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ПОХОВАННЯ 529
НЕТАЙЛІВСЬКОГО МОГИЛЬНИКА
У публікації подано матеріали одного з поховань Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури, за допомо
гою яких можна реконструювати специфічні риси поховального обряду болгарського населення Хозарії.
К л ю ч о в і с л о в а : поховання, салтово-маяцька культура, Нетайлівський могильник, перевернутий посуд, дирхем.

У 2014 р. під час дослідження Нетайлівського
могильника (с. Металівка Вовчанського р-ну
Харківської обл.) експедицією Харківсько
го історичного музею під керівництвом авто
ра статті було досліджено поховання 529, яке
надає можливість розкрити окремі специфічні
риси поховального обряду болгарського насе
лення салтово-маяцької культури.
Нетайлівський могильник розташований на
краю першої надзаплавної тераси лівого бере
га р. Сіверський Донець (сучасне Печенізь
ке водосховище), за 100 м від східної околиці
с. Металівка та за 500 м на схід від берега водо
сховища. М огильник було відкрито в 1959 р.
експедицією Інституту археології АН УРСР
під керівництвом Д.Т. Березовця. П ам ’ятка до
сліджувалася Д.Т. Березовцем протягом 1959—
1961 pp. (Березовец 1962, с. 18—22), а з 1991 до
2002 pp. — експедицією під керівництвом хар
ківського археолога A.B. Криганова (Крыганов 1993, с. 93—94; Крыганов, Чернигова 1993,
с. 35—42; Ж иронкина, Ц итковская 1996,
с. 362—368). У 1993 р. охоронні роботи на м о
гильнику провадила експедиція Харківського
історичного музею під керівництвом автора
цієї статті (Аксенов 2006, с. 51—63). У 2002—
2003 pp. у роботі на могильнику разом з екс
педицією A.B. Криганова брала участь експе
диція Східноукраїнської філії Міжнародного
Соломонового університету та Міжнародного
центру хазарознавства, керівник В.К. Міхеєв.
У 2004 р. вивченням пам ’ятки одночасно зай
м алися археологічна експедиція Інституту
археології НАН України під керівництвом
О.В. Комара (Комар 2008, с. 45—46), експеди
ція під керівництвом А.В. Криганова та екс
педиція Східноукраїнської філії Міжнарод
ного Соломонового університету та М іжнарод
ного центру хазарознавства під керівництвом
В.К. Міхеєва (Аксенов, Михеев 2005, с. 134—
156; Аксенов, Хоружая 2005, с. 182—198). За
е в .С . АКСЬОНОВ, 2015

84

гальне керівництво двома останніми експеди
ціями здійснювалося доцентом Харківського
педагогічного університету ім. Г. Сковороди
В.В. Колодою (Колода, Крьіганов 2005, с. 173—
175). З 2006 р. роботи на могильнику ведуться
силами спільної експедиції Харківського істо
ричного музею та Харківської державної ака
демії культури. Загальна кількість досліджених
на могильнику поховань (з урахуванням 124
могил досліджених експедицією Д.Т. Березов
ця) нині становить 529.
Поховання 529. Верхню частину могиль
ної ями було зафіксовано на глибині 0,9—
1,0 м від сучасної поверхні. На рівні фіксації
могильна ям а у плані має форму овалу роз
міром 3 ,1 7 х 2,5 м, орієнтованого своєю дов
гою віссю вздовж лінії схід—захід з незнач
ним відхиленням на південь (азимут 100°).
Колір могильної плями на рівні фіксації був
неоднорідним. У західній частині могильної
плями фіксувалася серпоподібна ділянка із
заповненням світло-сірого кольору, яка лед
ве простежувалася на фоні світло-жовтого ма
терикового піску (рис. 1, 1). Заповнення схід
ної частини могильної ями мало темно-сірий,
місцями чорний колір. П ри цьому заповнен
ня чорного кольору тяжіло до країв могильної
ями, розташовуючись по контуру пізнішого
навмисного вкопу. Структура заповнення мо
гильної ями вказує, що її східна частина ще в
давнину навмисне була розкопана. Так, запов
нення східної частини ям и в межах пізнього
вкопу мало строкату структуру (рис. 1, 2, 3).
Воно складалося з шарів темно-сірого, м ісця
ми чорного супіску та шарів світло-сірого пі
щаного грунту. Ці шари мали прогин в сторо
ну дна могильної ями (рис. 1, 2) та пологий н а
хил в сторону її східної торцевої стінки (рис. 1,
3). Потужність цих шарів заповнення була мі
німальна біля країв ями та поступово збільшу
валася по мірі їх наближення до її дна. У шарах
заповнення темно-сірого кольору траплялися
поодинокі невеликі за розміром вуглини від
ISSN 0235-3490. Археологія, 2015, № 2

