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Під час археологічних досліджень на 
території Києва виявлено певну катего-
рію знахідок – вставки з каменю. За 
кількістю вони суттєво поступаються 
знахідкам намистин з різноманітних ма-
теріалів, у тому числі й з каменю. Од-
нак, судячи з археологічних джерел 
часів античності та середньовіччя, 
вставки також були однією з основних 
сфер застосування коштовного каміння 
в ювелірних виробах [1]; ними оздоблю-
вали різноманітні речі – прикраси (се-
режки, підвіски, булавки, персні, брас-
лети), посуд, елементи одягу, церковне 
начиння (книги, хрести, оклади ікон), 

меблі (шафи, скрині), зброю та архітек-
турні споруди. Іноді коштовне каміння 
замінювали кольоровим склом, тоді 
скляні вставки або імітували за кольо-
ром коштовне каміння (безбарвне, чер-
воне), або доповнювали кольорову га-
му (синій, зелений) [1]. Під час розко-
пок у місті Києві зафіксовано 15 вста-
вок з каменю, знахідки яких стратигра-
фічно розподілено на два хронологі чних 
періоди: у складі інвентарю поховаль-
них пам’яток кінця Х – початку ХІ 
столiть та в культурному шарі ХІІ–ХІІІ 
столiть.

Загалом, на підставі археологічних 
знахідок давньоруського періоду (Х–ХІІІ 
столiття) можна простежити динаміку 
побутування вставок за матеріалом та 
типами. Матеріал, з якого виготовлені 
вставки, – це самоцвіти, а саме пред-
ставники групи кварцу (гірський кри-
шталь та аметист) і бурштин. Певний 
відсоток знахідок також становлять 
скляні вставки. На гістограмі (рис. 1.) 
можна простежити розподіл вставок за 
матеріалом та типами й співвідношення 
їх кількості в межах певного типу за 
матеріалом.
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Рисунок 1. Гістограма розподілу вставок за матеріалом і типами та 
співвідношення кількості вставок певного типу до матеріалу



88 precious and decorative stones   2020 № 1 (99)ISSN 2079-1410

RESEARCH AND DEVELOPMENT

До першого хронологічного періоду 
можна віднести знахідки трьох вставок 
з каменю. Перша знахідка – у похо-
вальній камері Х столiття (парне похо-
вання, можливо, з конем) серед інвен-
тарю (намисто, навершя шолому, ум-
бон щита, металева фурнітура для 
паска, срібні накладки для оздоблення 
дерев’яних чаш, залізні предмети) за-
фіксовано вставку в перстень трапеціє-
подібної (зрізано-пірамідальної) форми 
з прозорого безбарвного каменю, 
найiмовiрнiше, з гірського кришталю. 
Вставка складена двома частинами, 
між якими знаходився прошарок черво-
ної речовини, яка під дією повітря пере-
творилася на порох [3, 4]. Аналоги такої 
вставки зафіксовано в шарах серед-
ньовічних міст Поволжя [12]. Імітація 
забарвлення (штучний спосіб надання 
кольору безбарвному камінню) відома 
ще з елліністичного періоду [8]. Для 
цього фольгу фарбували кольоровими 
лаками. Аналоги двошаровим встав-
кам з гірського кришталю, між части-
нами якого містився фарбований шар, 
також знайдено серед пам’яток Русі 
більш пізнього часу – з другої полови-
ни XIV столiття, коли вони вважаються 
імпортом із Західної Європи [1].

Ще одне місце фіксації – камерне 
поховання кінця Х – першої половини 
ХІ столiть (комплекс містив уламок 
скляної посудини, ймовірно, візантій-
ського виробництва; велике намисто зі 
скляних і кам’яних намистин; скляну 
прямокутну вставку, яка зверху по кон-
туру огранена й складається з двох 
пластин – нижня має залишки золотої 
фольги), де знайдено дві аметистові 
вставки в персні (рис. 2) овальної фор-
ми, пласко-опуклі (кабошони), розміра-
ми 8×10 мм та висотою 5 мм [6]. 

