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КИЄВОРУСЬКІ ЗІРЧАСТІ ТА ДИСКОПОДІБНІ КОЛТИ З ЧОРНІННЯМ 
В УКРАЇНСЬКИХ І ЗАКОРДОННИХ КОЛЕКЦІЯХ: ДЖЕРЕЛА ІНСПІРАЦІЙ

Дослідження присвячено мистецтвознавчому осмисленню києворуських зірчастих і дископодібних золотих і 
срібних колтів з чорнінням. Окреслено інформацію про історичні передумови виникнення чільцеподібних прикрас на 
теренах Київської Русі. Висвітлено культуротворчі взаємини між східними народами, починаючи від кіммерійців 
і скіфів, котрі мали іранське коріння та були близькими в окремих напрямах творчості ассирійцям, з русичами, 
які також були носіями традицій прикрашання головних уборів з бічними підвісками з обважнювачами. Так звані 
колти – скроневі підвіски – були модними жіночими церемоніальними прикрасами головного убору Київської Русі в 
середині XI – на початку XII століть. Дані ювелірні вироби містили невеликі шматочки тканини, наповнені арома-
тичними оліями або травами. Понад 20 пар цих елегантних і розкішних прикрас збереглися до наших днів. Кожна 
пара унікальна за своїм дизайном та мотивами, що дозволяє припустити, що всі вони були виконані під замовлення. 

За останні 200 років у центральній, аристократичній та укріпленій частині середньовічного Києва було 
знайдено значну кількість малих і великих скарбів. Більшість із них було виявлено випадково (під час прокладки 
водопроводів чи водостоків, копання фундаментів, створення доріг тощо), недалеко від старих монастирів та 
церков, де під час бурхливих часів їх закопували в землю для їх захисту. Ці обереги, до яких входили вироби з князів-
ського одягу та релігійні предмети, складалися, головним чином, з ювелірних виробів високої художньої майстер-
ності. Окрім інших дорогоцінних предметів, серед них були і скроневі підвіски, відомі як колти. Відкриття цієї 
великої кількості ювелірних прикрас, котрі за своїми художньо-стилістичними особливостями вказують на те, 
що Київ розвивав власні золоті майстерні та традиції, має велике значення для осягнення зв’язків Києворуської 
держави з європейськими, азійськими й африканськими країнами.

Здійснено спробу охарактеризувати центри Києворуської держави, де виготовляли означені вироби та но-
сили. Розглянуто час побутування виробів, а також художні особливості прикрас, способи їх носіння. Окресле-
но основні різновиди експонатів, відомих за українськими колекціями, а також за реконструкціями. Уточнено  
технічні особливості виконання творів, специфічні ознаки оригінальних колтів.

Ключові слова: колти зірчасті, колти дископодібні, колти з чорнінням, зернь, Київська Русь, ХІ – перша  
половина ХІІІ століть.
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Школьна О., Барбалат О. Києворуськi зiрчастi та дископодiбнi колти з чорнiнням...

STAR-SHAPED AND DISC-SHAPED SILVER KOLTS WITH NIGELLUS 
FROM KIEVAN RUS IN UKRAINIAN AND FOREIGN COLLECTIONS: 

INSPIRATION SOURCES

This research is devoted to the understanding of the star-shaped and disc-shaped gold and silver kolts with nigellus.  
It outlines the information on historical preconditions for the apperance of ring-shaped ornaments on Kyivan Rus territory. 
The research highlights the cultural and creative relations between the Eastern peoples, starting with the Cimmerians 
and Scythians, who had Iranian roots and were close in some areas of creativity to the Assyrians, with Russians who 
were also bearers of the tradition of decorating headgear with side hangers. So called kolts were fashionable women's 
ceremonial headdress ornaments of Kyivan Rus in the middle of the XI – beginning of the XII centuries. These jewelry 
pieces contained small bits of fabric filled with aromatic oils or herbs. More than 20 pairs of these elegant and luxurious 
jewelry have survived to this day. Each pair has unique design and motives, suggesting that they were all custom made. 

