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Аліна Ярова

СЕМАНТИКА ШИЙНИХ ТА НАГРУДНИХ ПІДВІСОК Х – ХІ СТ. 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОДЕСЕННЯ)

У статті розглядається відображення релігійної системи давніх слов`ян у орнаментах і зо-
браженнях різних видів шийних та нагрудних підвісок Х – ХІ ст. що походять з території Чернігів-
ського Подесення. 

Ключові слова: підвіски Х–ХІ ст., археологічні дослідження Чернігівського Подесення, релігій-
ні уявлення сіверян.
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Світ давньоруської людини віддалений від нас і дуже таємничий, Світоглядні уявлення 
давньослов`янського соціуму відтворити складно. На допомогу вченим може бути використані данні 
археології, зокрема, всебічний аналіз предметів особистого ужитку, тих які людина весь час носила 
при собі, в які вкладала глибокий зміст. Чимало цікавої й корисної інформації про світо уявлення 
давніх слов`ян можна почерпнути аналізуючи шийні та нагрудні підвіски. А саме, семантику 
форм, малюнків, орнаментів, рельєфів, виокремлюючи як спільні загальноєвропейські риси, так і 
особливості притаманні територіям Чернігівського Подесення.

Вивченням семантики підвісок у дорадянський та радянський час займалися такі відомі 
вчені як Уваров О. С., Савєльєв П. С., Сєдов В. В., Нікольська Т. М., Рибаков О. Б., Рябинін Є. О., 
Голубєва Л. О. В роботі Є. О. Рябцевої досить детально розглянуто смислове значення використання 
зооморфних форм і зображень у прикрасах Х–ХІ ст., в тому числі поширених на території 
Чернігівського Подесення. Вплив процесу християнізації на зміни у семантиці прикрас подано в 
статті В. В. Сєдова «Поширення християнства в Давній Русі».

Особливо багато інформативного матеріалу для наукового аналізу процесів зміни світоглядних 
орієнтацій у слов`янського населення Південної Русі з`явилося у останні два десятиліття інтенсивних 
археологічних досліджень, що проводилися вітчизняними вченими в тому числі і на території 
Чернігівщини. Так, загальні теоретичні відомості про типологізацію підвісок подано у колективній 
праці «Село Київської Русі (за матеріалами Південноруських земель)». Інформація про підвіски, 
знайдені на території Подесення, подана у працях О. В. Шекуна. В. П. Коваленка, Ю. М. Ситого, 
О. М. Веремійчик, а також у численних публікаціях результатів археологічних досліджень на теренах 
Чернігівського Подесення.

Не дивлячись на появу в останні роки значної кількості нового матеріалу, до сьогодні тема 
відображення зміни язичницького та християнського світоглядів у пам`ятках матеріальної культури, 
зокрема, знахідках особистого вжитку, залишається не проаналізованою. Тож, запропонована стаття 
присвячена характеристиці видів шийних та нагрудних прикрас, що походять з території центральної 
Чернігівщини та поясненню джерел їх різноманітної семантики. 

У Х ст. – на початку ХІ ст. велике поширення мали підвіски язичницького характеру, пов’язані 
з магією. За видами зображень підвіски можна поділити на: зооморфні, орнаментально-геометричні, 
з рослинним та солярним орнаментами. Вони за уявленнями давніх людей мали надзвичайну 
силу: круглі підвіски – символи Сонця, лунниці – символи Луни, металеві сокирки, кременеві 
вироби – символи Перуна, шумлячи підвіски – відганяли злих духів, ікла звірів – слугували обере-
гами [11, с. 202].

Поширення прикрас з зооморфним зображенням у вигляді тварин, птахів та риб пов’язане 
з цілою системою давніх ідеологічних уявлень. На підвісках часто можна бачити зображення з 
міфічним звіром, інколи важко ідентифікувати зображену тварину.

Кінь був у аграрно-містичній обрядовості центральною твариною та поширеним символом 
добра, благополуччя, і щастя. Вважалося, що кінь може захищати від зла. Коня часто уявляли як 
Сонце, але міг він символізувати і воду, коня приносили в жертву водяному божеству, зображували 
його на посуді для зберігання води. Б. О. Рибаков вважав, що це може пояснюватися і давніми 
уявленнями про шлях Сонця: «Утром на заре Солнце выезжает в колеснице, влекомой чудесными, 
златогривыми конями; вечером Солнце продолжает свой путь под землей, по воде» [8]. 

