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А.К. ТАХТА И

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАЗАРСКОЙ ЭПОХИ 
ИЗ ОКРУГИ Г. ЧИСТЯКОВО СТАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ*

The p a p e r o f  A .K .T a h ta j was w r i t t e n  i n  1958 and has n e v e r  been p u b lis h e d  b e fo re . I t  a n a lyze s  b u r i a l  f in d s  o f  
S a l t i v  c u l t u r e  f ro m  C h is t ja k o v o  (now i t  i s  T orez, D one tsk  re g io n )  t h a t  w e re  a c c id e n ta l ly  fo u n d  i n  1954. B u r ia l  was 
c o m p le te ly  d e s tro y e d  b u t  can  be re c o n s t ru c te d  as a g ra v e  o f  men w i t h  a s y m b o lic  b u r ia l  o f  h o rse  and  r i t u a l  m ea l 
p re se n te d  b y  bones o f  sheep. G rave goods a re  th e  fo l lo w in g :  am u le ts , co m p o s ite  b e l t ,  harness, b ludgeon , k n ife ,  amphorae, 
p o t t e r y  o f  S a l t i v  c u l t u r e  and g o ld  B y z a n tin e  s o l id s  o f  C o n s ta n t in e  V (751-757).

H ere i s  p re s e n te d  e d i te d  v e rs io n  o f  th e  p a p e r w i t h  co m m e n ta rie s  o f  A.V.Komar.

В Сталинском областном краеведческом музее 
хранится изрядный археологический материал, про
исходящий из различных районов области и в той 
или иной мере освещающий последовательные эта
пы её исторического пути, начиная с позднепалео
литической эпохи (Амвросиевская стоянка), кончая 
эпохой поздних кочевников (каменные бабы).

Целью настоящей статьи является введение в 
научный обиход одного из археологических комп
лексов, который по своей значимости, по своеоб
разному складу представляемой им культуры, зас
луживает этого, нарядус другими материалами му
зея, подлежащими опубликованию.

Данный комплекс - погребальный. Происхож
дение его случайно. Обнаружен он в марте 1954 г. 
при рытье котлована на шахте №-19 в окр. г.Чистя- 
ково1, приблизительно в 10-12 км. к СВ от него [См. 
заметку “Цікава археологічна знахідка’’ в газ. “Ра
дянська Донеччина» от 2 квітня 1954 р. №79 (2276). 
Ошибочно в ней указана шахта №22 вместо №19].

Местонахождение погребения - в верховье бал
ки Рыновой, над её левым склоном, в 200-260 м от 
дна. Балка, не так давно еще обводненная, входит 
в бассейн р.Миуса, впадающего в Азовское море.

Находка стала известной по сигналу Чистяков- 
ского райотдела культуры в Сталинское Управле
ние культуры (30.03-54 г.), которое направило на 
место своего инспектора Н.И. Якубенко и дирек
тора обл. музея В.М.Евсеева. Работа до их приезда 
(31.03.54 г.), после изрядного углубления котлова
на в поисках новых находок, была приостановлена 
по приказу начальника производившей её воинс
кой части гвардии капитана X., который и извес
тил райотдел культуры о находке. По словам Н.И- 
.Якубенко (быв. зав. историческим отделом музея), 
признаков могильной насыпи на месте, отведенном

под стройку (котлован), не было2. Площадь котло
вана равнялась приблизительно 3,5-4 кв.м.3, глуби
на ок. 2-2,25 м. Котлован уходил в желтую глину, 
прорезав черноземный почвенный покров неболь
шой мощности (ок.0,3 м.). Находки были сделаны в 
мешаном грунте - глина с землей, очевидно, засыпи 
могильного сооружения, на глубине 1,50-1,70 м [Ру
кописный отчет В.М.Евсеева (Архив музея)]. Чис
тая глина стенок и дна котлована свидетельство
вала о том, что погребальное сооружение было пе
рекрыто котлованом полностью. Была ли это грун
товая могила или, может быть, камера с дромосом? 
Топография и особенно инвентарь погребения с 
чертами Салтовской культуры могли бы навести 
на мысль о последнем. Однако ни глубина погребе
ния, совершенно недостаточная для подобных со
оружений, ни размеры котлована, столь же недо
статочные для вмещения камеры с дромосом, не 
допускают этой мысли [См. Семенов-Зусер, 1949, 
с. 120,122,124,125,131 -рисунки]. Тем более, что грун
товые могилы также свойственны Салтовской, точ
нее, Салтово-маяцкой культуре, как и камеры [Злив- 
кинский и Покровский могильники, отчасти В,- 
Салтовский в Донецком секторе культуры, Маяц- 
кий и др.- в Донском].

Из опросов выяснилось, что ископаемые наход
ки обнаруживались не на одном уровне могильной 
засыпи, что объясняется как характером самих на
ходок, очень крупных (сосуды) и очень мелких (ук
рашения), так и нарушенностью погребения круп
ными землеройками; череп одной из них был най
ден (в выкидах из котлована) и взят в музей.

Все обнаруженные при раскопках предметы, за 
исключением двух разбитых сосудов, а также кост
ного материала, были якобы тщательно собраны и 
сданы в райотдел культуры (зав. Т.Закотюра), ко-

* Серед архівних матеріалів зберігаються статті і монографії, щоденники розкопок, звіти і описи археологічних комплексів, які з об'єктивних 
чи суб’єктивних причин не були опубліковані за життя дослідників, але й до цього часу зберігають наукову цінність чи просто викликають 
великийісторіографічний інтерес.

Ім’я українського археолога Олександра Кузьмовича Тахтая (1890-1963), учня О.А.Спіцина та М.О Макаренка, сьогодні вже слабко 
відоме широкому загалу. Його діяльність припала на важкі роки першої та другої світових війн, громадянської війни і сталінського режиму. 
При надзвичайно широких наукових інтересах завдяки розкопкам Херсонеса найбільш плідно О.К.Тахтай проявив себе на ниві античної 
археології. В роки окупації він фактично залишився директором Херсонеського історичного заповідника, чого не змогла згодом пробачити 
радянська влада. На довгий час О.К.Тахтай був усунутий від наукової діяльності і лише в 1956 р. йому дозволили працювати консультантом 
Донецького краєзнавчого музею. В останній період життя дослідник торкався різних проблем, серед яких слід особливо відзначити 
проблеми дослідження ранньосередньовічних номадів. Спеціалістам добре відомий його рукописний опис відомого Келегейського комплексу 
[Тахтай О.К. Келегейський «скарб» 1927 р. // НА ІА НАНУ, ВУАК № 116/48, л.1-56], помер же дослідник, працюючи над публікацією 
комплексу з Нових Санжар, яка була завершена вже А.Т.Сміленко [Смиленко, 1968]. Рубрику «Архіви» відкриває стаття О.К.Тахтая 
«Погребальный комплекс хазарской эпохи из округи г.Чистяково Сталинской области». В травні 1958 р. рукопис був висланий до Києва в 
редакцію журналу «Археологія», та дещо завелика за об’ємом стаття співробітника провінційного музею, який все ще не заслужив довір’я 
партійних органів, дістала негативну рецензію, і, очевидно, у якості звіту була відправлена до Наукового архіву Інституту археології НАН 
України, де зберігається і нині (ф. 12, № 454). За час, що минув від написання статті, у вивченні салтівської культури відбулися значні 
зрушення, які зробили //аналітичну частину застарілою. Однак унікальність комплексу з Чистяково, публікацію якого підготував О.К.Тахтай, 
зараз лише підкреслилась. Окремі його предмети неодноразово згадувалися у літературі [Міхєєв, 1974, с.97-99; Крыганов, 1987, с.63; 
Семенов, 1991, с. 127, рис.3],однак комплекс уцілому все ще залишається неопублікованим. Ми пропонуємо до уваги читача скорочений 
варіант статті О.К.Тахтая, в якому випущено інтерпретацію комплексу, але збережено без змін її головну першу частину (спрощено лише 
систему приміток, які подаються у тексті в квадратних дужках).
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Таб. 1.

