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Дослідження на території Михайлів-
ського Золотоверхого монастиря та побли-
зу нього проводилися впродовж трьох ро-
ків (1997–1999) архітектурно-археологіч-
ною експедицією [4, с. 38]. Було виявлено 
різноманітний матеріал, серед якого тра-
пляються численні знахідки скляних виро-
бів давньоруського часу: посуд, прикраси, 
елементи архітектурного декору. Стаття 
присвячена опису скляних предметів, що 
складають частину колекції (матеріал роз-
копок 1998 року).

Посуд. Ця категорія археологічного 
матеріалу представлена вінчиками, стін-

ками, денцями посудин зі світло-жовтого 
прозорого скла. Скло, знайдене в улам-
ках, переважно тонке, прозоре, вкрите ша-
ром патини. Найбільшу інформативність 
містять денця посудин, що представлені 
трьома типами: 1) нестійкі гостродонні; 
2) з пласким денцем, центральна частина 
яких конусоподібно заглиблена всередину 
посудини; 3) денця з піддоном. 

Знахідки денець першого типу нале-
жать до так званих «воронкоподібних» по-
судин, що їх пов’язували з традицією пиття 
з рогу (багато таких келихів знайдено в по-
хованнях Бірки ІХ – першої половини Х ст.), 
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на території Давньої Русі з’явився раніше, 
ніж інші – з ХІ ст. – і побутував до середини 
ХІІІ ст. Другий та третій типи характерні 
вже з ХІІ ст. [12, с. 54–55].

З будівлі кінця ХІІ – першої полови-
ни ХІІІ ст. походять фрагменти, імовірно, 
посудини візантійського виробництва із 
синього прозорого скла, розписані золотом 
та емаллю (іл. 2). Розмір уламків не до-
зволяє в повному обсязі дослідити декор, 
але на наявних фрагментах можна побачи-
ти концентричні кола з білого та невеликі 
плями круглої форми з червоного й жовто-
го непрозорого скла. З ХІІ ст. для візантій-
ського скляного посуду характерна полі-
хромія: розпис емаллю виконувався черво-
ними, рожевими, жовтими, блакитними та 
білими фарбами і являє собою геометрич-
ний (смуги, кола) і рослинний (квіти, лис-
тя, стеблини) декор [1, с. 215].

Прикраси. До цієї категорії можна 
віднести браслети, намистини та персні. 

Браслети (табл. 1) складають найчис-
леннішу групу прикрас (87 екземплярів) і 
представлені різноманітними типами: круг-
лі гладкі (виготовлені з круглого в перерізі 
скляного джгута), круглі перевиті (на глад-
кий джгут браслета накладалася смуга із 
жовтого непрозорого скла), кручені (виготов-
лявся з квадратного в перерізі джгута, який 

Іл. 1. Реставрована лампа. 
Фото О. Журухіної

Іл. 2. Уламки посудини візантійського виробництва. Фото О. Журухіної

але більш вірогідним дослідники вбачають 
їхнє використання як лампад, які вставля-
ли у хорос [9, с. 102]. Одна з таких посу-
дин реставрована (іл. 1). Цей тип посудин 
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перекручували) та дрібнокручені (джгут 
браслетів цього типу відрізняється меншою 
шириною завитка, що, можливо, досягалося 
шляхом перекручування рифленого скляно-
го джгута), кручений та дрібнокручені пе-
ревиті, рифлений (вважається проміжною 
формою при виготовленні дрібнокручених 
браслетів, у перерізі джгута – зірка), пласко-
опуклі, трьохгранний та виті (зроблені шля-
хом з’єднання чотирьох джутів). Усі зразки 
представлені фрагментарно, деякі вкриті па-
тиною, на деяких спостерігається іризація. 
За колірною гамою можна виділити: жовті, 
зелені, блакитні, сині, фіолетові, чорні різно-
го ступеня насиченості кольору, прозорі, на-
півпрозорі чи непрозорі. Більшість браслетів 
давньоруського виробництва й датуються 
ХІ–ХІІІ ст. [8, с. 164–181]. 

Браслети візантійського виробни-
цтва вирізняються за морфологічними 
ознаками: тип (пласко-опуклі та тригран-
ний), колір (яскравий синій), збереженість 
(іризація). На території Давньої Русі візан-
тійські браслети мають широкий діапазон 
датування: ХІ – перша половина ХІІІ ст. [8, 
с. 171–172; 11, с. 130–132; 12, с. 110–112].

Намистини (крім скляних, ще тра-
пляються знахідки сердолікових та бурш-
тинових намистин) знайдено переважно у 

складі намиста в похованнях курганного 
могильника кінця Х – першої половини 
ХІ та початку ХІ ст. З поховання, що дату-
ється початком ХІ ст., походять намистини 
зонної форми зеленого скла (2 зразки) та 
багатогранні: зрізано-біконічної форми з 
гранчастим пояском зі світло-синього про-
зорого скла, а також призматичної форми 
(23-гранна) мозаїчна (при виготовленні та-
ких намистин у форму клали скляні різно-
барвні стрижні, отримані шляхом набо-
ру скляної маси, так, щоб у поперечному 
розрізі отримати певний малюнок, потім 
відрізок протикали вздовж чи впоперек, 
пресували й обкатували, після чого обгор-
тали навколо твердої основи намистини). 
У Східній Європі вони трапляються на ар-
хеологічних пам’ятках, що мали зв’язки зі 
Скандинавією (Стара Ладога, Рюрикове 
городище) [2, с. 229; 6, с. 72–79; 7, с. 93–
97; 10, с. 193, 195]. Намистини багатогран-
ної форми із синього скла вважають візан-
тійськими, аналогії відомі з раннього часу 
(Х–ХІ ст.) [11, с. 136–137]. 

