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АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК САЛТІВСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ У 8 0 -9 0 -х  РОКАХ XX ст . У ХАРКІВСЬКОМУ

ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЇ

Речі салтівської археологічної культури в ко
лекції Харківського історичного музею (ХІМ) 
з'явилися ще на початку його заснування. У біль
шості своїй вони походили з розкопок Верхньо- 
салтівского катакомбного могильника, що про
водилися за участю В.О.Бабенка ще на початку 
XX сг., а у колекції музею вони складали не
значну кількість, бо більша частина музейної збір
ки загинула у роки Вітчизняної війни. Не див
но, що потреби поповнення колекції викликали 
інтерес зав.відщлу археології музею В.Г.Бородупі- 
на до салгівських старожншостей біля Верхньо- 
салгівського археологічного комплексу (Вовчансь- 
кий район Харківської області).

У 1981 р. співробітники відділу археології ХІМ під 
керівництвом В.Г.Борсдуліна провели археологічні роз
відки вздовж правого берега Печеніжського водосхови
ща, з метою обстеження стану Верхньосалтівського ар
хеологічного комплексу. Тоді було зібрано підйомні ма
теріали з району с.Верхній Салгів — ліпний горщик, 
жорно, риболовне грузило, пряслиця, зроблені а  стінок 
амфор, залізні черешкові ножі УІП-Х ст. (колекція му
зею — Арх. 131/3-9), При обстежені селшца УІІІ-Х ст. 
біля с. Верхній Салтів були знайдені бронзовий дрото
вий браслет та скляна намистина синього кольору (Арх. 
131/10, 11). Обстеження схилів Нетечінського яру до
зволило виявиш руйновану катакомбу салтівської куль
тури. З неї були вилучені наступні речі: два залізні но
жа, два бронзових литих бубонця, два бронзових дро
тяних браслета, вісім скляних намистин, гончарний ли- 
скований глечик (Арх. 131/12-19).

У 1982 р. археологічна експедиція музею розпоча
ла охсронні дослідження катакомбного могильника в 
с.Сіарий Салгів, котрі було продовжено в наступному 
році, разом із Середньовічною археологічною експеди
цією Харківського державного університету під керів
ництвом В.КМіхеєва. За два роки на могильнику розко
пано 17 катакомбних поховань та одне поховання коня 
(пахов. №6) і отримано 3369 предметів музейного значен
ня у вигляді прикрас, амулетів, знарядь праці, зразків оз
броєння, кінського спорядження тощо (Арх. 132, 133).

З 1984 р. розпочалися охоронні дослідження ча
стини Верхньосалтівського (головного) катакомбного 
могильника, що розташовувався на південно-західних 
схилах Кашносового яру. Території по схилу були пере
дані під ділянки дачного кооперативу "Едельвейс". За по
льовий сезон 1984 р. експедицією музею розкопано 24 
катакомбних поховання та одне поховання коня. У 
цьому ж  році на Сіаросалтівському могильнику була вря
тована від руйнації ще одна катакомба (№19). Наслід
ком польового сезону 1984 р. стало надходження до фон
дів ХІМ 3099 експонатів (Арх. 135).

У наступному (1985 р.) археологи музею продов
жили охоронні роботи на Сгаросалтівському могиль

нику. Одночасно провсздилися дослідження на Верх- 
ньосалтівському (головному) могильнику. Того ж  року 
на Сгаросалтівському могильнику було розкопано 3 ка
такомбних поховання (№ № 20-22). Речі, що були вилу
чені з цих поховань у кількості 736 од., склали колек
цію Арх. 137 фондів відділу археології. На Вфхньосалтівсь- 
кому (головному) могильнику були досліджені 26 ката
комбних (№№25-40), два грунтових (№ № 1, 2) похо
вання та одне (№2) поховання коня. У  фонди музею, 
таким чином, надійшло ще 1769 предметів салтівської 
археологічної культури (Арх. 138).