торым и были переданы 
прибывшим на место об- 
лработникам. Сомнение 
вызывает недостающая 
половинка золотой моне
ты, которая, очевидно, 
была разрублена наход
чиками «для пробы» на 4 
части; две из них то ли за
терялись, то ли пристали 
к рукам, 2 уцелели и скла
дываются в цельную по
ловинку. Небольшая 
часть обломков разбитых 
при раскопке сосудов (ам
форы и горшка) была по
добрана облработниками 
в выкидах из котлована.
Был подобран ими и кос
тный материал, к сожале
нию, далеко не полностью 
- «в показательных образ
цах», причем среди этих 
образцов совершенно отсутствуют кости челове
ческого остова. Между тем, в указанной газетной 
заметке (примеч. 1) говорится,- со слов Евсеева,- что 
«В місці поховання вдалось виявити останки лю
дини, при ній скелет коня». Объяснить отсутствие 
этих останков только плохой сохранностью, при 
отличной сохранности взятых костей животных, 
или методом отбора «показательных образцов» 
едва ли представляется возможным. Скорее всего 
«останки людини», как и большая часть черепков 
разбитых сосудов, погибли частью под ударами 
лопат, частью же были погре
бены в выкидах, не разгребён- 
ных полностью соби
рателями. Что касается скеле
та коня, то был ли он выявлен 
целый или захоронению под
верглась и была выявлена 
часть коня? Для музея были 
отобраны на месте остатки 
передней части конского осто
ва, но в выкидах, по словам 
Якубенко, остались куски 
больших маслов [некоторые из 
них могли принадлежать и че
ловеческому остову?]; состав
ляло ли все вместе взятое це
лый остов коня или его часть, 
остается неясным.

Таким образом, в рынов- 
ской находке мы имеем 
погребение с конем или его 
частью (pars pro toto)H с со
ответствующим инвентарем - 
снаряжением и убранством 
коня и всадника, за полноту 
которого, само собою разуме
ется, ручаться, по условиям 
находки, нельзя.

В отобранном костном 
материале погребения:

1) 2 зуба и 2 кости пере
дней ноги лошади - плюсна и 
таранная кость (talus) с копы
том - они не могли предназна
чаться для заупокойной пищи 
погребенного.

2) Нижние челюсти с зу
бами жертвенной овцы -ос
татки загробной трапезы. Таб. 2.

3) Череп грызуна [Опре
деление костного материала 
апробировано анатомом 
Сталинского мединститута 
проф.Н.Довгялло, которому 
приношу товарищескую 
благодарность].

В наличном составе вещ
ного инвентаря погребения: 

А. Железные предметы 
снаряжения коня и всадника.

1) Часть удил кольча
тых о прямыми псалиями 
(Таб.1,1). Тип салтовский 
[Мерперт, 1951, рис.2, ПО].

2) Нижняя часть стреме
ни с пластинчатой, слегка 
вогнутой внутрь подножкой 
с продольным ребром снизу. 
Таб. 1, 2. Тип скорее пред- 
салтовский4 [Мерперт, 1951, 
рис.2, 73].

3) Обломки ножа с одно
лезвийным клинком, переходящим в черенок уступ- 
цами со стороны лезвия и спинки. По типу и общей 
длине (клинка с черенком), равной ок. 15 см. при
ближается к салтовским ножам [Семенов-Зусер, 
1949, таб.II. 7; Семенов-Зусер, 1952, с.275]. Ширина 
клинка у основания 2,2 см.Таб.1,4.

4) Подвес от кистеня - слегка сплюснутый ша
рик со сквозным отверстием, проходящим через 
центр по диаметру, равному 2,5 см; поперечный 
диаметр 3 см. Таб. 1, 3. Тип салтовский5 [Семенов- 
Зусер, 1949, таб.II, 7].
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Б. Бронзовые литые укра

шения и другие предметы.
1. Подвеска - оберёг (аму

лет) печаткообразная в фор
ме круглого стерженька с ко
ническим расширением внизу 
и вилкообразным с шарнир
ной перемычкой наверху.
Внизу, на основании конуса, 
охваченном рельефным обод
ком, линейно-гравированное 
схематическое изображение 
пасущегося животного с заки
нутыми на спину рогами (ро
гом) вправо, по-видимому, 
козла (?) (Таб.З). Учитывая, 
что этот декорум при нор
мальном (отвесном) положе
нии подвески не был видим и, 
следовательно, не мог нести 
обычную функцию такового, 
надо думать, что он нес функцию магически-куль- 
товую, охранительную, запечатлевая принадлеж
ность погребенного к определенному родовому 
(культовому) коллективу, что не исключало бы воз
можности использования подвески в качестве лич
ной печати погребенного с полным сохранением 
обережного значения как её самой, так и её оттис
ка. Высота 2,4 см, диам. диска I см. Таб. 2.1. В сал- 
товских комплексах подобные амулеты-печати мне 
не известны6.

2. Подвеска дубльвеобразная (налобник от 
узды?) - двояко-выпуклая (двустороннерельефная). 
Боковые ветви ее оформлены в виде стилизованных 
протом двух коней, головками обращенных в сто
роны. Соединение протом снабжено внизу килевид
ным выступом. Вверх от него идет двускатный с ка
нальцем на ребре, как и у боковых ветвей, стерженек 
средней ветви с подквадратной прорезной надстав
кой на конце, симметричной выступу внизу. Высота 
по оси 33 см., ширина по верху 4,8 см. Таб.2,2.

По наводящим данным осевая ветвь подвески 
по-видимому, представляет геометризованное до 
неузнаваемости изображение женской фигуры, ко
торое сливается с протомами боковых ветвей, об
разуя с ними цельный декоративный сюжет. Если 
это так, то сюжетно и стилистически наша подвес
ка восходит к кругу памятников дако-сарматской 
религиозно-политической символики: в ней стили
зованно оживает культовый мотив пары коней, 
(всадников), адоративно слитых с женским боже
ством [Городцов, 1926; Толстов,1948, с.186]. В сал- 
товских комплексах такие подвески мне не извест
ны [Некоторое исключение -  если не по трактовке, 
совершенно иной, то по мотиву - представляет конь
ковая привеска пермского типа, явно импортной, 
одного из погребений Левашевского могильника 
салтовской культуры (ямной) в Башкирии. См.: 
Смирнов, 1957, с. 47, таб.У,5]7.