Описані вище вставки знайдені у по-
ховальних комплексах з багатим інвен-
тарем (переважно імпортом). Пов’язані 
такі поховання з так званою дружинною 
культурою, яка представлена частиною 
давньоруської еліти – воїнами, торгов-

цями та учасниками дипломатичних мі-
сій. У Східній Європі за часів середньо-
віччя круглі та овальні пласко-опуклі 
вставки (у вигляді кабошонів) були до-
волі поширені й зустрічаються в шарах 
з ХІ столiття [11]. Аметист, як і гірський 
кришталь, порівняно з іншими пред-
ставника групи кварцу більш прозорий 
і блискучий. Родовища кварцу досить 
розповсюджені, тому визначити напрям-
ки надходження прикрас складно. Най-
більшою популярністю у середньовіччі 
користувалися середньо- та централь-
ноазійські місця видобутку [12], обробка 
та виготовлення продукції, зазвичай, 
проводилась на місці. Звідти торговими 
шляхами готова продукція потрапляла 
на територію Давньої Русі.

Другий хронологічний період харак-
теризується більшою чисельністю знахі-
док вставок. Зауважимо про відсутність 
вставок з гірського кришталю в архео-
логічних комплексах (простежено тільки 
одиничний випадок знахідок вставок з 
аметисту – у складі скарбу з металеви-
ми прикрасами), натомість основну час-
тину виробів зроблено з бурштину.

Знахідка  ювелірного скарбу на тери-
торії Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря, що походить з ями ХІІ–ХІІІ 
столiть, до складу якого, ймовірно, вхо-
дили двi золотi каблучки ХІІ столiття 
(рис. 4) зі вставками (аметист) та ланки 
золотого фестончатого браслета ХІІІ–
XIV столiть з округлими (діаметром 
близько 5 мм) прозорими вставками 

фіолетового та бузкового кольору. Речі 
зі скарбу знаходяться в експозиції Му-
зею історії Михайлівського Золотовер-
хого монастиря. За відомостями авторів 
розкопок, проведені аналізи дозволили 
висловити припущення про належність 
каменів з браслета до групи кварцу, од-
ним з найпоширеніших представників 
якої у Давній Русі був аметист [6, 2]. 

Також на території Михайлівського 
Золотоверхого монастиря (розкопки 
стовпа апсиди ХІІ столiття у вівтарній 
частині собору) виявлено три вставки з 
бурштину (рис. 3 (1)). Вони зрізано-піра-
мідальної форми яскравого темно-пома-
ранчевого кольору, вкриті кіркою виві-
трювання. На одному екземплярі помітні 
сліди від дії пилки для різання. Предмети 
знайдено з іншими речами для прикра-
шання церковного начиння (вставки з 
кольорового скла пласко-опуклої і зріза-
но-пірамідальної форми, мідні й бронзові 
цвяшки, шляпка декоративного цвяшка 
напівсферичної форми, срібні з позоло-
тою оправи для каміння, шматки необро-
бленого бурштину), що може вказувати 
на використання бурштинових вставок 
разом з цими речами для оздоблення 
окладу книги чи ікони [6].

Бурштинові вставки для металевих 
перснів виявлені під час дослідження 
ремісничих комплексів на київському 
Подолі (вулиці Щекавицька, 25–27 та 
Покровська, 7) [5, 7]. Серед них можна 
виділити одну овальну пласко-опуклу 
(кабошон) та прямокутні грановані 

Рисунок 2. Аметистові вставки у 
персні з поховання кінця Х – першої 
половини ХІ столiть

Рисунок 3. Бурштинові вставки для оздоблення церковного начиння (1); 
сліди різання пилкою пiд час виготовлення вставок з бурштину (2)
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вставки (6 екземплярів). Кабошон зро-
блено з напівпрозорого темно-червоно-
го бурштину розмірами 18×20×8 мм. 
Вставки прямокутної форми розмірами 
9–13×6–9×3–4 мм вироблені з прозо-
рих сортів бурштину яскраво-помаран-
чевого кольору [5], не відшліфовані 
(крім одного екземпляра). 

