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У публікації розглядаються окремі предме-
ти фіно-угорського кола з комплексу 189 Крас-
ногірського могильника у верхній течії Сівер-
ського Донця, з розкопок В.К. Міхєєва.
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етнічний склад носіїв салтівської 
культури завжди викликав зацікавле-
ність у дослідників. це безпосередньо 
стосується і пам’яток цієї археологічної 
культури, розташованих у верхній течії 
Сіверського дінця.

вже після відкриття на початку 
хх ст. верхньосалтівського катакомб-
ного та ґрунтового могильників поблизу 
хутора зливки, на хіі археологічному 
з’їзді у харкові (1902 р.) було поставлене 
питання про етнічну належність населен-
ня, що залишило ці пам’ятки. учасники 
з’їзду висували версії щодо їх хозарської, 
половецької, печенізької або торської 
приналежності, вбачали тотожність ма-
теріалів з поховань верхньосалтівського 
і зливкінського могильників з могиль-
никами Північного кавказу (Известия 
1902, с. 125-128, 191; Скирда 2000, с. 115, 
117, 119, 121 та ін.). такі припущення не 
були випадковими, адже на сьогодні у 
жодного вченого, що займається вивчен-
ням пам’яток салтівської культури, не 

виникає сумнівів поліетнічний склад її 
носіїв (Плетнева 1999, с. 206-221). яскра-
вим прикладом поліетнічності населен-
ня салтівської культури можуть бути 
пам’ятки, розташовані в басейні верхньої 
течії Сіверського дінця, представлені 
різними обрядами поховання, зокрема, 
катакомбний верхньосалтівський мо-
гильник, ґрунтові за обрядом інгумації – 
Нетайлівський та Червоногусарівський, 
за обрядом кремації – Сухогомольшансь-
кий і біритуальний красногірський мо-
гильники.

вперше питання про наявність фіно-
угорських матеріалів на пам’ятках салтів-
ської культури верхньої течії Сіверського 
дінця постало у 1935 році. а. захаров 
та в. арендт висловили припущення, 
що шаблі, знайдені в катакомбах верх-
ньосалтівського могильника, належали 
уграм, однак м.і. артамонов заперечив 
це припущення (Артамонов 1935, с. 243-
246). цікаво відзначити, що після цього 
питання щодо фіно-угорських рис в сал-
тівських пам’ятках зазначеного регіо-
ну довгий час не піднімалося. і тільки 
у 1982 р. з’явилися нові дані щодо речей 
фіно-угорського типу на пам’ятках сал-
тівської культури верхів’їв Сіверського 
дінця.

в.к. міхеєвим опубліковано стат-
тю про конькові підвіски з Сухогомоль-
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рис. 1. Красногірський могильник. Поховання № 189. знахідки.
1, 4 – бронза, 2-3, 5-7 – залізо.



шанського могильника, які мали прямі 
аналогії з фіно-угорськими матеріалами 
верхнього Прикам’я (Михеев 1982, с. 156-
157). згодом подібні підвіски були вияв-
лені на верхньосалтівському катакомб-
ному та красногірському біритуальному 
могильниках (Аксенов 1998, с. 6, рис. 1: 
28; 2: 2).

в межах нашого дослідження особли-
ву увагу слід приділити похованню № 189 
красногірського могильника, розкопа-
ному у 1990 р. це поховання було трупо-
спаленням в ямі, що мала овальну форму, 
розміри – 0,53 × 0,20 м, була зорієнтована 
довгою віссю з півночі на південь.

у похованні виявлені дуже перепале-
ні людські кістки (їх шар складав 20 см), 
не очищені від залишків поховального 
вогнища (Михеев 1991, л. 13). Серед по-
ховального інвентаря знайдена бронзова 
шумляча підвіска (рис. 1: 1), сердолікові 
намистини, бронзові сережка і браслет 
(рис. 1: 4). за 25 см на схід від поховання 
№ 189, у схованці виявлений комплекс за-
лізний речей, пов’язаних з цією кремаці-
єю. вони знаходилися на глибині 0,75 м: 
вудила зі стилізованими під коня пса-
ліями (рис. 1: 7), дві залізні прямокутні 
пряжки (рис. 1: 5), дві петлі з кільцем від 
сідла для кріплення вантажу, пара стре-
мен (рис. 1: 3) та бронебійний наконечник 
на спис ромбічного перетину (рис. 1: 2).

з-поміж речей, що належали до комп-
лексу цього поховання, варто відзначити 
бронзову шумлячу підвіску, що мала тра-
пецієподібну основу, до якої кріпилися 
сім ланцюжків з бубонцями на кінцях 
(рис. 1: 1). Шумлячі підвіски різного типу 
є однією з важливих етнічних ознак фіно-
угрів середньовічного періоду (Голубева 
1962, с. 58, рис. 4: 1, 4; 1976, с. 70-71, рис. 2; 
1979, с. 31, рис. 13). трапеції у вигляді 
основи для шумлячих підвісок також до-
сить часто зустрічаються у поховальних 
комплексах середньовічних фіно-угрів 
(Голубева 1976, с. 74, рис. 4: 1; 1979, с. 51, 
рис. 108: 2, 11). у науковій літературі, 
пов’язаній з фіно-угорською проблемати-
кою, можна знайти й аналогії залізній 
пряжці красногірського комплексу (Го-
лубева 1973, с. 125, рис. 18). таким чином, 

можна констатувати факт присутності 
помітних фіно-угорських рис в матеріа-
лах красногірського могильника.

Наведені матеріали дають можливість 
стверджувати, що фіно-угри та мадяри 
зокрема мали певний вплив на носів сал-
тівської культури верхів’їв Сіверського 
дінця, а, можливо, й входили до складу 
контингентів цього населення хозарсько-
го каганату.
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вЕщи фиННО-уГОрСКОГО Типа 
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в публикации рассматриваются финно-
угорские элементы, выделяемые исследова-
телями на салтовских памятниках в верхнем 
течении Северского донца. особое внимание 
уделяется трупосожжению № 189 красногор-
ского биритуального могильника, где обнару-
жена бронзовая шумящая подвеска с трапе-
циевидной основой, имеющая аналогии среди 
финно-угорских древностей.

Ключевые слова: красногорский могиль-
ник, подвеска, погребение, салтовска культу-
ра, финно-угры, этнос.
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arTefaCTs Of finnO-ugriC Type frOM 
THe krasnOgOrsky neCrOpOlis

The paper deals with the Finno-Ugric elements 
of the Saltov sites in the upper Severski Donets 
area. An especial attention is given to the crema-
tion 189 of the Krasnogorsky biritual necropolis, 
where the bronze rustling pendant with trapezoid 
basis was found, finding analogies among the 
Finno-Ugric antiquities.

Key words: Finno-Ugric peoples, Saltov cul-
ture, burial, burial ground, ethnicity, suspen-
sion.

Скирда валерій володимирович

кандидат історичних наук, доцент харківського національного університету 
ім. в.Н. каразіна, директор музею археології та етнографії Слобідської україни 
при хНу, фахівець в галузі історії та історіографії археології, середньовічної 
і слов’яно-руської археології Слобідської україни

e-mail: skirda37@mail.ru

61077, україна, м. харків-77, пл. Свободи, 4