Робота у 1986 р. експедицією музею проводились 
під керівництвом В.Г.Бородуліна тільки на Верхньосал- 
тівському (головном) могильнику. За польовий сезон на 
могильнику було розкопано 21 катакомбне поховання 
(№№ 41-61), поряд з якими було виявлено ще 8 похо
вань у грунтових ямах (№№ 3-10) та два поховання ко
ней (№ № 3,40). До фондів надійшло 35% предметів му
зейного значення (Арх. 139). Великий інтерес викликали 
поховання коней, що містили численні прикраси кінсько
го спорядження у супроводі позолочених кінських началь
ників.

Польовий сезон 1987 р. розпочався для експедиції 
музею з охоронних робіт, що проводилися на території 
військового полігону ХВВУТ, де було виявлено кілька 
зруйнованих катакомб. За час рятівних робіт розкопа
но 13 катакомбних поховань (№№ 1-іЗ), з яких похо
дило 1218 сд. речей матеріальної культури гданського на
селення Хозарського каганату (Арх. 141). Цьогорічні ро
боти продовжувались дослідженнями катакомбних по
ховань на Верхньосалтівському (головному) могильни
ку. Досліджено 8 катакомбних (№№ 62-70) та 3 (№№ 
11-13) ямних поховання. До колекції надійшло 2173 ек
спонати (Арх. 142).

У 1988 р. продовжене дослідження Верхньосалтів
ського (головного) катакомбного могильника. На мо
гильнику досліджені чотири катакомби (№№ 71-74) та 
чотири поховання у грунтових ямах (№№ 14-17). На 
цьому вивчення салгівських сгарожшностей поблизу 
с. Вершій Салгів не припинилися, У цьому ж  польовому 
сезоні розпочаті роботи на Верхньосалтівському III ка
такомбному могильнику, який знаходиться в лісі, на 
північ від с. Верхній Салтів, на схилах правого берега Пе
ченізького водосховища Роботи велися на ділянці могиль
ника поряд з розкопами експедиції Інстшугу археоло
гії АН УРСР1967 р., закладеними під керівництвом ДТ.Бе- 
резовця. Тут було виявлено три катакомбні поховання 
(№№1-3) та два поховання коней у окремих грунтових 
ямах (№№1, 2). За результатами польового сезону до 
фондів музею надійшло 1084 предмети музейного зна
чення (Арх. 144).

Головною метою археологічної експедиції 1989 р. 
під керівництвом В.Г.Бородуліна стали обстеження те
риторії на схилах Капіносового яру, що належали дач
ному кооперативу "Ізумруд", та продовження охорон
них робіт на Верхньосалтівському ПІ катакомбному мо
гильнику. За польовий сезон співробітниками музею роз
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копано два катакомбних поховання (№№75, 76) на 
Верхньосалтівському (головному) могильнику, 9 ката
комб (№№ 4-12), чсгщри поховання у грунтових ямах 
(№№ 1-4) та одна яма з кінським похованням на Верх
ньосалтівському III могильнику. У той же час випад
ково відкритий Верхньосалтівський IV катакомбний мо
гильник, що розташовується на східних схилах Нете- 
чінського яру, за 500 м на північ від Верхнього Салто- 
ва, біля молочно-товарних ферм колгоспу 'Україна". То
ді ж на цьому могильнику було досліджено 7 катакомб
них поховань (№№ 1-7). Результатом археологічних ро
біт 1989 р. стало поповнення збірки археологічне» колек
ції музею ще 1370 експонатами (Арх.144).

Роботи 1990 р. співробітниками музею проводи
лись тільки на Верхньосалтівському IV катакомбному 
могильнику. Нечисленним складом експедиції на чолі 
з В. Г. Бородуліним було розкопано 10 катакомб (№№ 
8-17) та отримано 1037 предметів саптівської археоло
гічної культури, з яких 96 — 3 дорогоцінних металів 
(срібла і золота) (Арх.145).

