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М.В. Хоружа
ПОХОВАННЯ В ДРОМОСІ КАТАКОМБ
ВЕРХНЬОСАЛТІВСЬКОГО МОГИЛЬНИКА
Здійснено спробу інтерпретації нечисленної групи поховань у дромосі катакомб, досліджених на Верхньосалтівському
могильнику.
К л ю ч о в і с л о в а : салтово-маяцька культура, алани, Верхній Салтів, катакомба, дромос.

Провідним типом поховальної споруди аланського населення салтово-маяцької культури
верхньої течії Сіверського Дінця є катаком
ба, що складається з дромосу (вхідного кори
дору) та поховальної камери. Саме в ній і хо
вали небіжчиків (Афанасьев 1987; Плетнева
1989, с. 173—248; Флеров 1993, с. 6—34; Хоружая 2009). Але на цвинтарях аланського насе
лення лісостепового варіанта салтово-маяцкої
культури відмічені поодинокі випадки відходу
від цієї традиції. Так, майже на всіх катакомб
них некрополях, досліджених великими пло
щами, відкрито нечисленні поховання в ямах і
в ямах з підбоєм (Бабенко 1905, с. 566, 568; По
кровский 1905, с. 489; Плетнева 1989, с. 255—
259; Бубенок 1993; Флеров 1993, с. 34—42; Хоружая 2012), соціальна та етнічна позиція яких
остаточно не з’ясована. Ще рідше трапляються
поховання в дромосі. Зокрема, В.О. Бабенко в
дромосі катакомби 21 на другій ділянці Верхньосалтівського могильника (на схилах Нетечинського яру, могильник II) виявив кістяк
підлітка та висловив думку, що ця особа за салтівського часу намагалася зробити підкоп до
поховальної камери, але через обвал ґрунту за
гинула (Бабенко 1905, с. 568).
За останні десятиліття (1984—2011 рр.) на
могильниках біля с. Верхній Салтів відкри
то кілька поховань, здійснених у дромосі ка
такомб. Відтак, ідеться не про спроби про
никнення до поховальної камери, як вважав
В.О. Бабенко, а про певне явище ритуальної
практики. Такі поховання виявлені на всіх ді
лянках катакомбного Верхньосалтівського не
крополя: на могильнику І це катакомби 6 і 67;
на могильнику III — катакомба 24; на могиль
нику IV — катакомби 58, 59 і 64.
Поховання в дромосі можна розділити на
дві групи.
До першої групи відносимо могили, в яких
небіжчика поховано в ніші-підбої, виритій в
© М.В. ХОРУЖА, 2014
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боковій стіні дромосу, який не завершувався
традиційною поховальною камерою. Підбій
влаштовували в лівій (катакомби 6 на могиль
нику І і 59 на могильнику IV; рис. 1, /; 3, /) чи
правій боковій стіні дромосу (катакомби 24 на
могильнику III і 64 на могильнику IV; рис. 2,
7; 4). Наголосимо, що в двох випадках (ката
комби 6 на могильнику І і 24 на могильни
ку III) поховання були здійснені в нішах повно
цінних дромосів, але без звичної поховальної
камери, виритої з боку торцевої стіни (рис. 1,
7; 2, 7). Ці дромоси мали вигляд вузької тран
шеї з чотирма (катакомба 6) і сімома сходинка
ми (катакомба 24). Двічі дромос представлено
простою ямою, довжина якої була дещо біль
ша за довжину звичної могильної ями, хоча в
дромосі катакомби 59 на могильнику IV все ж
була зафіксована сходинка (рис. 3,7). Загалом
довжина дромосів цих поховань становила від
2,12 м (катакомба 59, могильник IV) до 4,1 м
(катакомба 24, могильник III), а глибина — від
1,30—1,35 м (катакомби 64 на могильнику IV
та 6 на могильнику І) до 4,10 м (катакомба 24,
могильник III).
У підбоях дромосів катакомб 6 на могиль
нику І і 24 на могильнику III виявлено кістяки
дітей 3—4 і 6—8 років відповідно. Вони лежа
ли випростано горілиць ногами до вхідної час
тини дромосу. Таким чином, небіжчики орієн
товані так само, як були б поховані в катакомбі
з камерою, розміщеною на одній осі з дромосом, — ногами до входу в камеру/до вхідного
коридору. В могилах, дромоси яких більше по
ходили на звичайні ями, були рештки підлітка
жіночої статі (катакомба 59, могильник IV) або
слідів поховання не зафіксовано (катакомба 64,
могильник IV). Можливо, в останній було похо
вано немовля, рештки якого не збереглися.
Для інтерпретації цих поховань важливе
значення має поховальний інвентар, який, на
нашу думку, доволі показовий. Так, поховання,
ймовірно немовляти, в дромосі катакомби 64
не містило жодного предмета (рис. 4). В похо
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Рис. 1. Верхньосалтівський могильник I, катакомба 6: 1

