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У 2018 р. Середньовічна археологічна екс-
педиція харківського національного педуні-
верситету ім. Г. С. Сковороди продовжила 
дослідження городища, що знаходиться на 
правому березі Сіверського Дінця в с. Мох-
нач Зміївського р-ну харківської обл. роботи 
були продовжені у розкопі 10 на північному 
дворі, культурний шар якого відноситься до 
салтівської археологічної культури (друга 
половина VIII — середина х ст.). У звітному 
сезоні вивчено нові ділянки загальною пло-
щею 265,5 м2, що збільшило єдину дослід-
жену площу у північно-західному секторі 
пам’ятки до 8301 м2. Потужність культурно-
го шару становила 15—30 см.

У ранньосередньовічному горизонті ін-
коли зустрічалися артефакти від бронзової 
доби до нового і новітнього часів. Серед сал-
тівських артефактів переважають, зазвичай, 
уламки гончарного посуду, індивідуаль-
них знахідок небагато. Вони представлені 
найпоширенішими видами знарядь праці 
та речами побутового вжитку. Серед таких 
слід виділити залізні: ножі, голки, шила, ула-
мок стінки казана, дужка від цеберка, гачок. 
Кам’яні речі цієї групи (з кварциту або піс-
ковику) представлені уламками точильних 
каменів і жорен, а також розтиральником 
від зернотерки. Пряслиця були створені зі 
стінок гончарного салтівського посуду. Слід 
додати, що в цьому році виявлено чимало 
слідів залізоробного виробництва: чорноме-
талургійні шлаки та стінки колб від тиглів 
залізоробних горен лісостепового типу. 
особливо рясно їх було на західній ділянці 
розкопу 10. Кінська упряж та культові речі в 
культурному шарі цього сезону не представ-
лені, а зброя — в єдиному екземплярі: залізна 
скоба віл сагайдаку у комплексі 113 (рис. 1: 
4). Предмети одягу та прикраси репрезен-
товані сердоліковою бусиною та бронзови-
ми виробами: бляшка із рослинним орна-
ментом із стовпчиками для кріплення (рис. 
1: 7), пошкодженою пряжкою для ременя із 
рештками стовпчикового кріплення (рис. 1: 
6) та вставка в перстень з не до кінця зрозумі-
лим рослинним орнаментом (рис. 1: 3).

Скіфські матеріали представлені поодино-
кими фрагментами ліпної кераміки. Новий 
час презентовано невеликою кількістю кера-
мічних уламків від гончарного та скляного 
посуду, а також уламком кахлі та фрагмен-
том залізної підкови від каблука (залізо).

У 2018 р. було досліджено один комплекс, 
що був винайдений ще в минулому сезоні, та 
виявлено ще шість нових — усі належать до 
салтівської археологічної культури. З остан-
ніх, за браком часу, до кінця вивчено лише 
половина. ще три комплекси мають різний 
ступінь дослідження, і завершення їх вивчен-
ня заплановано на наступний сезон. таким 
чином, з чотирьох до кінця вивчених ком-
плексів маємо два житла, погріб з вхідним 
тамбуром, та погріб із зерносховищем. Най-
більшій інтерес викликають житла, в кож-
ному з яких зафіксовані сліди поховального 
культу. одне з них — комплекс 113 — містив 
рештки кремаційного обряду (стаття з аналі-
зом цього комплексу підготована до одного з 
харківських збірників). У цій публікації дано 
аналіз комплексу 112, що є рештками заглиб-
леного житла, в якому містилося групове ін-
гумаційне поховання.

Котлован житла являв собою квадрат з 
верхніми розмірами по зачистці (на глибині 
40 см) — 260 × 260 см, якій на рівні плоскої 
глиняної підлоги (80 см) становив в плані 
250 × 240 см (рис. 2). Вхід в приміщення був 
з північного кута, де зі східного боку північ-
но-західної стінки простежена невелика ніша 
зі сходинкою на глибині 60 см. Горизонтальні 
розміри сходинки — 70 × 30 см. У південно-
західному секторі житла розміщалося вог-
нище: округле в плані заглиблення (нижче 
5 см від рівня підлоги) діаметром 35 см. У за-
повненні вогнища зустрічалося перепалене 
піщано-глиняне кришиво та шматки чорно-
металургійного шлаку, які могли бути вико-
ристані як теплонакопичувачі. материковий 
ґрунт під вогнищем був пропечений на 3—
5 см. У північно-східному секторі котловану 
житла (торцем практично до середини пів-
нічно-східної стіни) виявлена прямокутна в 
плані яма, яку, імовірно, використовували 
для збереження сімейних речей. ЇЇ розміри в 
плані становили 100 × 45 см. У ній простеже-
но два рівня дна: на глибині 90 см (40 × 45 см) 
і на рівні 105 см (60 × 45 см). Побіжно відзна-
чимо, що ямки подібної форми нам не відо-
мі на лісостепових салтівських поселеннях у 
верхній течії Сіверського Дінця.

Загальне заповнення котловану житла 
складалося зі щільного напливного чорно-
зему, якій вкрай важно піддавався лопаті, з 
незначним додаванням керамічно-пічно-
го та вугільного кришива. У цьому ґрунті 

В. Колода

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРЧИХ  
І КУЛЬТОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА ГОРОДИЩІ В с. МОХНАЧ
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виявлено понад 60 фрагментів салтівсько-
го гончарного посуду, які представляли всі 
його категорії (половина складали уламки 
кухонних горщиків); в незначній кількості 
були виявлені  рвані камені, кістки тварин 
та два уламки невизначених залізних пред-
метів. Найцікавішими знахідками у цьому 
житловому комплексі салтівської культу-
ри є рештки чотирьох похованих дорослих  
осіб.

