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ШЫЙНЫЯ ГРЫЎНІ Ў ЮВЕЛІРНЫМ МАСТАЦТВЕ БЕЛАРУСІ: 
ВЫТОКІ І МАСТАЦКІЯ АСАБЛІВАСЦІ 

У артыкуле разглядаюцца вытокі і мастацкія асаблівасці шыйных грыўняў у ювелірным мас-
тацтве Беларусі. Асобная ўвага надаецца даследаванню семантыкі формаўтварэння ювелірных 
вырабаў, кампазіцыі арнаментальных матываў і ўзораў. Закранаюцца пытанні відавых асаблівас-
цей шыйных грыўняў на тэрыторыі Старажытнай Беларусі, сярод якіх вылучаюцца пласцінча-
тыя, драцяныя і вітыя вырабы балцкага тыпу. У поле ўвагі даследчыка прыцягваюцца і традыцыі 
вырабу шыйных грыўняў, звязаныя з этнічнай прыналежнасцю насельніцтва. Аўтар падкрэс-
лівае, што ў IX–XI стст. дадзеная катэгорыя ўпрыгажэнняў была як прадметам імпарта, так і 
вынікам мясцовай вытворчасці, а прыкладна ў XII – пачатку XIII ст. большая частка вырабаў – 
гэта грыўні работы мясцовых гарадскіх ювеліраў. 

The article deals with the origins and artistic features of hryvnia in jewelry of Belarus. Special 
attention is given to the semantics of forming jewelry, composition of ornamental motifs and patterns. 
Touch on issues speciation of new features cervical hryvnia in ancient Belarus, among which are the 
plate, wire and twisted Balt product type. The focus of the researcher and the traditions of the cervical 
hryvnia related to ethnicity of the population. The author emphasizes that in IX–XI centuries this 
category of jewelry was both subject of imports and the result of local production, and about XII – early 
XIII century most of the product was the work of local urban hryvnia jewelers. 

Уводзіны. На тэрыторыі Беларусі шыйныя 
грыўні складаюць значную групу ювелірных 
вырабаў – узораў дэкаратыўнага мастацтва, якія 
ў перыяд Сярэднявечча не страцілі магічны 
змест. Металічны абруч, надзеты на шыю, зда-
ваўся старажытнаму чалавеку надзейным атры-
бутам, які быў здольны перашкодзіць душы па-
кінуць яго цела. Характар пластыкі ювелірных 
упрыгажэнняў аказвае на нас моцнае ўздзеянне, 
не толькі эстэтычнае, але і этычнае, бо ад кас-
цюма і ўпрыгажэнняў залежаць і знешні выгляд 
чалавека, і яго паводзіны. Таму зразумела, чаму 
ювелірныя вырабы з’яўляюцца гістарычнымі 
дакументамі эпохі, якія гавораць пра людзей 
праўдзіва і дакладна.  

Мэта дадзенага артыкула – разгледзець вы-
токі і мастацкія асаблівасці шыйных грыўняў у 
айчынным ювелірным мастацтве.  

Асноўная частка. Шыйныя грыўні займа-
юць асобнае месца ў ліку твораў мастацкага ра-
мяства. Такі абруч быў распаўсюджаным упры-
гажэннем у самых розных народаў Заходняй і 
Усходняй Еўропы, а таксама Бліжняга і Сярэд-
няга Усходу. У нас упрыгажэнне называлі «грыў-
няй» (па-стараславянску – «грыве»). Назва па-
добна да слова «грыва», адным з вызначэннем 
якога ў старажытнасці была «шыя». Ва ўсяля-
кім выпадку, існаваў прыметнік «грыўны», які 
абазначаў «шыйны» [1, с. 22]. Б. А. Рыбакоў уво-
дзіць паняцце «грыўнае начынне». У яго ўваходзі-
лі каралі, упрыгажэнні шыі і грудзей [2, с. 520].  