Прикладом зображення міфічної тварини, схожої чи то на собаку чи то на коня, з чотирма 
лапами, може бути підвіска, знайдена у Чернігові, (зберігається у приватній колекції). На одній 
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стороні ажурної підвіски зображена фантастична тварина, яка немов укладена в коло. Тварина 
має переплетений стрічкоподібний тулуб та довгу шию. Маленька голова повернута назад. Нижче 
вушка, над головою звіра є підпрямокутне поле, на якому зображено чотири хрестовидно розміщені 
циркульні окружності більшого розміру. У верхній частині зворотної сторони підвіски є вушко для 
підвішування, створене двома паралельно розміщеними пластинами з отвором (Мал. 3). Датована підвіска 
Х ст. Скандинавського походження [1, с. 293].

Прикладом підвіски з зображеням тварини є підвіска знайдена у с. Жовтневому Менського 
району. На одній стороні є рельєфне зображення тварини з стрічкоподібним переплетеним (у вигляді 
8-образних фігур) тулубом і чотирма лапами (Мал. 4). Підвіска відноситься до стилю «Еллінге», 
датується Х ст, за походженням скандинавська [1, с. 294].

Також, до групи підвісок з тваринним орнаментом можна зарахувати і підвіску знайдену 
в с. Ліскове Ріпкинського району (Мал. 11). У центрі підвіски – стилізоване зображення оленя з 
повернутою назад головою [12]. 

У с. Автуничі Городнянського району знайдений круглий медальйон, на лицевому боці якого 
було зображено звіра з невеликою головою і розкритою пащею, він мав тоненькі лапи і великий 
тулуб. Спина тварини вигнута, паща повернута до лівого боку, біля лівого боку збереглись й 
сліди хвоста-квітки. На шиї тварини – нашийник з крапками, тулуб обведений подвійною лінією, 
бордюр заштрихований зерню. Такий спосіб зображення фантастичної тварини дозволяє віднести 
її до скандинавського виду (стилю «Маммен»). Можливо, що подібні скандинавські мотиви були 
запозичені і місцевими майстрами [11, с. 204].

З птахів у слов’ян найбільш популярним був півень, який в давнину був образом Перуна – Бога-
громовика, який своїм співом (громом) сповіщав про перемогу над демонічними силами. Уявлення 
про півня як оповісника світла характерна для різних народів світу [9, с. 56]. З 1-ї Седлівської 
группи курганів (біля Чернігова), походить срібна підвіска з зображенням двох співставлених й 
переплетених птахів і голови над ними (Мал.13). Датується Х ст. [4, с. 33]

Підвіски з елементами солярних символів також були широко розповсюджені на території 
Чернігівського Подесення у Х ст. Солярні символи пов’язані з культом Сонця, коло було ознакою 
сонячного диску. Такі підвіски носили, як правило, в намисті часто по декілька штук. Іноді символи 
кола і хреста поєднували. Хрест у політеїстичних релігіях міг символізувати вогонь земного і 
небесного Сонця. Зображення на підвісках «сегнерово колеса» зі загнутими в сторону спицями, 
також було пов’язане з символом сонячного колеса. До сонячних символів вчені відносять і 
зображення багато-промінчастої розетки, спіралі. Підвіски з подібним орнаментом відносять до 
прикрас скандинавського походження, які були досить поширеними у Х ст., особливо на території 
Північного Лівобережжя як наслідок перебування скандинавів.

Яскравим прикладом підвіски з таким символами є срібна кругла підвіска (Мал. 1) знайдена в 
похованні № 78 у с. Шестовиця Чернігівського району. Центральна частина підвіски трохи випукла. 
На підвісці зображено сегнерове колесо, з середини якого відходять вісім променів, виконані 
тисненими окружностями. Підвіска датуються Х ст., скандинавська за походженням [1, с. 245]. 
Подібною до вищезгаданої є і підвіска знайдена в кургані № 28, у с. Пересажі Ріпкінського району 
(Мал. 2). Пуансоновий орнамент утворював зображення відомого сегнерового колеса, знайдена в 
кургані з трупоспаленням. Підвіска скандинавська, датується Х ст. [1, с. 302].

