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ремісниче виробництво та побутові 
господарчі потреби. Відомий за наявними на 
сьогодні археологічними даними, спожитий 
обсяг сировини, в залежності від її виду та 
сфери застосування, вимірюється сотнями, 
тисячами та сотнями тисяч тон. Основні 
напрямки досліджень мінерально 
сировинного видобувничо - переробного 
комплексу Південної Русі визначаються 
типами сировини та імовірними місцями 
розробок їхніх покладів: встановлення типу 
сировини та визначення місць видобутку, 
шляхів транспортування вапна для 
будівництва та декоративної оздоби 
церковної та світської архітектури, (вапняки 
та крейди Подесення, Посейм'я, Волині, 
Галичини, Товтр, Верхнього Дніпра, 
Херсонщини або Криму); визначення порід 
та складу, способів організації та локалізація 
місць збору й шляхів транспортування тисяч 
тон будівельних валунів; вивчення питання 
вірогідності існування давньоруських 
розробок гранітів на p.p. Тетерів, Уж, Случ 
та Рось; організація та обсяги видобутку 
пісковиків в Канівському Подніпров'ї;
пісковики і сланці та проблеми
виробництва давньоруських точильних 
брусків, розтиральників, зернотерок, 
ливарних форм; проблема ідентифікації
давньоруських розробок туфу на Пд. Бузі та 
виробництва жорнових плит; соляні 
розробки, їх локалізація та організація; 
пошук та видобуток мінеральних 
фарбників, компонентів виробництва скла; 
розробки покладів бурштину, дослідження 
осередків його обробки; визначення
родовищ місцевого та шляхів привозу 
імпортного дорогоцінного та ювелірного 
каміння. Окремого історико - геологічного 
дослідження вимагають такі потужні та
економічно важливі галузі як залізорудна та 
кольорова давньоруська металургія, 
лісохімічні промисли, а також 
моделювання обсягів видобутку та 
застосування і визначення різновидів 
потенційно спожитих керамічним та
будівельним комплексами глин, каоліну, 
мергелю, глею, піску, жорстви. Нарешті, 
самим яскравим є цільове дослідження
Овруцького пірофілгтового та
кварцитового монопольного промислу, всі 
об'єкти, стадії та особливості котрого вивчає 
наша експедиція в межах окремого проекту. 
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мікролокалізації відповідних покладів.
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Роботи проводяться з 1996 р. в 
рамках міждисциплінарного проекту 
комплексного вивчення та збереження 
історико - археологічної та палеоприродної 
спадщини Овруцького кряжу (Томашевський, 
1998). Овруцький кряж відзначається 
поєднанням унікальних історико- 
археологічних, культурних і природних 
особливостей, в тому числі давнім і 
специфічним промисловим заселенням. За 
часів давньоруської..держави Х-ХШ століть 
тут існувало окреме удільне князівство - 
волость з центром в місті Вручій (Овруч). 
Воно відігравало виключну роль в 
економічному житті всієї Русі і тогочасного 
свгіу. В давніх копальнях, вже знайдених 
Овруцькою експедицією !А НАНУ в 1996- 
1997 рр., в різних куточках кряжу 
видобувався пірофіліт (археологи 
традиційно називають його червоним або 
рожевим овруцьким шифером), з якого 
виготовлялися будівельні, декоративні 
матеріали, побутові знаряддя і прикраси, що 
потім розходилися торговими шляхами по 
всіх найвіддаленіших куточках Русі, Європи і 
Азії. Існує цілком аргументована гіпотеза, 
згідно якої стандартизовані прядильні 
кружечки з отвором для веретена посередині 
- т. зв. прясла, виточені з пірофіліту, 
слугували тривалий час грошовим 
еквівалентом в Давній Русі. На виявлених 
експедицією ІА НАНУ спеціалізованих 
поселеннях Х-ХІУ ст н.е., де власне 
здійснювалися всі складні технологічні стадії 
виготовлення кам"яних прясел - грошей, в 
ході розвідкових робіт відібрано більше 
півтори тисяч (1651 екз) залишків 
виробництва пірофілітових прясел та 
сформовано колекцію з більш ніж ста 
залишків пірофілітових ювелірних прикрас - 
хрестиків та намистин. В результаті, вперше 
у вітчизняній та європейській археології 
виникла можливість документально і 
статистично коректно дослідити власне 
типологічні та технологічні особливості та 
закономірності зазначеного монопольного 
виробництва. Складена спеціально 
розроблена база даних, де для кожної із 
знахідок, а це, переважно, - браковані 
заготовки або відходи, була визначена
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стадія виробництва ( всього їх шість ) на якій 
вона утворилася. Крім того, проведено 
програму спеціальної детальної археометрії, 
в результаті кожен предмет описано за 
допомогою в середньому сорока параметрів. 
Розпочато аналіз отриманих даних, який 
дозволить виявити загальні та локальні 
виробничі стандарти, особливості 
виробництва прясел на кожному з 
ремісничих поселень, в тому числі - 
сировинні уподобання. Вимальовуються 
цікаві взаємозалежності між розмірами, 
об'ємно - ваговими стандартами прясел та їх 
морфологічними, кольоровими (геохіміч
ними) характеристиками. Основною потре
бою для нас є кваліфіковане і науково 
аргументоване точне мінералогічне визна
чення всіх фізично і візуально помічених і 
використаних ще в давнину відмінностей 
та варіацій декоративного та сланцю.

Такі визначення відібраних зразків мінералів 
з пам'яток усіх технологічних ланок 
виробництва: кар’єрів, майстерень та
кінцевих місць розповсюдження 
напівфабрикатів і готових виробів вперше 
зробить можливим вірогідне відтворення 
потенціалу, способів та засобів 
функціонування цього сировинно 
монопольного виробництва, реконструкцію 
шляхів, об'єму та сфер розповсюдження 
тисяч пірофілїгових прясел, прикрас, іконок, 
жорен, ливарних форм, різьблених 
монументальних рельєфів, саркофагів, тисяч 
тон архітектурно - будівельних деталей, що 
збиратимуться та вивчатимуться. 
Паралельно досліджується також час, 
особливості та обсяги застосування супутніх 
пірофіліту червоних овруцьких кварцитів.