Over the last 200 years, a large number of small and large treasures have been found in central, aristocratic and 
fortified parts of medieval Kyiv. Most of them were discovered by accident (when laying water or gutters, digging 
foundations, building roads, etc.), not far from the old monasteries and churches where they were buried in the earth 
during turbulent times to protect them. These amulets, which included princely articles and religious items, consisted 
mainly of high-quality jewelry. In addition to other precious items, there were decorative headgear with side pendants 
known as kolts. The discovery of this large amount of jewelry, the artistic and stylistic features of which indicates that Kyiv 
developed its own gold workshops and traditions, is of great importance for understanding the connection of the Kyivan 
Rus relations to European, Asian and African countries. 

An attempt has been made to characterize the centers of the Kyivan Rus state where these items were made and worn. 
The time of life of products, as well as artistic features of jewelry, ways of wearing them are considered. The main varieties 
of exhibits found in Ukrainian collections as well as item's reconstructions are outlined. Specified technical features of the 
works, specific features of the original kolts.

Key words: star-shaped kolts, disc-shaped kolts, silver nigellus kolts, silver granulated technique, Kyivan Rus,  
XI – first half of XIII centuries.

Постановка проблеми. Останнім часом пере-
глядаються хронологічні межі існування певних 
пластів художньої культури на вітчизняній терито-
рії, уточнюється зміст окремих понять і дефініцій. 
У зв’язку з цим переосмислюються й надбання 
певних періодів у галузі мистецтва. Адже вимоги 
до історіографії доби ХХ століття за штучної аси-
міляції деяких процесів під призмою загальнора-
дянської історії дещо неоднозначно пропонували 
тлумачити деякі здобутки певних територій, виво-
дячи їх у контекст давньоруської культури. 

Нині науковий дискурс в означеній царині 
дозволяє розглядати власне києворуську спад-
щину країни з центром у Києві як самодостатню 
і викінчену в межах тогочасного існуючого адмі-
ністративно-територіального устрою. У цьому 
зв’язку мистецькі артефакти дозволяють краще 
зрозуміти точки перетинів художньої культури 
окремих осередків, їхні спільні чи різні творчі 
прерогативи та факти певного єднання за тогочас-
ною модою. 

Аналіз досліджень. З огляду на вищевикла-
дене особливий інтерес у контексті розглядува-
ної теми становлять києворуські колти, знайдені 
в Києві та Чернігові, а також на землях етніч-
ної Росії у Пскові, Новгороді, Рязані, Калузі та 
Підмосков’ї. 

Походження колтів низка вчених, починаючи 
з доктора мистецтвознавства, професора-візан-
толога Н. Кондакова (Кондаков, 1896: 96–97), 

доктора історичних наук, археолога Т. Макарової 
(Макарова, 1975: 15–21), доктора історичних наук, 
професора С. Рябцевої (Рябцева, 2017: 499–510), 
(Рябцева, 2005: 169–199), вважала пов’язаним із 
візантійськими прикрасами. Перший з означених 
науковців правильно визначив, що загальний про-
тотип місячних (серповидних) прикрас був сприй-
нятий з теренів Сирії і поширювався як у Візантії, 
так і на Русі й у народів Причорномор’я. При-
чому у двох останніх ареалах культур автономно 
розвивався свій, не тотожний візантійському тип 
місячних колтів, що наближався до більш «вар-
варських» об’ємних прикрас-ароматниць (Арома-
тические колты, 2018).

Так, у візантійській провінції Кримській Готії 
побутували як пласкі, так і об’ємні різновиди, що 
кріпилися до головних уборів на ціпках. Деякі з 
них, виконані із золота, на думку візантолога-
медієвіста, доктора мистецтвознавства, профе-
сора Н. Кондакова, призначалися для поховаль-
ного обряду (Кондаков, 1896: 96–97). З погляду 
доктора історичних наук, археолога О. Айбабіна 
їхня ґенеза напряму пов’язана з культурою хазар 
кінця VІІ – першої половини VІІІ століть. Адже 
цю тезу підтверджують підвіски з жіночого похо-
вання в Новопокровці (Східний Крим), прикра-
шені різнобарвними скляними вставками (Айба-
бин, 2013: 277–315). 