Шыйныя грыўні вядомыя з 2-га тысячагод-
дзя да н. э., а на тэрыторыі Беларусі – з ранняга 
жалезнага веку. Найбольшае распаўсюджванне 

ўпрыгажэнні атрымалі менавіта ў VIII–XIII стст. 
У пачатку 1-га тысячагоддзя грыўні шырока бы-
туюць у Прыбалтыцы, у фінскіх плямён (мардва і 
мурама), а таксама ва ўсіх славянскіх – як 
заходніх, так і ўсходніх [3, с. 130]. Яшчэ з па-
чатку Сярэднявечча ў варварскіх плямёнаў, вя-
домых з часоў Рымскай імперыі, існаваў звычай 
узнагароджваць целаахоўнікаў і дружыннікаў 
шыйнымі грыўнямі з золата і серабра. Візан-
тыйскія імператары перанялі гэты звычай і 
ўзнагароджвалі ўпрыгажэннямі начальніка меч-
нікаў, пра што гаворыцца ў «Кнізе аб цырыма-
ніялах візантыйскага двара» Канстанціна Пар-
фірароднага [4]. Князі маглі насіць па некалькі 
шыйных грыўняў адначасова. Існуюць выявы 
шыйных грыўняў на абразах. 

Грыўні нярэдка знаходзяць у жаночых паха-
ваннях старажытных славян. Вось чаму архео-
лагі абгрунтавана настойваюць на тым, што гэ-
та было «тыпова жаночае» ўпрыгажэнне. У не-
каторых народаў грыўні насілі ў асноўным 
мужчыны, у іншых – пераважна жанчыны, але 
вучоныя сцвярджаюць, што заўсёды, у тым ліку 
і ў славян, гэта была адзнака пэўнага становіш-
ча ў грамадстве. 

Найбольшага пашырэння на Беларусі шый-
ныя грыўні дасягнулі ў X–XII стст., а ў XIII–
XIV стст. паступова зніклі. Звычайна майстры 
рабілі іх з бронзы, білону, серабра. Старажыт-
ныя славяне насілі розныя віды грыўняў, якія ад-
розніваліся спосабам вырабу і злучэння канцоў. 
У археалагічнай літаратуры згадваюцца самыя 
разнастайныя грыўні, сярод іх вылучаюцца плас-
цінчатыя (арнаментаваныя касымі крыжыкамі, 
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ромбамі, трохвугольнікамі з насечак і елачак, 
часта з прымацаванымі трапецыяпадобнымі 
прывескамі ці бразготкамі), драцяныя і вітыя 
вырабы балцкага тыпу. 

Значную групу шыйных грыўняў складаюць 
драцяныя вырабы. Гэта ўпрыгажэнні з пластыч-
най асновай з дроту. У сячэнні грыўні могуць 
утвараць кола, трохкутнік ці шматграннік. Каб 
такія вырабы было зручна насіць, сегмент шый-
най грыўні, які непасрэдна датыкаўся да шыі, 
майстры рабілі кругладрацяным. Сустракаюцца 
як простыя, так і больш складаныя формы 
ўпрыгажэнняў – кручаныя, вітыя, выкананыя з 
ужываннем дадатковага перавіцця, часам роз-
нага дыяметру. Паверхня шыйных грыўняў бы-
ла гранёнай і аздаблялася геаметрычным чакан-
ным арнаментам. Канцы грыўняў маглі быць 
завершаны невялікімі галоўкамі шарападобнай 
формы, шматграннымі ромбападобнымі галоў-
камі ці элементамі з выкарыстаннем зааморф-
ных матываў. Найбольш ранні тып грыўняў з 
дроту рамбічнага сячэння з заходзячымі і аз-
добленымі шматграннікам канцамі вядомы з 
Фінляндыі і датуецца VIII–X стст. Менавіта 
Фінляндыя лічыцца іх радзімай [5].  

У мастацкіх адносінах цікавасць уяўляюць 
унікальныя творы, якія ствараліся, відаць, на 
заказ у адзінкавым экзэмпляры. Так, знойдзе-
ная сярод каштоўных рэчаў скарбу ў ваколіцах 
в. Добрына Ліёзненскага раёна сярэбраная дра-
цяная грыўня з’яўляецца выдатным творам 
мастацкай апрацоўкі металу. Гэтае спіральна 
скручанае ўпрыгажэнне IX ст. у выглядзе вась-
міграннага дроту арнаментавана чатырохпя-
лёсткавымі разеткамі з рэльефнымі кропкамі ў 
цэнтры. Завершанасць структурнай асновы 
дэкору твора надаюць кубікападобныя галоўкі 
з усечанымі верхнімі вугламі на абодвух кан-
цах дроту.  