Рис. 1. Поховання 529 Нетайлівського могильника: 1 — план плями могильної ями; 2 — поперечний розріз м о
гильної ями; 3 — повздовжній розріз могильної ями. А — заповнення навмисного вкопу в могильну яму; Б — пер
винне заповнення могильної ями; В — темно-сірий, місцями чорний, супісок; Г — світло-сірий піщ аний грунт;
Д — материк (світло-жовтий пісок)

спаленої деревини. Заповнення західної час
тини могильної ями за межами навмисного
вкопу було однорідним і складалося зі світложовтого материкового піску з домішкою не
значної кількості сірого супіску. Це заповне
ння утворювало в західній частині могильної
ями своєрідний останець первинного запов
нення ями.
У межах навмисного вкопу на відстані 1,4 м
від східного та за 1,2 м від північного кра
їв могильної ями на глибині 1,1 м від сучас
ної поверхні був знайдений кухонний горщик
(рис. 2; 3, 2), який стояв догори дном. Розміри
горщика: висота 17,9 см, діаметр дна 10,4 см,
діаметр тулуба 16,4 см, діаметр вінець 13,6 см.
Тулуб горщика прикраш ений горизонтальни
ми смугами, що були виконані гребінцевим
штампом. Край вінець орнаментований від
битками косо поставленої палички. Колір по
верхні горщика темно-коричневий. Судячи з
грунту, що оточував горщик, він був встанов
лений у ямку діаметром приблизно 0,25 м, яка
навмисне була вирита в заповненні повторно
го вкопу в могильну яму. Нижче горщика, на
глибині 1,35 м від сучасної поверхні, на відста
ні 1,45 м від східного та за 0,95 м від північного
країв могильної ями було зафіксовано кубишку (рис. 2; 3, 1), що стояла догори вінцями.
Частина вінець посудини була пошкоджена
ще в давнину, її денце було навмисно проби
те ударом зі сторони вінця та мало округлий
отвір діаметром близько 2 см. Розміри кубишки: висота 6,7 см, діаметр дна 7 см, діаметр ту
луба 11,4, діаметр вінець 7,2 см. Зовніш ня по
верхня кубишки лискована та має темно-сірий
колір.
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Рис. 2. План поховання 529

Стінки могильної ями від рівня її фікса
ції мали нахил до дна (рис. 1, 2, 3). На глиби
ні 2,3 м від сучасної поверхні вони переходи
ли у горизонтальну площадку, яка в плані мала
форму прямокутника із заокругленими кута
ми. Розміри цієї площадки: довжина 2,9 м, ш и
рина 0,77 м (західний край) — 0,94 м (східний
край). У середині площадки було зафіксоване
заглиблення прямокутної у плані форми роз85
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Рис. 4. Інвентар з поховання 529: 7 — кільце; 2 — вуди
ла; 3—5 — пряжки від збруї; 6 — кільце від збруї; 7 ,8 —
стремена. 7 — бронза, 2— 8 — залізо
Рис. 3. Посуд із заповнення навмисного вкопу в мо
гильну яму: 7 — кубишка; 2 — горщик