Деякі різновиди колтів, наприклад, зірчасті, 
і їх східна ґенеза були, досліджені доктором 



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 28, том 5, 2020254

Мистецтвознавство

історичних наук, археологом Н. Жиліною, котра 
намагалася дати визначення не лише типоло-
гії форм цих виробів, а й тлумаченню семан-
тики окремих мотивів (Жилина, 1997: 140–150). 
Остання згадана авторка також вважала, що 
кулясто-лунничні різновиди прикрас у Київській 
Русі розвивалися паралельно з візантійськими, 
маючи власну лінію формотворення, не перехре-
щену з Другим Римом (Жилина, 2018: 269–275).

Києворуським колтам і їхній варіативності 
форм та декору присвячені окремі публікації док-
тора історичних наук, професора, академіка АН 
СРСР Б. Рибакова. Так, означений вчений упро-
довж кінця 1950-х – 2000-х рр. розглядав мотив 
іранського собако-птаха Семаргла (Сенмурва) в 
язичницькому пантеоні Київської Русі (Рыбаков, 
1971), (Рыбаков, 1967: 91–116). Також колтам 
та їхнім художнім особливостям, замішаним на 
перському складнику, були присвячені окремі 
сторінки статті по іконографії Семаргла та моно-
графії доктора історичних наук М. Васильєва 
1999 р. «Язичництво східних слов’ян напере-
додні хрещення Руси» і «Релігійно-міфологічна 
взаємодія з іранським світом» (Васильев, 2017: 
187–206), (Васильев, 1999: 206–300).

Мета статті – висвітлити художні й техноло-
гічні особливості києворуських зірчастих, дис-
коподібних золотих і срібних з чорнінням колтів 
з вітчизняних і закордонних музейних колекцій.

Виклад основного матеріалу. Загалом, слід 
зазначити, що чільцеподібні прикраси прийшли 
до теренів Київської Русі через традиції східних 
народів. Так, починаючи від кіммерійців і скіфів, 
котрі мали іранське коріння та були близькими в 
окремих напрямах творчості ассирійцям, з якими 
русичі мали певні культуротворчі взаємини, існу-
вала традиція носіння головних уборів з прикра-
сами, що завершувалися бічними підвісками з 
обважнювачами. Ця конструктивна деталь одягу 
прижилася в багатьох східних народів, оскільки 
знімним обручем або пов’язкою-стрічкою на 
повітрі притримували плат на голові, котрий 
прикривав голову й обличчя від сонця. 

Така прикраса спочатку мала чисто утилі-
тарну функцію – захистити свого власника від 
теплового або сонячного удару і шкіру обличчя 
від згорання. А власне обважнювачі не давали 
плату чи убрусу під час поривів вітру зірватися з 
голови, аби не залишитися незахищеними просто 
неба. Так, досі в арабських та інших спекотливих 
країнах, зокрема в Ірані, Єгипті, Сирії тощо, при-
тримують головний убір.

З часом підвіси на головному уборі номадів-
кочовиків стали урізноманітнюватись, набували 

мистецьких ознак і їхні обважнювачі, які інколи 
трансформувалися в окремі скроневі чи завушні 
«колтки» (елементи, що розхитувалися, колтиха-
лися на вітру та під час ходіння) або й сережки. 
Зокрема, це чітко прослідковується за трансфор-
мацією налобних, скроневих і вушних прикрас зі 
скіфських курганів (Історія українського мисте-
цтва, 2008: 211–227).

Так, кандидат історичних наук, архео-
лог О. Фіалко в першому томі «Історії обра-
зотворчого мистецтва України» зазначає, що  
«у V столітті до н.е. скіф’янки виявили цікавість 
до човникоподібної (або місяцеподібної) моделі 
сережок» (Історія українського мистецтва, 
2008: 211–227). Подібні твори, на думку вказа-
ної авторки, походять від образу місяця-човника 
з образотворчого мистецтва Середземномор’я  
ІІ тисячоліття до н. е. Часто їх форма в ювелір-
ному мистецтві доповнювалася зображенням 
голови водоплавної качки, що була символом 
трьох стихій і, відповідно, родючості. Такі при-
краси, інколи з чорнінням, із шумелінням-підві-
сами знизу швидше за все несли ознаки обрядо-
вих (шлюбних) предметів (Історія українського 
мистецтва, 2008: 211–227).