план і перетини могили; 2 ,3 — бронзові бубонці

ванні дитини 3—4 років (катакомба 6, могиль
ник І) знайдено два бубонці-ґудзики (рис. І,
2, 3), а дитину 6—8 років (катакомба 24, мо
гильник III) спорядили численними речами:
сережки, три бубонці, бляшка-нашивка від
пов’язки на чоло, дві скляні намистини, брон
зовий амулет, спіралеподібні пронизки (рис. 2,
2—13). Подібний набір речей супроводжував і
поховання дітей 4—12 років, похованих у тра
диційних камерах катакомб, як, приміром, ко
лективне в катакомбі 29 (рис. 5, 2— 13) і в ка
такомбі 107 на могильнику IV (Аксенов 1998,
с. 4—5, табл. IX; 2012, рис. 12).
Не виключено, що набори речей і деталей
одягу відображають стратифікацію за статтю та
віком в гданському середовищі Подоння. Тут
зважаємо на той факт, що доволі часто в ди
тячих похованнях інвентар або мінімальний,
або зовсім відсутній. Це було зумовлено, як і
в більшості традиційних суспільств, тим пере
конанням, що немовлятам і дітям до 5—6 ро
ків побутові речі на тому світі не потрібні, бо
вони за життя не навчилися ними користува
тися (Львова и др. 1989, с. 165).
Заетнографічнимиданими,доХІХст. в бага
тьох народів світу, припустимо і в алан, дітей до
4—5 років сприймали як осіб без статі (ВеберКеллерман 1988, с. 54). Через це хлопчики й ді
вчатка виховувалися разом, а їхній одяг не мав
суттєвих відмінностей (Смирнова 1968, с. 196).
Приблизно в 4—5-річному віці хлопчиків від
окремлювали від дівчаток, і розпочиналося їх
роздільне виховання та долучення до чоловічої
та жіночої праці. З цього часу дітлахів одяга
ли відповідно до статі. Але незалежно від ста
ті їм надягали прикраси та амулети, кількість
яких залежала від стану їх здоров’я та кількос
ті в сім’ї (Васильєва 1986, с. 183). Цей перехід

до наступної вікової групи (4—8/10 років) су
проводжувався, що демонструють і поховання
дітей у катакомбах, появою атрибутів дорос
лої людини як сережки, браслети, предмети
поясної гарнітури та деякі речі господарськопобутового призначення (рис. 6).
Такий віковий перехід підтверджують і ант
ропологічні матеріали з Верхньосалтівського
могильника IV, які свідчать про наявність мар
керів епізодичного стресу, що відбувався у
віці 3,0—3,5 років (Решетова 2012, с. 130). Це
пов’язано, в першу чергу, зі змінами в раціоні
харчування (перехід від вигодовування моло
ком матері до дорослого харчування). Процес
переходу з однієї вікової групи дітей до наступ
ної відображений, як вважаємо, в інвентарі
вказаних поховань. На кістяку дитини 3—4 ро
ків були тільки металеві елементи одягу — бу
бонці, що виконували функцію не тільки ґу
дзиків, а й оберегів, а дитину наступної віко
вої групи (5—8/10 років) супроводжував набір
речей (рис. 2, 2—13) відповідно до статі небіж
чика. Це наводить на думку, що в катакомбі 6
була похована дитина, яка ще не пройшла пер
шої вікової ініціації, а в катакомбі 24 — дити
на, яка перейшла в наступну вікову групу дітей.
До наступної вікової групи — підлітків — нале
жить дівчинка з дромосу катакомби 59 (рис. 3).
На це вказує наявність у цьому похованні під
стилки з деревного вугілля, що символізувала
домівку/вогнище, та двох перснів (рис. З, 2, 3),
що, можливо, вказує на наближення небіжчи
ці до шлюбного віку.
За етнографічними матеріалами, в осетин на
прикінці XIX ст. готовими до шлюбу вважали
ся дівчата 14—16 років (Магометов 1962, с. 17;
Смирнова 1968, с. 187), а в давніші часи вік всту
пу до шлюбу був ще нижчим. Так, у більшості на-
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Рис. 2. Верхньосалтівський могильник III, катакомба 24: 1 — план і перетини могили; 2, 3 — сережки; 4 —
спіралеподібна пронизка; 5 — трубочка; 6—9 — бубонці; 10, 11 — намистини; 12— бляшка-нашивка; 13 — амулет
(10, 11 — роговик, інше — метал)

