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АНОТАЦІЯ 

Квітковський В.І.  Будівельна справа салтівського лісостепового 

населення в басейні Сіверського Дінця кінця І тис. н. е. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.04 – археологія. – Інститут 

археології НАН України, Київ, 2018. 

 

Дисертація присвячена комплексному вивченню будівельної справи 

салтівського населення в лісостеповій течії Сіверського Дінця. 

Наукова новизна полягає в тому, що в ній уперше: 

- предметно окреслений сучасний стан джерельної бази та історії 

накопичення знань з обраної теми; 

- проаналізовано природно-кліматичні умови досліджуваного регіону з 

метою з’ясування доступних будівельних матеріалів та можливості їх 

використання при спорудженні житлових, ремісничих та господарських 

будівель окресленого регіону; 

- охарактеризовано знаряддя праці, які могли використовуватися 

салтівськими будівельниками в лісостеповому басейні Сіверського Дінця; 

- систематизовано інформацію про всі залишки жител, ремісничих та 

господарських споруд культури досліджуваної території за показниками їх 

котлованів, конструктивними особливостями стін та даху, особливостями їх 

внутрішнього влаштування; 

- проаналізовано та створено типологію всієї сукупності опалювальних 

пристроїв в житлах за їх конструкцією та місцем розташування в будівлі, 

виділено два підтипи печей-кам’янок; 

- охарактеризовані археологічно зафіксовані елементи внутрішнього 

улаштування котлованів жител, що використовувалися мешканцями; 

- досліджено питання устрою стін та даху салтівських будівель, і в 

залежності від цього подано можливі варіанти їх реконструкції; 
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- створено класифікацію салтівських жител лісостепового 

сіверськодонецького басейну з прив’язкою до певних етнокультурних традицій; 

- охарактеризовані та систематизовані ремісничі та господарські споруди. 

Практичне значення роботи полягає в розширенні сучасних наукових 

знань про будівельну практику салтівського лісостепового населення в басейні 

Сіверського Дінця. Результати дослідження можуть бути використані під час 

написання узагальнюючих наукових робіт, підручників з археології, давньої 

історії України та Східної Європи, а також при викладанні нормативних 

і спеціальних курсів у закладах вищої освіти, створенні музейних експозицій 

(діорам, моделей, натурних реконструкцій), у  науково-просвітницькій та 

пам’яткоохоронній діяльності. 

Джерела, що висвітлюють будівельну справу салтівського населення 

лісостепу, поділяються на дві нерівнозначні групи: писемні та археологічні. 

Суттєвим доповненням до останніх є етнографічні дані. Основним джерелом 

для вивчення салтівського будівництва є здобуті під час розкопок рештки 

житлових, ремісничих та господарських будівель і ям. Їх на 15 поселенських 

пам'ятках салтівської культури лісостепового басейну р. Сіверський Донець 

виявлено 686. Звітна та польова документація експедицій зберігається в 

наукових архівах різних установ. Певним доповненням до цього масиву 

матеріалів є публікації, що належать переважною більшістю авторам розкопок 

пам’яток у другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст. Комплексність 

пропонованого дослідження також спонукала до залучення картографічних 

джерел та відомостей етнографічних джерел народів Кавказу, кочовиків і 

слов’ян. 

Будівельна справа носіїв салтівсько-маяцької культури розглядалася 

дослідниками переважно в узагальнюючих монографіях, на основі аналізу 

житлових та господарських споруд окремих пам’яток. Більш детально, 

порівняно з іншими будівельними залишками, досліджувалися житлові будівлі, 

меншою мірою – господарські, ремісничі споруди та ями. Одиничні праці, 

спеціально присвячені домобудівництву лісостепових пам’яток салтівської 
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культури, базувалися на обмеженій кількості джерел. Це, у свою чергу, 

спричинило формування тематично диференційованої історіографії. Тому було 

зібрано та систематизовано історіографію порушеної теми. 

Історію археологічних досліджень салтівських будівельних споруд було 

розпочато на початку ХХ ст. В.О. Бабенком. Протягом ХХ ст. розкопки 

поселень очолювалися С.А. Семеновим-Зусером, Ю.В. Кухаренком, 

І.П. Костюченком, Д.Т. Березовцем, С.О. Плетньовою, А.Т. Брайчевською, 

А.М. Шовкопляс, В.К. Міхеєвим, Б.А. Шрамком, Ю.В. Буйновим, 

А.В. Кригановим, А.Г. Николаєнком, Г.Є. Афанасьєвим. На сучасному етапі 

дослідження поселень проводились експедиціями під керівництвом 

В.В. Колоди, В.С. Аксьонова, Г.Є. Свистуна та В.І. Квітковського. 

Застосовані в роботі методи дали змогу дослідити особливості цивільного 

будівництва салтівського населення в лісостеповому басейні Сіверського 

Дінця. 

Аналіз природно-географічних умов дозволив з’ясувати, що в 

лісостеповій зоні басейну Сіверського Дінця у достатній кількості були наявні 

основні будівельні матеріали, які використовувалися давніми будівельниками: 

дерево, глина, каміння. Основним будівельним матеріалом було дерево. 

Вивчення будівельних інструментів, знайдених на салтівських пам’ятках 

регіону, дозволяє стверджувати про значний рівень розвитку теслярської та 

столярської справи. Інструменти, що використовувалися в будівництві, 

розподіляються на знаряддя для земляних робіт та деревообробні (теслярські та 

столярські). 

Житлові будівлі, вивчені на досліджуваній території, за рівнем 

заглибленості поділяються на 3 групи: наземні, заглиблені в ґрунт; 

напівназемні. До заглиблених жител належить абсолютна більшість 

досліджених салтівських жител на всіх пам’ятках лісостепової зони 

Сіверського Дінця. Окрему невелику групу утворюють напівназемні будівлі. 

Вони викопані в крутих схилах, а тому мають велику різницю заглибленості 

різних частин котловану. За формою котловани жител лісостепових пам’яток 
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Сіверського Дінця поділяються на круглопланові (круглі, овальні та наближені 

до них); квадратні, рівнобічні; прямокутні (трапецієподібні). Найбільш 

поширеною формою котлованів жител була прямокутна. Житла такої форми є 

панівними і присутні на всіх пам’ятках. Конструкцію входу в котловани жител 

вдалося прослідкувати в третині досліджених споруд. Вони були представлені 

нішами-сходинками за межами котловану, коридорами, сходинками в межах 

котловану та округленнями кутів котловану. 

На салтівських пам’ятках лісостепового басейну Сіверського Дінця 

розміри котлованів жител коливаються від 3 м
2 
до 42 м

2
. Усі котловани жител за 

розмірами поділяються на малі (до 12 м
2
), середні (12-20 м

2
),  великі (від 20 м

2
). 

Розглянуті опалювальні пристрої виявлені в житлах розподіляються на 

вогнища (65%), каміни (2%) та печі (33%). Вогнища поділяються на типи: 1 – 

відкриті вогнища, які розташовані на рівні підлоги або незначно заглиблені в 

неї; 2 – заглиблені (опущені в яму) вогнища; 3 – вогнища, що зведені вище 

рівня підлоги – на останцях. Найчастіше зустрічається округла або овальна 

форма вогнищ. Розміри вогнищ у середньому коливаються від 50 до 100 см у 

діаметрі.  

Печі у залежності від матеріалу, із якого вони створені, поділяються на 

печі-кам'янки, глиняні та комбіновані (з каменю та глини). Більшість 

становлять печі з каменю (72% від усіх печей), які у свою чергу, розділяються 

на два типи: 1 – склепінчасті печі, що створені із рваного каміння різного 

розміру; 2 – печі, зведені з великих кам’яних блоків. Інформації про каміни, 

яких було виявлено лише 3, недостатньо для створення якоїсь типології. 

До елементів внутрішнього влаштування житла також належать: підлога, 

господарські ями, полички, лежанки, ніші, залишки та сліди хатнього начиння. 

В одному випадку можна припускати існування дерев’яної підлоги. 

Господарські ями в житлах розподіляються на 3 типи: припічні, для збереження 

припасів, ями загального побутового призначення. Переважна більшість 

господарських ям пов'язані із житлами квадратної та прямокутної форм. 
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Поширеними елементами інтер’єру були ніші й полиці, внутрішні перегородки, 

рухомі деталі інтер’єру. 

Отримані дані дозволили відтворити процес домобудівництва від 

моменту закладання будівлі до побудови споруди та розібрати дискусійні 

питання щодо конструкції стін та даху салтівських жител. На етапі вибору 

місця та закладання житла могли проводитися обряди, пов’язані із 

жертвоприношеннями. Земляні роботи в ході спорудження житла зводилися до 

створення основної заглибленої частини, яка розміщувалася нижче рівня 

промерзання ґрунту. Основні дії, пов’язані з формуванням зовнішнього та 

внутрішнього вигляду житла, пов’язувалися з теслярськими роботами, 

головним етапом яких було зведення стін та даху. 

Салтівські житлові споруди розподіляються на два конструктивні типи, 

відповідно до наявності чи відсутності стовпових ямок: каркасно-стовпові 

(каркасно-плотові) та безстовпові. Окрім того, могли споруджуватися 

комбіновані стіни. У частині будівель стіни могли виступати за межі 

заглиблених частин, на що вказує ціла низка факторів: фіксація стін поруч із 

котлованом; винесення опалювального пристрою за межі котловану в ніші або 

влаштування його на верхньому краї котловану; опалювальний пристрій, що 

впритул примикає до його материкових стін; розташування господарської ями 

або поглибленого входу в кутку; господарські ями, що виходять за межі 

котловану; система залягання знахідок. 