3. Бубенчик сплюснуто-шаровидной формы, од
нопрорезной, с округло-квадратным ушком, звеня
щий - «звонкое украшение» скорее всадника, чем 
коня. Диам. поперечный 1,2 - 1,3 см.; высота с уш
ком 1,8 см.. Таб.2,8. Тип салтовский [Семенов-Зусер, 
1949, таб.1, рис.9 и 12; Семенов-Зусер, 1952, с.279].

4. Пронизь в виде массивной профилированной 
трубочки длиной 4,3 см с рубчатой кольцеобразно
бочковидной разделкой поверхности. Таб.2,9.

Пронизи, в частности, в составе наборных брас
летов из бубенчиков, отмечаются в инвентаре сал- 
товских погребений, к сожалению, без описания их 
и воспроизведения в фото или зарисовках [Семенов- 
Зусер, 1952, с.279;Подобные по разделке бронзовые
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пронизи известны в угорских 
древностях Зауралья VI-IX вв. 
вв.. см. Чернецов, 1948, таб. 
XXIX,3 и XXXII, 14].

5. Поясные бляшки на
бивные - с тремя штифтика
ми каждая - трех типов: а) 
округло-треугольные подсер
дцевидные с плоско-рельеф
ным изображением “усатой” 
личины с тремя отверстиями: 
на месте глаз - округлыми и 
рта -дуговым; к бляшкам при
паяны ушки с продетыми в 
них колечками; к поясу бляш
ки прикреплялись в опроки
нутом виде - с колечками,под
вешенными снизу, свисавши
ми на поясе кольчатой бахро
мой - 9 штук [Покровский, 
1905, с.472,Таб.ХХ1,51]. При 

таком положении бляшек опрокинутые личины 
были обращены лицом к подпоясанному, смотря
щему на них сверху. Быть может, это не лишено зна
чения, так как более чем вероятно, что эти личины, 
скорее звериные, чем человеческие, могли играть ма
гическую роль апотропеев подпоясанного, подобно 
подвеске 1. Таб.2, 3.

б) подобные по форме, несколько иной -  трех
частной - конфигурации и меньшего размера, без 
ушек и колечек, с изображением уродливой личи
ны иного, чем типа а -«язычкового», с одним дуго
вым отверстием -  ртом - 4 шт. Таб. 2, 5;

в) трапециевидные прорезные с ажурным вер
хом в виде трех птичьих головок с длинными клю
вами в профиль с круглыми отверстиями на месте 
глаз - 2 шт. [Если это не листья водяной лилии со 
стеблем (?)*, ср. Мерперт. 1951, с.ЗО]. Таб. 2, 6.

5-а. К тому же набору поясных украшений при
надлежит бронзовый же, но штампованный нако
нечник ремня (2 см.длин., 1,6 см. шир.), орнаменти
рованный изображениями двух одинаковых, одна 
под другой, монструозных личин типа, близкого к 
бляшкам б с дуговыми отверстиями для рта. Таб. 2,4.

Совершенно подобные описанным по форме и 
размерам наборы поясных бляшек, бронзовых и 
серебряных, (иногда с остатками самих поясов), а 
также наконечников, разнообразно орнаментиро
ванных, хорошо известны в погребальных комплек
сах салтовской культуры [Покровский, 1905, 
Таб.XXI, 51,52,54; Семенов-Зусер, 1952, с.281], так
же, как и орнамент из монструозных личин, разно
образно модифицированных, иногда приурочен
ный к бляшкам нашего типа [Мерперт, 1951, рис.2, 
102, 105, 107, 109] и наконечникам [Покровский, 
1905, Таб.ХІХ, 18; Мерперт, 1951, рис.2, 101]. Что 
касается орнамента из птичьих головок, то парал
лель ему можно указать в салтовских кольцевых 
(солярных) подвесках с птичьими головками [Се
менов-Зусер, 1949, таб.1, 24].

6. Набивная бляшка подквадратная (1,8 см х 
1,7 см) выпуклая, усеченно-пирамидальной формы, 
довольно массивная с двумя симметричными по 
диагонали отверстиями наверху для крепления к 
ремню, скорее всего, уздечному. Таб.2,7. Совершен
но подобные известны в салтовских комплексах, в 
частности, в составе конского убора [Семенов-Зу
сер, 1949, таб. 1, рис.8; Семенов-Зусер, с.275]9.

7. Три крупных квадратных, точнее, кимвало
видных подвеса от конской сбруи, - своего рода 
наборный фалар или гривна. Подвесы составные - 
из пары полушарных чашечек (диам.3,5 см) на круг
лой ножке (выс. 1 см) с широким дисковидным ос-
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нованием (диам. 2 см.); ножка опоясана посредине 
острым кольцевидным выступом. Одна из каждой 
пары чашечек имеет припаянный изнутри бортик, 
на который другая одевается как крышка. На ча
шечках у края по паре полукруглых горизонталь
ных выступов с отверстиями - ушек при помощи 
которых сомкнутые чашечки могли скрепляться 
друг с другом костыльком, проволочкой, ниткой 
или же двойной нитью. На основаниях ножек по 
паре симметричных отверстий; при их посредстве 
сложенные попарно чашечки могли все вместе на
низываться на двойную нить, проходящую и через 
ушки, связывая их петлей, и подвешиваться ожере
льем к подбородному (или нагрудному?) ремню 
сбруи. Один из трех подвесов несколько крупнее 
(диам.3,7 см) и имеет не гладкую, как два другие, а 
восьмиграннолопастную поверхность; он мог быть 
срединным, если нам достался полный набор под
весов, что вероятно [Попытка интерпретировать 
эти квази-бубенцы как бубенцы не подтвердилась 
экспериментом; при вложении в них кусочков ме
талла, они, сотрясаемые, издавали глухой звук, не 
сравнимый с ярким звоном цельного бубенчика 
нашего комплекса (дописано від руки: что, впрочем, 
не исключает все же их бубенцовой функции)]. Таб. 
2,10. Совершенно подобный по форме (гранный) и 
калибру составной подвес воспроизведен в статье 
А.М.Покровского [Покровский, 1905, таб. XXI, 35], 
к сожалению, без упоминания о нем в тексте10.

Следует отметить, что перечисленные бронзо
вые изделия по качеству материала, патине, техни
ке литья, а также по художественному эффекту пред
ставляют некоторое разнообразие (не исключаю
щее, однако, впечатления относительной однород
ности комплекса в целом).Так, бронза поясных бля
шек и наконечника серебристая, подвески-амулета, 
бубенчика и выпуклой (уздечной) бляшки -  медно
красноватая, остальных вещей -  золотистая. Так
же и техническая отделка в литейных формочках (и 
в штампе), - а соответственно и художественное до
стоинство некоторых изделий - тоньше, чем других 
(часть бляшек, наконечник, подвески). Наконец, и 
патина представляет ряд градаций от гладкой «бла
городной» до шероховатой коррозийной (часть бля
шек, подвесы).Все это предполагает некоторую диф
ференциацию (специализацию) бронзолитейного 
дела, осуществлялась ли она одним «мастером на 
все руки» или была уделом разных 
мастерских, объединенных общим 
стилем продукции.

