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Метою даної роботи є виокремлення 
найпізніших хронологічних індикаторів 
серед деталей шабель та палашів салтово-
маяцької культури Верхнього Подонців’я.

Клинкова зброя з довгим клинком 
належить до найважливішого елементу 
комплексу озброєння кочовиків ранньо-
го середньовіччя. Саме вона є показником 
розвитку військового мистецтва та рівня 
технології обробки заліза з одного боку, 
та індикатором приналежності людини до 
особливої, воїнської, соціальної групи у ко-
човому суспільстві. Палаші і шаблі ранньо-
го середньовіччя схожих форм виявлено 
майже на усій території Євразії. У зв’язку 
з цим важливого значення набувають хро-
нологічні дослідження зброї, які дозволя-
ють прослідкувати розповсюдження того 
чи іншого типу та інновації.

Коло наукових праць, присвячених па-
лашам та шаблям салтово-маяцької куль-
тури, досить вузьке. У спільній роботі 
А. Захарова та В. Арендта вперше зроблено 
намагання розробити типологію та хроно-
логію середньовічних шабель (Zakharow, 
Arendt 1934). До цієї ж теми звернувся 
М.Я. Мерперт (Мерперт 1955). Клинковому 
озброєнню хазарського каганату присвя-
чений розділ дисертації та частина статті 
А.В. Криганова (Крыганов 1987, 1989). Ще 
раз ця тема піднята у дослідженні О.В. Ко-
мара і О.В.  Сухобокова (Комар, Сухобо-
ков 2000). Спільною рисою усіх наведених 
праць є узагальнене датування салтівських 
клинків другою пол. VІІІ – Х ст. Оскільки 
надійної хронологічної системи датуван-
ня салтівських старожитностей поки що 
не створено у нашій праці виокремлюють-

ся тільки відносні найпізніші індикатори 
елементів клинкової зброї з довгим клин-
ком, що походять з могильників Верхнього 
Подонців’я. У попередній роботі ми аргу-
ментували типолого-технологічні власти-
вості зброї сер. VІІІ – поч. ІХ ст. (Голубєв, 
Голубєва 2012) інтерес представляє зброя 
наступного хронологічного етапу з трапе-
цієподібним руків’ям та окремі перехідні 
взірці, які і використані нами у якості дже-
рел: шабля з п. 254 Червоної Гірки (Аксе-
нов, Михеев 2009, с.  389, рис. 3, 14 – 18); 
шабля з Верхньосалтівського катакомб-
ного могильника з розкопок Покровсько-
го 1901-1902 рр. (Покровский 1905, с. 482, 
таб.  ХХ, 1); шабля з кат. 1 Верхньосалтів-
ського катакомбного могильника розкопок 
Бабенко 1911 р. (Бабенко 1914, с. 448, 449; 
Zakharow, Arendt 1935, s. 50, abb. 6; 7; 8; 9; 
tab. ІІ); шабля з кат. 99, п. 1 Верхньосалтів-
ського катакомбного могильника ВСМ-ІV 
розкопок Аксьонова (Аксенов 2010, с. 114, 
118, рис. 2, 1, 18 – 21); шабля з п. 2 та па-
лаш з п.  4 кремаційного могильника біля 
селища Мохнач-Т (Колода 2015, с. 103, 104, 
106  – 108, рис. 3, 7; 5, 2, 4, 5, 12); шабля з 
кремаційного комплексу могильника Баб-
чанка (Голубєва 2014, рис. 1.3.17; 1.3.32).

Взірці зброї, що досліджується, є кон-
структивно складними виробами – шта-
ба, напускна хрестовина, деталі руків’я 
(його верхів’я та шипи) та елементи пі-
хов  – манжети, оковки лопатей, скоби та 
стакан. Доцільно розглядати кожну деталь 
окремо, оскільки еволюційні зміни у них 
могли протікати асинхронно. Для салтів-
ських шабель характерною є мала кривиз-
на клинків. У результаті корозії або риту-

А.М. Голубєв
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ального пошкодження зброї з поховань не 
завжди можливо встановити реальну кри-
визну клинка, що не завжди дозволяє від-
окремити шаблі від палашів. Спільним для 
обох різновидів зброї є викривлення ефесу 
у цілому за допомогою спеціальної обойми 
котра розташована між клинком та хресто-
виною. Таким чином найбільш хронологіч-
но рухливими деталями зброї є елементи 
ефесу та піхов.