Мастацкае вырашэнне формы і дэкору вы-
шэй разгледжанага ўпрыгажэння дае магчы-
масць убачыць прыкметы стылізаванага матыва 
змяі на канцах грыўні. Традыцыя вырабу і на-
шэння металічных упрыгажэнняў з зааморфны-
мі канцамі мела месца ў ювелірнай справе Ся-
рэднявечча ў выніку культурных стасункаў з 
краінамі Балтыйскага рэгіёна і Паўночнай Еў-
ропы. Гэты феномен можна растлумачыць як 
устойлівасцю традыцый у ювелірнай справе, 
так і семантычнай нагрузкай вобраза змяі ў све-
таўспрыманні і фальклоры шматлікіх народаў, 
якая прыводзіць да самастойнага з’яўлення па-
добных упрыгажэнняў. Папулярнасць вобраза 
змяі ў дэкоры ўпрыгажэнняў звязана з яе зас-
тупніцкай сімволікай. Сама форма ўпрыгажэн-
ня нагадвае скручанае змяінае цела. Лаканічны 
геаметрычны арнамент адводзіць даследчыка 
ад падобнага меркавання, тым не менш невыяў-

ленчыя матывы маглі выкарыстоўвацца для не-
звычайнага мастацкага кантэксту. 

Шматлікія знойдзеныя на Беларусі ўзоры па 
паходжанні з’яўляюцца балцкімі ўпрыгажэння-
мі. Іх нязначная колькасць ва ўсходнеславян- 
скіх пахаваннях тлумачыцца, тым, што грыўні 
з’яўляліся ўпрыгажэннямі знаці або заможнага 
вясковага насельніцтва [6, с. 22; 8].  

На землях крывічоў знаходкі шыйных грыў-
няў нешматлікія. Вырабы з пашыранымі плас-
цінчатымі канцамі часта аздаблялі трапецыяпа-
добнымі прывескамі ці бразготкамі (в. Богіна 
Браслаўскага раёна, в. Стары Пагост Мёрскага 
раёна, Барысаўшчына і інш.) [6, с. 22]. З IX ст. 
распаўсюдзіліся вітыя шыйныя грыўні. Сустра-
каюцца таксама кругладрацяныя вырабы і 
грыўні балцкіх тыпаў. 

Пласцінчатыя грыўні атрымалі шырокае 
распаўсюджванне на тэрыторыі радзімічаў і ў 
археалагічнай літаратуры часта згадваюцца як 
«радзіміцкія» [3, с. 130]. Вырабы адрозніваюць 
радзімічанак ад жанчын іншых усходнеславян- 
скіх плямён. Грыўні мелі розную форму – плас-
цінчатую або ромбападобную ў сячэнні. Зас-
цежкі вітых грыўняў і аздабленне іх канцоў 
таксама былі розныя. Канцы ювелірных выра-
баў былі петлепадобнымі, чатырохграннымі, 
конусападобнымі, завужанымі, пласцінчатымі. 
У XI–XII стст. у радзімічаў з’яўляюцца плас-
цінчатыя вырабы, аналагічныя фінскім, якія ў 
сячэнні маюць форму трохкутніка [7]. У той жа 
час у Прыбалтыцы бытуюць пласцінчатыя грыў-
ні, якія адрозніваюцца ад фінскіх і радзіміцкіх 
адсутнасцю на канцах шматграннікаў, канцы 
прыбалтыйскіх упрыгажэнняў завостраны. Як 
відаць, славянскія шыйныя грыўні адрозніва-
юцца характарам аздаблення.  

Вітыя грыўні з заходзячымі канцамі, аздоб-
леныя шматграннікам ці разеткай, вядомыя ў 
асноўным на тэрыторыі радзімічаў і ў адзінка-
вых экземплярах – у Разанскай, Пскоўскай, Ка-
лінінскай абласцях і ў тагачасных помніках 
Прыкам’я [5, с. 130].  

На Русі асноўная колькасць вітых грыўняў 
выраблялася з бронзавага ці меднага дроту 
круглага, радзей чатырохграннага сячэння. Ча-
сам для гэтай мэты выкарыстоўваўся дрот з бі-
лону. Колькасць дратоў, з якіх звіты гэтыя 
грыўні, значна вар’іруецца. Ёсць упрыгажэнні, 
якія ўяўляюць сабой просты жгут, звіты з двух-
трох дратоў, і грыўні са складанага кручанага з 
некалькіх падвоеных дратоў жгута. Разам з тым 
ёсць шыйныя грыўні з простага ці складанага 
жгута, дадаткова перавітыя сканай ніццю.  