Конструкція даху салтівських споруд установлюється вкрай гіпотетично. 

Археологічними свідченнями двосхилого даху «на сохах» можна вважати ямки 

від стовпів великого діаметру біля протилежних стін котловану. Залишки від 

потужного центрального стовпа можуть вказувати на застосування шатрового 

даху. За відсутності стовпів конструкцію даху можна передбачати лише 

гіпотетично, спираючись на дані етнографії.  

Досліджені ремісничі споруди представлені як самостійними будівлями, 

так і такими, що суміщали функцію житла й майстерні. Вони характеризуються 

залишками або слідами ремісничих конструкцій: горнів, ямок для встановлення 
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гончарного кругу або інших застосувань. Господарські будівлі за своїм 

функціональним призначенням розподіляються на хліви, літні кухні, для 

збереження припасів, льохи, приміщення загального господарсько-побутового 

призначення. 

Господарські ями, виявлені на поселеннях, як і господарські будівлі, 

розподіляються в залежності від своїх функцій на 3 групи: для збереження 

припасів, льохи, загального призначення. 

 

Ключові слова: житла, господарська споруда, лісостеп, будівництво, 

поселення, салтівсько-маяцька культура, вогнище, піч, стіни, дах, традиції. 

 

ABSTRACT 

Kvitkovsky V.I. “Building in the Saltov forest-steppe population on the 

Siverskyi Donets basin at the end of the 1
st
 millennium AD” – Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in history (Ph.D.) with a specialization in 

07.00.04 “archaeology”. – Institute of Archaeology National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

The thesis is dedicated to the complex research of building of the Saltov 

population in the forest-steppe Siverskyi Donets stream. 

Scientific novelty consists in the fact, that for the first time: 

- the modern status of the source base and history of stored knowledge about 

the selected subject have been described pointedly; 

- natural and climatic conditions of the investigated region have been 

analyzed for the purpose of finding available building materials and the 

opportunity of their use in constructing residential, manufactory and 

household buildings of the mentioned region; 
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- working implements that could be used by the Saltov constructors in the 

forest-steppe basin of the Siverskyi Donets; 

- all remnants of residential, manufactory and household buildings of the 

culture in the researched area have been systematized by the characteristics 

of their dwelling pits, constructive peculiarities of the walls and roofs, and 

special features of their interior accommodation; 

- typology of the whole of heating facilities in dwellings has been created and 

analyzed by their construction and placement in a building, two subtypes of 

stone-paved stove; 

- archaeologically recorded elements in interior accommodation of dwelling 

pits used by the inhabitants have been characterized; 

- the problem of walls and roofs arrangement in the Saltov buildings has been 

investigated, and depending on that possible variants of their reconstruction 

have been offered; 

- classification of the Saltov dwellings of the forest-steppe of the Siverskyi 

Donets basin has been created with reference to certain ethnocultural 

traditions; 

- manufacture and household buildings have been characterized and 

systematized. 

Practical importance of the thesis lies in widening of modern scientific 

knowledges about building practices of the Saltov forest-steppe population in the 

Siverskyi Donets basin. The research results can be used in writing of generalizing 

research papers, manual books on archaeology, ancient history of Ukraine and 

Eastern Europe, and also in standardized and special courses teaching at universities, 

creation of museum expositions (dioramas, models, natural reconstructions), in 

science education, and sites preservation activities. 

The sources, which illustrate building of the Saltov forest-steppe population, 

are divided into two non-equivalent groups: writing and archaeological ones. 

Ethnographic data serve a substantial addition to the latter group. There are few and 
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fragmentary writing sources represented by Arabic historians’ and geographers’ 

references. The main source used for the investigation of the Saltov construction is 

remnants of residential, manufactory and household buildings and pits found during 

the excavations. 686 of these buildings and pits were discovered on 15 settlement 

sites of the Saltov culture located on the forest-steppe basin of Siverskyi Donets river. 

Reporting and field documents of the expedition are kept in the research archives of 

different establishments. The publications serve a certain addition to this data set; in 

their majority, they belong to the authors of the site excavations in the second half of 

the 20
th

 – beginning of the 21
st
 centuries. Complexity of the proposed research also 

led to inclusion of cartographic sources and records of ethnographic sources of the 

Caucasus peoples, nomads and the Slavs. 

Building of the Saltovo-Mayaki culture bearers were considered by the 

researchers predominantly in generalizing monographs on the basis of the analyses of 

residential and household buildings of separate sites. In comparison to other building 

remnants, residential ones were investigated in more details; household and 

manufactory buildings and pits were researched to a lesser extent. Single papers are 

dedicated specially to forest-steppe housebuilding sites of the Saltov culture, and they 

were based on limited amounts of the sources. This, in its turn, led to the formation of 

thematically differentiated historiography. That is why the thesis subject 

historiography has been compiled. 

The history of archaeological investigations of building structures started at the 

beginning of the 20
th

 century by V.A. Babenko. During the 20
th
 century, sites 

excavations were led by S.A. Semenov-Zuser, J.V. Kuharenko, I.P. Kostyuchenko, 

D.T. Berezovets, S.O. Pletnyova, A.T. Braichevska, A.M. Shovkoplyas, V.K. 

Miheev, B.A. Shramko, J.V. Buinov, A.V. Kryganov, A.G. Nikolajenko, G.Y. 

Aphanasyev. At the present time, research of the settlements is made in the 

expeditions led by V.V. Koloda, V.S. Aksyonova, G.Y. Svistun and V.I. Kvitkovsky. 

The methods used in the research work gave an opportunity to investigate the 

special features of civil building of the Saltov population in the forest-steppe basin of 

the Siverskyi Donets. 
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Analysis of natural-geographical conditions allowed to find out that in the 

forest-steppe basin of the Siverskyi Donets, the main building materials used by 

ancient constructors were available in sufficient quantity. Wood, clay and stone were 

used, but the principal building material was wood. 

Investigation of building tools found on the Saltov sites of the region allows to 

claim about the significant level in timbering and joinery development. The 

instruments used in building fall into agricultural implements and woodworking 

(timbering and joinery) tools.  

By the embedment level, residential buildings investigated on the research area 

are divided into 3 groups: ground, in-ground and semi-ground. Vast majority of the 

investigated Saltov dwellings on all sites of the Siverskyi Donets forest-steppe zone 

are referred to in-ground dwellings. Semi-ground dwellings belong to a separate 

small group. They are excavated in stiff slopes, so they have a big difference in 

embedment of various parts of the foundation pit. By the form, dwelling pits of the 

forest-steppe sites on the Siverskyi Donets are divided into round-type (round, oval, 

and the ones that are similar to them); square, equal-sided; rectangular (trapeziform). 

The most popular form of dwelling pits was rectangular. Dwellings of this form are 

famous, and they dominate on all sites. The construction of the entrance to a dwelling 

pit could be discovered in a third of the investigated buildings. They were represented 

by niches-stairs out of a pit, corridors, stairs inside a pit, and rounded angles of a pit. 

On the Saltov sites of the forest-steppe basin of the Siverskyi Donets, the sizes 

of dwelling pits range from 3m
2
 to 42m

2
. By size, all dwelling pits fall into small (up 

to 12m
2
), average (12-20m

2
), and large (from 20m

2
) ones. 

Hearths and stoves were found in dwellings. In total, 129 heating facilities 

were discovered in 119 dwelling buildings. Heating facilities are divided into hearths 

(65%), fireplaces (2%), and stoves (33%). Hearths fall into the following types. 1. – 

Open hearth located on the floor level or slightly sunken into; 2 – embedded (lowered 

into a pit) hearths; 3 – hearths located above a floor level – on buttes. Round or oval 

hearth form is found most of all. On average, hearth sizes range from 50 to 100 cm in 

diameter.  
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Stoves are divided in dependence to the material of which they were made into 

stone-paved, mud, and combined (of stone and clay) ones. The majority is 

represented by stoves made of stone (72% of all stoves), which, in their turn, fall into 

two types – 1. Arched stoves made of rubble stone of different size; 1 – stoves made 

of big stone blocks. There were discovered only 3 fireplaces, so the information about 

them is not enough for creating any typology.  

Interior accommodation of a dwelling also includes floor, household pits, 

shelves, stove ledges, niches, remnants and traces of household equipment. In one 

case, existence of wooden floor can be assumed. Household pits in dwellings are 

divided into 3 types – stove side, for supply preservation, pits for general household 

purposes. The great majority of household pits are related to dwellings of square and 

rectangular forms. Popular interior elements were niches and shelves, inside 

separation walls, movable interior details. 

The received data allowed to recreate the housebuilding process from a 

dwelling foundation to building construction stage. They also provided an 

opportunity to understand argumentative issues relevant to walls and roofs 

construction of the Saltov dwellings. Rituals related to scarification could be held on 

a stage of place selection and dwelling foundation. Ground works during 

housebuilding were limited to the creation of a basic embedded part, which was 

located below the level of soil freezing. Principal acts related to the formation of 

exterior and interior look of a dwelling included timber works; construction of walls 

and roofs was their main stage. 

In relation to presence or absence of pillar pits, the Saltov residential buildings 

fall into two constructive types – frame-pillar (frame-rafter) and non-pillar ones. 