Різні лінійні та вигнуті елементи утворювали геометричний орнамент, який не завжди 
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можна точно охарактеризувати як культовий, але певні позначення вдається тлумачити як символи 
характерні для аграрного культу. Так, наприклад, на деяких підвісках зустрічається ускладнене 
зображення хреста з декількома промінчиками – своєрідне сонячне колесо. Ромб символізував сонце 
та благополуччя, інколи міг зображуватись з кружечками по кінчиках. Просто ромб, поділений 
на частини, міг зображувати поле, ромб поділений на квадрати з крапками – засіяне поле. Часто 
візерунки з крапок утворювали лінії. Прикладом підвісок з геометричним орнаментом може бути 
підвіска знайдена у с. Шестовиця Чернігівського району, в похованні № 78 (Мал. 6). Має широке 
вушко, оздоблена філігранню і зерню, скандинавська за походженням [2, с. 161]. Датується 
Х ст. [1, с. 245].

Прикладом підвісок з лінійно-геометричним орнаментом є медальйони, знайдені в огорожі 
території Чернігівського Єлецького монастиря у 1848 р. [5, с. 186]. Знайдено п’ять медальйонів, які 
мали тиснений ковпачок по центру, на вершині якого була велика зернь (Мал. 10). По краям підвіски 
по чотири трикутники з трьох дрібних шариків зерні, і смуги зерні, котрі направлені радіально до 
центру [10, с. 25].

На підвісках також був поширений і рослинний орнамент. Його можна пов’язати з культом 
природи. Прикладом може бути підвіска знайдена у 1952 р. Д. І. Бліфельдом в урочищі «Берізки» 
в Чернігові (Мал. 5). Підвіска має округлу форму, виготовлена з срібла, оздоблена філігранню [3, 
с. 108]. Підвіска оздоблена рослинним орнаментом у вигляді подвійного стовбуру, з сторін якого є 
вигнуті донизу пагони. Підвіска скандинавського походження, датується Х ст. [1, с. 290].

Ще одним з поширених типів підвісок у Подесенні були лунниці – тип жіночих підвісок що 
символізували Місяць [10, с. 112]. Лунниці були оберегом для захисту від зла, забезпечення жіночого 
здоров’я, на деяких можна побачити навіть ймовірне зображення слов’янської богині.

Більш давні були широкорогі, штампово-філігранні, датувались X–XI ст. Лунниці з бронзи, 
або білона, з імітацією філіграні були більш розповсюдженими. Датуються кінцем X – першою 
половиною XII ст. У XI–XII ст. в моду ввійшли вузькорогі лунниці, вони виділялись серед інших 
лунниць орнаментом і розмірами. Цікаві є лунниці з хрестом, і особливі типи, круглі прорізні підвіски 
в центрі яких було зображення лунниці і хреста, представляли солярно-лунарний символ [6, с. 155].

В лунницях можна було побачити три позиції Сонця, косі лінії дощу, зигзагові або крапельно-
крапкові лінії, що є символічним зображенням двох шарів небесної води: верхнього шару – «хлябы 
небесные» і нижнього – «прапруда» – дощ, який падає. Крім небесних символів на підвісках можна 
зустріти символи землі, наприклад косі решітки, які створювали собою архаїчний орнамент [8]. 

Прикладом підвісок-лунниць є підвіски знайдені у курганах №18 та 38 у с. Шестовиця 
Чернігівського району (Мал. 7). Датуються Х ст., одна з них позолочена, скандинавського поход-
ження [2, с. 121–134]. 

Лунниця з геометричним орнаментом (з Гущинського скарбу) знайдена на Чернігівщині у 
1930 р. (Мал. 12). Прикрашена вздовж краю рядочком тиснених ковпачків, трьома тисненими 
ковпачками по центру і по одному у ріжків. По колу центральних полусфер наявна композиція з 
трикутників з зерню [10, с. 324].

Таким чином, найбільш поширеними видами нагрудних підвісок язичницького культу на 
території Чернігівського Подесення були підвіски з геометричним, зооморфним, солярним та 
рослинним орнаментом. Більшість з описаних речей мають скандинавське походження, хоча є 
зразки і місцевого виробництва, які імітували скандинавські, що підкреслює культурний обмін 
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з скандинавськими народами на території Русі. Особливо поширеними скандинавські підвіски 
на території Чернігівського Подесення були впродовж Х–ХІ ст., що пояснюється перебуванням 
скандинавів на території Русі у даний період часу. 

Зображення на шийних і нагрудних підвісках доволі різноманітні, часто не схожі, але і в 
них можна бачити певні типові зображення, характерні для того часу. Підвіски віддзеркалювали 
світобачення людини, виконували функцію оберегів. Аналізуючи значення орнаментів та зображень 
ми можемо хоча б частково зробити спробу відтворення елементів світогляду людей того часу.
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