Вядомыя шыйныя грыўні і ў рэчавых скар-
бах. Сярод іх трапляюцца вырабы па форме бал-
цкія і падобныя да грыўняў кіеўскай знаці. Каш-
тоўныя экзэмпляры ювелірных упрыгажэнняў 
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знойдзены ў Казярожскіх рэчавых скарбах, дзве – 
у Полацкім скарбе, ёсць згадкі пра знаходку за-
латога шыйнага калье на тэрыторыі былой 
Віцебскай губерні [8, с. 263–266; 9]. Сярэбраная 
плеценая шыйная грыўня знойдзена ў Полацкім 
скарбе, сярэбраная з масіўнымі заканчэннямі – у 
Парэцкім грашова-рэчавым скарбе, пяць сярэб-
раных шыйных грыўняў – у скарбе каля  
в. Мілкавічы, дзве сярэбраныя – у скарбе каля  
в. Афераўшчына і г. д. [9].  

Высокімі мастацкімі асаблівасцямі вызнача-
юцца сярэбраныя шыйныя грыўні. Такія якасці 
серабра, як вялікая коўкасць, цягучасць, плаў-
касць, дастатковая цвёрдасць, ва ўсе часы пры-
цягвалі майстроў розных краін. На тэрыторыі 
радзімічаў знойдзены цікавыя па-мастацку аз-
добленыя вырабы. Сярод іх можна адзначыць 
двухскатнапласцінчатыя з разеткавымі канцамі і 
шматграннікамі на канцах, вітыя, кручаныя.  

Унікальны для тэрыторыі Беларусі скарб, у 
які ўваходзілі 7 шыйных сярэбраных грыўняў 
XI–XII стст., вырабленых у тэхніцы складанага 
жгута, знойдзены каля пасёлка Козі Рог Буда-
Кашалёўскага раёна [9, с. 83]. Гэтыя цудоўныя 
экзэмпляры вітых з пласцінчатымі петлепадоб-
нымі канцамі сярэбраных грыўняў захоўваюцца 
ў Гомельскім палаца-паркавым ансамблі. Упры-
гажэнні дадаткова аздоблены сканай ніццю з 
двух тонкіх перавітых дроцікаў. Кожная грыўня 
мае некаторыя адрозненні, якія датычаць таў- 
шчыні дратоў і жгутоў, шчыльнасці віцця, арна-
ментацыі канцоў вырабаў. Гэтыя ювелірныя 
ўпрыгажэнні сведчаць пра гандлёвыя сувязі ра-
дзімічаў з суседнімі землямі Кіеўскай Русі. Па-
добныя шыйныя грыўні ніколі не сустракаліся 
на зямлі гэтага племені, што дало магчымасць 
даследчыкам выказаць меркаванне пра іх выраб 
у адной з гарадскіх майстэрняў не на тэрыторыі 
радзімічаў [8, с. 266]. Па характары аздаблення, 
складу і колькасці вырабаў упрыгажэнні з Козя-
га Рогу ўнікальныя для тэрыторыі Беларусі і 
з’яўляюцца аднымі з лепшых твораў старажыт-
нарускага ювелірнага мастацтва. Вырабы яшчэ 
раз дэманструюць тонкі мастацкі густ майстроў, 
высокі ўзровень развіцця тагачаснага рамяства. 

Заключэнне. Як відаць, у IX–XI стст. дадзе-
ная катэгорыя ўпрыгажэнняў была як прадметам 
імпарту, так і вынікам мясцовай вытворчасці, а 
прыкладна ў XII – пачатку XIII ст. большая ча-
стка вырабаў – гэта грыўні работы мясцовых 
гарадскіх ювеліраў. Шыйныя грыўні спалучалі 

эстэтычныя, сацыяльныя функцыі. Асобна трэба 
адзначыць засцерагаючую функцыю, прычым 
такую ролю меў не толькі арнамент, але і сама 
форма ювелірных вырабаў. Абсалютнай формай 
у кампазіцыі з’яўляўся круг – геаметрычная 
фігура, якая сімвалізуе сонца і звязана з функ-
цыяй нараджэння. У кампазіцыі шыйных грыў-
няў круг падаецца рознымі мадыфікацыямі. Пе-
раважная большасць твораў вызначаецца лака-
нічнай стылістыкай, выдатным адчуваннем ма-
тэрыялу, дакладнымі прапорцыямі. 
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