał ma pojemność około 

7. 

120 tys. nr ziemi. Między wałem a cieśniną znajduje się zagłę-
bienie szerokości 40-50 m i głębokości 0,80-1,0 m, skąd prawdo-
podobnie brano ziemię do budowy wału. Przed osiedlem, w owalnym 
zagłębieniu często w czasie deszczu zbiera się woda. Według 

124 
M.Kubłanowa , tutaj znajdowało się kiedyś jezioro, z którego 
odchodziła rzeczka Subbotin, widoczna jeszcze w XIX wieku, wpa-
dająca do zatoki Tamańskiej. Także M.Kubłanów uważa, że wał ten 
miał poważne znaczenie militarne. Kiedy cieśnina odgradzająca 
półwysep od lądu lub od innych wysp zaczęła wysychać, mieszkańcy 
stworzyli skuteczny system obronny. Od zachodu dostępu broniły 
wody zatoki Tamańskiej, dalej szedł wał ziemny o długości 1300 m, 
a biegnąca równolegle przed nim rzeka z pogłębionym korytem peł-
niła rolę fosy. Dalej wał oparty był o jezioro, a osada położona 
nad nim mogła spełniać rolę garnizonu. Wał oparty o naturalne 
przeszkody wodne i wzmocniony osadami garnizonowymi mógł ciągnąć 
się aż do Morza Azowskiego. Koncepcja, że wał ten był groblą za-
zabezpieczającą półwysep Fontan przed zalewami raczej nie może 
być brana pod uwagę, z powodu zbyt szerokich przerw w wale. 

W.Wesjełow opowiada się natomiast za koncepcją, według której 
wał ten był wyłącznie budowlą hydrotechniczną. Według tej kon-
cepcji mieszkańcy osiedla, którego ślady znaleziono za IV częścią 
wału, zajmowali się rybołówstwem. Kiedy cieśnina zaczęła się 

T5ÏÏ M.M.Kublanov, • » op.cit., s.224. 
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spłycać, musiano zbudować szeroki, ale niezbyt głęboki kanał, 
przez który dostawano się na wody zatoki Tamańskiej. Wał powstał-
by więc z ziemi wybranej podczas budowy kanału. Przerwy w W8le 
W.Wesjełow tłumaczy tym,że kanał zbudowano nie od razu na całej 
długości, ale budowano go partiami w miarę spłycania się cieśni-
ny. Ponieważ jednak cieśnina bardzo szybko wysychała i mieszkań-
cy osady nie mogli podołać dalszemu pogłębianiu kanału, przenieś-
li się na inne miejsce. Również W.Wesjełow uważa, że Strabon 
dlatego nazwał ten wał kimmeryjskim, ponieważ w jego czasach lu-
dzie mogli zapomnieć, do czego on naprawdę służył, a S8ma nazwa 
pochodzić mogła od nazwy leżącej niedaleko osady Kimmerion. Obie 
podstawowe koncepcje bazują raczej na domysłach autorów a nie na 
konkretnym materiale badawczym. Trudność polega m.In. na tym, że 
w czasie prac powierzchniowych nie natknięto się w wale na ma-
teriał archeologiczny. Jednak system obronny półwyspu Fontan, 
budowany od drugiej połowy II w. p.n.e., a szczególnie od końca 
I w. p.n.e., może świadczyć o ogromnym znaczeniu strategicznym 
tego obszaru. Potwierdzałoby to pośrednio koncepcję istnienia 
wału o znaczeniu militarnym, chociaż na razie niemożliwa jest 
nawet próba ustalenia czasu jego budowy. 

OGÓLNA REKONSTRUKCJA SYSTEMU OBRONNEGO OD IV W. P.N.E. 
DO POŁOWY I W. P.N.E. 

W okresie tym brak widocznych śladów rozbudowywanych ogólnych 
systemów obronnych. Być może, że rolę fortyfikacji pełniły w tym 
czasie wały wzniesione na półwyspie Kerczeńskim i wał VII, któ-
rego budowa mogła być zsynchronizowana w czasie z budową wału I. 
Oba wały pełniły, być może, za czasów Archeanaktydów funkcję 
systemu obronnego ich włości, chroniąc je tak od wschodu, jak i 
od zachodu. 0 ile wał I szybko stracił swoją funkcję obronną, o 
tyle wał VII właściwie do końca istnienia Państwa Bosforskiego 
mógł z powodzeniem wchodzić w system obrony półwyspu Fontan. Roz-
szerzenie się terytorialne Państwa Bosforskiego za panowania 
Spartokidów, położyło być może krea militarnemu znaczeniu wałówt 
I, III, IV i VII. Wraz ze spadkiem militarnego znaczenia wałów, 
nowe mury w IV w. p.n.e. buduje Pantikapaion, Nymfaion, Myrme-
kion. Oparcie granicy zachodniej o Teodozję, a granicy wschodniej 
o ziemie przyjaznego i skonfederowanego plemienia Syndów, uczy-
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niło po prostu wały nieprzydatne z punktu widzenia strategicz-