В. Глиняные сосуды.
1. Обломки кухонного горш

ка с остатками копоти снаружи, 
накипи внутри. Сделан, по-види- 
мому, на гончарном круге ручно
го вращения из углисто-черного 
в крепком обжиге теста слоистой 
структуры с темной минеральной 
примесью пластинчатого строе
ния [По предварительному опре
делению зав. кафедрой геологии 
Донецкого индустриального ин
ститута, доцента Л.П.Нестеренко, 
это частицы углистого сланца, 
которым богаты окрестности Чи
стякове, и само тесто в основе из 
него же, мелко истолченного, с 
включением нераздробленных ча
стиц, которые и составляют есте
ственную примесь. Поверхность 
горшка, по-видимому была по
крыта глинистой обмазкой, кото
рая и дала в обжиге желтоватый

цвет. За определение приношу Л.П.Нестеренко ис
креннюю благодарность].Наружная поверхность, а 
местами - у венчика - и внутренняя, желтоватая. Че
репок на изломе двухслойный - с тонким выклини
вающимся слоем поверхностной желтизны. Горшок 
небольших размеров (диам. отверстия ок .10 см) с 
широким плоским дном (диам ок.Ю см.). Тулово 
расширяется кверху слабо выгнутыми стенками, пе
реходящими в округло приподнятые плечики с не
высоким, выразительно отогнутым венчиком вог
нутого профиля внутри - с желобчатой вогнутос
тью по закраю от надавливания большим пальцем 
при вращении сосуда; край венчика, слегка утол
щенный и округленный, покрыт легкими косыми 
насечками с оттяжкой (плоский штамп), поверх
ность плечиков, а также и венчика, несет следы оп
равки мокрой рукой или мягким правилом в виде 
густых тонких мягко вдавленных («дактилоскопи
ческих») круговых линий; внутренняя поверхность 
фрагментов стенок (и дна) неровная, местами с ли
нейными же круговыми следами оправки (рукой, 
тряпкой, мочалой?). Таб.4“ .

Наиболее близкой аналогией нашему горшку 
представляется кухонная керамика салтово-кавказ- 
ского круга поры дорусской колонизации (VIII-X 
вв.). Однако эта аналогия общего характера. Пол

ного совпадения с 
даннымсочетанием материаль
но-технических, морфологичес
ких и орнаментальных данных 
она не дает, вынуждая видеть в 
вашем горшке какой-то местный 
аспект этого круга, наподобие 
такового в инвентаре ближай
ших территориально Нижнедон
ского и Приазовского видоизме
нений салтовской культуры [Ар
тамонов, 1935, с.27,46,50,51,53, 
117, 118, рис.26, с.47, рис.27].

2. Круглодонная амфора яй
цевидная с желобчатой поверх
ностью. Сформована в ленточ
ной технике, налепом, из глины 
кирпично-красного обжига. Гор- 
лышко и ручки отбиты у осно
вания очевидно, при раскопках, 
так как изломы свежие12. Высо
та до плеч ок. 30 см, ширина в 
плечах ок.25 см. Таб.5. По фор
ме и фактуре поверхности туло- 
ва (желобчатой) находит анало
гию в некоторых амфорах Сал-
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товского городища [Арта
монов, 1935, с.72, рис.35,
2].Отсутствие таких харак
терных деталей амфоры как 
горлышко и ручки - столь 
важных, наряду с туловом, 
для ее датировки, лишает 
возможности указать более 
точные аналогии. Однако 
остатки этих деталей: до
вольно широкое у основания 
горлышко и место прикреп
ления ручек к плечикам по
зволяет допустить и более 
или менее полную аналогию 
нашей амфоры с салтовски- 
ми, а также с некоторыми ти
пами амфор нижнедонских 
городищ [Артамонов, 1935, 
рис .на с.32 и 70].

2-а. Несколько облом
ков тулова другой подобной 
амфоры.

3. Баклага плоско-вы
пуклая с широким ободом.
Сработана на гончарном 
круге из глины кирпично
красного обжига в форме 
низкого, слегка расширяю
щегося кверху цилиндра, пе
рекрытого шарово-сегмент
ным верхом, выполненным 
налепом с более или менее 
сглаженной поверхностью.
На подцилиндрическом ободе невысокое узкое гор
лышко с отогнутым венчиком и двумя угловатыми 
реберчатыми ручками, прикрепленными к нему и к 
ободу так, что перегиб их приподнят над уровнем 
крепления к горлышку почти до основания венчика. 
Плоское днище цилиндра - бок сосуда - изборожде
но концентрическими дугами с центром, смещенным 
с оси днища. Удобно для приторачивания к седлу 
(плоским боком). Диам. днища 17,5 см., верха - 18,5 
см., высота (ширина обода) 7-7,5 см, высота шейки 6 
см, диам. венчика 4,5-4,6 см Таб.6,а,б,в. По форме, 
материалу, технике аналогична двум баклагам Но
вочеркасского музея, опубликованным М.И.Артамо- 
новым, а также упоминаемой им неизданной бакла
ге Воронежского музея из Подгоровского могильни
ка, где она найдена в погребении с инвентарем Сал-

Таб.7.

товского типа [Артамонов, 1954, с.263-268, рис. 1,3].- 
Бросается в глаза близкое сходство баклаги с нашей 
амфорой по материалу и технике формовки. Это 
сходство объединяет их по производственному при
знаку, предполагающему общий для них производ
ственный центр, узкоместный или более отдален
ный.13

Г. Монета.
Обломок золотого византийского солида Кон

стантина V Копронима (771-775 гг.) [Описание и 
определение солида принадлежит нумизмату Гос. 
Эрмитажа Л.Н.Беловой-Кудь, которой я обязан 
живейшей признательностью. Дописано від руки: 
Catalague...in British Museum, р.379, ф.№10], диам. 
18 мм. На наличной половинке солида (рассечен
ной на 2 четверти):

Лицевая сторона - часть бюста Льва III (отца 
Константина V) - в правой руке церемониальный 
крест. Таб.7.1.

Обратная сторона - КОНСТ(антинос Леонос). 
Бюст Константина V в плаще и кирасе, на голове 
корона с крестом|4.Таб.7,2.

Габитус солида совершенно свежий, без малей
ших следов потертости. Никаких признаков вторич
ного использования его в ожерелье в виде отверстий, 
обычных в салтовских находках [Семенов-Зусер, 
1949, с. 122-128], или ушек.В монетном материале сал- 
товской культуры в Донецко-Донских ее обнаруже
ниях исключительно диргемном, уникум. Свидетель 
связей с византийским или византизированным 
Югом. Указанные черты сохранности сообщают 
нашей монете полновесную датировочную ценность 
и позволяют отнести заключающее ее погребение к 
концу VIII - первой половине IX в.15.

Инвентарь этого погребения, как видно из опи
сания и ссылок на аналогии, относится в целом, при 
некоторых местных особенностях, к салтовской 
культуре. Наиболее вероятная дата консолидации 
этой культуры, как заключительной фазы развития
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сармато-аланской культуры, падает на вторую по
ловину VIII в,- IX в. [Мерперт, 1951;0 бытовании 
этой “салтово-маяцкой» культуры до рубежа Х-ХІ 
вв. см. Артамонов, 1935; Артамонов, 1952].