Надалі давньогрецькі скроневі підвіски у 
вигляді рондального диску і лунниці із шумелін-
ням-підвісками з амфорисками на кінцях, все-
редині кола якої була зображена голова богині 
Афіни, носили в Криму. Подібні предмети, деко-
ровані всередині рондо і частково в деяких з 
деталей емалями, відомі від V–ІV ст. із розкопів 
Куль-Обинського кургану в Криму (Історія укра-
їнського мистецтва, 2008: 227–507). 

Вважається, що в таких виробах (як скроне-
вих підвісах, так і сережках) прослідковується 
поєднання двох найдавніших типів кольчи-
ків – дископодібних і човникоподібних (серпо-
видних). Деякі з них, як свідчить кандидат мис-
тецтвознавства доцент М. Русяєва, в означений 
час доповнювалися зерню (Історія українського 
мистецтва, 2008: 508–509). 

Поєднання двох вищеозначених типів тра-
дицій – іранської і давньогрецької поступово 
призвели до утворення на територіях Криму так 
званого «стилю елліно-скіфського мистецтва». 
У його симбіозі знайшли віддзеркалення високі 
грецькі естетичні канони нанесення філігран-
них зображень (пост-Фідієвського часу) і висо-
коякісні технічні властивості скіфо-сармат-
ських (де-факто іранських) традицій торевтики, 
похідних від срібла Ахеменідського Ірану з 
чорнінням, інколи в поєднанні з амальгамною 
позолотою й, подеколи, гарячими емалями та 
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інкрустацією кольоровим склом (Хайрединова, 
2017: 86–99).

Пізніше хвилі номадів, обмін данню та пере-
трактації всередині іраномовних племен при-
звели до появи рефлексій золотарства Сасанідів, 
що відоме на весь світ своїми техніками срібних 
ювелірних виробів. Власне, і непересічна скіф-
ська золота пектораль із Товстої Могили (сучасна 
Дніпропетровська обл.) ІV ст. до н. е. демонструє 
уподобання цього населення щодо серповидних 
форм ювелірних виробів. Надалі інші тюркські 
племена, споріднені зі скіфами, зокрема алани 
та половці, кочуючи великими територіями від 
українських земель до Кавказу, впливали на моду 
щодо головних уборів на просторах від Візантії 
до Київської Русі. 

Принагідно варто зазначити, що у скіфів під 
впливом високого грецького мистецтва посту-
пово зооморфні образи були витіснені антропо-
морфними. Ці трансформації з часом знайшли 
відображення й у мініатюрах києворуських 
колтів. Адже від другої половини ІІ–ІІІ сто-
літь нашої ери підковоподібні підвіски-лунниці 
(Лунничные серьги и колты) з виїмчастими ема-
лями увійшли внаслідок технологічних досяг-
нень римського часу у виробництві скла в побут 
представників так званої київської культури 
(Історія українського мистецтва, 2008: 600–623).

За скарбом люду з останньої, датованого 
ІІІ-м ст. н.е., з Межигір’я під Києвом, за рекон-
струкцією кандидата історичних наук, археолога 
Є. Гороховського й історика-археолога, етно-
культуролога П. Корнієнка, відомо, що комплект 
тогочасних прикрас складався з чільця-діадеми 
та круглих блях на ціпкових звисаючих ряснах-
підвісах (Історія українського мистецтва, 2008: 
623–624).

Надалі, з удосконаленням техніки, від межі 
Х–ХІ століть на вітчизняних територіях, куди 
інколи потрапляли візантійські монети-соліди із 
зображенням царгородських імператорів з під-
вісками до них, так званими «препендаріями», 
закріпилася мода на подібні вироби в колах 
істеблішменту із виїмчасто-перегородчастими 
емалями та рельєфними візерунками з черню. 
Власне, з цих само монет були запозичені взірці 
візантійських корон, поширені в окремих провін-
ціях імперії кшталту Грузії, а-ля ірансько-тюрк-
ські, що нагадували половецько-аланські шапки-
тюбетейки з хутряним відворотом з опушкою. 
Про це свідчать дослідження кандидата історич-
них наук, доцента О. Брайчевської (Брайчевська, 
1993: 112–117). Враховуючи, що більшість києво-
руських князів виховувалися в половецьких ста-

нах у своїх матерів, такі уподобання видаються 
цілком зрозумілими. Подібні головні убори мали 
східні першовзірці, насамперед ірано-кавказько-
хазарської ґенези, які набули поширення в колах 
грузинської знаті (характерний приклад – зобра-
ження царя Давида, який мешкав наприкінці  
ХІ – на початку ХІІ ст.). 