родів Північного Кавказу мінімальний шлюбний
вік для хлопчиків становив 15—16 років, для ді
вчат— 12—14 років, а за шаріатом, відповідно, 12 і
9 років (Смирнова 1973, с. 123). Матеріали серед
ньовічної Європи засвідчують приблизно такий
само вік, коли особу вважали повнолітньою; 14
років для юнаків і 12 — для дівчат (Бессмертный
1991, с. 39; Козюба 2001, с. 34).
Таким чином, інвентар наших поховань
підтверджує наявність у гданського населення
салтово-маяцкої культури, як і в більшості на
родів світу (Смирнова 1968, с. 196, 197; Булато
ва 1988, с. 29; Бессмертный 1991, с. 93; Балушок
1993, с. 58, 63), поділ дітей за віком на три групи:
до 3/4 років (діти молодшого віку); 4—8/10 років
(діти старшого віку) та 10—14 років (підлітки).
За складом інвентарю та поховальними зви
чаями належність вказаних комплексів пред
ставникам гданського етносу не викликає сум
нівів. Однак через якісь причини, можливо сі
Ш
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мейні обставини, діти не могли бути поховані
в традиційних камерах катакомб. Але їх по
ховали в обов’язковому атрибуті катакомбно
го поховання — вхідному коридорі (дромосі).
Той факт, що небіжчики були поховані в підбої
дромосу, влаштованому в боковій його стіні, на
нашу думку, можна пояснити існуванням у по
ховальному обряді сармато-аланського насе
лення традиції, що була зафіксована на могиль
нику Біляус пізньоскіфського часу, де підлітків
і дітей старшого віку ховали в спеціальних ди
тячих склепах, а дітей молодшого віку — в ін
дивідуальних склепах, в мініатюрних підбоях
та ямах (Михлин 1987, с. 35).
Можливо, в нашому разі на місце поховання
дітей і підлітків у підбої, виритому в стіні дромо
су, а не в звично влаштованій поховальній каме
рі, вплинув характер їх смерті. Приміром, дітей,
які вмерли від віспи, осетини не тільки не опла
кували, але й ховали окремо від інших помер101
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Рис. 3. Верхньосалтівський могильник IV, катакомба 59: / — план і перетини могили; 2, 3 — персні; 4 — бісер; 5 —
намисто

лих родичів (Калоев 1984, с. 74). Про намаган
ня захистити дітей від хвороб свідчить наявність
у цих похованнях намистин жовтого та синього
кольору, які в багатьох народів світу вважають
оберегом від зурочення (від злого ока) та жов
тяниці (Троицкая 1935, с. 135; Гафферберг 1975,
с. 230, 234; Васильева 1986, с. 183).
Поховання, віднесені до другої групи, харак
теризуються тим, що вони були здійснені влас
не в самому дромосі, тобто перед поховальною
камерою. Таких поховань два — катакомби 58
на могильнику IV (рис. 6) і 67 на могильнику 1
(рис. 7).
Катакомба 58 належить до рідкісних похо
вальних комплексів могильника без слідів по
102

вторного проникнення до камери (рис. 6, /),
зафіксованих у більшості могил цвинтаря IV
(Аксенов 2002, с. 98—114). Дромос катакомби
на рівні його фіксації мав у плані форму видов
женого прямокутника. Його заповнення було
однорідним і складалося з материкової глини
з незначними домішками чорнозему. У верх
ніх шарах заповнення дромосу, ближче до його
східного кінця, знайдено кілька дрібних фраг
ментів кухонного горщика та уламки верхньої
частини столової вази (Аксьонов 2003, рис. 2,
1, 2) — свідчення здійснення якихось поми
нальних ритуалів. Поховальна камера цієї ката
комби була порожня, рештки небіжчиків і по
ховальний інвентар були відсутні. Кістяк дів
0235-3490. Археологія, 2014, № 2