На теперішній час виділяється два типа 
салтівських ромбоподібних у плані хресто-
вин клинкової зброї сер. VІІІ – поч. ІХ ст. –  
з дископодібними закінченнями кінців та 
без таких (Крыганов 1987, с. 72,73; Голу-
бєв, Голубєва 2012, с. 48 – 50). Характерною 
рисою усіх салтівських клинків з паяними 
хрестовинами, що мають дископодібні за-
кінчення є відсутність металевих шипів на 
загнутому у бік леза прямокутному руків’ї 
та відсутність довгого шипа у металево-
го верхів’я. Однак деякі ефеси таких ша-
бель (рис. 1, 1, 2) мають перехідні форми 
руків’їв та їх верхівок. Так шабля з п.  254 
Червоної Гірки має срібне п’ятикутне 
верхів’я руків’я трапецієподібної фор-
ми (рис. 1, 1). Шабля з Верхнього Салтова 
розкопок 1901-1902  рр. Покровського має 
також срібну молотоподібну (з відрос-
тком) верхівку руків’я прямокутної форми 
(рис. 1, 2). За умови однотипних хрестовин 
типи верхівок відрізняються не тільки у 
плані але і у перетині. У першої шаблі за-
гнуте руків’я розширювалося від верхів’я 
до хрестовини. У другої – воно було за-
гнуте прямокутне. Продовження еволюції 
ефесу можна спостерігати на шаблях котрі 
мають вже не дископодібні, а кулеподібні 
закінчення кінців (рис. 1, 3 – 5, 7). Ці хрес-
товини також спаяні з декількох деталей, 
мають аплікацію у центрі у вигляді ромба, 
у плані кулі нагадують диски; загнуті у бік 
леза трапецієподібні руків’я мають верхів’я 
з відростком (грушеподібні), стакан піхов 
таких шабель теж має трапецієподібну 
форму. Тільки руків’я шабель з кулепо-
дібними закінченнями кінців у хрестовин 
мають срібні (рис. 1, 3), бронзові (рис. 1, 4) 
або залізні (рис. 1, 5, 7) шипи. У даних хрес-
товин уперше спостерігається вигин їх кін-
ців у бік клинка (С-подібність) (рис. 1, 7). 
С-подібність хрестовин також є індикато-
ром і найпізніших зразків клинкової зброї 
з другим типом хрестовин (рис. 1, 6).

На салтівському матеріалі також мож-
ливо простежити зміну конфігурації лопа-
тей горизонтальної системи підвішування 
зброї до поясу у часі за металевими обойма-
ми. Принципових змін не спостерігається. 
Вони радше носять естетичний характер 
– зміна моди. Обойми виготовлено з залі-
за, рідше бронзи та срібла. Однакові лопаті 
присутні у комплектах клинків з обома ти-
пами хрестовин. Ранні салтівські екземп-
ляри залізні, подвійно Р-подібні (рис. 2, 1). 
Розповсюджені вони як у регіоні Подонців’я 
(Свистун, 2012; Колода 2012), так і за його 
межами (Саханев 1914, таб. ІV, 19). Оче-
видно їхніми прототипами були Р-подібні 
обойми лопатей попереднього часу – дру-
гої пол. VII – поч. VIII ст. Р-подібна подвій-
ність конфігурації, скоріш за все, виникла 
за потреби відступу лопаті від гирла піхов. 
Варіантом даних обойм скоб є наявність 
декоративного шипа (рис. 2, 2). Надалі ця 
форма змінюється шляхом видовження 
внутрішніх кутів на зовні (рис. 2, 3), яка у 
свою чергу з часом стає трикутною у двох 
варіантах – з шипами (рис. 2, 4) та без них 
(рис. 2, 5); потім спостерігається ліквідація 
тупого кута трикутника (рис. 2, 6) та пере-
хід форми у С-подібну у двох варіантах – з 
шипами (рис. 2, 7) та без них (рис. 2, 8, 9).

