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Слов'янСЬкий СвІт І йоГо СуСІДи у VII—XVII Ст.

В.	С.	Аксёнов (Харьков)

металлиЧеские амулеты В ВиДе когтЯ жиВотного 
иЗ катакомбных Захоронений Верхне-салтоВского могильника

Из погребальных памятников аланского населения 
салтово-маяцкой культуры происходят различные 
амулеты, которые были неотъемлемой частью костюма 
женщин и детей, особенно младшей возрастной группы 
(до 9–10 лет). В силу своей физической слабости, имен-
но эти две категорию людей нуждались в усиленной 
защите от действий враждебных сил. Эти предметы 
должны были с одной стороны — защитить их от вли-
яния враждебных и потусторонних сил (напугать и от-
вадить их), а  с другой  — усилить жизненную силу, 
способствовать получению человеком конкретных 
полезных качеств (разума, смекалки, отваги и т. д.). По-
этому, как и у многих народов, у раннесредневековых 
алан бассейна Северского Донца наиболее распростра-
ненными амулетами были подвески из зубов и когтей 
животных (собаки, волка, лисицы), когтей хищных 
птиц, которые входили в состав ожерелий или приши-
вались на одежду. В салтовской коллекции Харьковско-
го исторического музея имени Н. Ф. Сумцова, основу 
которой составляют материалы исследований экспеди-
циями музея Старо-Салтовского, Рубежанского и Верх-
не-Салтовского (ВСМ-I, ВСМ-III, ВСМ-IV) могильни-
ков (всего 297  погребальных комплексов), такие 
амулеты немногочисленны. Они представлены клыка-
ми волка/собаки (катакомба № 12 ВСМ-I — 4 экз.; № 68 
ВСМ-I — 1 экз.; № 137 ВСМ-IV — 1 экз.; № 99 ВСМ-
IV  — 1  экз.). Подвески-амулеты из когтей хищных 
животных (по 1 экз.) были найдены только в двух ката-
комбах — № 31 и 71 ВСМ-IV.

При этом в  катакомбных захоронениях Верхне-
Салтовского могильника пока лучше, чем в  других 
погребальных памятниках аланского населения По-
донцовья, представлены имитации когтей хищных 
животных, выполненные их бронзы (тип 5 амулетов 
С. А. Плетневой). Если на Дмитриевском могильнике 
найдено 2 таких амулета (катакомбы № 108, 152), то на 
Верхнем Салтове их найдено 13 экз. (в 10 погребальных 
комплексах).

Данные изделия представлены тремя видами.
Вид 1 — это довольно реалистично выполненные 

в  металле имитации изогнутых когтей хищного 

животного. Петельки для подвешивания изделия 
имеет вертикальное отверстие, и в целом повторяет 
форму сустава в основании настоящего когтя живот-
ного (катакомбы № 13, 37, 96, 99 ВСМ-IV — по 1 экз., 
катакомба № 15 (1 экз.), № 36 ВСМ-I — 3 экз.).

Вид 2  — изделия повторяют изогнутую форму 
когтя животного, петелька для подвешивания плоская, 
округлой в плане формы, с горизонтальным отверсти-
ем и расположена в верхней части подвески (катаком-
ба № 60 ВСМ-I — 2 экз., катакомба № 119, 137 ВСМ-
IV — по 1 экз.).

Вид 3 — плоская изогнутая пластинка со сквозным 
отверстием для подвешивания в  верхней части из-
делия (катакомба № 67 ВСМ-67).

Подвески в виде когтя хищного животного входи-
ли в набор предметов, сопровождавших умерших де-
тей, подростков и  молодых женщин фертильного 
возраста. В тех случаях, когда костяки людей находи-
лись в анатомическом порядке, данные подвески были 
зафиксированы в  районе правой безымянной кости 
(№  15, 60 ВСМ-I, 37, 96, 99, 111 ВСМ-IV), и  только 
в одном случае — катакомба № 13 ВСМ-IV подвеска-
коготь располагалась в области грудного клетки по-
гребенного. При этом подвеска находилась в  одном 
комплекте с бронзовой подвеской-печаткой (кат. № 36 
ВСМ-I, 37, 96, 99, 119 ВСМ-IV), бронзовой туалетной 
коробочкой (кат. № 15, 60 ВСМ-I, 96, 99, 119 ВСМ-IV).

В целом, всех погребенных людей, в которых была 
найдена бронзовая подвеска-амулет в  виде когтя, 
отличает достаточно богатый и разнообразный по-
гребальный инвентарь, который позволяет датиро-
вать данные комплексы второй — третьей четвертью 
IX в. При этом среди вещей, сопровождавших умер-
ших людей, присутствует ряд других подвесок-аму-
летов или предметов, исполняющих роль амулетов-
оберегов: металлические подвески в виде креста (кат. 
№ 15 ВСМ-I; 99 ВСМ-IV); клык животного (кат. № 99, 
137 ВСМ-IV); пяточная кость волка с отверстием для 
подвешивания (кат. № 37 ВСМ-IV); бронзовые под-
вески в  виде лошадки, грифона и  т.  п. (кат. №  60 
ВСМ-I, 99, 119 ВСМ-IV).
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