Besides, combined walls could also be constructed. In some buildings, walls could 

extend beyond embedded parts. It points to these several factors: walls fixation near a 

foundation pit; heating facility placement beyond a pit in niches or its installation on 

a high edge of a pit; heating facility adjoined closely to its inland walls; placement of 

a household pit or recessed entrance in a corner; household pits that extend beyond a 

foundation pit; stratification system of artefacts.  
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The roof construction of the Saltov buildings is determined hypothetically. Pits 

from pillars of a large diameter in opposite walls can be considered the 

archaeological evidence of a double-pitched roof on balks. Remnants of a solid 

central pillar can point to the use of a tented roof. If pillars are absent, roof design can 

be hypothetically identified only on the basis of ethnographic data.  

The investigated manufactory buildings are represented by both separate 

buildings and the ones, which combined the functions of a dwelling and a workshop. 

They are characterized by the remainings or traces of manufactory constructions: 

forges, pits for potter’s wheel installation or other facilities. By functional use, 

household buildings are divided into barns, cookhouses, for supply preservation, 

vaults, and buildings of a general utility function.  

Similar to household buildings, household pits found on the settlements fall 

into 3 groups in dependence to their functions: the ones for supply preservation, 

vaults, and the ones of a general purpose. 

Key words: dwellings, household construction, forest-steppe, building, 

settlement, Saltovo-Mayaki culture, hearth, stove, walls, rook, traditions. 
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ВСТУП 
 

 

 

У VІІІ ст. в лісостеповий басейн Сіверського Дінця переселяються носії 

салтівсько-маяцької культури, державної культури великої 

ранньосередньовічної імперії – Хозарського каганату – яка впливала на етнічні 

та політичні процеси на півдні Східної Європи в ранньому середньовіччі. 

У салтівський час означена територія стає місцем взаємодії різних 

етнічних груп (аланів, болгар, угорців, слов’ян) у різних сферах життя, 

впливаючи на формування та розвиток регіональних особливостей культури, у 

тому числі й у сфері будівництва. 

Археологічне вивчення пам’яток салтівсько-маяцької культури в 

лісостеповому басейні Сіверського Дінця тривають вже понад століття. За цей 

час науковці неодноразово звертали увагу на проблеми будівництва. Попри це, 

велика кількість питань цього аспекту матеріальної культури так і залишилася 

нерозкритою, а навколо багатьох тривають дискусії науковців. До сьогодні не 

існує спеціального історико-археологічного дослідження, яке б охоплювало 

досліджені залишки будівель усіх пам’яток сіверськодонецького регіону. Разом 

з тим, подібна робота здатна допомогти висвітлити більш повно питання 

господарського та побутового життя носіїв салтівсько-маяцької культури 

лісостепової зони. 

За останню чверть століття на багатьох поселенських пам’ятках 

лісостепового басейну Сіверського Дінця були проведені систематичні 

масштабні археологічні розкопки, у результаті яких були виявлені сотні добре 

задокументованих та описаних залишків житлових та господарських споруд. 

Це, у свою чергу, дає змогу по-новому поглянути на деякі дискусійні питання 

салтівського цивільного будівництва. 

Наразі сукупність відомостей про будівельні рештки салтівської 

культури в лісостеповій течії Сіверського Дінця дозволяє створити не лише 
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уявлення про цивільну архітектуру, а й робить можливим реконструювати 

сам процес спорудження будівель, визначити інструментарій та 

сировинну базу, яку використовували давні майстри. 

Окремою проблемою сучасного дослідження салтівської будівельної 

справи є тематична диспропорція історіографії, що зосереджена насамперед на 

житлових комплексах, у той час як ремісничі та побутово-господарські споруди 

розглянуті дуже фрагментарно. Усе це визначає актуальність теми роботи 

щодо вирішення згаданих проблем саме у формі монографічного історико-

археологічного дослідження, яке підбиває підсумки понад сторічного періоду 

наукового вивчення будівельних решток салтівсько-маяцької культури 

зазначеного регіону. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Роботу виконано в межах 

планової теми Відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту 

археології НАН України «Матеріальна основа давньоруської цивілізації: 

історико-археологічна карта» (2012 – 2016 рр.) державний номер реєстрації 

0112U001423 в межах цільової програми наукових досліджень Відділення 

історії, філософії та права НАН України «Політико-правові, соціокультурні та 

цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні». 

Метою цієї роботи є комплексне вивчення будівельної справи носіїв 

салтівської культури лісостепового басейну Сіверського Дінця, що базується на 

розгорнутому комплексному аналізі всіх наявних на сьогодні джерел. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення поставлених завдань: 

1. Опрацювати літературу та архівні джерела з обраної теми. 

2. Охарактеризувати сучасний стан археологічного вивчення будівельної 

справи салтівсько-маяцької культури лісостепового варіанту. 

3. Створити максимально повну джерельну базу будівельних решток 

населення салтівсько-маяцької культури лісостепового басейну р. Сіверський 

Донець. 

4. Спираючись на дані про природно-сировинну базу регіону, визначити 

матеріали та інструментарій давніх будівельників. 
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5. Дослідити особливості домобудування салтівського населення 

лісостепової течії Сіверського Дінця. 

6. Провести аналіз та визначити особливості спорудження господарських 

та ремісничих будівель, створити їх класифікацію. 

7. На підставі отриманих даних створити реконструкцію будівельного 

процесу салтівського населення лісостепової течії Сіверського Дінця. 

Об'єктом дослідження постає матеріальна культура салтівського 

населення на території лісостепового басейну Сіверського Дінця. 

Предметом дослідження є будівельна справа населення 

салтівсько-маяцької культури лісостепового басейну Сіверського Дінця VIII – 

Х ст. 

Поставлені мета та завдання роботи визначили методичну основу 

дослідження, яка ґрунтується на базовому принципі історизму. Використано 

системний метод для вивчення та аналізу історії археологічних досліджень та 

історіографії порушеного питання. Для систематизації, опрацювання 

археологічного матеріалу використовувалися картографічний, статистичний, 

типологічний та метод моделювання. Для встановлення спільних та особливих 

рис у питаннях вивчення будівельних залишків з різних пам’яток використано 

порівняльний метод. Задля з’ясування відносного датування різних будівель на 

пам’ятках застосовано стратиграфічний метод. В окремих випадках були 

залучені дані міждисциплінарних досліджень (палеоекологічні реконструкції, 

антракологічні визначення). 

Наукова новизна полягає в тому, що в роботі вперше: 

- предметно окреслений стан джерельної бази, накопиченої за роки 

дослідження салтівських пам’яток у лісостеповому басейні Сіверського Дінця, 

та історії накопичення знань з обраної теми; 

- охарактеризовано знаряддя праці, які могли використовуватися 

салтівськими будівельниками в лісостеповому басейні Сіверського Дінця; 

- систематизовано всі залишки жител, ремісничих та господарських 

споруд культури досліджуваної території за показниками їх котлованів, 
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конструктивними особливостями стін та даху, особливостями їх внутрішнього 

влаштування; 

- проаналізовано та створено типологію всієї сукупності опалювальних 

пристроїв в житлах за їх конструкцією та місцем розташування в будівлі, 

виділено два підтипи печей-кам’янок; 

- охарактеризовані археологічно зафіксовані елементи внутрішнього 

улаштування котлованів жител, що використовувалися мешканцями; 

- досліджено питання устрою стін та даху салтівських будівель, й у 

залежності від цього подано можливі варіанти їх реконструкції; 

- створено класифікацію салтівських жител лісостепового 

сіверськодонецького басейну з прив’язкою до певних етнокультурних традицій; 

- охарактеризовані та систематизовані ремісничі та господарські споруди. 

Хронологічні межі визначаються з другої чверті VIII до першої третини 

Х ст., тобто загальними межами існування салтівсько-маяцької культури на 

території лісостепового басейну Сіверського Дінця. 

Джерельну базу дослідження складають 686 об’єктів – решток житлових 

та господарських споруд, досліджених на 15 поселенських пам'ятках 

салтівсько-маяцької культури лісостепового басейну р. Сіверський Донець 

(табл. 1). 

Звітна та польова документація, дотична до вивчення будівельних 

решток, міститься в наукових архівах ІА НАН України та Науково-дослідної 

археологічної лабораторії ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Для уточнення 

атрибуції деяких будівельних комплексів були опрацьовані колекції 

археологічних матеріалів, видобутих під час розкопок поселень, що 

зберігаються у фондосховищах Харківського історичного музею 

імені М.Ф. Сумцова, Музею археології ХНУ імені В.Н. Каразіна, Науково-

дослідної археологічної лабораторії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Чугуївського 

художньо-меморіального музею імені І.Є. Рєпіна. Певним доповненням до 

цього масиву матеріалів є публікації, що належать переважною більшістю 

авторам розкопок пам’яток. 



21 

 

У роботі були використані дані арабських писемних джерел, які описують 

будівлі міст Хозарського Каганату. Комплексність пропонованого дослідження 

також спонукала до залучення даних етнографічних джерел щодо народів 

Кавказу, кочовиків та слов’ян. 

Територіальні межі дослідження визначаються ареалом поширення 

пам’яток салтівсько-маяцької культури в лісостеповому басейні р. Сіверський 

Донець та її допливів, в адміністративних межах Харківської області України, а 

також Бєлгородської області Російської Федерації. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути використані під час написання узагальнюючих наукових робіт, 

підручників з археології, давньої історії України та Східної Європи, а 

також при викладанні нормативних і спеціальних курсів у закладах вищої 

освіти, створенні музейних експозицій (діорам, моделей, натурних 

реконструкцій), в науково-просвітницькій та пам’яткоохоронній діяльності. 