Кілька екземплярів походять з 
об’єктів ХІІ ст. – це намистина зонної фор-
ми з біло-жовтого непрозорого скла та бі-
серна намистина зонної форми із зеленого 
непрозорого скла; вони зроблені шляхом 

Таблиця 1
Типи браслетів та їхні розміри

Тип браслета Кількість Розмір джгута в перерізі та 
внутрішній діаметр (мм)

Круглі гладкі 36 5,0 × 60
6,2–6,7 × 60,0

Круглі гладкі перевиті 5 6,4 × 60,0

Кручені 29 5,0 × 60,0
8,6 × 54,0

Дрібнокручені 6
4,4 × 45,0
4,8 × 50,0
7,8 × 55,0

6,6–6,7 × 60,0
Дрібнокручені перевиті 2 6,0–6,2 × 60,0
Пласко-опуклі 2 7,4 × 60,0
Тригранний 1 8,4 × 60,0
Рифлений 1 7,7 × 60,0
Виті 4 7,0 × 60,0
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навивання скляної маси навколо стрижня 
інструмента. Аналогії подібним зонним 
намистинам відомі з розкопок на терито-
рії Північно-Західної Русі, де вони трапля-
ються у шарах ХІ–ХІІ та ХІІ–ХІІІ ст. Бісер, 
зроблений шляхом навивання, датується 
доволі широко – ХІ–ХІІІ ст. [3, с. 191, 197].

Персні пласко-опуклі в перерізі (діа-
метр – 2,0–2,2 мм). Знайдено 7 зразків різ-
ного ступеня збереженості, які походять 
з об’єктів ХІІ–ХІІІ ст. Діаметр обруча – у 
межах 17,1–25,0 мм. Трапляються зі щит-
ком чи його фрагментом. Щиток круглий 
чи овальний, плаский. Деякі щитки робили 
окремо шляхом лиття на поверхню, а потім 
кріпили до обруча, що помітно на одному 
екземплярі [7, с. 91]. Знахідки яскраво-зе-
леного прозорого, жовтого непрозорого, 
синього кольору (іл. 3). Виробництво перс-
нів почалося наприкінці ХІ ст. і тривало до 
середини ХІІІ ст. [13, с. 112, 114].

Архітектурний декор. Віконниці 
представлені фрагментами (іл. 4) з безбарв-
ного, світло-зеленого, темно-коричневого 
прозорого скла (діаметр – 9,5–12,0 см), по 
краю розташовано тонкий бортик. Один 
фрагмент, завтовшки 0,4–0,5 см, являв со-
бою уламок плаского скла синього кольору, 

імовірно, частина віконниці або вітражу [5, 
с. 201]. Загалом знайдено 5 екземплярів, 
які походять з об’єктів ХІІ та кінця ХІІ – 
середини ХІІІ ст. Виготовлення віконниць 
відбувалося кількома способами: шляхом 
швидкого обертання відкритого конусу 

Іл. 3. Скляні персні. Фото О. Журухіної

Іл. 4. Фрагменти віконниць. 
Фото О. Журухіної
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доти, доки стінки не ставали горизонталь-
ними, після чого понтія відбивалася і на 
місці її кріплення (у центрі диска) виникало 
невелике потовщення. Цей спосіб виготов-
лення використовувався давньоруськими 
майстрами із середини ХІ ст. і проіснував 
доволі довго. Наприкінці ХІ ст. з’явився 
ще один спосіб: видували посудину із ши-
роким денцем і низькими стінками, після 
відокремлення склодувної трубки стінки 
падали на денце й утворювали бортик, у 
такий спосіб отримували віконницю, один 
бік якої (де формувалося дно посудини) 
був пласким, а другий мав трохи нерівну 
поверхню [12, с. 72; 13, с. 140–143].

Смальта має форму куба чи парале-
лепіпеда й виготовлена з непрозорого скла 
жовтого, зелено-жовтого, червоного кольо-
ру (іл. 5). Трапляються зразки, зроблені 

з прозорого безбарвного скла із золотою 
фольгою, вкриті тонким прозорим захис-
ним шаром скла. Під час розкопок знайдено 
велику кількість екземплярів настінної та 
підлогової смальти. Для отримання смаль-
ти скляну масу виливали на плиту, розка-
тували валиком, випалювали, потім ділили 
на кубики. Смальта використовувалася для 
створення мозаїки, численні її знахідки тре-
ба пов’язувати із церковним будівництвом 
X–XI ст. [11, с. 72; 13, с. 138–140].

Дослідження засвідчили, що час-
тина обстежуваної території входила до 
раннього курганного могильника. З ХІ ст. 
знахідки культурного шару показують, що 
ділянка почала заселятися та забудовува-
тися (на що вказують передусім фрагмен-
ти посуду, браслети й елементи архітек-
турного декору).

Іл. 5. Смальта. Фото О. Журухіної
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