 Для виготовлення вставок майстри 
виконували певну послідовність дій: 
сортування, різання, шліфування та по-
лірування. На деяких екземплярах 
бурштинових вставок помітні сліди їх 
обробки: різання та шліфування. Для 
різання застосовували металеві лучкові 
пили з тонким полотном. Про це свід-
чать специфічні сліди від дії такого ін-
струменту на поверхні, наприклад, на 
одній зі вставок з майстерні на вул. 
Покровськiй, 7, розкопки 1985 року 
(рис. 3 (2)). Шліфування заготовок ви-
конувалось з метою зняття з поверхні 
кірки окиснення та надання зразку по-
трібної форми. Цю операцію здійснюва-
ли за допомогою абразивних матеріа-
лів (у вигляді порошків чи на шліфу-
вальному камені або напилком з дріб-
ною насічкою), для цього могли вико-
ристовувати кварцові та кварц-
польовошпатові пісковики або кварци-
ти. Для отримання гладкої поверхні 
послідовно зменшувалась зернистість 
абразивних каменів [10]. 

Наявний археологічний матеріал до-
зволяє створити уявлення про спосіб 
кріплення вставок у прикрасах: камінь 
закріплювали за допомогою лапок або 
вкладали в глухий каст. В одній з май-
стерень (вул. Щекавицька, 25–27) знай-
дено пірофілітову формочку для відли-
вання бронзових виробів, яка являла 
собою частини роз’ємної форми зі 

вставним стрижнем для виготовлення 
щиткових перснів з круглою вставкою в 
центрі та імітацією зерні по боках, та-
кож там були зроблені прорізи для ла-
пок, щоб тримати вставку [7]. 

Можна звернути увагу на схожість 
вставок з різного матеріалу за формою 
(рис. 1). За археологічними вiдомостями 
Сілезії (у межах сучасної Польщі), при 
порівнянні скляних предметів з буршти-
новими прикрасами, якi побутували од-
ночасно, було простежено схожість i за 
формою, і за декором, що можна по-
яснити як модою чи наданням предмету 
певного ідеологічного змісту, так і за-
міною коштовної сировини більш деше-
вою й доступною для покупця [14].

Треба зазначити, що основна маса 
бурштину з комплексів ХІІ–ХІІІ столiть 
належить до місцевих сортів, що було 
доведено комплексними мінералого-
гео хімічними дослідженнями, а також 
підтверджено ІЧ-спектрометрією, ре-
зультати яких наведено в наукових 
статтях [9, 10, 13].

Таким чином, розглянута категорія 
археологічних знахідок Києва чітко поді-
лена на дві групи. Перша представлена 
нечисленними імпортними виробами з 
твердого каменю (гірський кришталь, 
аметист), друга група – це вставки пе-
реважно з м’якого каменю, більш чис-
ленні завдяки місцевому виробництву. 
На гістограмі (рис. 5) графічно показано 
розподіл вставок з певних груп каменю 
за хронологією. Ремісничі комплекси 
кінця ХІІ столi т тя могли бути багатопро-
фільними і пов'язаними з ювелірною 
справою, а також склоробним виробни-
цтвом та обробкою бурштину. З розви-
тком власного склоробства на території 
Давньої Русі, й Києва зокрема, зростає 
виробництво скляних предметів, напри-
клад, прикрас, а серед них і вставок у 
персні. Камені (гірський кришталь, аме-
тист, сердолік), поклади яких переважно 
знаходяться за межами Київської Русі, 
замінює більш дешевий та доступний 
матеріал – скло, а у випадку із сердолі-
ком – також і бурштин. 

Рисунок 4. Каблучки з аметистовими вставками з розкопок, проведе-
них на території Михайлівського Золотоверхого монастиря

0

1

2

3

4

5

6

7

кін. Х - поч. ХІ ст. ХІІ ст. ХІІ - ХІІІ ст.

Гірський
кришталь

Аметист

Бурштин

Рисунок 5. Гістограма розподілу вставок з каменю за хронологією
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Каменные вставки Х–ХIII веков из Киева

В статье рассматривается одна из категорий украшений – 
каменные вставки, найденные во время археологических исследова-
ний Киева. Рассмотрены морфологическая и технологическая харак-
теристики предметов, пути доставки сырья и готовых изделий, а 
также предпочтения определенных типов украшений этой категории.

Ключевые слова: Древняя Русь, украшения, каменные вставки.
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Stone inserts of the 10th – 13th centuries from Kyiv

The article discusses one of the categories of jewelry – stone inserts 
found during archaeological research in Kyiv. The morphological and 
technological characteristics of objects, ways of delivery of raw materials 
and products, as well as preferences of certain types of inserts are 
considered.

Key words: Ancient Rus’, jewelry, gemstone inserts.
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