Особистий внесок дисертанта. У статті «Матеріали з землеробства 

жителів поселення П’ятницьке-І» [Квітковський, 2011б, с. 122-129] у 

співавторстві з к.і.н. Горбаненко С.А. та д.б.н. Пашкевич Г.А, автору належить 

описання історії археологічного вивчення селища П’ятницьке-І, характеристика 

споруд, пов’язаних із сільським господарством, та інструментарію, що 

використовувався як для обробки землі, так і для копання ям та котлованів 

будівель. 

Апробація результатів дисертації відбулася у вигляді доповідей на 

засіданнях Відділу давньоруської та середньовічної археології ІА НАН 

України, на таких наукових конференціях: Міжнародній конференції 

«Краєзнавство і учитель» (Харків, 2007 р.); VІ Міжнародній студентській 

археологічна конф. «Середньовічні старожитності Центрально-Східної 

Європи». (Чернігів, 2007 р.), Міжнародній конференції «Одинадцяті 

Слобожанські читання» (Харків, 2007 р.); Міжнародній конференції «Славяно-

русские древности Днепровского Левобережья» (Курськ, 2007 р.); Міжнародній 

конференції «Восточнославянский мир Днепро-Донского междуречья и 
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кочевники южно-русских степей в эпоху раннего средневековья» (Вороніж, 

2008 р.); VІ Міжнародній конференції «Проблемы истории и археологии 

Украины» (Харьков, 2008 г.); Міжнародній конференціїя присвяченої 20-річчю 

музею заповідника «Дивногорье» (хутір Дівногор’є, 2011 р.); VIІІ Міжнародній 

науковій конференції «Проблемы истории и археологии Украины» (Харків, 

2012 р.); Міжрегіональній конференциії «Археология восточноевропейской 

лесостепи: поиски, находки, проблемы» (Липецьк, 2013 р.); Міжнародій 

науковій конференції «VIII Дриновські читання» (Харків, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, образование, культура» 

(Комрат, 2017 р.).  

Публікації. Основні результати досліджень викладено у п’ятнадцяти 

наукових працях. Із них 5 – у наукових фахових виданнях, 3 – у закордонних 

виданнях. Решта праць оприлюднена у збірках наукових статей та матеріалах 

конференцій. 

Структура дисертації обумовлена її змістом, окресленою метою і 

завданнями. Дисертація складається з анотації (14 стор.), вступу, чотирьох 

розділів (12 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури 

(51 позиція архівних матеріалів, 248 позицій літератури), двох додатків 

(Додатка А (13 стор. таблиць), Додатка Б (110 стор. альбом ілюстрацій). 

Загальний обсяг рукопису становить 352 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА  

 

 

 

1.1. Стан наукового дослідження проблеми 

 

Накопичення наукових знань стосовно будівельної справи населення 

салтівсько-маяцької культури в лісостеповому басейні Сіверського Дінця 

триває понад століття з моменту початку археологічного дослідження поселень 

цієї культури. Характер даних, що був отриманий за цей період, доволі 

різноманітний. Обсяг матеріалів, якими оперували дослідники на різних етапах 

вивчення будівельної справи салтівського населення, суттєво різнився. Тож 

історія накопичення знань та зміна уявлень науковців про цей важливий аспект 

матеріальної культури цілком заслуговує на окреме висвітлення. 

1.1.1. Історія археологічного вивчення салтівських поселень у 

лісостеповому басейні Сіверського Дінця. Накопичення джерельної бази з 

вивчення будівельної справи салтівського населення лісостепової течії 

Сіверського Дінця відбувалося в процесі археологічного вивчення 

поселенських пам’яток цієї культури. На сьогодні на лісостепових пам’ятках 

басейну Сіверського Дінця були виявлені залишки 121 житла, 82 господарські 

споруди, 6 ремісничих майстерень та декілька сотень господарських ям 

різноманітного призначення (табл. 1). 

Уперше рештки будівель салтівської культури в лісостеповому басейні 

Сіверського Дінця було виявлено В.О. Бабенком на Верхньосалтівському 

городищі в 1913 р. Ним була розкопана заглиблена споруда з розмірами 5×4 

аршини та завглибшки 1,5 аршини, стіни якої були викладені із каменю. 

В.О. Бабенко визначив її як гончарну майстерню із гончарною піччю, у якій 

було знайдено 7 великих амфор грецького типу [Бабенко, 1914, с. 467-470]. 

Утім, І.І. Ляпушкін у своїй праці 1958 р. переконливо довів, що автор розкопок 
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неправильно інтерпретував знайдену ним будівлю, яка являє собою якесь 

заглиблене приміщення із господарською ямою-льохом. Більш точно визначити 

призначення цієї споруди неможливо, тому що розкопані об’єкти не були 

належним чином задокументовані та описані [Ляпушкин, 1958а, с. 103].  

Після Жовтневого перевороту й до другої половини 40-х років ХХ ст. 

поселенські пам’ятки салтівсько-маяцької культури в лісостеповій течії 

Сіверського Дінця розкопками не досліджувалися. Лише в 1946 – 1948 рр., 

комплексна експедиція Харківскього університету під керівництвом 

С.А. Семенова-Зусера відновила роботи на Верхньосалтівському комплексі. 

[Семенов-Зусер, 1946 – 1948]. Під час робіт на городищі та прилеглому селищі 

«Б» було досліджено 2 житла прямокутної форми із відкритими вогнищами та 

частково розкрита 1 господарська споруда [Колода, 2000, с. 41; Шрамко, 1962, 

с. 269]. 

Майже в той же час, у 1949 році під час дослідження Новопокровського 

селища Ю.В. Кухаренком була розкопана велика майже наземна будівля із 

глинобитною піччю практично в її центрі. Стіни цієї будівлі, скоріш за все, 

мали жердяний каркас, обмазаний глиною [Кухаренко, 1952, с. 43-46]. Слід 

відзначити, що дослідник помилково відносив ці матеріали, як і речі із 

синхронного кремаційного могильника, не до хозарського часу, а до культури 

«полів поховань, що відображено в публікації [Кухаренко, 1952, с. 43-46]. 

У 1951 р. невеликі охоронні роботи на селищі в околицях Вовчанського 

городища провів І.П. Костюченко, під час яких, на схилі яру була досліджена 

«землянка без вогнища», що була вирубана в материковій скелі на схилі гори 

[Костюченко, 1951, с. 4]. Про залишки ще чотирьох будівель, що були виявлені 

цією експедицією на цьому селищі та які були зруйновані будівництвом пише 

Н.Т. Євстропов [Евстропов, 1958, с. 204-205]. Щоправда, будь яких креслень 

або ж описів цих комплексів не збереглося. 

Значні результати щодо виявлення будівельних залишків салтівського 

часу принесли роботи наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років. 
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Під час проведення рятувальних розкопок у районі будівництва 

Червонооскольського водосховища у 1956-1957 рр. Д.Т. Березовцем 

досліджувалося салтівське поселення Жовтневе. У результаті цих робіт було 

вивчено 9 жител та 1 господарська споруда салтівської культури [Березовец, 

1956 с. 5-7, 1957, с. 3-13]. Пізніше цей матеріал був опублікований 

О.В. Пархоменко [Пархоменко, 1985, с. 84-95]. Усі виявлені споруди були 

стаціонарними, з заглибленими в ґрунт котлованами. Їх характерною 

особливістю була наявність печей у кутах котлованів, що дозволило досліднику 

припустити вплив слов’ян на домобудування салтівської культури [Березовец, 

1957, с. 17-18]. 

У 1957 році С.О. Плетньова розпочинає багаторічні дослідження широко 

відомого Дмитрівського археологічного комплексу на р. Короча (права притока 

Сіверського Дінця) в Бєлгородській області РФ. Упродовж 11 сезонів з 1957 по 

1973 р. на території городища та двох селищ навколо нього були досліджені 21 

житло різних конструкцій, 2 гончарні майстерні, 10 споруд побутово-

господарського призначення та велика кількість господарських ям. В одному із 

жител було вчинено поховання людини. Усі ці матеріали були опубліковані 

автором розкопок в окремій монографії, присвяченій цьому археологічному 

комплексу [Плетнёва, 1989, с. 10-57]. 

Майже одночасно із початком робіт С.О. Плетньової поновлюються 

роботи на Верхньосалтівському комплексі та в його окрузі. Протягом 1959-

1961 рр. Кочетокська новобудівна експедиція, під загальним керівництвом 

Д.Т. Березовця, досліджує городище, посад навколо нього, катакомбний 

могильник, а також Нетайлівський могильник та поселення, що розташовані на 

протилежному, лівому березі Сіверського Дінця навпроти городища. Роботи на 

окремих ділянках проводилися різними дослідниками [Березовец, 1961, с. 1-6]. 

Під час робіт Р.І. Ветштейн були розкопані 4 житлові та 1 господарська споруда 

на городищі. Дві розкопані будівлі були визначені як наземні із кам’яними 

стінами [Іченська, 1980, с. 105-106]. Відзначимо, що споруди подібної 

конструкції на території лісостепового басейну Сіверського Дінця більше ніде 
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зафіксовані не були. Наведені описання та креслення цих будівель, а також 

якість місцевого каміння залишають сумніви в правильній інтерпретації цих 

об’єктів, про що більш детально йтиметься в третьому розділі цієї роботи. 

