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Вивчення костюму має велике значення для об’єктивного висвітлення етноформаційних 

процесів, що відбувалися на Кримському півострові за доби середньовіччя. При цьому костюм 
населення Криму візантійського часу ще не був предметом спеціального комплексного 
дослідження, що пояснюється станом джерельної бази. Окремі аксесуари – скляні браслети й 
намиста, досліджені досить докладно. Розроблено їхню типологію, уточнено хронологію, 
проаналізовано стилістичні особливості, з’ясовано питання етнічної атрибуції. Однак 
функціональні особливості скроневих кілець, накладок, намист, сережок, браслетів не 
розглядалися. Прикраси як елемент костюма не вивчалися.  

Вивчення візантійського костюма є однією з найбільш популярних тем у сучасній 
історіографії візантійського побуту. У роботах Г. Вейча, М. Г. Хьюстона, Ж. Еберсольта, П. А. 
Мартінеллі, П. Каламари, Н. Н. Болгова розглянуто тенденції розвитку візантійського костюма 
центральних провінцій. Загалом дослідження побудовані на основі писемних та іконографічних 
джерел, що не може давати вичерпну картину.  

Серед візантійських авторів теми зовнішнього вигляду й вбрання торкалися Константин 
Багрянородний, Георгій Акрополіт, Георгій Пахимер, Никифор Григора, але їхні свідчення є 
фрагментарними та не містять деталізації. 

Важливими елементами для уявлення та відтворення візантійського костюма є 
насамперед іконографічний матеріал. 

Форму візантійського костюма визначали тканини: важкі вовняні, шовкові та парчеві. 
Тканини відрізнялися щільністю і практично повною відсутністю еластичності. Вони були 
заткані або вишиті металевими нитками і дорогоцінним камінням.  

Отже, дослідивши іконографічні та письмові джерела, можна дійти висновку, що 
матеріалів для реконструкції замало, тому необхідно звернути увагу на археологічні матеріали.  

Аналіз археологічних знахідок поховальних комплексів Херсона, Боспора та Сугдеї дає 
нам багато аналогів до археологічних матеріалів центральних провінцій, наприклад, колекція 
скляних браслетів, намист, скроневих кілець, перстнів. Особисті багаторічні польові 
спостереження автора й фіксація розташування речей in situ дозволили визначити їхнє 
призначення й місце в костюмі, а також зробити точніші реконструкції. 

Аналізуючи розташування прикрас та елементів костюма у поховальному комплексі, ми 
припускаємо, що місцеве населення повною мірою сприйняло і наслідувало крій, текстуру 
тканин, види аксесуарів та манеру їх використання з центральної частини Візантійської імперії. 

На основі аналізу елементів композиції візантійського костюму, мозаїк та фресок з Риму, 
Равенни й Константинополя, залучення даних з поховальних комплексів середньовічної Сугдеї, 
нами була зроблена спроба реконструкції основних стилістичних особливостей костюма 
візантійського населення Криму другої половини Х – передшої половини ХІІ ст. На нашу думку, 
костюм візантійського населення Криму був максимально простим та функціональним, до його 
складу входила туніка, підперезана поясом, розшита по краю рукавів та подолу. До ансамблю 
костюма, незалежно від статі, належали також скляні браслети, перстні. Жінки покривали 
голову мафорієм та прикрашали скроневими кільцями, а на перед туніки вдягали намиста 
різної довжини. 