Таким образом инвентарь погребения в целом 
говорит за правомерность использования солида как 
датирующего объекта, находясь в соответствии с его 
показаниями. Не противоречат им, по-видимому, и 
упомянутые особенности этого инвентаря. Состав
ляя, вместе с обрядом, своеобразие рыновского по
гребения, отличающее его от комплексов салтовской 
культуры в ее типичном выражении, они заставля
ют видеть в нем локальный вариант этой культуры, 
её атипичный аспект, обогащающий её стереотип
ный облик новыми чертами, которые как будто зак
репляют ее сармато-аланскую с определенным тюр
кским колоритом специфику [Арциховский, 1954, 
с. 197; Мерперт, 1951, с.30]. [....] Выяснению после

дней могла бы послужить широкая разведка скло
нов Рыновской балки и прилегающих к ней плато в 
районе обнаруженного в 1954 г. погребения. К ней 
побуждает глухое указание Отчёта В.М.Евсеева на 
нарушенность грунта «и в других местах от погре
бения», что позволяет предполагать наличие там 
грунтового могильника салтовской культуры, а, 
может быть, и связанного с ним поселения. Раскоп
ки там, в случае их обнаружения, являлись бы необ
ходимыми как в виду невыясненности многих сто
рон рыновского погребения (устройство могильно
го сооружения, положение покойника и коня или его 
частей, расположение и количество инвентаря), так 
и в расчете на дублирование и обогащение его спе
цифических черт, что дало бы возможность исчер
пывающе выявить местный вариант салтовской 
культуры, более или менее определенно наме
тившийся в его случайном обнаружении"1.

Апрель 1957 - май 1958 г.
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КО М ЕН ТА РІ

1. Сучасне м.Торез Донецької обл..
2. Дані недостовірні, оскільки не було з’ясова

но, чи проводилося нівелювання поверхні бульдо
зерами безпосередньо перед будівництвом чи рані
ше. До того ж, компетенція авторів обстеження на
вряд чи дозволила б їм розпізнати невисокий кур
ган на заваленій земляними викидами площадці.

3. Розміри малозрозумілі, можливо, - 3,5 х 4 м.
4. Аналогічні підніжки побутували протягом 

всього періоду існування салтівської культури. 
Більш чутливим хронологічним індикатором є пет
ля для путалища, відсутня серед уламків даного 
стремена.

5. Тип II варіант 1 за А.В.Кригановим. Поши
рений тип, хочавсі екземпляри досить індивідуальні. 
Близький за розміром та формою кистень знайде
ний в п.15 могильника Жовте [Красильников, Ру- 
женко, 1981, рис.4].

6. Дані предмети зараз добре відомі і в ката
комбних, і в грунтових похованнях [Плетнева, 1981, 
рис.37, 127; Плетнева, 1989, рис.56; Красильников, 
Руженко, 1981, рис.4; Михеев, 1986, таб.ХХІІ, 3; 
Шамрай,Духін, 1997, таб.ЬІХ]; судячи з відсутності 
однакових зображень, їх можна було б вважати осо
бистими печатками, якби не існування екземплярів 
взагалі без зображення. Поки-що можна лише кон
статувати, що такі підвіски найчастіше знаходять
ся в області поясу скелета. Зображення на чис- 
тяківській підвісці відрізняється від простих тамго- 
подібних знаків решти відомих підвісок. Не виклю
чено, що воно є написом, однак у такому випадку 
він різко відрізняється від тюркських рунічних на
писів салтівської культури, насамперед, з’єднаністю 
знаків. Орієнтація фотографії (таб.З) може бути 
різна, дана відтворює інтерпретацію О.К.Тахтая. 
Тамгоподібні зображення козла добре відомі у 
східних тюрків, їх дослідженню присвячена спеціаль
на робота А.Д.Грача, який вважає їх каганськими 
тамгами [Грач, 1973, с.316-333]. Цьому суперечать 
багаточисельні петрогліфи, датовані тюркським ча
сом самим же дослідником. Більш вірогідно, що зоб
раження гірських козлів у тюрків слугували спец
іальними оберегами, тому інтерпретація чистяківсь- 
кої підвіски О.К.Тахтая заслуговує на увагу.

7. Характерний салтівський амулет, рідкісний, 
проте, у Донецько-Луганському регіоні [Шамрай, 
Духін, 1997, таб.ЬІХ]. Інтерпретація зображення за 
аналогією з угро-фінськими коньковими підвіска
ми, швидше за все, невірна, оскільки існують аму

лети з виразними пташиними [Плетнева, 1989, 
рис.48] або верблюжими [Аксенов, 1999, рис. 1,14] 
голівками на кінцях. Очевидно, у кожному конкрет
ному випадку майстер вкладав у зображення своє 
розуміння.

8. Весь поясний набір виконаний у одній манері, 
очевидно, одночасно одним майстром. За формою 
деталей і орнаментальними мотивами це один з най
поширеніших видів салтівських поясів, представле
ний практично на всіх пам’ятках салтівської куль
тури. Окремі деталі можна знайти також в могиль
никах Мидлань-Шай [Генинг, 1962, таб.ІУ, 14, 16, 
18,19,24,25], Крюково-Кужновському [Иванов, 1952, 
таб.ХХУІІІ, 3, 4, 6; XXXI, 11], однак вони практич
но відсутні у Криму та в аланських комплексах Кав
казу. Використана орнаментація у сучасній літера
турі дійсно іноді називається “лотосовидною”, хоча 
навіть в даному випадку округле зображення, що за
вершує стебло, важко ототожнити з листям лотоса. 
Виразний орнамент імітує складчастість, притаман
ну зображенням нерозкритих бутонів, однак чиє це 
бутон лотоса, чи іншої квітки, впевнено стверджу
вати важко. Ідентичну композицію з трьох бутонів 
знаходимо на ковші з Коцького городка, саме вона 
дозволила В.П.Даркевичу віднести ківш до кола хо
зарськоїторевтики [Даркевич, 1976, с. 167-170; таб.54, 
5, 7, 9]. Такі ж бутони завершують гілки “дерев” на 
псаліях вудил Олексіївського скарбу та горловині 
глеку Сент-Міклошського скарбу; на думку Т.І.Ма
карової та С.О.Плетньової, орнамент олексіївських 
вудил свідчить про їх виготовлення у хозарському 
середовищі [Макарова, Плетнева, 1983, с. 74, рис.8, 
1,3]. Очевидно, даний орнамент за походженням 
дійсно відноситься до специфічно хозарського, по
ширеного, проте, серед різноетнічного населення 
Хозарського каганату.

9. Такі бляшки відомі і в ямних похованнях Се- 
редньодонеччя [Красильников, Руженко, 1981,рис.4; 
Татаринов, Копыл, Шамрай, 1986, рис.3,2], де вони 
належали до деталей одягу, швидше за все, поясу; 
бляшка з п.З к.20 Верхньосалтівського могильни
ка, на яку посилається О.К.Тахтай, також знайде
на на кістках скелету [Семенов-Зусер, 1949, с. 133].

10. Аналогічні підвіси (“самоварчики”) відомі 
не лише в аланських комплексах -  половинка підвісу 
походить з ямного Родаківського могильника 
[Міхєєв, 1974, рис. 1.14]. На думку С.О.Плетньової, 
дані предмети є туалетними коробочками для па
хощів [Плетнева, 1989, с. 106]. Знахідка зразу трьох
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“самоварчиків” у похованні воїна з Чистяково су
перечить цьому, хоча, звичайно, не доводить і по
зиції О.К.Тахтая. Питання, на наш погляд, мас ви
рішитися новими знахідками таких предметів in situ.