чинки 12—14 років знаходився на вході до по
ховальної камери. Небіжчицю поховали навси
дячки спиною до поховальної камери (рис. 6, 1,
2). Її ноги були ледь зігнуті в колінах і спрямо
вані до дромосу. Верхня частина тіла небіжчиці
була нахилена вправо з розворотом лівим пле
чем уперед так, що череп притулився до північ
ної бокової стіни дромосу. Таким чином, вона
немов закривала вхід до поховальної камери
(Аксьонов 2003, с. 97). Інвентар складався з ли
того бубонця, чотирьох скляних намистин, спі
ралеподібної пронизки, бляшки-нашивки від
пов’язки на чоло (рис. 6, 3—8), фрагмента кух
ля та столового горщика з навмисне пробитим
у давнину денцем (рис. 6, 9, 10). Біля лівої ноги
були рештки м’ясної жертовної їжі — трубчаста
кістка великої рогатої худоби.
B.C. Аксьонов, спираючись на наявність у
похованні столової посудини та польові антро
пологічні спостереження, вважає, що похова
на дівчина була представницею волинцевського (слов’янського) населення, що мешкала в
аланській общині/сім’ї. Місце ж поховання
дівчини (біля входу до камери), на думку до
слідника, свідчить про належність її до залежної
групи населення (Аксьонов 2003, с. 100—101).
На нашу думку, склад поховального інвента
рю, що має численні аналогії в аланських старожитностях салтово-маяцької культури (Плетнева 1967, рис. 31, 3, 4\ 1989, рис. 57; 58), як і
наявність залишків м’ясної жертовної їжі, пе
речить такому висновку дослідника. Поза не
біжчиці — навсидячки — має, щоправда, нечис
ленні аналогії в сармато-аланських пам’ятках
півдня Східної Європи. Зокрема, покійники,
поховані навсидячки, виявлені в могилах з під
боєм сарматського типу в курганах Кантемирівського могильника на Полтавщині (Кухаренко
1954, с. 118), в могильнику Бельбек І в Криму
(Пиоро 1999, с. 155, 159), в алано-сарматських
некрополях Північного Кавказу, залишених
населенням, що зберегло поховальні традиції
каякентсько-хорочоєвської культури (Смирнов
1951, с. 257). Показовим для нашого випадку є
той факт, шо поза навсидячки в похованнях сар
матського часу приморської частини Дагеста
ну пов’язана, головним чином, з похованнями
дітей (там само, с. 257). Тож незвичну позу не
біжчиці в дромосі катакомби 58 можна поясни
ти, звернувшись до етнографічних даних щодо
поховального обряду осетинів Північного Кав
казу. Згідно з ними, осетини осіб, які загинули
від блискавки, ховали навсидячки (Калоев 1984,
с. 77). Відтак, вірогідно, що й вказане нами по
ховання слід розглядати в такому контексті.
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Рис. 4. Верхньосалтівський могильник IV,
катакомба 64