Усі кістяки мають украй погану збере-
женість, що ми пов’язуємо зі значною кис-
лотністю ґрунту на північному дворі горо-
дища Мохнач. Більшість кісток простежені 
лише по смужках тліну, що дає можливість 
зробити висновок щодо просторової орієн-
тації та поз померлих, що були покладені в 
ряд (від північно-західної до південно-схід-
ної стіни котловану) перпендикулярно його 
північно-східному борту. Усі вони були ук-
ладені випростано на спині, головою на пів-
нічний схід.

Кістяк 1 (в північному куті) розташовував-
ся на глибині 60 см (на насипному чорнозем-
ному ґрунті культурного шару), практично 
торкаючись головою північно-східної стін-
ки. Череп потиличною кісткою лежав вниз, 
очницями — вгору, нижня щелепа — впа-
ла донизу. Судячи по рештках хребців, ре-
бер та ключиць, тіло лежало випростано, 
руки — вздовж тулуба. Ноги, судячи по ре-
штках кісток, були з’єднані у щиколотках (не 
виключно, що перед нами втілення одного з 
варіантів «знешкодження небіжчика». Прок-

симальний епіфіз правої стегнова кістка від-
сунутий вбік від стегна. Супроводжувальні 
речі відсутні. Виходячи з того, що частина 
молярів знаходилася ще в альвеолах, це була 
молода людина.

Кістяк 2 (також у північному куті) роз-
ташовувався на глибині 60 см, на північ і 
впритул до кістяка 1, дещо повернутий у 
його бік (на ліве плече). Своєю верхньою 
частиною знаходився на сходинці входу в 
приміщення, а нижньою — на насипному 
чорноземному ґрунті культурного шару. Че-
реп був відтятий від хребта, дещо зсунутий 
у північно-східному напрямку та знаходився 
на потиличній кістці з невеликим нахилом 
вправо, таким чином, що очниці були спря-
мовані вправо та вверх. Біля вушних отворів 
по одній мережці з білого металу (рис. 1: 1, 
2). Нижня щелепа практично зруйнована. 
рештка кістяка являла собою кістковий тлін 
(збереглися лише кілька ребер та пооди-
нокі хребці). Упевнено можна казати лише 
те, що права рука була зігнута у ліктьово-
му суглобі та своїм передпліччям лежала на 
кістяку 1. Права нога була витягнутою у бік 
стоп кістяка 1. Виходячи зі стану зубів (ана-
логічний до кістяка 1) та наявності прикрас, 
можна сказати, що кістяк належав молоді  
жінці.

Кістяк 3 розташовувався на глибині 80 см 
(на підлозі), практично на відстані 100 см на 
південь від кістіка 1, поряд з прямокутною 
ямою — практично на центральній вісі жит-
ла (північний схід — південний захід). Май-

Рис. 1. Знахідки 2018 р. з розкопу 10 на городищі Мохнач: 1—3, 6, 7 — кольоровий метал; 4, 
5 — залізо
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Германо-Слов’янська експедиція хар-
ківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна сумісно з євразійським відді-
лом Германського археологічного інституту 
продовжувала дослідження пам’яток пізньо-
римського часу на території харківської обл. 
Продовжено розкопки поселення та могиль-

ника Війтенки І, могильника Зачепилівка, 
також проведено розвідки на території Вал-
ківського р-ну.

Дослідження на поселенні Війтенки 1 (Валківсь-
кий р-н). У 2010 р. було проведено геомагніт-
ну зйомку частину ділянки Б поселення. За 
отриманою картою геомагнітних аномалій 

же зітлілий череп лежав на правій щоці (зава-
лився після ослаблення м’язів?). Для аналізу 
вдалося взяти лише зуби, що за ступенем 
зношеності свідчать про більш поважний вік 
небіжчика, аніж у кістяків 1 і 2. Виходячи з 
напрямків ліній кісткового тліну, небіжчик 
лежав випростано на спині з рівними нока-
ми та руками вздовж тіла.

Кістяк 4 знаходився на гли-
бині 80 см (на підлозі), на від-
стані 80 см на південь від кістя-
ка 3, вздовж південно-східної 
стінки котловану. Майже зітлі-
лий череп лежав на лівій щоці. 
Судячи з розташування майже 
зітлілих кісток, небіжчик ле-
жав на спині, випростано, права 
рука — уздовж тулуба, ліва — зіг-
нута у ліктьовому суглобі і своїм 
дистальним краєм спрямована 
до південно-східної стіни. Зуби 
померлого були найбільш круп-
ними та найбільш зношеними у 
порівнянні із усіма іншими по-
хованими у житлі. цей факт, а 
також залізний клювець зі скоше-
ним обушком (рис. 1: 5), що був 
знайдений під його лівою лопат-
кою, дають можливість визначи-
ти, що це був дорослий чоловік 
(не виключно, що він був главою 
родини, що й була тут похована.

Знахідка такого рідкісного 
для раннього середньовіччя різновиду зброї 
клювця унікальна. Аналогій йому на тери-
торії хозарського каганату нам не відомо.

Практично щорічні роботи на городищі 
в с. Мохнач завжди приносять яскраві ком-
плекси та унікальні знахідки, що стимулює 
подальше дослідження даної пам’ятки, яке і 
планується продовжити в наступному році.

Рис. 2. План та профіль комплексу 112 
розкопу 10 на городищі Мохнач. Умов-
ні позначки: 1 — денна поверхня, 
культурний шар; 2 — передматерик 
та материк; 3 — вогнище, пропечений 
шар; 4 — кістковий тлін, напрямки кіс-
ткового тліну; 5 — клювець, сережки

М. Любичев, К. Мизгін, Е. Шультце, К. Варачова, Д. Філатов, В. Руснак 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК  
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