nego. Na półwyspie Kerozeńsfcim dla ochrony żyznych pól i nie umoc-

nionych osad wystarczał niewątpliwie wał I I . W dorzeczu Kubania 

ufortyfikowano prawdopodobnie wschodnie granice Syndyki, np. 

grodzisko Rajewskoje, z którego materiał archeologiczny datowany 

jest na okres od IV w. p .n .e . , ale brak niestety zachowanych 

umocnień z tego okresu. Od IV w. p .n .e . , na wschodnim obszarze 

Bosforu dużo osad jest umocnionych wałem ziemnym i rowem, ota-

czający całą osadę, a odrębnymi, podobnymi umocnieniami otacza-

no część centralną osady12''. 0 skutecznym funkcjonowaniu wału II 

na półwyspie Kerczeńskim może świadczyć brak fortyfikacji wokół 

osad do końca I I I w. p . n . e . 1 2 6 Dopiero od tego czasu zanikają 

osady nie umocnione, a ludność przenosi się na miejsca z natury 

obronne otaczając je dodatkowo solidnymi fortyfikacjami, o czym 

świadczy m.in.,osada Nowo-Otradnoje. Wcześniej już, bo od końca 

IV w. p.n.e. miasta chronią się za potężnymi murami. Nowe mury 

buduje Pantikapaion, Kytaion, Myrmekion, Tiritake i prawdopodob-

nie Teodozja. Być może wiąże się to z sytuacją w dorzeczu Kuba-

nia, gdzie zostaje zniszczone grodzisko Semibratnieje. Wraz z 

zanikaniem osad nieobronnych i powstawaniem umocnionych punktów 

osadniczych, poważne prace fortyfikacyjne wykonywane są w samych 

miastach. Przebudowany zostaje akropol Pantikapaionu, mury obron-

ne otrzymuje Kimmerion. Dodatkowe mury buduje Tiritake, odbudo-

wane zostają umocnienia grodziska Semibratnieje. W tym czasie 

powstają również pierwsze znane nam na terenie Bosforu budowle, 

przypominające wieże na półwyspie Heraklejskim. Wieżą taką może 

być np. budowla koło Gorgippy. Również wewnątrz murów obronnych 

budowane są silnie umocnione domy, np. w Gorgippie, w grodzisku 

Semibratnieje czy w osadzie Za Rodinu. Budowle te pełnią być 

może funkcje wież, gdyż z reguły budowane są w pobliżu murów ob-

ronnych. Jednak prace te nie zapobiegły katastrofie, której 

zwiastunem było zniszczenie w I I w. p .n .e . grodziska Semibrat-

nieje. Jeszcze ostatni Pairisades próbował zapobiec katastrofie 

nadciągającej ze wschodu, ściągając plemię Aspurgianów dla och-
127 

rony półwyspu Fontan . W I w. p.n.e. giną liczne umocnione osa-

V.D.Blavatski j , ^éerki^voennogo^^dela^.., op.cit., s. 37» 

I.T.Kruglikova,,jto^j5emled^ 
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N.I.Sokolski j , ^Temjnsky^tolosJ^. , op.cit., s.107. 
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dy, np. Zołotoje Wastocznoje, Portmion, osada koło chutoru Za 

Rodinu, a wielkie zmiany zachodzą w układzie fortyfikacji miast. 

Rozebrane zostają znane nam dotychczas mury Fanagorii i Myrme-

kionu. 

Trudno jest coś powiedzieć na temat wyglądu typowych fortyfi-

kacji, ponieważ brak pełniejszych źródeł do ich rekonstrukcji. 

Niewątpliwie niewiele różniły się one od wyglądu twierdz z I-III 

w. n . e . , które można próbować rekonstruować na podstawie zacho-

wanych źródeł archeologicznych i źródeł ikonograficznych. 
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