11. За фрагментами, що залишилися, форма 
горщика не може бути реконструйована, оскільки 
з однаковим успіхом з них можна побудувати три 
різні типи горщиків, поширених у Донецько-Лу
ганському регіоні салтівської культури. Реконструк
ція ж О.К.Тахтая, швидше за все, невірна-горщиків 
таких пропорцій у вказаному регіоні не виявлено.

12. В неаланських салтівських похованнях ам
фори рідкісні і, як правило, мають відбиті горлови
ну і ручки [пор. Михеев, 1985, рис.6,19,20; Красиль
ников, 1990, с.34], не виключено, що це було еле
ментом поховального обряду.

13. У випущеному при публікації уривку статті 
О.К.Тахтая основну увагу приділено походженню 
баклаг, які дослідник розглядав як специфічний не- 
аланський тип посуду східного походження, пов’я
заний з тюркським або угорським елементом в 
салтівській культурі. Центр виробництва салтівсь
ких баклаг зараз не викликає сумніву. О.К.Тахтай 
відзначив близькість баклаги з Чистяково до амфо
ри приазовсько-кримського виробництва з цього ж 
комплексу, С.О.Плетньова віднесла до кримських 
виробів баклагу з Волоконівського могильника 
[Плетнева, Николаенко,1976, с.286; рис.6, 9]. А.Л.Я- 
кобсон також вважав баклаги специфічно кримсь
ким виробом [Якобсон, 1979]. Баклаги у салтівських 
комплексах асоціюються переважно з ямними похо
ваннями (виключення -  катакомба 5 Підгорівського 
могильника [Плетнева, 1962, рис.3,4]), баклага з Ца- 
риного городища (Маяки) [Михеев, 1985, рис. 13, 4] 
виявлена у межах юрти, що загалом підтверджує 
думку О.К.Тахтая про можливість використання їх 
як етнічного індикатора. З територіально близьких 
знахідок слід відзначити баклагу з Приазов’я з фондів 
Донецького краєзнавчого музею, фото якої було 
прикладене до статті (таб.8), та дві баклаги із зруй
нованих поховань Станично-Луганського могиль
ника [Красильников, 1990, с.34].

14. Монета опублікована і датована О.І.Се- 
меновим періодом 751-757 рр. [Семенов, 1991, 
рис.З, с. 127].

15. За інвентарем чистяківське поховання різко 
відрізняється від салтівського горизонтів другої 
половини VIII ст. та середини X ст., добре виділе
них завдяки монетним знахідкам. За спостережен
ням О.І.Семенова, з курганів з підквадратними ро
виками походять лише візантійські монети першої 
половини VIII ст., найпізніша з них відноситься до 
перших років самостійного 
правління Костянтина V (741- 
751 рр.). Дослідник відзначив, 
що, очевидно, не випадково мо
нета наступного випуску (751- 
757 рр.) з Чистяково поєднуєть
ся вже з типово салтівським 
інвентарем [Семенов, 1991, 
с. 127], це спостереження підтвер
дилося знахідкою соліда Кос
тянтина V, чеканеного в 751-754 
рр. у к.13 Баранівки І [Круглов,
1992, с.182], а також соліда Кос
тянтина V, чеканеного в 751-757 
рр, у П.164Б Нетайлівки 
[Zironkina, 1997, р.251]з салтівсь
ким інвентарем, який,щоправ
да, не знаходить аналогій в чис- 
тяківському. Поховання з Не
тайлівки раннє -  його дата не 
виходить за рамки VIII ст.. По
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ховання з Баранівки належать вже до поч. IX ст.. 
На жаль, надійно визначений салтівський монет
ний матеріал IX ст. обмежується лише монетами 
першої чверті століття, що не дозволяє зробити об
грунтоване членування комплексів в рамках сто
ліття. Мало допомагають і синхронні кримські ма
теріали, де салтівські поясні набори чистяківського 
стилю відсутні. Можна лише відзначити, що ана
логії до “самоварчиків” з Чистяково зустрічаються 
у кримських комплексах першої та другої полови
ни IX ст. [Айбабин, 1993, рис.2, 40]. За внутрішньо- 
салтівською хронологією чистяківський поясний 
набір належить до горизонту III [див. статтю О.В.- 
Комара в даному номері, таб.4]. Вище ми відзначи
ли аналогії в декорі чистяківського поясного набо
ру до вудил Олексіївського скарбу, який належить 
вже до горизонту IV. На думку С.О.Плетньової та 
Т.І.Макарової, предмети даного скарбу виготовлені 
в кінці IX- першій половині X ст. [Макарова, Плет
нева, 1983, с. 74]. Нижня хронологічна межа визна
чається найтривалішим салтівським горизонтом II, 
який існував щонайменше до середини IX ст.. Це 
дозволяє виключити першу половину та кінець IX 
ст. і обмежити період здійснення поховання рамка
ми бл. 840-880 рр., хоча дата не остаточна.

16. Сподівання О.К.Тахтая на виявлення в да
ному районі окремого варіанту салтівської культу
ри не виправдалися. Частково це зумовлено все ще 
недостатньо доброю вивченістю регіону, але, оче
видно, більше -  його природно-географічними ха
рактеристиками. Салтівські пам’ятки Донецько- 
Луганського регіону концентруються навколо 
Сіверського Дінця, його приток та обводнених ба
лок, південніше -  біля узбережжя Азовського моря. 
Достатня кількість води підтримувала трав’яну і 
чагарникову рослинність протягом усього спекот- 
ного літа, в той час як відкриті степи вигорали до
сить швидко, залишаючись доступними лише сезон
но. Чистяківське поховання виявлене глибоко у сте
пу, але біля обводненої балки р.Міус, тобто у то
пографічних умовах, подібних до сіверодонецьких. 
Відсутність достовірної інформації про наявність 
курганного насипу збіднює інформацію про похо
вальний обряд, однак навряд чи вплине на визна
чення поховання як належного представникові гру
пи кочового салтівського населення. Форма могиль
ної ями та положення скелету не відновлюються. 
В.К.Міхєєв відніс поховання до катакомбних 
[Міхєєв, 1974, с.97], однак слід погодитися з 
О.К.Тахтаєм, що у даному випадку катакомба вик
лючена. З особливостей поховального обряду мож
на відзначити лише наявність кісток коня та жер