Подібні поховання навсидячки на салтівських некрополях регіону інколи трапляють
ся, що свідчить про їх винятковість. Як по
ховання людей, які, можливо, були вражені
блискавкою, слід розглядати й скорчене по
ховання в катакомбі 21 з розкопок В.О. Бабен
ка 1902 р. (Бабенко 1905, с. 568), як і похован
ня дорослого чоловіка в катакомбі 7 Старосалтівського могильника (Бородулин 1982, с. 23).
Останнього супроводжував доволі багатий ін
вентар — поясний набір, ніж, сокира-чекан,
тесло-мотика, глек (Аксенов 1999, рис. 1, 19—
28). Таким чином, така поза небіжчика, на
нашу думку, пов’язана не зі статтю, віком, май
новим чи соціальним статусом, а з причиною
смерті — враження блискавкою.
Поховання в дромосі катакомби 67 на мо
гильнику І відрізняється від розглянутих. Його
особливість полягає в тому, що воно здійсне
не в заповненні дромосу на незначній глиби
ні — 0,60 м (череп) і 1,25 м (ступні ніг) від по
верхні (Бородулин, Пархоменко 1987, с. 28—
29, табл. XXI, 2). За загальної довжини дромосу
6,15 м поховання влаштоване за 5,20 м від його
початку. Кістяк дитини завдовжки 1,05 м роз
міщувався під кутом близько 40° до дна дро
мосу вздовж його правої бокової стіни та був
орієнтований ногами до входу в поховальну
камеру, в якій було поховано троє дорослих —
чоловік і дві жінки. Кістяк дитини не мав су
проводу, що зумовлено її віком. Відсутність
або нечисленність інвентарю є характерною
ознакою поховань дітей на всіх катакомбних
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Рис. 5. Верхньосалтівський могильник IV, катакомба 29: 1 — план поховання; 2 — фрагмент гудзика-бубония; 3 —
підвіска; 4 — намисто; 5, 6, 11 — бубонці; 7, 10 — спіралеподібні пронизки; 8 — фрагмент бляшки-нашивки; 9 —
сережки; 12 — фрагмент штампованого гудзика; 13 — кухоль (4 — скло; 13 — глина; інше — метал)

могильниках верхньої течії Сіверського Дін
ця (Плетнева 1989, с. 199; Флеров 1993, с. 29,
табл. 12). Зв’язок цього поховання, виходячи з
його місця в дромосі катакомби, з представни
ком аланського етносу не викликає сумніву.
Розгляд катакомби 67 як цілісного комп
лексу — поховання чоловіка та двох жінок у
камері, а ще дитини в дромосі — вказує, що
дитина померла невдовзі після того, як тіла
двох останніх похованих у камері жінок були
навмисно частково зруйновані внаслідок по
вторного проникнення до неї (рис. 7, 2). Вже
після проведення якихось ритуальних дій у
камері з тілами жінок у верхню частину запо
внення ходу повторного проникнення до по
ховальної камери було вміщено померлу дити
ну. Незначний вік дитини, через що її не роз
104

глядали як повноправного члена спільноти,
ймовірно, не передбачав влаштування для неї
окремої могили, тож її поховали в дромосі ка
такомби раніше померлих родичів. Це ж спри
чинило незвичне ставлення до померлої дити
ни, а саме, поховання її на незначній глиби
ні, на невирівняній долівці та під незначним
кутом до поверхні. За етнографічними ма
теріалами, в багатьох народів світу похован
ня дітей не супроводжувалося дотриманням
усіх обрядових дій, як у разі поховання дорос
лих, оскільки вони ще не стали повноправни
ми членами спільноти й не могли заподіяти
шкоди живим. Тож дітей ховали в неглибоких
ямах, біля коріння дерев, підвішували на дере
ва, клали під поріг житла та іншим чином (Ко
сарев 2010, с. 37).
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Рис. 6. Верхньосалтівський могильник IV, катакомба 58: 1 — план і перетин могили; 2 — поховання дитини; 3 —
бляшка-нашивка; 4 — бубонець; 5 —спіралеподібна пронизка; 6—8 — намисто; 9 — фрагмент кухля; 10— горщикваза (3—5 — метал; 6—8 — скло; 9, 10— глина)
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Ще одна особливість цього поховання —
орієнтація небіжчика ногами по ходу дромосу,
до поховальної камери, тоді як в інших могилах
небіжчиків (і дітей, і дорослих) клали навпа
ки — ногами до входу дромосу (Аксенов 1999,
с. 137, рис. 4, 17, 28] 5, 14; 2001, с. 65, рис. З, 19;
4, 18; Хоружая 2009, с. 279, рис. 2, 19; 3, 1, 26;
9, 23). З етнографії відомо, що головною метою
ритуальної орієнтації є визначення напрямку, в
якому померлий (його душа) повинен мандру
вати, аби потрапити до потойбічного світу (Косарев 2003, с. 153). Але водночас душа помер
лого та супровідний інвентар прямували в різ
ні сфери — частково у верхній світ, частково в
нижній, потойбічний, аби темна та світла сут