Пізніше результати робіт на городищі були опубліковані О.В. Іченською [1980, 

с. 105-108]. 

На посаді городища – селищі «А» – під керівництвом А.Т. Брайчевської 

були досліджені 7 заглиблених жител салтівсько-маяцької культури та 

приміщення для збереження продуктових припасів [Сміленко, 1971, с. 148-156]. 

На лівобережному Нетайлівському селищі працювала А.М. Шовкопляс. 

За два сезони – 1960-1961 рр. нею були повністю або частково досліджені 10 

ранньосередньовічних споруд, які дослідниця називає житлами [Шовкопляс, 

1961, с. 2-5]. Разом з тим, віднесення деяких споруд до жител викликає сумнів. 

У звіті за 1960-1961 рр. міститься неповний опис декількох будівель, а їх 

креслення зовсім відсутні. Опис споруд, що містяться в щоденнику дослідниці 

[Шовкопляс, 1960, 1961б], а також загальний план розкопу поселення 1960-

1961 рр., знайдений серед польової документації Кочетокської експедиції, 

дають підстави стверджувати, що житлами є лише 6 споруд – житла 1-3, 5-7. 

«Житло 4», яке не було досліджене повністю, може бути віднесено до житла, 

але зі значними сумнівами. «Житло 8» (за звітом) не має опалювального 

пристрою та, ймовірно, є господарською будівлею. Житла 9, 10 (за звітом) не 

були досліджені до кінця, й ніяких достовірних відомостей про них немає, тому 

відносити їх до будь-якої категорії можна лише гіпотетично. Відзначимо, що 

частина матеріалів з розкопок Нетайлівського селища значно пізніше була 

опублікована харківською дослідницею Н.В. Черніговою [Чернігова, 1998, 

с. 52-58]. 

У 1960-х роках масштабні археологічні роботи на Верхньому та 

Середньому Донці проводив В.К. Міхеєв. Саме з його ім’ям пов’язано 

багаторічне (1969, 1973-1982 рр.) дослідження Сухогомоілшанського 

археологічного комплексу (городище, селище та прилеглий до них кремаційний 

могильник) салтівсько-маяцької культури [Михеев, 1985, с. 6]. Під час робіт на 
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поселенні були розкриті 3 однокамерних житла з печами та вогнищами. На 

поселенні, окрім салтівського матеріалу, також була виявлена кераміка 

пеньківської культури [Михеев, 1985, с. 8]. Ці комплекси були частково 

опубліковані в монографії автора досліджень [Михеев, 1985, с. 8, рис. 4, 6-12]. 

У зазначеній публікації 1985 року В.К. Міхеєв помилково відніс до салтівських 

7 жител зазначеної пам’ятки й опублікував їх креслення [Михеев, 1985, с. 8, 

рис. 4, 7-10]. Аналіз звітів розкопок та описання знахідок жител 2-5 (нумерація 

наведена з публікації) показує, що ці житла слід відносити до пеньківської 

археологічної культури, що й було зроблено М.В. Любічевим у його 

кандидатській дисертації, де вони були включені до переліку пеньківських 

жител Сіверськодонецького регіону [Любічев, 1994, Табл. ХVІІ]. 

У 1977 р. під час обстеження місця зруйнованої кремації поблизу 

с. Пʼятницьке, у розрізі зруйнованої дюни, Б.А. Шрамко виявив залишки 

салтівського житла та великої господарської ями [Шрамко, 1983, с. 48-50], що 

поклало початок багаторічному вивченню селища у подальші роки. 

На рубежі 1980-1990-х років поселенські пам’ятки салтівсько-маяцької 

культури досліджували харківські археологи Ю.В. Буйнов, А.В. Криганов та 

В.В. Колода. Під час досліджень багатошарового селища Червоний Шлях, що 

розташоване на сучасному кордоні степу й лісостепу у 1988-1990 рр. 

експедицією під керівництвом Ю.В. Буйнова було досліджено 3 житла та 1 

господарську споруду раннього середньовіччя [Буйнов, 1988, с. 14-15; 1989, 

с. 11]. 

Неподалік Червоного Шляху розкопки салтівського ремісничого центру в 

ур. Роганіна проводив В.В. Колода. У 1989 та 1990 рр. тут були досліджені 2 

невеликих житла, 2 стіни яких були паралельними, а торцеві мали вигляд 

напівовалів [Колода, 1997, с. 56-57]. 

У цей же час 2 сезони у 1988 та 1990 рр. роботи на селищі Пʼятницьке-І 

продовжував А.В. Криганов. Ним були уточнені кордони поселення та 

закладені 2 розкопи в різних його частинах. У результаті цих робіт було 

досліджено 2 житла та господарська яма в південній частині, а також 1 житло, 1 
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господарська будівля та більше 2 десятків ям різного призначення в північній 

частині селища [Квитковский, 2011а, с. 14-20]. Зауважимо, що дослідник 

інтерпретував опалювальні пристрої в житлах як вогнища обкладені камінням, 

хоча мав у цьому певні сумніви [Крыганов, 1992, с. 120] у той час як подальші 

дослідження засвідчили, що, вірогідніше за все, це сильно зруйновані печі-

кам’янки. 

Гірше ніж пам’ятки Сіверського Дінця вивчені поселення в басейні 

р. Оскіл. У 1970-х – 1990-х роках розвідки та розкопки на пам’ятках верхньої 

течії цієї річки проводив досліднк-краєзнавець А.Г. Николаєнко. На жаль, 

більшість залишків споруд, досліджених ним, досі не введені в науковий обіг. 

Лише останнім часом частково були опубліковані матеріали робіт 

А.Г. Николаєнка на поселенні Ютанівка-2 у 1973, 1976 рр., де було вивчено 7 

заглиблених споруд. Серед них 4 житла, дві сильно зруйновані споруди, які в 

досліджуваних частинах не містили вогнища. Ще одна, також пошкоджена, 

імовірно була залишками гончарної майстерні зі зруйнованим горном 

[Степовой, 2017, с. 45-46]. Пізніше самим автором було опублікована ще одна 

гончарна майстерня [Николаенко, 2001, с. 230-231], та А.З. Вінніковим та 

А.В. Степовим металургійна майстерня [Виннков, 2012, с. 83-87, Рис. 97-102]. 

Археологічні дослідження на Осколі протягом 1981-1984 рр. також 

проводив Г.Є. Афанасьев. Ним вивчався Ютанівський археологічний комплекс 

(городище, селище, катакомбний могильник). На території ютанівського 

селища, що прилягає до городища, було вивчено 14 житлово-господарських 

споруд [Афанасьев, 1987, рис. 23]. Серед них 4 будівлі містили вогнища й 

можуть бути віднесені до жител. У двох випадках будівлі (10, 13 та 11, 12) були 

поєднані між собою й складали єдиний комплекс. Матеріали цих робіт були 

частково опубліковані автором розкопок в монографічному дослідженні 

лісостепового варіанту салтівсько-маяцької культури [Афанасьев, 1987, с. 38-

74]. 

На сьогодні найбільш масштабні роботи на салтівських поселенських 

пам’ятках в лісостеповому басейні Сіверського Дінця провела Середньовічна 
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експедиція Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди під керівництвом В.В. Колоди. З середини 1990-х років по 

сьогоднішній день експедицією були досліджені житлові та господарські 

комплекси на Верхньосалтівському, Вовчанському, Мохначанському, 

Коробчанському комплексах, селищах Мохнач-П та Пʼятницьке-І. Досліджені 

об’єкти складають третину від усіх досліджених салтівських споруд в регіоні за 

всі часи (табл. 1). 

У 1994-1995 рр. Середньовічна експедиція під керівництвом В.В. Колоди 

проводила дослідження на Вовчанському городищі, під час яких між середнім 

та зовнішнім валом були вивчені залишки 9 господарських будівель глибиною 

до 2 м та площею до 16 м
2
 кожне. Більшість зазначених будівель була сильно 

пошкоджена господарською діяльністю. Вони не можуть бути впевнено 

віднесені до житлових чи господарських. На думку дослідника, це були саме 

господарські приміщення, у яких зберігався продуктовий запас захисників 

городища [Колода, 2004, с. 269]. 

У 1996-1998 рр. В.В. Колодою були продовжені дослідження 

Верхньосалтівського комплексу. Поряд із дослідженням городища та 

катакомбного могильника, були проведені роботи на селищі «А» навколо 

городища, де були вивчені ще 5 салтівських жител різної конструкції [Колода, 

2000, с. 41], теплий хлів [Колода, с. 2005, с. 161-163], господарська споруда 

загального призначення [Колода, 1997, с. 14] та велика кількість господарських 

ям. 

У 1998 р. у складі Середньовічної експедиції діяв загін студентів 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під керівництвом 

Н.В. Чернігової, який проводив дослідження городища. У наступні роки, з 1999 

по 2001 рр., дослідниця продовжувала роботи на городищі самостійно. У їх 

результаті неподалік від валів у площі городища були досліджені 2 житла, 1 

господарська споруда та господарські ями різного призначення [Колода, 1998, 

с. 4; Чернигова, 1999, с. 3-4; 2000, с. 5; 2001, с. 2-3]. 
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Таким чином, за всі роки дослідження різними вченими на 

Верхньосалтівському комплексі було досліджено 19 жител та 7 господарських 

споруд (табл. 1). 