міром 2,9 х 0,65 (західний край) — 0,74 м (схід
ний край) та завглибшки 0,2 м під поховання
людини (дно могильної ями фіксувалося на
глибині 2,5 м від сучасної поверхні) (рис. 2).
Заповнення цього заглиблення було неодно
рідним. У східній часині на відстані до 1,3 м
від торцевої стінки воно мало світло-сірий ко
лір, тоді як інша частина заглиблення була за
повнена грунтом темно-сірого кольору. Всере
дині заглиблення було зафіксовано залишки
дерев’яної домовини-рами у вигляді темнокоричневих смужок по її контуру. Довгі стін
ки домовини були затиснуті між її короткими
стінками. Розміри домовини-рами: довжина
2,68 м, ш ирина 0,46—0,49 м, висота 0,2 м. На
дні домовини зафіксовано органічну підстил
ку темно-коричневого кольору (кора дерева ?),
також вона простежується і за межами домови
ни. Підстилка покривала все дно заглиблення
під поховання людини. Зверху вона була пере
крита шаром в ’язкого грунту темно-коричне
вого, місцями майже чорного, кольору завтов
шки до 5 см.
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На глибині 1,9 м від рівня сучасної поверх
ні в західній торцевій стінці могильної ями
було зафіксовано нішу-підбій завш ирш ки
0,68 м, завглибш ки 0,19 м і заввиш ки 0,18 м.
Вона була заповнена грунтом, який за кольо
ром ледь відрізнявся від материка — світложовтого піску. На краю ніш і-підбою з боку
могильної ями лежали такі речі: залізна пряж 
ка від збруї (рис. 2; 4, 5); сім фаларів круглої
форми (рис. 5, 6), що утворювали своєрідний
ланцюжок. Ф алари лежали на стрічці з орга
ніки, яка складалася із залишків деревини,
березової кори, ш кіри та тканини. На дні ніші
фіксувалися залиш ки органіки (сідло ?), звер
ху яких лежали фалари круглої форми (рис. 4,
6) та дротяне кільце від збруї (рис. 4, 6). Н иж 
че ніш і-підбою на західній стінці ям и леж а
ли фалари круглої форми, що утворювали дві
вертикальні смуги. Під фаларами було заф ік
совано залиш ки ш кіряних ременів у вигляді
темно-коричневого тліну. Щ е нижче, в пер
винному заповненні біля північної стінки м о
гильної ями, на глибині 2,1 м від сучасної по
верхні розташовувалися залізні вудила (рис. 4,
2), під якими на позначці 2,25 м від сучасної
ІБЗ'.М 0235-3490. Археологія, 2015, № 2

поверхні лежали стремена аркоподібного типу
(рис. 4, 7, 8), дві пряжки з рамчастим щитком
п’ятикутної форми (рис. 5, 1), чотири нако
нечника (рис. 5, 4), 31 бляш ка п ’ятикутної
форми (рис. 5, 2), вісім невеликих фаларів
круглої ф орми (рис. 5, 5), один фалар щ ито
подібної форми (рис. 5, 3) від ременів вузди.
На південь від стремен, на глибині 2,3 м від
сучасної поверхні, лежала залізна пряжка від
збруї (рис. 4, 3). Щ е одну залізну пряжку від
збруї (рис. 4, 4) було знайдено під стременом,
зафіксованим біля західної стінки могильної
ями. Біля стремена, що лежало поряд з північ
ною стінкою ями, було знайдено бронзовий
чумбурний блок (рис. 5, 7). Нижче зазначених
речей фіксувалися контури домовини-рами у
вигляді смуг темно-коричневого кольору.
У середині домовини-рами людські решт
ки зафіксовані не були. На дні домовини було
знайдено наступні предмети:
—на 0,1 м від східної та на 0,21 м від північної
стінок домовини лежали фрагменти залізного
окуття від дерев’яних піхов шаблі (рис. 5, 8);
—на 0,7 м від східної та на 0,07 м від півден
ної стінок домовини лежав арабський дирхем
(Омеяди 93 р. х. — 712/713 р. н. е.) (рис. 5, 13);
—на відстані 1,23—1,53 м від східної стінки
домовини були розчищені вісім литих бляшок
від паска (рис. 5, 1— 12) та фрагменти залізної
поясної пряжки (рис. 5, 9).
Інвентар поховання 529 представлений ти
повими для салтово-маяцької культури ре
чами. Так, елементи кінського споряджен
ня включають: двочастинні, асиметричні ву
дила з «цвяхоподібними» псаліями (рис. 4, 2);
стременами аркоподібної форми з відокремле
ною округлою петлею на невисокій шийці та
дещо увігнутою підніжкою (рис. 4, 7, 8); дро
товим збруйним кільцем (рис. 4, 6); залізними
язичковими пряжками (рис. 4, 3—5). Анало
гічні предмети кінського спорядження добре
представлені в пам ’ятках аланського (Крига нов 1993, с. 57, рис. 1, 17, 18, 20; 2, 24, 26, 27)
та болгарського (Аксенов, Крыганов, М ихе
ев 1996, рис. 4, 1— 7, 13— 16, 19—22; Красиль
ников 2009, рис. 8, 23—26; Сарапулкин 2006,
рис. 4, 13, 14, 18) населення Подоння, в степо
вих поховальних комплексах, що пов’язуються
дослідниками з хозарами (Иванов 2000, с. 8—9;
Копылов, Иванов 2007, рис. 5; 6, /). Подібні
предмети є невід’ємною частиною кінського
спорядження у похованнях воїнів-вершників,
з якими пов’язують кремаційні поховання салтівського часу як басейну Сіверського Дінця
(Крыганов 1989, рис. 1, 38—40, 45; 4, 1—3, 5,
ISSN 0235-3490. Археологія, 2015, № 2