ність (душа) покійного потрапили до відповід
них сфер для їх майбутнього возз’єднання в но
вій особі (Косарев 2010, с. 35—36). Світла сут
ність людини прямувала в небо, верхній світ,
темна — в нижній. Зважаючи на це, поза дити
ни в катакомбі 67 свідчить, що її темну сутність,
пов’язану з тілом, спрямовували вниз — до по
ховальної камери, де вже були поховані родичі.
Таким чином, матеріали могильників Верх
нього Салтова, зокрема характер деяких похо
вань, дають підстави для осмислення їх в ка
тегоріях соціальної позиції індивіда, зокрема в
межах статевовікових груп, а також з боку при
чин смерті. Підстави для такої інтерпретації
надають етнографічні джерела.
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М. В. Хоружая
ПОГРЕБЕНИЯ В ДРОМОСЕ КАТАКОМБ ВЕРХНЕСАЛТОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
Сделана попытка интерпретации немногочисленной группы погребений детей, совершенных в дромосе ката
комб, открытых в 1984—2012 гг. на могильнике салтово-маяцкой культуры у с. Верхний Салтов. Они выявлены
на I, III и IVучастках могильника. Всего обнаружено шесть погребений: 6 и 67 на могильнике I; 24 на могильни
ке III; 58, 59 и 64 на могильнике IV. На принадлежность погребенных детей к аланскому этносу указывает факт
помещения их в один из обязательных атрибутов катакомбных сооружений — входной коридор (дромос), а также
состав погребального инвентаря. Исследованные захоронения условно разбиты на две группы.
К первой отнесены могилы, в которых дети были погребены в нише-подбое, вырытом в левой (катакомбы 6
на могильнике I и 59 на могильнике IV) или правой боковой стене дромоса (катакомбы 26 на могильнике III и 64
на могильнике IV). Отличительной особенностью этой группы захоронений является отсутствие в конце дромоса
традиционной погребальной камеры. Помещение умерших детей в нише боковой стены дромоса обусловлено, по
нашему мнению, с одной стороны тем, что их, видимо, не рассматривали как полноценных членов семьи/обще
ства, с другой — возможно, место совершения захоронения было обусловлено неординарным характером смерти
(болезнь, несчастный случай).
Вторую группу составляют могилы, в которых дети похоронены в заполнении дромоса, заканчивающегося
погребальной камерой. Сидячее погребение в дромосе катакомбы 58 на могильнике IV мы склонны рассматри
вать как захоронение лица, погибшего от молнии. Помещение ребенка в дромос катакомбы 67 на могильнике I
обусловлено его возрастом (2—3 года), не позволявшим похоронить его в погребальной камере как полноправ
ного члена общества.
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BURIALS IN DROMOI OF CATACOMBS AT VERCHNIY SALTIV BURIAL GROUND
An attempt is made to interpret a small group of children’s burials found in the dromoi of catacombs discovered from 1984
to 2012 at the Saltivska-Mayaky culture burial ground near the village of Verkhniy Saltiv. Such burials were identified at
the areas I, III, and IV of the burial ground. In total, 6 burials are discovered: No. 6 and 67 at the area I, No. 24 at the area
III, and No. 58, 59, and 64 at the area IV. The buried children’s belonging to Alan ethnos is indicated by the fact that they
are placed in one of the essential attributes of the catacomb structures: in the entrance corridor (dromos), as well as by the
composition of the burial inventory. The investigated burials are conditionally divided into two groups.
The first group includes the tombs in which the dead were placed in undercut niches made in the left side (the catacombs
6 at the area I and 59 at the area IV) or the right side wall of the dromos (the catacombs 26 at the area III and 64 at the area
IV). A distinctive feature of this group is the absence of traditional burial cameras at the end of the dromos. To the author’s
opinion, location of the buried children in the niches made in side walls of the dromos was caused, on the one hand, by the
fact that they have not been considered as full family/community members, and on the other hand, perhaps, by extraordi
nary nature of their death (illness, accident).
The second group consists of burials, in which the dead were located in the filling of dromos which ended with the burial
camera. A sitting burial in dromos of the catacomb 58 at the area IV is considered to belong to a person who died from light
ning. Such location of a child in the dromos of the catacomb 67 at the area I is caused by his age (2—3 years old) not allowing
to bury him in the grave chamber as a full member of the society.

ISSN 0235-3490. Apxeonoeix, 2014, № 2

109

