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гляді грифона у колі (рис. 1, 33) та два амуле
ти з зображенням грифона (рис. 1, 32), шумля
ча підвіска (рис. 1, ЗО), каповушка (рис. 1, 28), 
бронзовий амулет у вигляді пазура (рис. І, Зі),  
підвіска-печатка з зображенням качки (рис. 1,
34), дві пряжки-Гудзика з мушлі, набор з трьох 
ножів, 13 бубонців, штампований ґудзик. П о

В 2013 г. были продолжены исследования 
раннесредневекового (сер. V III—IX вв.) кре
мационного могильника салтовской культуры, 
начатые в 20 И г. В первый сезон в раскопе 1 
(площадью 192 м2) было исследовано 4 погре
бения и 1 тризна, еще 2 погребения попали в 
шурфы размерами 2 * 2 м каждый. В 2012 г. ра
боты на памятнике не проводились, в резуль
тате чего активизировали свою деятельность 
грабители: вплотную к законсервированно
му раскопу ими были заложены несколько об
ширных шурфов. В отчетном году все работы 
были сосредоточены на раскопе 1, где на пло
щади 225 м2 были исследованы еще 4 погребе
ния (7—10).

Все погребальные комплексы, исследован
ные в 2013 г., были кремационными, безур- 
новыми, совершенными (там, где это удалось 
проследить) в округлых ямках диаметром от

ряд з тілом жінки була знайдена купка з 282 
намистин. Тут же лежали дзеркало (рис. 1,
35), бронзовий дротовий браслет, три ґудзика- 
дзеркальця. У кутку камери знаходився глечик 
та залишки м 'ясної їжі. Знайдений поховаль
ний інвентар дозволяє датувати досліджені ка
такомби кінцем VIII—IX ст. н.е.

0,29 до 0,5 м. Гтубина погребений незначи
тельна: 0,45—0,5 м. Лишь в одном случае (п. ! 0) 
глубина погребальной ямы составляла 0.7 м. 
Два погребения (7 и 8) были сильно повреж
дены грабителями: вплоть до полного уничто
жения комплекса. Хотя определить форму и 
размер ямы погребения 7 было невозможно, 
тем не менее, в грабительском отвале было со
брано большое количество мелких предметов: 
в основном, пережженных бус. Одновремен
но была установлена глубина, больше кото
рой погребение быть не могло. В погребении 
8 обширный грабительский шурф уничтожил 
комплекс наполовину. Просеивание отвалов 
позволило собрать значительное количество 
пережженных каменных и стеклянных (де
формированных в погребальном костре) бус, 
а также обломков 5 сосудов: большого кувши
на, трех кувшинчиков и кружки с зооморфной

B.C. Аксёнов, A.A. Лаптев

РАБОТЫ  НА САЛТОВСКОМ КРЕМАЦИОННОМ  
МОГИЛЬНИКЕ У с. КИЦЕВКА ХАРЬКО ВСКО Й  обл.

Рис. /. План раскопа 1 могильника ус. Кицевка.
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ручкой. Оставшиеся два комплекса были не 
потревожены, но инвентаря не содержали.

Общая площадь раскопа 1 в 417 м2 позво
ляет сделать некоторые наблюдения над пла- 
ниграфией памятника. Погребальные ком
плексы (исключительно безурновые) распо
лагаются в основном у западной оконечности 
раскопа. В то же время, судя по отвалам граби
тельских шурфов, погребения есть и к востоку 
от раскопа, значительная часть которого при
шлась на границу локальных групп могильни

ка. В отчетном сезоне были исследованы 28 ям 
неясного происхождения — ровно столько же, 
сколько в 2011 г. Их генезис остается невыяс
ненным.

Исследования могильника у с. Кицевка по
зволяют определить черты духовной культуры 
салтовского населения Верхнего Подонцовья, 
практиковавшего кремационный обряд погре
бения. Недостаток знаний об этом населении 
и активное разграбление могильника побуж
дает продолжить исследования памятника.

1.В. Голубева

ДОСЛІДЖ ЕННЯ ПІДЗЕМНОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО  
СКИТУ У с . К О В ’ЯГИ ВАЛКІВСЬКОГО р-ну ХАРКІВСЬКОЇ обл .

Під час перебування із гостьовим візитом у 
польовому таборі Германо-слов’янської архе
ологічної експедиції було здійснено виїзд до 
місця знаходження скиту, про який було пові
домлено місцеві«! мешканцем.

На момент першого огляду вказаного об’є 
кту виявилося, що він розташований на поки
нутій приватній присадибній ділянці. За сло
вами місцевих старожилів господар зруйно
ваного житлового будинку на початку XX ст. 
запрошував гостей відвідати підземелля безпо
середньо з власного дому, де і розташовувався 
вхід. Нами, серед щільного чагарнику було за
фіксоване грунтове провалля, крізь яке можна 
потрапити до скиту. У місці провалу підземна 
галерея скиту знаходилась здебільшого під за
валами грунту, отже пролізти до північного та 
південного (див. карту — рис. 1) секторів ски
те7 вдається лише по-пластунськи. Під час пер
шого огляду здійснено рекогносцировку міс
цевості та фотофіксацію об’єкту.

Враховуючи непересічне значення даного 
об’єкту7, нами було прийняте рішення про не
обхідність комплексного обстеження при за
лученні фахівців-спелестологів благодійного 
фонду «Діти підземелля» для складання топо

графічного плану скиту. Проте результати цієї 
топозйомки були незадовільними.

План скиту було знято нами під час третьо
го відвідування власноруч. Враховуючи стан 
об’єкту: нерівні підземні галереї із завалами грун
ту у багатьох частинах не дозволили здійснити 
топозйомку із використанням електронних ніве
ліра або теодоліта, тому ми проводили її за допо
могою рулеток, прямокутників та компасу.

Після здійснення польових обстежень нами 
були впроваджені заходи щодо забезпечення збе
реження та охорони вказаного об’єкту шляхом 
інформування органів місцевого самоврядуван
ня та для постановки його на державний облік. 
Фотографії та план об’єкту були передані Голові 
Валківської райдержадміністранії О.М. Холод
ному та віце-губернатору з питань охорони куль
турної спадщини В.В. Савіну. Останній в свою 
чергу проінформував про відкриття підземного 
християнського скиту губернатора Харківської 
обл. М.М. Добкіна та організував особисту зу
стріч. В ході останньої губернатор висловив за
цікавленість у подальшому дослідженні та пере
творенні на туристичний об’єкт вказаного скиту 
та пообіцяв ініціювати створення координацій
ної групи при облдержадміністрації.
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