товної їжі у вигляді кісток вівці. 
Зі звіту про знахідку важко з’я
сувати, до якого виду належать 
залишки коня, однак наявність 
цілого скелета коня все ж слід 
виключити -  повний скелет дає 
велику кількість масивних 
кісток, які не могли бути забуті 
у описі солдатів чи залишитись 
непоміченими у викидах. Взяті 
кістки коня представлені зубами 
(тобто черепом) та кінцівкою, у 
тексті також згадуються “мас
ли”, що лишилися на місці знах
ідки -  це характерні залишки 
“шкури”, яка в поєднанні з 
кістками вівці добре представле
на у підкурганних хозарських 
похованнях [Круглов, 1989, 
с.165], відома вона і в територі
ально та хронологічно найб
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лижчих луганських похованнях Бобриково [див. 
статтю в даному номері: Комар, Піоро] та Горш- 
ковка (на лівому березі Сіверського Дінця) [Кра
сильников, 1978]. У грунтових салтівських могиль
никах степової зони знахідки кісток коня та кінської 
збруї одиничні. Не менш нехарактерний багатий 
інвентар чистяківського поховання на фоні майже 
безінвентарних ямних поховань степової зони. 
Якщо припустити, що бідність останніх пояснюєть
ся ритуалом, то чистяківське поховання слід визна
ти чужорідним -  найближчі аналогії за підбором 
інвентарю знаходимо в лісостепових аланських ка
такомбах та багатих похованнях Червоної Гірки і 
Нетайлівки. З іншого боку, бідність інвентарю сте
пових салтівських могильників може пояснювати
ся і простішими причинами. Писемним джерелам 
це населення відоме, швидше за все, під іменами 
чорних булгар або венендерів. Економічний потен
ціал останніх можна уявити завдяки записам- 
інструкціям арабських купців, що складають осно
ву т.зв. “Каспійського зведення”. Зокрема “Худуд 
ал-Алем” характеризує їх так: “Слово про область 
венендерів. Вони -  люди боягузливі, слабкі, бідні, 
прибуткових статей у них мало” [Бартольд, 1930, 
с.32]. Вже сам факт окремого виділення арабами 
венендерів свідчить про їх лише формальну за
лежність від хозар. Археологічний матеріал дає ще 
цікавішу картину. Найраніші салтівські пам’ятки 
лісостепу (Старий Салтів, Дмитрівка, Ново-По- 
кровка, Суха Гомольша, Червона Гірка, Нетайлів- 
ка) одразу містять майже повний набір ознак салт- 
івської культури, підтверджуючи думку про те, що 
вона з’явилася у Подонеччі вже у практично сфор
мованому вигляді. За схемою ж К.І.Красильнико- 
ва, культура булгар Подонеччя пройшла принаймні 
три стадії розвитку: на першому етапі представлені 
стійбища з ліпною керамікою, на другому - кочо
вища з переважанням підправленої на колі керамі
ки, і лише на третьому виникають селища з салті- 
вським гончарним посудом [Красильников, 1981, 
с.110-125]. Опускаючи початок даного процесу до 
рубежу VII-VIII ст., дослідник уникає таким чином 
проблеми синхронізації пам’яток регіону з лісосте
повими. Між тим, суперечність існує і дуже вагома. 
Підставою для ранньої дати стойбищ і кочовищ 
К.І.Красильников вважає “фрагменти амфор VII- 
VIII ст.”, зібрані на їх поверхні при розвідках. Од
нак ні в публікаціях, ні у звітах дослідника нам не 
вдалося виявити конкретного описання типів знай
дених амфор. Причина проста- за наведеними зоб
раженнями фрагментів їх неможливо розвести 
навіть у рамках VII-X ст.. Нам не відомі знахідки 
безумовних речей VIII ст. на поселеннях будь-яко
го типу степової частини Середньодонеччя. Щодо 
могильників, то найраніше датоване булгарське 
поховання -  п.9 могильника Дронівка III -  здійсне
не в кінці VIII ст.; комплекси ж середини VIII ст. у 
регіоні представлені лише двома підкурганними 
похованнями хозар (Обозне, Астахово) [див. стат
тю Комар, Піоро в даному номері]. Швидше за все, 
поява булгарського населення на Сіверському Дінці 
відноситься аж до останньої чверті VIII ст.. У ви
щезгаданому п.9 Дронівки III горщик дійсно ліпний, 
у пізніших похованнях могильника посуд вже гон
чарний, тобто змальовану К.І.Красильниковим 
“еволюцію” слід розпочати з кінця VIII ст., коли у 
Лісостепу салтівська культура вже входила у фазу 
свого розквіту. Зрозуміло, що в таких умовах відбу
валася не внутрішня еволюція матеріальної куль
тури булгар, а різка її інкорпорація у салтівську, в 
процесі якої кочове господарство виявилося еконо
мічно неефективним чи, точніше, неприбутковим, 
чим, власне, і пояснюється те, що ліпна і груба гон-
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чарна кераміка зустрічається переважно на стой
бищах (кочів’ях) номадів. У тому ж мікрорегіоні 
Дронівки всі три могильники з гончарним посудом 
супроводжують не селища, а великі кочів’я, що до
водить їх синхронність селищам регіону. Іншими 
словами, за безумовного переважання стойбищ і 
кочів’їв над селищами, основна маса булгарського 
населення Середньодонеччя у ІХ-Х ст. залишалася 
кочовою або напівосілою, селища ж просто являли 
собою постійні ремісничі осередки, які обслугову
вали номадів. Присутність хозар у степовому Се- 
редньодонеччі VIII-IX ст. позначається лише на 
Цариному городищі (Маяки) - поховання за обря
дом кремації, майстерня по виробництву кераміки 
типу Канцирки, ювелірні вироби і форми для їх ви
готовлення, високий відсоток лощеного столового 
посуду на селищі тощо. Це, швидше за все, пояс
нюється необхідністю контролю зони впадання 
Осколу, вздовж якого проходили важливі для хо
зар комунікації до прибуткового Лісостепу. По мірі 
віддалення від городища на інших селищах і могиль
никах степу “престижні” речі все рідкісніші, що 
підтверджує слабку інтеграцію даного населення в 
економіку Хозарського каганату. Виразних пред
метів X ст. на пам’ятках степової частини салтівсь- 
кого ареалу Сіверського Дінця не знайдено. Це 
живить різні гіпотези про насильницьке припинен
ня існування населення регіону внаслідок придушен
ня повстання кабар, нашестя мадяр чи печенігів. 
Між тим, у X ст., за даними Костянтина Багряно
родного, Чорна Булгарія не лише продовжувала 
існувати, а й стала цілком самостійним політичним 
об’єднанням, яке навіть могло ворогувати з Хо- 
зарією [Константан Багрянородный, 1991, с.53]. 
Археологічно цей розрив, очевидно, ілюструється 
поширенням мусульманського поховального обря
ду (Маяки-3, Платонівка, Сидорово), який перед
бачав повну безінвентарність, а тому не може бути 
датованим. Однак окремі знахідки кераміки, дета
лей одягу тощо на згаданих могильниках все ж доз
воляють стверджувати, що принаймні якась части
на з них таки відноситься до салтівського часу. На 
могильнику Цариного городища мусульманські 
поховання планіграфічно пізніші за кремації, тоб
то з’являються тоді, коли хозари покидають горо
дище. Датувати цю важливу політичну подію поки
що складно. Можемо відзначити лише, що з підйом
ного матеріалу городища походять знахідки бляш
ки з кільцем салтівського горизонту III (аналогіч
на чистяківським), а також підкругла бляшка і два 
колчанні крюки, виконані у безумовно мадярсько
му стилі [Шамрай, Духін, 1997, таб.ЫХ], які свідчать 
про існування городища ще принаймні до другої 
пол. IX ст.. Однак пояси горизонту IV у степу вже 
відсутні , як відсутні вони і в кремаційних могиль
никах лісостепу. Натомість у донському Маяцько- 
му катакомбному могильнику навпаки одиничні 
деталі поясів горизонту III за повної переваги по
ясів горизонту IV. Поки-що важко робити якісь 
висновки, проте внаслідок подій третьої чверті IX 
ст. повністю зникають салтівські кремаційні могиль
ники, зникає салтівський вплив на булгар Серед
ньодонеччя, а в Середньому Подонні несподівано 
виникає Маяцька фортеця. Останній факт легко 
пояснюється намаганням замкнути на цій ділянці 
р.Дон для русько-варязьких човнів, які реально 
могли з’явитися у регіоні вже в 50-60-х рр. IX ст.. 
Складніше з Середньодонеччям. Мадярські речі на 
Цариному городищі закономірно дозволяють зага
дати про кабар -  групу етнічних хозар, яка за Кос
тянтином Багрянородним з якихось причин підня
ла повстання проти центральної влади, однак заз
нала поразки і була вимушена з’єднатися з мадяра-
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ми в період їх перебування у Леведії (839-890 рр.) 
[Константан Багрянородный, 1991, с. 163]. У літе
ратурі вже була спроба пов’язати виразні сліди роз
грому Цариного городища та появу мусульмансь
ких поховань з повстанням кабар [Копыл, Татари
нов, 1990, с.58]. Нажаль, епізод розгрому не датуєть
ся вузько, тому стверджувати, що городище було 
розгромлене у сер.IX ст. об’єктивно немає підстав. 
Зате досить чіткий факт перекривання на могиль
нику Маяки-3 мусульманського п.37 похованням 33, 
яке відноситься до групи жертв розгрому, свідчить, 
що останній відноситься до мусульманського пері
оду існування городища (судячи з кількості похо
вань, досить тривалого), тобто, швидше за все, став
ся вже у X ст.. Між тим, зникнення кремацій зага
лом хронологічно узгоджується з повстанням ка
бар. Салтівські тілоспалення та ямні інгумації лісо
степових могильників ми співвідносимо з групою 
етнічних хозар, які ще у сер. IX ст. залишалися язич
никами, а тому цілком закономірно перебували у 
опозиції до центральної влади. На етапі горизонту 
III салтівської культури припиняє функціонування 
могильник Червона Гірка, на інших кремаційних 
могильниках навіть цей горизонт впевнено не 
фіксується. Причини цього і подальша доля насе
лення не відомі. Навряд чи в таких умовах буде дуже 
сміливим припустити, що саме цим населенням і 
були кабари.