З 1999 р. Середньовічна експедиція Харківського національного 

педагогічного університету розпочинає багаторічні дослідження городища 

Мохнач, що тривають до сьогодні. За 11 польових сезонів на дворищі городища 

було досліджено 7300 м
2 

площі та більш ніж 150 житлових та господарських 

комплексів. Серед них 23 житла, 1 гончарна майстерня із горном, 2 теплих 

хліви, 3 приміщення для зберігання припасів, 5 господарських споруд, 5 

відкритих вогнищ та «літніх кухонь», 23 ями для збереження припасів, 10 

льохів та кілька десятків господарських ям [Колода, 2017, с. 237]. Житла 

городища представлені різноманітними формами та конструкціями. Частково ці 

матеріали були опубліковані автором розкопок у монографіях, статтях та інших 

публікаціях [Колода, 2002, с. 69-78; 2003, с. 74-81; 2005б, с. 216-233; 2009в, 

с. 146-149; 2010а, с. 149-163; 2011а, 91-97; 2013а, с. 338-339; 2012-2013, 105-

114; 2016а, с. 183-184; 2017б, с. 237-248]. На сьогодні городище Мохнач є 

найбільш розкопаним поселенням та репрезентативним у плані виявлених 

будівельних об’єктів серед усіх пам’яток лісостепового басейну Сіверського 

Дінця. 

У 3,5 км північніше городища Мохнач протягом декількох сезонів 

експедиція Харківського національного педагогічного університету (2009, 2011 

та 2014 рр.) проводила дослідження ремісничого центру салтівської культури – 

селища Мохнач-П. На його території вдалося виявити й вивчити 38 салтівських 

комплексів, серед них залишки 4 жител, 4 господарських будівель, 3 «літні 

кухні» 3 льохи та 1 будівлю для зберігання продуктових запасів. Керівник 

розкопок В.В. Колода вбачає в розміщені зазначених комплексів садибне 

планування на поселенні й виділяє 4 садибні комплекси в межах розкопаних 

квадратів [Колода. 2016б, с. 52]. 

Протягом 2003 – 2007 рр. силами експедиції досліджувалося городище та 

селище в Коробових (іноді в літературі подається як Коропових) Хуторах. У 
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різних частинах великого поселення, що прилягає до городища, було розкопано 

8 жител та стільки ж господарських споруд, велику кількість господарських ям. 

Після невеликих робіт, що проводив у 2005 р. В.К. Міхеєв [Квитковский, 

2011а, с. 17], Середньовічна експедиція Харківського національного 

педагогічного університету у 2008 р. відновила роботи на селищі Пʼятницьке-І. 

З 2009 року дослідником пам’ятки став автор цієї роботи, який проводив 

розкопки поселення протягом 2009-2012, 2014 та 2016 рр. За цей час в різних 

частинах пам’ятки було досліджено 6 заглиблених та 1 наземне житло, 10 

господарських споруд та близько 50 ям різноманітного призначення. Загальна 

кількість виявлених археологічних об’єктів за всі роки робіт на поселенні 

склала 10 жител, залишки 3 споруд для зберігання припасів, 4 господарські 

споруди загального призначення, 1 літня кухня, 2 великі заглиблені льохи та 

більше 60 господарських ям. 

Невеликі роботи на поселенні Нетайлівка-2 проводили археологи 

Харківської академії культури, Харківського історичного музею та 

Міжнародного Соломонова університету – О.О. Тортіка, В.С. Аксьонов та 

В.К. Міхеєв. Поселення прилягало до інгумаційного могильника та, скоріш за 

все, було частиною селища, яке досліджувалося Кочетокською експедицією в 

1960-1961 рр. Протягом 2003-2005 рр. зазначені дослідники здійснили рятівні 

роботи на дюнному останці, що руйнувався сучасним кар’єром. На території 

селища були досліджені залишки 4 будівель салтівсько-маяцької культури – 2 

житла [Аксёнов, 2006, с. 66; Колода, 2005в, с. 176-178] та дві господарські 

споруди, серед яких одна була визначена як склад ювеліра [Міхеєв, 2003, с. 17-

20]. 

Ще два житла в лісостеповому басейні Сіверського Дінця були 

досліджені співробітником Чугуївського художньо-меморіального музею 

імені І.Є. Рєпіна Г.Є. Свистуном під час досліджень Чугуївського городища в 

2006-2007 рр. [Свистун, 2009а, с. 269-284]. 

1.1.2. Формування уявлень науковців про будівельну справу 

населення лісостепових пам’яток салтівсько-маяцької культури. Перші 
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публікації залишків житлових та господарських споруд салтівсько-маяцької 

культури припадають ще на початок ХХ ст. та пов’язані із дослідженнями 

епонімних пам’яток культури – Верхньосалтівського та Маяцького комплексів. 

А. І. Мілютіним та Н. Є. Макаренком були опубліковані розкопані ними 

житлові та господарські споруди Маяцького городища та селища [Милютин, 

1909, с. 153-163; Макаренко, 1911, с. 10-48], а В.О. Бабенком були зафіксовані 

та оприлюднені в публікації заглиблені споруди на Верхньосалтівському та 

Вовчанському городищах [Бабенко, 1914, с. 435-480]. 

Варто зазначити, що в перших публікаціях, у яких були представлені 

матеріали про будівельні залишки культури, автори фактично лише 

засвідчували наявність подібного роду комплексів на салтівських поселеннях. 

Причому часто ці матеріали ними неправильно інтерпретувалися, що відзначав 

ще І.І. Ляпушкін [Ляпушкін, 1958, с. 98-108]. 

Уперше салтівські будівлі як самостійний об’єкт матеріальної культури 

з’являються в науковій літературі в 30-і роки ХХ ст. після розкопок, 

проведених М.І. Артамоновим на Середньому Доні [Артамонов, 1940, с. 130-

167]. Дослідник, урахувавши географічні особливості регіонів, уперше виділив 

етнокультурні варіанти салтівсько-маяцької культури – лісостеповий та 

степовий, особливість яких виявлялася в тому числі й у будівельних спорудах 

[Артамонов, 1940, с. 160-163]. 

Дослідники стали безпосередньо цікавитися питаннями походження та 

розвитку будівництва салтівсько-маяцької культури лише в середині ХХ ст., з 

початком активних досліджень поселенських пам’яток культури. Перші роботи, 

присвячені житлам та господарським будівлям, були пов’язані із пам’ятками 

Середнього Дону, які досліджувалися Волго-Донською експедицією 

[Ляпушкин, 1958 а, с. 142-148; Ляпушкин, 1958 б, с. 263-314; Белецкий, 1959, 

с. 40-135]. 

Першу ґрунтовну й узагальнюючу характеристику житлових будівель дав 

І.І. Ляпушкін у своїй фундаментальній праці про салтівсько-маяцьку культуру. 

Він запропонував етнічний розподіл відомих на той час жител згідно з 
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варіантами культури – на аланські та праболгарські. Основні відмінності між 

ними визначалися автором за формою котловану, а також типом і місцем 

розміщення опалювального пристрою. Праболгарськими він вважав округлі 

житла (юрти або юртоподібні споруди) з відкритим вогнищем по центру 

підлоги приміщення. До аланської традиції відносилися прямокутні в плані 

котловани із вогнищами, спорудженими з використанням каменю, що 

розташовані в центрі або біля однієї зі стін будівлі. Причому, на його думку, 

вони близькі до слов'янських жител лісостепової смуги, які від салтівських 

відрізняються наявністю печей зі склепіннями, розташованих в одному з кутів. 

[Ляпушкин, 1958а, с. 142-148]. Слід відзначити, що виділення ознак у будівлях, 

у першу чергу житлах, за якими можна було б віднести їх мешканців до певної 

етнокультурної групи, з тих пір є одним з найбільш дискусійних питань при 

вивченні цього аспекту матеріальної культури. Дискусія з цього приводу триває 

до сьогодні [Красильников, 2001, с. 304-307; Красильникова, 2001, с. 323-333; 

Колода, 2005а, с. 216-233]. 

У наступному томі «Трудов Волго-Донской экспедиции», що вийшов у 

1959 році, В.Д. Белецьким були опубліковані й проаналізовані житла Саркелу – 

Білої Вежі – у якому, поряд із житлами інших періодів існування міста, було 

проаналізовано й салтівські будівлі [Белецкий, 1959, с. 40-135]. Це була перша 

робота, у якій житла салтівсько-маяцької культури стали основним об’єктом 

дослідження. Проаналізувавши 53 житла хозарського періоду, автор розділив їх 

на напівземлянки та наземні – за критерієм заглибленості; та на будівлі із 

стінами на жердяному каркасі, двостовпові та безстовпові – за критерієм 

устрою стін. 

На наявному тоді матеріалі були зроблені перші спроби створити 

типологію жител салтівсько-маяцької культури. Разом з тим, багато питань 

пов’язаних із особливостями будівництва носіїв салтівської культури навіть не 

були поставлені. Автори майже не торкалися питань будівельних матеріалів та 

знарядь праці, конструкції стін та процесу будівництва.  
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По закінченні Другої світової війни, після тривалої перерви 

відновлюються публікації матеріалів про поселенські пам’ятки салтівсько-

маяцької культури з регіону лісостепового басейну Сіверського Дінця. Так, у 

1952 році виходить стаття Ю.В. Кухаренка у якій поряд із матеріалами 

кремаційного могильника було описане салтівське житло із піччю-кам’янкою та 

стінами на жердяному каркасі [Кухаренко, 1952, с. 43-46]. 