У 1991 та 1992 рр. роботи проводилися тільки на 
Верхньосалтівському III катакомбному могильнику. За 
два польові сезони на могильнику дослідженно 13 ка
такомб (№№ 13-25) та два (№ №  5, 6) поховання у 
грунтових ямах. Таким чином, до фондів музею 1991 р. 
надійшло 330 (Арх.146), а у 1992 р. — 1056 (Арх.147) ек
спонатів, що пов'язані з аланським населенням Хозар
ського каганату.

Польовий сезон 1993 р. експедиція музею вже під 
керівництвом автора проводила обстеження Нетайлів- 
ського грунтового могильника саптівської культури з 
метою встановлення меж некрополя. Могильник роз
ташований на першій надзаплавній терасі лівого береш 
Печенізького водосховища, навпроти Верхи ьосалтівсь- 
кого археологічного комплексу. Співробітниками му
зею встановлена південна межа Нетайлівського могиль
ника та досліджено 12 поховань у грунтових ямах (№№ 
174-185). Внаслідок цих робіт музей отримав 194 експо
нати (Арх,148).

Поновлення охоронних розкопок у 1995 р. на Ру- 
бежанському катакомбному могильнику пов'язане з тим, 
що при проведенні земляних робіт на військовому по
лігоні Училища Національної гвардії України були ви
явлені шість могильних" плям. Археологічні досліджен
ня показали, що вони відповідали п'яти катакомбним 
похованням (№№14-18) та одному похованню коня, 
здійсненому у звичайній грунтовій ямі. Речі, що були знай
денії в цих поховальних комплексах, поповнили архео
логічну збірку музею на 270 предметів (Арх.150).

У 1997-2000 рр. археологічна експедиція музею по
новила охоронні дослідження Верхньосалтівського IV 
катакомбного могильника. За пі роки співробітники 
музею розкопали 30 катакомб (№ №  28-41, 43-58) та 
одне (№42) поховання у грунтовій я м і . Всього під час 
цих робіт до фондів музею надійшло 3834 предмети, з 
яких близько 500 були виготошіені зі срібла (Арх.157, 
159,159А). Щ е 10 катакомб (№№ 18-27) на цьому мо
гильнику було досліджено археологічною експедицією

Харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сково
роди гад керівництвом В.В. Колоди. Речі з цих розко
пок зберігаються в Археологічній лабораторії педагогіч
ного університету.

Таким чином, археологічна колекція ста- 
рожитностей салтівської археологічної культу
ри VIII - першої половини X ст. налічує понад 
25 тисяч експонатів, що складають інвентар 
197 катакомбних, 36 ямних поховань та 9 по
ховань коней в окремих фунтових ямах. Знач
на кількість з них походить з катакомбних по
ховань всесвітньо відомого Верхньосалтівсько
го археологічного комплексу, з відкриттям яко
го, напередодні XII Археологічного з'їзду У Хар
кові, розпочалося вже 100-річне вивчення сал
тівської археологічної культури. Харківський іс
торичний музей на сучасний момент волод іє най
більшою збіркою салгівських старожитностей, 
що поход ять з поховальних пам'яток аланського 
компонента салтівської культури.
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Аксенов В С.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
САЛТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 80-90-е гг. В ХАРЬКОВСКОМ 

ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Резюме

Масштабные исследования салтовских древнос
тей археологической экспедицией Харьковского историческо
го музея началась с 1981 года. За 20 лет музеем проводи
лись исследования катакомбных могильников у сс.Рубежное, 
Старый Салтов, Верхнесалтовского (основного), Верхнесал- 
товского III, Верхнесалтовского IV катакомбных могильников, 
Нетайловского фунтового могильника Всего фонды музея 
насчитывают более 25 тыс. експонатов, связанных с аланс
ким вариантом салтовской культуры второй половины VIII - 
первой половины X вв.
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