Ще один фактором підтвердження зв’язків 
вітчизняних колтів з перським сріблом є факт 
поширення в них техніки чорніння (Макарова, 
1986: 15–16). Причому останні розповсюдилися 
в слов’янському соціумі саме наприкінці ХІ – на 
поч. ХІІ століть і по своїй зооморфній орієнтації 
малюнків рельєфів на торевтику в окремих сег-
ментах наближалися до прототипів з емалями. 
Однак колти з черню, що виготовлялися в киє-
воруських центрах золотарства, найчастіше міс-
тили зображення Семаргла, не характерне для 
емалевого ансамблю прикрас головного убору з 
убрусом.

Відомо, що іранські першовзірці з чорнін-
ням часто доповнювалися золоченням. Саме такі 
вироби здебільшого виконувалися на замовлення 
істеблішменту, і їх виробництво локалізувалося 
саме в осередках міської культури. Джерелом 
інспірацій на наших територіях, крім сиро-пер-
сько-візантійських (Даркевич, 1975: 287–350) 
векторів, для майстрів давніх Києва та Черні-
гова були також ординські вироби, що осідали на 
наших землях після вторгнень. Здебільшого вони 
прикрашалися вишуканими техніками зерні та 
скані. Тому естетика творів східного походження 
часто була цим творам близькою. 

Оскільки відомі колти (ковтки) (Словник 
української мови, 1996) кулястої та зірчастої 
форм, можна зазначити, що обидві з них були 
представлені на Русі в сріблі. Натомість золоті 
такі вироби в основному мали серповидну форму 
й оздоблювалися виїмчасто-перегородчастими 
емалями з мотивами сиринів та алконостів, пта-
хів, зображень святих, Ісуса та Богоматері. При 
цьому зірчасті колти з білого та жовтого металів 
одночасно прикрашалися зерню та сканню. Для 
срібла тоді використовували техніку діфування 
(діфовки) – ручної виколотки візерунку, котрий 
відтінювався черню та позолотою. А зірчасті 
вироби в означену добу додатково часто оздо-
блювали крихітними кільцями, на які напаювали 
мікроскопічні зернятка срібла (Макарова, 1986: 
7–15).

Мистецтво черні могло прийти до києворусь-
ких ювелірів двома шляхами. По-перше, з візан-
тійських провінцій, близьких до Ірану, а саме з 
Кавказу. Адже відомо, що означена техніка була 
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відома у Грузії від Х століття (приклад – ікона 
Спаса з Целенджі та виносний Ішхадський 
хрест (Макарова, 1986: 26–28), і за посеред-
ництва тюркських народів або ж власне греків-
візантійців, яких у великій кількості запрошу-
вали на Русь, у тому числі через Крим, могла 
відбутися передача секретів виробництва. Інше 
джерело – це ірансько-сирійські вектори вза-
ємодії, зокрема через майстрів-мініатюристів 
рукописів.

Натомість появу зерні на теренах Київської 
Русі, за Т. Макаровою, варто пов’язувати з тех-
нологіями, поширеними перед тим від Х століття 
на землях Чехії та Польщі. У Києві та Чернігові 
означені дві техніки прижилися в другій поло-
вині ХІ століття, одночасно з опануванням від 
грецьких майстрів золотарства мистецтва пере-
тинчастої емалі (Макарова, 1986: 26–28).

Останнє застосовували найчастіше під час 
виконання частин так званих ансамблів налоб-
ної прикраси чільця-діадеми зі скроневими під-
вісами-усєрязями з підважувачами-бляхами, що, 
модифікуючись упродовж ХІ століття, отримали 
вигляд порожнистих усередині колтів, які арома-
тизувались пахучими тканинами або запашними 
травами (Брайчевська, 1993: 112–117). Однак 
свого високого розвитку перші дві названі тех-
ніки в Київській Русі набули вже в другій поло-
вині ХІІ – на початку ХІІІ століть. 