Рис. 5. Інвентар з поховання 529: 1 — пряжка; 2, З,
5 — бляшки від кінського оголів’я; 4 — окуття ременів
вуздечки; 6 — бляшки, що прикраш али ремені збруї;
7 — чумбурний блок; 8 — фрагменти наконечника від
дерев’яних піхов шаблі; 9 — фрагменти поясної пряж 
ки; 10— 12 — поясні бляшки; 13 — дирхем. 1—6, 10—
13 — срібло; 7 — бронза; 8 ,9 — залізо

7, 8, 10; Аксенов, Михеев 2006, рис. 10, 8; 18,
4, 5, 7; 20, 3, 4), так і Кубано-Чорноморського
регіону (Дмитриев 2003, табл. 89, 52, 54, 57,
58; 91, 1, 5, 11, ЗО; Гавритухин, Пьянков 2003,
табл. 73, 5, 6, 10).
До комплексу кінського спорядження на
лежать набори бляшок та окуть, що при
крашали ремені кінського оголів’я (вуздеч
ки). Окуття ременів оголів’я згорнуті з тонкої
срібної пластини, що обтискала край ремін
ця та з ’єднувалася з ним заклепкою (рис. 5,
4). Окуття цього виду траплялися в багатьох
похованнях салтово-маяцької культури (Вин
ников, Афанасьев 1991, рис. 19, 8; Плетнева
1989, рис. 39; Аксенов, Хоружая 2005, рис. 6,
20). Бляш ки, що прикрашали ремені вуздеч
ки, вирізані з тонкого срібного листа та ма
ють круглу, п ’ятикутну та щитоподібну фор
му (рис. 5, 2, 3, 5). Подібні прикраси реме
нів оголів’я добре представлені в салтівських
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старожитностях другої половини V III—IX ст.
(Аксенов, Хоружая 2005, рис. 6, 1, З, 4, 6, 10;
Винников, Афанасьев 1991, рис. 19, 8; Флеров
1984, рис. 15, 1, 2). З оголів’ям пов’язані і дві
срібні пряжки з щитком у вигляді п ’ятикутної
рамки (рис. 5, /). Подібні пряжки представле
ні як у старожитностях гданського (Плетнева
1989, рис. 39; Аксенов 2005, рис. З, 15, 16; 4, 4;
5, 12, 13) , так і болгарського (Аксенов, Михеев
2003, рис. 6, 11; Аксенов, Хоружая 2005, рис. 6,
1, 2; Аксенов 2012, рис. 10, 3— 7) населення Хозарїї. Чумбурний блок у похованні 529 (рис. 5,
7) представлений найпош иреніш им у салтівських старожитностях типом, він датується
кінцем V III — початком X ст. (Винников, Афа
насьев 1991, рис. 35, 8).
Ремені кінського спорядження в зазначе
ному похованні були прикрашені 23 бляшками
круглої форми діаметром 2,5—2,6 см, виготов
леними з тонкої срібної пластини (рис. 5, 6). До
ременів бляшки кріпилися за допомогою двох
заклепок. Цей вид прикрас ременів кінського
спорядження є характерним для пам ’яток бол
гарського населення салтово-маяцької культу
ри та носіїв салтівського кремаційного обря
ду (Аксенов, Михеев 2003, рис. 5, 36; Аксенов,
Михеев 2009, рис. 1, 7; 2, 13; 4, 5; 5, 17; 7, 26),
тоді як для аланських старожитностей харак
терні великі опуклі бляхи-фалари діаметром
6—9 см, що мають 1—2 отвори для підвішуван
ня на тонких ремінцях до підгрудного та підхвостового ременів збруї (Плетнева 1989, с. 86,
87, рис. 41,42; Аксенов 2005, рис. 2, 15, 16; З, 3,
4; 4, 9, 13; 5, 4, 18, 19; 8).
Загалом інвентар, що походить з цього по
ховального комплексу, має чисельні аналогії у
пам’ятках салтово-маяцької культури. Проте
лише елементи паскової гарнітури можуть слу
гувати для вужчого датування цього поховаль
ного комплексу. Поясний набір представлений
у похованні трьома литими срібними бляш ка