Наступний, другий етап у вивченні проблеми будівельної справи 

салтівскої культури починається із 60-х рр. ХХ ст. Він пов’язаний із діяльністю 

відомого вченого салтовознавця С.О. Плетньової та її послідовників. 

У 1962 році в журналі «Советская археология» була опублікована стаття 

дослідниці «О связях алано-болгарских племён Подонья со славянами в VIII-

IX вв.». У ній, на підставі аналізу різних елементів матеріальної культури, у 

тому числі й жител, С.О. Плетньова намагалася довести взаємовплив 

салтівського та слов’янського населення в лісостеповій течії Сіверського Дінця 

та Дону [Плетнева, 1962, с. 83-94]. Автор виділяє види відомих на той період 

салтівських жител, а саме: круглі юрти, наземні житла з тину, обмазані глиною, 

та найбільш поширений тип – напівземлянки, які в основному були квадратної 

або прямокутної форми [Плетнева, 1962, с. 86-89]. У цілому не ставлячи під 

сумнів етнічний розподіл будівель І.І. Ляпушкіна [Ляпушкін, 1958а, с. 142-148], 

вона пропонує пояснювати поширення напівземлянкових жител в Подонні та 

печей на поселеннях верхньої та середньої течії Сіверського Дінця 

проникненням слов’ян на території алано-болгарських племен [Плетнева, 1962, 

с. 91]. У роботі також було висловлено думку про еволюцію салтівських жител 

від юрт до напівземлянок [Плетнева, 1962, с. 89]. 

У 1967 році виходить праця С.О. Плетньової, яка узагальнила вивчення 

салтівсько-маяцької культури на той період. У книзі «От кочевий к городам» 

другий розділ повністю присвячений будівлям на поселеннях салтівсько-

маяцької культури [Плетньова, 1967, с. 51-68]. Проаналізувавши матеріал, 

накопичений на середину 60-х рр. ХХ ст. (у першу чергу з Дмітрівського 

археологічного комплексу та Маяцького городища у лісостеповому басейні 



35 

 

Дону та Правобережного Цимлянського городищ на Нижньому Доні), 

дослідниця запропонувала розгорнуту класифікацію жител салтівської 

культури. При цьому, як підкреслила автор, розглядалися не залишки житлових 

споруд, а безпосередньо самі будівлі, у тому вигляді, у якому вони відновлені 

археологами за матеріалами розкопок.  

Дослідниця розподілила всі відомі на той час житла на 3 групи: юрти, 

напівземлянки та наземні житла. У свою чергу, юрти та напівземлянки були 

розподілені на типи. При цьому С.О. Плетньова особливо підкреслює, що 

форма опалювального пристрою не відіграє суттєвої ролі в цій класифікації, 

оскільки вона дуже проста й однакова на всій території поширення жител 

салтівсько-маяцької культури, – це заглиблені тарілкоподібні вогнища з 

обпаленим дном. Лише там, де спостерігаються зв'язки зі слов'янами або їх 

вплив, можна зустріти житла з печами. 

Дослідниця визначає юрти як характерне житло для кочовиків. До 

першого типу вона відносить юрти не заглиблені в землю або заглиблені не 

більше ніж на 0,2 м. У них виявлені вогнища у вигляді плям обпаленої землі 

або тарілкоподібних заглиблень. Діаметр таких юрт не перевищує, на думку 

С.О. Плетньової, три метри. Серед юрт першого типу трапляються й більш 

складні – двокамерні, площа яких значно більша однокамерних. Юрти другого 

типу заглиблені в ґрунт на 0,3-0,5 м і також поділяються на два види: 

однокамерні та двокамерні. Юрти, заглиблені в землю на 0,5-0,6 м і навіть до 

0,8 м, на думку дослідниці, ближчі до «напівземлянок», і вона їх називає «юрти-

напівземлянки». 

Як зазначає дослідниця, чим більше заглиблена юрта, тим більшу 

схожість набуває вона зі звичайними житлами осілих народів лісостепу – з 

напівземлянками. З юртами їх пов'язує округла форма й розташування вогнища 

в центрі підлоги, що є найбільш давньою і стійкою традицією кочівницького 

дому, яка навіть в стаціонарних житлах-напівземлянках трималася досить 

довго. С.О. Плетньова відмічає, що розташування вогнища в центрі житла є не 

тільки побутовою та господарською доцільністю, а й наслідком релігійного 
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світогляду кочівників, а значить і досить консервативним елементом культури 

[Плетньова, 1967, с. 51-65]. 

Другу групу жител – «напівземлянки» – дослідниця також розглядає з 

позиції змішування двох будівельних традицій – осілої та кочівницької. Осіла 

традиція полягає в спорудженні заглиблених котлованів, а кочівницька – у 

розташуванні вогнища в центрі підлоги. Саме такі споруди С.О. Плетньова 

відносить до першого типу «напівземлянкових» жител. На її думку, вони 

наближаються до стародавнього кочівницького житла – юрти – і завершують 

процес перетворення її з наземної споруди в заглиблену з різноманітним 

дерев'яним облицюванням стін. 

«Напівземлянкові» споруди другого типу, містять вогнища, обкладені 

камінням в одному з кутів або у стіни. Вони відрізняються великими розмірами 

і більшою заглибленістю котлованів. Дослідниця припустила, що це були перші 

кроки кочівників до оволодіння піччю, і ці споруди мало чим відрізняються від 

звичайних заглиблених жител осілого населення. 

Третя група житлових будівель – наземні житла, – серед яких вона також 

виділяє два типи. До першого вона відносить споруди зі стінами з очерету, 

обмазані з обох боків глиною. У них були тарілкоподібні вогнища. На думку 

С.О. Плетньової, це були житла у яких мешкали в теплий період року. До 

другого типу наземних будівель належать споруди на кам'яних цоколях, 

викладених з місцевого рваного каменю. Вогнища в таких будівлях також 

зберігали тарілкоподібну форму [Плетньова, 1967, с. 51-65]. 

На закінчення розгляду житлових будівель у роботі «От кочевий к 

городам» підкреслюється, що, незважаючи на можливість одночасного 

співіснування на низці поселень салтівсько-маяцької культури Подоння і 

Приазов'я споруд різних типів – «напівземлянок», юрт та глинобитних 

будинків, – для окремих зон характерне переважання певних типів будівель: у 

лісостепу – «напівземлянок», в степу – юрт, у приазовських степових 

поселеннях – глинобитних жител. Таким чином, С.О. Плетньова визначила 



37 

 

еволюційний шлях розвитку житла в населення салтівсько-маяцької культури 

«від кочування до осілості» [Плетньова, 1967, с. 51-65]. 

С.О. Плетньова приділила увагу й господарським спорудам, але меншою 

мірою. Так, нею були виділені 4 типи господарських ям, а також види 

господарських споруд за призначенням – льохи, складські приміщення та хліви 

для розміщення худоби. Дослідниця припустила, що на поселеннях існували й 

наземні господарські споруди, які не залишили археологічних слідів 

[Плетньова, 1967, с. 65-68]. Відзначимо, що в цій роботі були вперше 

опубліковані деякі будівельні об’єкти Дмитрієвського городища та селища. 

З таких же типологічних позицій практично без змін розглядає 

С.О. Плетньова житлові споруди салтівської культури в своїй узагальнюючої 

роботі 1981 року. Але в ній вона вже не піднімає питання про еволюційний 

розвиток салтівського житла [Плетнева, 1981, с. 68-69]. 

У 1975 році виходить важлива стаття Л.Г. Нечаєвої присвячена житлам 

кочовиків Півдня Східної Європи в залізному віці [Нечаева, 1975, с. 7-49]. У 

роботі цілком правильно відмічено, що всі заглиблені в землю житла є 

стаціонарними, а їх характер залежить від конкретних географічних умов та від 

впливу тих землеробських племен, господарство яких слугувало для кочовиків 

прикладом осілого життя [Нечаева, 1975, с. 9]. Житла салтівської культури 

розподіляються за формою на округлі, що заглиблені в землю, та прямокутні, 

які бувають заглибленими та наземними [Нечаева, 1975, с. 23]. Форма жител, на 

думку автора, є критерієм етнокультурної атрибуції будівель. Так, усі 

прямокутні та квадратні в плані будівлі нею віднесені до аланських, а житла 

округлої форми визначаються як болгарські [Нечаева, 1975, с. 30]. Л.Г. Нечаєва 

вважає, що різниця в формі споруд виникає внаслідок того, що кожен етнос 

відображає у житлі свою давню модель, яка сягає своїм корінням у давнину 

[Нечаева, 1975, с. 30-31]. Безумовно, погляди Л.Г. Нечаєвої заслуговують на 

увагу, але на наш погляд, характеризувати належність власників жител до 

певної етнічної групи лише за формою котловану навряд можливо. Так, 

розкопки пам’яток Степового Подонеччя показали, що у праболгар наприкінці 
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VIII-X ст. панівними були будівлі квадратної та прямокутної форми із великою 

кількістю печей [Красильников, 2001, с. 304-307]. 