Принагідно варто зазначити, що на колти й 
інші прикраси весільного костюму насамперед 
наносилася поганська символіка, орієнтована 
підсилювати родючість. Передусім зображува-
лися парні Семаргли-Переплути (Рыбаков, 1967: 
91–116) з їхнім невід’ємним атрибутом – пле-
тінкою або ж грифоноподібні чи голубоподібні 
птахи з деревом життя та криновидними (штибу 
лілей-пік) елементами (Рис. 1). Означені компо-
зиції були покликані втілювати ідею розвитку 
життя, запліднення. Часто архітектоніка вказа-
них мотивів наближається до візерунків різьбя-
рів по каменю, що споріднює мистецтво назва-
них галузей означеного часу. Цебто свідчить про 
джерела інспірацій окремих малюнків і долучає 
їх до кола образів і сюжетів, пов’язаних з есте-
тичними уподобаннями замовників-містобудів-
ничих.

Так, Н. Жиліна унаочнює образну єдність 
зірчастих колтів із зерню з об’ємно-геометричним 
стилем розвитку києворуського мистецтва і датує 
такі вироби першою половиною – серединою 
ХІІ століття. Однак поширення таких різновидів 
виробів окреслює, окрім Києва й Чернігова, і цен-
трами в етнічній Росії, зокрема Старої Рязані та 

Терехово сучасної Орловської області (Жилина, 
2018: 269–275). Причому в поданих нею зраз-
ках довкола чорнених опуків фасадної частини 
виробів по колу розташовувалися крупні краплі 
зерні або й намистини з перлів (так звані обнизі).  
У такому вигляді подібні вироби з типово місяч-
них набували ознак сонячно-солярних, що від-
дзеркалює трансформації свідомості.

В останньому вказаному населеному пункті 
авторка наводить і локалізацію знахідок куляс-
тих колтів із зображенням парних Семарглів 
тієї ж доби (перша половина – середина ХІІ ст.). 
Натомість колти з перегородчастими емалями 
(Макарова, 1975: 127–128) вона датує кінцем 
ХІІ – першою третиною ХІІІ ст. і визначає їх 
як вироби власне київських майстрів (Жилина, 
2018: 99–101). Відомо, що такі виключно кня-
зівські твори перед самою монголо-татарською 
навалою на початку ХІІІ ст. стали виготовляти в 
більш дешевих варіаціях – відливали з бронзи та 
свинцю й здійснювали продаж речей на ринках. 
Після нашестя їх виготовлення вже не віднови-
лося (Коруны, усерязи, колты).

Срібні колти ХІ – початку ХІІІ ст. стали 
відомі за розкопками В. Хвойка початку ХХ ст. 
на Черкащині. Зокрема, в цій місцевості побуту-
вали в означений час шестипроменеві срібні, а 
також колти із зображеннями грифонів й золоті 
з мотивами птахів. Надалі подібні прикраси зна-
ходили у Володимирі й інших києворуських міс-
тах (Жилина, 1997: 98–115). Частково такі колти 
княжо-боярської світської верхівки у компози-
ційному плані наслідували прикраси у вигляді 
золотих підвісів, що звисали з головного убору 
візантійських імператорів, під назвою препенду-
лії. При цьому колти з черневим візерунком вка-
заного періоду з одинарним або парним мотивом 
Семаргла могли робитися в княжих майстернях 
Чернігова разом з емалевими (Макарова, 1986: 
51–156).

З часом обнизі довкола колтів із чорнінням з 
образами парних Песо-птахів трансформувалась 
з відлитих елементів у тиснені половинки зерня-
ток, надалі спаяних в єдину кульку (Макарова, 
1986: 51–52). Згодом їх знаходили в Рязані й 
інших населених пунктах етнічної Росії, де озна-
чені твори могли й виготовлятися. Пізні різно-
види таких виробів з черню характеризувалися 
переходом від зооморфних мотивів до орніто-
морфних, а довкола диска колту опоряджувалися 
променеподібні перетинки.