ми, поле яких вкрито рослинним орнаментом
у вигляді трьох квіток лотосу на стеблах різ
ної висоти (рис. 5, 10), однією литою срібною
бляшкою-оправою, прикрашеною рослин
ним орнаментом з трьох квіток лотосу (рис. 5,
77), а також чотирма литими срібними бляш 
ками листоподібної форми з нерухомим кіль
цем у нижній частині та полем, орнаментова
ним трьома квітками лотосу на стеблах (рис. 5,
12). Елементи поясної гарнітури з цього по
ховання є типовими для II хронологічного го
ризонту салтівських старожитностей (Комар
1999, табл. 4), що дозволяє датувати похован
ня 529 кінцем VIII — першою третиною IX ст.
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Не суперечить цьому наявність у похованні
непробитого арабського дирхема (рис. 5, 13),
адже масове надходження арабських срібних
монет до представників Хозарського каганату
починається після повного політичного розри
ву каганату з Візантією — після 50-х рр. VIII ст.
(Зоценко 1991, с. 59; Круглов 2002, с. 60).
Також увагу привертає наявність у заповнен
ні навмисного вкопу в могильну яму двох гли
няних посудин. На нашу думку, цей факт доз
воляє доповнити наші знання про поховаль
ний обряд «нетайлівців». Факти навмисного
проникнення у давнину в поховання Нетайлівського могильника та ритуальний характер
цих дій уже висвітлювалися в літературі (К о
мар 2008, с. 45—46; Аксенов 2012, с. 49—64).
Знахідка в заповненні кубишки з навмисне
пробитим дном повністю відповідає уявлен
ням представників традиційних суспільств, що
померлу людину повинні в потойбічний світ
супроводжувати його речі, тому частина ре
чей померлого навмисне псувалася (полама
ні речі в потойбічному світі вважалися цілими
та виконували ті ж функції, що і в повсякден
ному житті людини). Найяскравішим проявом
цих уявлень є навмисне псування зброї, дея
ких предметів побутово-господарського при
значення (казанів, стремен тощо) у носіїв сал
тівського кремаційного обряду (Аксенов, Михеев 2009, рис. З, 14; 4, 24; Свистун 2012, илл. 4,
5, 6; 5, 37; 8, 3).
Проте показовішою є наявність у заповненні
повторного вкопу перевернутого догори дном
кухонного горщика. Перевертання предметів
(у поховальному, шлюбному й інших обрядах)
є одноразовою, моментальною дією, яка при
зводить до зміни лише однієї ознаки на проти
лежну та є найпростішим випадком «перетво
рення» предмета, його переходом в інше ф і
зичне положення і, тим самим, в інш ий стан
(Толстой 1995, с. 221). Відповідно до етногра
фічних даних, перевертання самого небіжчи
ка або пов’язаних з ним предметів (сані, ко
лиска, відро, казан, стіл, стілець тощо) позна
чає перехід померлої людини до потойбічного
світу (Толстой 1995, с. 213). У цьому контек
сті, з точки зору семантичних та семіотичних
розробок, і слід трактувати знайдений в похо
ванні 529 перевернутий горщик. Той факт, що
він був зафіксований у заповненні повторного
вкопу до могильної ями, вказує на ритуальний
характер навмисного проникнення до могили.
Вірогідно, в цьому випадку перевернутий до
гори дном горщик означав не лиш е завершен
ня переходу людини в інший світ, а й остаточ1SSN 0235-3490. Археологія, 2015, № 2