Яким чином до цих подій причетне чистяківсь- 
ке поховання ? Територіально воно розташоване 
глибоко в степу на приблизно однаковій віддалі від 
Сіверського Дінця, Нижнього Дону і берега Азовсь
кого моря, доволі помітно відрізняючись при цьо
му від поховань найближчих салтівських могиль
ників степового Подонеччя, Подоння і Приазов’я. 
Дуже різко відрізняється комплекс і від мадярських 
поховань “Леведії” (Суботицький могильник, Ман- 
велівка, Твердохліби, Бабичі), хоча за логікою, по
ховання розташоване вже на мадярській території. 
Достатньо згадати свідчення “Каспійського зведен
ня” про напади мадяр на венендерів та про будів
ництво Саркелу проти ворога з заходу, щоб зрозу
міти, що перебування у даній місцевості для 
салтівців було вкрай небезпечним. До якого етносу 
належав похований? За поєднанням деталей інвен
тарю та поховального обряду, найближчі аналогії 
похованню знаходимо у лісостепових могильниках 
Червона Гірка й Нетайлівка. Певну ясність може 
внести знахідка соліда. Візантійські соліди першої 
половини VIII ст. походять переважно з кола хо
зарських курганів з підквадратними ровиками [Се
менов, 1991, с.128. ]. Соліди Костянтина V більш 
рідкісні -  вони виявлені у кургані з верхів’їв Мани- 
ча [Семенов, 1991, с. 128], к. 13 Баранівки І (з рови
ком підкруглої форми) [Круглов Е.В., 1992, с.177- 
180] та п.164б Нетайлівки [Крыганов, 1993, с.8]. Два

перших відносяться до кола хозарських. Складні
ше з Нетайлівкою, яка традиційно вважається бул- 
гарським могильником, хоча її поховальний обряд 
не має нічого спільного з типовим “зливкинським”. 
Східна орієнтація, присутність кісток коня та 
кінської збруї зближують Нетайлівський могильник 
з підкурганними похованнями Столбища, курганів 
12 та 24 Новосадківського й к.9 Кіровського V мо
гильників, к.7 групи Петруніно IV та к. 13 групи 
Баранівка І, які мають бути співвіднесеними з гру
пою в складі етнічних хозар. Доволі дивно вигля
дала б і відсутність хозар у найбільшому центрі 
Північно-Західної Хозарії -  Верхньому Салтові, 
іншого ж могильника, який міг би відповідати та
ким характеристикам, немає. Виключна належність 
золотих візантійських монет хозарським похован
ням притягує увагу дослідників у контексті розпод
ілу зовнішніх економічних та політичних зв’язків 
між різними етносами Хозарського каганату, для 
нас же ця закономірність може вказувати на висо
ку імовірність належності чистяківського похован
ня представнику групи хозарського населення. Вра
ховуючи лісостеповий вигляд інвентарю, час 
здійснення поховання та його розташування у 
сусідстві з мадярами, також імовірним нам видаєть
ся і ототожнення даної групи хозар з кабарами. 
Єдиною гіпотезою про матеріальні залишки ос
танніх на сьогодні є ототожнення з кабарами 
кількох поховань з зображеннями мінор на черепиці 
з могильника Челарево неподалік Нови Сада у 
Сербії, яка несподівано знайшла відгук в угорських 
і російських вчених Ррдели, 1983, с.174-181; Плет
нева, 1999, с.216-217]. Причини нашого здивування 
прості -  Челарево є звичайним пізньоаварським 
могильником VIII ст., на якому відсутні будь-які 
матеріали IX ст., а тим більше X ст., не кажучи вже 
про специфічно мадярські чи хозарські речі. Про
блема мінор, таким чином, має вирішуватися в рам
ках аварської, а не хозарської проблематики. Сліди 
справжньої матеріальної культури кабар в Угор
щині навряд чи можливо виявити. Якщо наша гіпо
теза про зв’язок кабар з пам’ятками типу Чистяко- 
во-Червона Гірка-Суха Гомольша вірна, то в ма
дярському середовищі біритуалізм поховального 
обряду кабар, швидше за все, швидко змінився об
рядом тілопокладення. Інгумації Червоної Гірки за 
формою ям, положенням та орієнтацією кістяків, 
наявністю кісток коня дуже близькі до мадярських 
поховань Больше-Тиганського могильника і похо
вань “завойовників батьківщини”. В принципі, їх 
неможливо було б розрізнити на одному могиль
нику -  єдиною ознакою, яка б видала кабар, слід 
вважати салтівські речі, однак оскільки навіть речі 
кола Больше-Тиганського могильника в Угорщині 
надзвичайно рідкісні, то на такі знахідки поки-що 
важко розраховувати.

Підготовка статті до друку та коментарі
О.В.Комара.
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