Спочатку на їхніх кінцях трималися зернини 
(імітація перлової обнизі), як у кримських виро-
бах візантійського часу ХІ століття з Лучистого, 
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Новопокровки, Верхріччя, Херсонесу із зобра-
женням різноманітних птахів (павичів тощо) та 
благовоннями всередині корпусу (Жилина, 2018: 
275–279). Надалі ці променці були обпаяні між 
собою довколишньою каймою, що у сукупності 
утворювала рондальне зовнішнє коло. Означені 
вироби локалізувалися в Києві, Переяславлі, 
Новгороді, Ізяславлі. При цьому інколи чернь на 
них замінювалася чорною емаллю (Макарова, 
1986: 60–63).

Натомість зірчасті києворуські колти із зерню 
є типовим відлунням візантійської ювелірної 
моди ІХ–ХІІ ст., що фіксується за творами з іно-
земних колекцій – Британського художнього 
музею в Лондоні, Музею візантійського та хрис-
тиянського мистецтва в Афінах (Шаронова, Ану-
шевская). Такі срібні вироби, виконані із засто-
суванням техніки зерні, за матеріалами Музею 
історичних коштовностей України атрибутовані 
як київські, датовані ХІ – початком ХІІІ ст. Однак 
у цьому випадку термін «візантійський» харак-
теризує тип та рівень мистецтва, але не його 
походження чи місце виготовлення. Розвиваючи 
самобутнє образотворче мистецтво та вдоскона-
люючи значні технічні навички, середньовічний 
Київ започаткував власні багаті традиції у вироб-
ництві емалі, скані, черні й зерні, які сьогодні 
ототожнюються з києворуською добою (Рис. 3).

Однак їхні модифікації з напаяними назовні 
5–6 променів пірамідальними кульками відомі за 

скарбами Старої Рязані, Тули (Рис. 2), Старого 
Осколу, Твері, Гродно (Оружейная палата, 2018: 
21–22) тощо. З часом замість срібла для їхніх 
дешевших аналогів застосовували олов’яно-
свинцеві сплави. Інколи їх включали в парадний 
ансамбль прикрас знатної містянки разом із бар-
мами – нашийно-нагрудною низзю медальйонів 
з емалевими зображеннями клейм із житія свя-
тих у стилі візантійських.

Висновки. Отже, виготовлення києворуських 
колтів з черню було поширено в княжих май-
стернях Києва та Чернігова, а надалі такі вироби 
знаходили у скарбах Старої Рязані, Новгорода 
тощо. Їхніми основними мотивами оздоблення 
були парні або одинарні зображення Песо-птахів 
і птахів, часто подібних до грифонів, або таких, 
що нагадували голубів (тема круговороту різних 
стихій і кохання-запліднення). Відчутними дже-
релами інспірацій тут були сиро-персько-тюр-
сько-візантійські прообрази. Подеколи техніку 
черні в таких творах замінювала чорна емаль, 
що свідчить про фактично один час виконання 
з емалевими колтами, який датується кінцем 
ХІ – початком ХІІІ ст. Натомість зірчасті колти 
на 5–6 променів, запозичені з кримських прооб-
разів візантійського часу (ІХ століття), інколи 
із застосуванням техніки скані, були поширені, 
окрім києворуських міст, і на теренах етнічної 
Росії, де, ймовірно, і виготовлялися в місцевих 
майстернях ювелірів.

Рис. 1. Дископодібний срібний 
колт із чорнінням XI–XII ст. 

Київська Русь. Зберігається у 
Metropolitan Museum of Art

Рис. 2. Зірчастий срібний колт 
з Тульського кладу. XIІ ст. 

Київська Русь. Зберігається в 
Оружейній палаті Московського 

Кремля

Рис. 3. Зірчастий золотий колт. 
XIІ – перша половина XIIІ ст. 
Київська Русь. Зберігається в 

Музеї історичних коштовностей 
України (філії НМІУ)

Pl. 1. Disc-shaped silver kolt 
with nigellus technique XI–
XII centuries. Kievan Rus. 

Metropolitan Museum of Art

Pl. 2. Star-shaped silver kolt from 
Tula treasure. XII century. Kievan 
Rus. Armory Chamber. Moscow 

Kremlin Museum

Pl. 3. Star-shaped golden kolt XII – 
the first half of the XIIІ centuries. 
Kievan Rus. Museum of Historical 

Treasures of Ukraine
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