но «запечатував» могилу, закривав прохід між
світом живих і потойбічним світом. Нами вже
була зафіксована кореляція між наявністю по
вторного вкопу до могильної ями на Нетайлівці зі знахідками в шарах заповнення вкопу ці
лих або розбитих глиняних посудин (Аксенов
2012, с. 56, 57, рис. 2, 4\ 3; 4; 5, 5, 6; 6). Навмис
не розбивання посуду в поховальному обря
ді вченими розглядається в одному контексті
з ритуальним перевертанням посуду (Толстой
1995, с. 222).
Усе це дозволяє припустити, що в «нетайлівців» існував один з різновидів обряду на кшталт
південнослов’янського «двоструко сохраниване», «разкопальки», який проводився через
З, 5, 7 років після поховання (Седакова 2004,
с. 32, 92). Вважається, що для людей традицій
них суспільств фізична смерть не була тотожна
соціальній. Для того, щоб людина стала мерт
вою у соціальному плані потрібно було здійсни
ти відповідні перетворення, які й були метою та
сенсом поховального обряду (Байбурин 1993,
с. 38—39, 101). До того ж біологічна смерть лю
дини не обов’язково означала перехід помер
лого в стан мерців, а тим більш у стан предків.
Остаточний перехід відбувався через певний,