Враховуючи те, що матеріальна куль-
тура носіїв салтово-маяцької культури у 
Верхньому Подонців’ї єдина для усіх по-
ховально-обрядових груп населення, стає 
можливим повне порівняння одноманіт-
них зразків клинкової зброї з кремацій 
та інгумацій. У кремаційних похованнях 
металеві деталі зброї за рахунок окалини 
зберігаються майже у первинному вигляді. 
У тілопокладеннях стан збереженості за-
лізних частин найчастіше у дуже поганому 
стані, але у деяких випадках зберігаються 
органічні матеріали з металевими дета-
лями in situ. Так знахідка шаблі В.С.  Ак-
сьоновим у кат. 99 ВСМ-IV (рис. 1, 4), що 
знаходилася у піхвах, дозволила з’ясувати 
систему кріплення ременів портупеї до ло-
патей піхов (рис.  2, 9), котрі мають спеці-
альну, але дуже заіржавлену залізну скобу 
крізь котру пропускався ремінь портупеї. Її 
конфігурація та спосіб кріплення до лопаті 
стає повністю зрозумілим при порівнян-
ні зі скобами, що виявлені у кремаційних 
комплексах (рис. 2, 10 – 14). Відстань між 
шайбами або S-подібними пластинами за-
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клепок та шипами по обидва боки скоб до-
рівнює товщині лопаті, яка вираховується 
за пустим простором П-подібних обойм 
лопатей (рис. 2, 15).

Таким чином, найпізніші салтово- 
маяцькі взірці шабель у Верхньому 
Подонців’ї характеризуються трапецієпо-
дібними вигнутими у бік леза руків’ями 
з шипами для пальців та грушеподіб-

ними верхів’ями, паяними прямими та 
С-подібно вигнутими у бік штаби хресто-
винами з кулеподібним оформленням кін-
цівок, С-подібною формою лопатей піхов 
та їх трапецієподібним стаканом. Найпіз-
ніші взірці зброї з хрестовинами без ку-
леподібних закінчень у хрестовин харак-
теризуються тільки паяними С-подібно 
вигнутими у бік штаби хрестовинами.

A.M. Holubiev

THE MOST RECENT CHRONOLOGICAL INDICATORS  
OF LONG-BLADED WEAPONS DETAILES BELONGING TO  

SALTOV CULTURE OF THE UPPER DONETS BASIN

Тhe most recent chronological indicators of individual details of sabers and broadswords from 
the Upper Donets basin culture are considered in this paper in the system of relative chronology. 
Taking into account that bladed weapons of this time are complex engineered items that comprise 
blade sheet, overlapping cross-guard, side plates of the handle and pommel; sheath with individual 
details (vanes, cuffs, cup), it is feasible to consider each element separately, as evolution changes in 
each of them occurred asynchronously. The common late features of the bladed weapons are: cross-
guards with ball-shaped ends, C-shape of crosses (ends are lowered to the blade), trapezoidal handle 
with studs for the fingers and pear-shaped pommel, trapezoid form of the sheath’s cup, C-shaped 
form of sheath’s vanes used to fasten the sword belt. During comparison of the most well-preserved 
specimen from inhumated and incinerated burial sites the method of fastening sword belt to the 
sheath’s vane is restored.
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Рис. 1. Салтівська клинкова зброя з перехідними та найпізнішими елементами.
1 – Червона Гірка п. 254 (за Аксенов, Михеев 2009); 2 – Верхній Салтів, розкопки 1901-1902 рр. Покровсь-
кого (за Покровський 1905); 3 – Верхній Салтів кат. 1 розкопок Бабенко 1911 р. (за Zakharow, Arendt 1935); 
4 – Верхній Салтів ВСМ-ІV кат. 99 (за Аксенов 2010); 5 – Мохнач-Т п. 1, 6 – Мохнач-Т п. 4 (за Колода 2015); 
7 – Бабчанка (за Голубєва 2014).
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Рис.  2. Еволюційно-типологічний ряд змін форми лопатей піхов та система кріплення портупейного 
ременя.
1 – Тополі; 2, 5 – Суха Гомільша п. 252; 3, 4 – Червона Гірка п. 254; 6 – Суха Гомільша п.175; 7 – Верхній 
Салтів кат. 1 розкопок Бабенко 1911 р.; 8, 10, 11, 15 – Бабчанка; 9 – Верхній Салтів кат. 99; 12 – 14 – Кочеток.  
1 – за Кухаренко 1951; 2, 5, 6 – за Аксенов, Михеев 2006; 3, 4 – за Аксенов, Михеев 2009; 7 – за Zakharow, 
Arendt 1935; 8, 10, 11, 15 – за Голубєва 2014; 9 – за Аксенов 2010; 12 – 14 – за Свистун 2012.