іноді доволі тривалий час (від 1 до 9 років), а
до того померла людина перебувала в маргі
нальному стані (не живий, але і не остаточно
мертвий) (Косарев 2003, с. 183, 192—193). Ри
туал повинен забезпечити цей перехід, надати
йому незворотного характеру (Байбурин 1993,
с. 105—106). Вірогідно, щ оу випадку з похован
ням 529 ми маємо справу з так зв. «заключною
церемонією», проведення якої позначало кі
нець трауру та робило для живих смерть роди
ча повного та остаточною, після чого «душа по
койника уже не будет оказывать индивидуальное
воздействие на общественную группу по крайней
мере в течении неопределенного периода, пока
она ждет своего перевоплощения» (Леви-Брюль
1994, с. 250—251). Як свідчать етнографічні
джерела, після здійснення «заключної церемо
нії» живим уже більше не треба боятися небіж
чика (Леви-Брюль 1994, с. 252).
Таким чином, поховання 529 Нетайлівського могильника дозволило зафіксувати нові
риси поховального обряду болгарського етніч
ного компоненту салтово-маяцької культури
та підійти до остаточного вирішення питання
щодо мети навмисного проникнення до мо
гильних споруд.
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B.C. Аксенов
П О ГРЕБЕН И Е 529 НЕТАЙЛОВСКОГО М О ГИ ЛЬН И К А
В 2014 г. на Нетайловском ямном могильнике салтово-маяцкой культуры (Волчанский р-н Харьковской обл.)
было исследовано погребение 529. Особенностью данного захоронения является присутствие в восточной части
его могильной ямы преднамеренного вкопа, совершенного в древности. Позднейш ий вкоп был доведен до дна
могильной ямы. В заполнении этого вкопа на глубине 1,1 м от уровня современной поверхности почвы был об
наружен горшок, стоящ ий вверх дном. Ниже горшка, на глубине 1,35 м от современной поверхности устьем вверх
стояла кубышка, дно которой в древности было преднамеренно пробито. На дне могильной ямы были заф иксиро
ваны остатки деревянного гроба-рамы, внутри которого находился немногочисленный инвентарь, представлен
ный фрагментом железного наконечника от ножен сабли, семью серебряными поясными бляш ками, фрагмен
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тами железной рамчатой поясной пряжки и арабским непробитым дирхемом (Омеяды, 93 г. х. — 712/713 г. н. э.).
В западной стенке могильной ямы была зафиксирована ниш а-подбой, внутри которой находились серебряные
фалары, украшавшие ремни конской сбруи, сбруйная пряжка и сбруйное кольцо. Остальные предметы конского
снаряжения — удила, стремена, две сбруйные пряж ки, чумбурный блок, две серебряные пряжки, бляшки и нако
нечники от конского оголовья — находились в первоначальном заполнении могильной ямы, представляющем со
бой своеобразный останец над западным краем гроба-рамы. Найденный инвентарь позволяет датировать данный
комплекс концом VHI — первой третью IX вв. Обнаружение в заполнении позднейшего вкопа в могильную яму
двух сосудов — одного преднамеренно пробитого, а второго умыш ленно перевернутого вверх дном — свидетель
ствует, что проникновение в захоронение осуществлялось с ритуальными целями. Переворачивание предметов,
как свидетельствуют данные этнографии, означает переход умершего человека в потусторонний мир. В нашем
случае, в сочетании с преднамеренным вскрытием могильной ямы перед этим, что означает не только завершение
перехода покойника в мир иной, но и окончательное «запечатывание» могилы, закрытие перехода между м и
ром живых и миром мертвых. Это позволяет предположить существование у «нетайловцев» погребального обряда
типа южнославянского ритуала «двоструко сохраниване», «разкопальки», который проводился спустя 3, 5, 7 лет
после похорон и означал конец траура.

V.S. Aksionov
BURIAL 529 AT NETAILIVKA BURIAL G R O U N D
In 2014, burial 529 was studied at Netailivka pit burial ground o f Saltovo-M ayak culture (Vovchansk Region of Kharkiv
Oblast). This burial is peculiar for the presence o f a hole deliberately dug into the eastern part o f its burial pit in the ancient
times. The later hole was led to the bottom o f a burial pit. A pot standing upside-down was discovered in the filling of this
hole at the depth 1, 1m from the m odern surface level. Below the pot, at 1,35 m depth from the modern surface level, a
jug was found with its m outh upside and its bottom deliberately punched in ancient times. The remains o f wooden coffinframe were recorded at the bottom o f burial pit with few inventory in it, represented by a fragment of an iron tip of sabre’s
sheath, seven silver belt plates, fragments of an iron framed belt buckle and Arabian unpierced dirham (Umayyads, 93 AH,
712/713 AD). In the western wall of the burial pit, an undercut niche was recorded in which silver phalarae decorating the
belts o f toggery, a tackle buckle and tackle ring were found. The rest from the harness, bit, stirrups, two harness buckles,
lead line set, two silver buckles, plates and tips from horse’s headband, were situated in the primary filling o f the burial pit
corresponding to a kind o f an outlier above the western edge of a coffin-frame. The inventory found allows the author to
date this assemblage by the end o f the 8th c. or the first half o f the 9th c. The later embedding o f two vessels into the burial
pit, one deliberately pierced and the other intentionally put upside-down, evidences that penetration into the burial was
conducted with ritual purposes. Overturning the objects, according ethnographic data, means the transfer o f the dead to
the other world. In our case, it was made together with deliberate opening o f a burial ground before that and m eant not
only the end o f the dead’s transfer to the other world, but also «sealing» the grave and closing the way between this world
and the world of the dead. This fact allows presuming that Netailivka population shared the rite close to South Slavic
ritual of «dvostruko sokhranivanie» or «razkopalki» which was provided in 3, 5 and 7 years after the funeral and signified
the end of mourning.
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