Окрім того, у роботі на підставі археологічного та етнографічного 

матеріалу наводиться реконструкція юрти, наземного та напівземлянкового 

житла. Дослідниця повторює запропоновані С.О. Плетньовою конструкції стін 

та даху, наділяючи юрти ґратчастими стінами із жердин, які були обтягнуті 

повстю або обмазані глиною. Наземні житла будувалися з турлучними стінами, 

які складалися із очеретяного каркасу, обмазаного глиною. Дах таких будинків 

спирався на стовпову конструкцію. У центрі приміщення розташовувалося одне 

або декілька вогнищ. Заглиблені житла, на думку Н.Г. Нечаєвої, мали стовпову 

конструкцію, двоскатний дах, покритий хмизом або землею. Опалювальний 

пристрій був у вигляді різних типів вогнищ у центрі чи куті приміщення. Іноді в 

куті напівземлянки могла розміщуватися піч. Автор припускала, що печі у 

салтівців з’являються під впливом слов’ян [Нечаева, 1975, с. 28-31]. 

Протягом 70-х та початку 80-х років ХХ ст. відбувається подальше 

накопичення та опублікування матеріалів із вивчення салтівського будівництва 

лісостепової течії Сіверського Дінця. 

У 1971 році А.Т. Сміленко, в праці присвяченій селищу «А» 

Верхньосалтівского археологічного комплексу, опублікувала 7 жител 

досліджених Кочетокською експедицією під керівництвом Д.Т. Березовця 

[Сміленко, 1971, с. 148-156.]. У 1983 р. Б.А. Шрамко видав опис розрізу 

зруйнованої дюни на поселенні Пятницьке-І,у якій було досліджено профіль 

житлової споруди [Шрамко, 1983, с. 48–50]. В.К. Міхеєв в окремих публікаціях 

та монографії, присвяченій господарству салтівського Подоння, коротко ввів в 

науковий обіг дані про 7 жител з Сухогомільшанського археологічного 

комплексу, досліджуваного ним протягом 1969-х – 1982-х рр. [Михеев, 1969, 

с. 275-280; 1985, с. 9]. Щоправда, лише три із них можна впевнено відносити до 

салтівської культури, інші – до пеньківської культури. Відзначимо й роботу 

О.В. Пархоменко 1985 р. у якій були опубліковані матеріали дослідження 

поселення Жовтневе, яке вивчалося Оскольскою експедицією під керівництвом 
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Д.Т. Березовця у 1956-1957 рр. Серед іншого були описані 9 жител, 1 

господарська (виробнича) споруда поселення, 10 господарських ям 

[Пархоменко, 1985, с. 84-88]. Автор розділила всі житла поселення на 

двостовпові та безстовпові, використовуючи типологією В.Д. Белецького. Усі 

вони були заглиблені в землю з площею від 9 до 14 м
2
 та з печами в одному з 

кутів. Дослідниця спробувала проаналізувати особливості внутрішньої та 

зовнішньої конструкції споруд та їх опалювальних пристроїв – печей 

[Пархоменко, 1985, с. 84-87].  

Значний внесок у розуміння будівництва салтівської культури 

лісостепової зони внесли матеріали, отримані Радянсько-болгаро-угорською 

експедицією на Маяцькому археологічному комплексі під керівництвом 

С.О. Плетньової. Результати дослідження селища за 1975, 1977-1982 рр. були 

частково опубліковані воронезьким дослідником А.З Вінніковим. Він, 

використовуючи типологію, раніше запропоновану С.О. Плетньовою, поділив 

дослідженні житла селища на 4 типи: юртоподібні, мало заглиблені в землю, 

напівземлянки – та виділив окремий перехідний тип між напівземлянками та 

наземними будівлями. Другий та третій типи, дослідник, у свою чергу, поділив 

на 2 підтипи в залежності від розміщення опалювального пристрою – вогнище в 

центрі котловану та вогнище в куті [Винников, 1984, с. 96]. 

У 1987 р. виходить визначальна робота Г.Є. Афанасьєва, що повністю 

присвячена лісостеповому варіанту салтівсько-маяцької культури. Будівельній 

справі в ній було приділено значну увагу. Поряд із іншими елементами, в 

окремому параграфі роботи були проаналізовані будівельні споруди (житла та 

господарські будівлі) з Верхньосалтівського городища, Маяцького та 

Дмитрієвського комплексів, дослідженого автором Ютанівського городища, а 

також з пам’яток верхньої течії р. Оскіл [Афанасьев 1987, с. 39-75]. 

У роботі Г.Є. Афанасьєв запропонував абсолютно нову класифікацію 

салтівських жител. Автор виділив 10 основних критеріїв: стаціонарність, 

основна конструкція стін, форма, розташування підлоги відносно рівня землі, 

розташування опалювального пристрою, тип опалювального пристрою, 
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конструкція даху, форма даху, будівельний матеріал, планування житла 

[Афанасьев 1987, с. 39] – які використовувалися в етнографічних дослідженнях 

при аналізі традиційного житла Південно-Східної, Східної та Центральної Азії 

[Чебоксаров, 1979, с. 5-20], Південно-Західної та Південної Азії [Кочнев, 1981, 

с. 4-23]. 

Аналізуючи за вище наведеними ознаками будівлі, автор запропонував 15 

критеріїв, що характерні для жител лісостепового варіанту салтівської 

культури: квадратні, прямокутні, округлі та двохкамерні будівлі; вхід-коридор 

та його відсутність; лежанки або їх відсутність; господарські ями або їх 

відсутність; центральне розміщення вогнища; вогнище в куті або біля стіни; 

глиняна піч; камін; співіснування пристінного та центрального вогнища. 

Здійснивши кореляцію цих критеріїв, Г.Є. Афанасьєв виділив 10 типів жител. 

Цією типологією були охоплені 77,5 % всіх проаналізованих жител, а інші 

будівлі були віднесені до перехідних типів [Афанасьєв, 1987, с. 66]. Типологія, 

запропонована Г.Є. Афанасьєвим, виявилася доволі вдалою. Разом з тим, поява 

нових археологічних комплексів призводить до збільшення кількості будівель, 

які до типології не потрапляють, що не дає можливості використовувати її як 

універсальну класифікацію при вивченні салтівських житлових будівель 

регіону. 

Окрім визначення специфіки будівель лісостепової зони салтівської 

культури, Г.Є. Афанасьєв задається питанням про їх походження, при цьому він 

дискутує з деякими положеннями С.О. Плетньової щодо питань формування 

житлових будівель населення салтівсько-маяцької культури. Це, перш за все 

описана нею еволюція домобудівництва і роль осілого населення, передусім 

слов'ян, у цьому процесі. Г.Є. Афанасьєв заперечував помітну роль слов'ян в 

освоєнні народами Хозарського Каганату деяких конструктивних особливостей 

заглиблених житлових будівель. При цьому він визнає можливість впливу 

слов'янських традицій в спорудженні печей у салтівських напівземлянках. Як 

відзначив Г. Є. Афанасьєв, алани освоїли заглиблене в ґрунт житло квадратно-

прямокутної форми задовго до міграції на територію Лісостепового Дону 
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[Афанасьєв, 1987, с. 72]. На підтвердження цієї думки автор наводить приклади 

будівництва жител, заглиблених у землю, на Північному Кавказі в першому 

тисячолітті нашої ери [Афанасьєв, 1987, с. 72-75]. 

Дослідник фактично приєднався до думки Л.Г. Нечаєвої, яка заперечила 

еволюційний ряд салтівських жител, запропонованих С.О. Плетньовою, та 

висловив припущення, що круглопланові житла в ареалі салтівської культури 

мають північнокавказьке походження. Він робить висновок, що практично всі 

типи жител лісостепового варіанту салтівсько-маяцької культури – і заглиблені, 

і круглопланові споруди – сягають своїм корінням домобудівної традиції 

північнокавказької аланської історико-культурної спільності. 

Окрім питань, пов’язаних із типологією, Г.Є. Афанасьєвим, у наведеній 

праці були опубліковані креслення будівель Ютанівського городища 

[Афанасьєв, 1987, рис. 23,27-31, 34-35, 40]. На жаль, окрім креслень, описи 

споруд цієї важливої пам’ятки не були наведені повною мірою, що обмежує їх 

розуміння іншими дослідниками. 

У цілому, незважаючи на деякі суперечливі тлумачення, запропоновані в 

зазначеній роботі типології та інтерпретації житлових споруд салтівсько-

маяцької культури надовго стали панівними серед дослідників-хозарознавців та 

використовуються до сьогодні. 

Проблеми будівництва населення салтівсько-маяцької культури 

лісостепового варіанту також підіймалися С.О. Плетньовою в монографії «На 

славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс», 

присвяченій результатам дослідження цієї пам’ятки. У ній дослідниця 

опублікувала описи та креслення всіх будівельних об’єктів з городища та 

селищ навколо нього [Плетнёва 1989, с. 26-60]. 

С.О. Плетньова, спираючись на ці матеріали, дещо змінила власну раніше 

запропоновану типологію. Вона виділила 3 типи жител: напівземлянки, 

напівназемні житла, безстовпові або юрти (юртоподібні). Напівземлянки, у 

свою чергу, поділялися нею на підгрупи в залежності від розміщення 

опалювального пристрою вже на 3 групи: 1) з вогнищем у центрі; 2) з вогнищем 
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біля стіни; 3) з опалювальним пристроєм у куті. Напівназемні – житла, які 

розташовані на схилах, і лише з одного боку заглиблені в материк. Безстовпові, 

до яких віднесені юрти та юртоподібні житла, були поділені на 2 типи: 1) 

значно заглиблені в ґрунт; 2) мало заглиблені в ґрунт [Плетнёва 1989, с. 26-43]. 

У публікації матеріалів дослідження Дмитрівського археологічного комплексу 

С.О. Плетньова зазначає, що в напівземлянкових будівлях цієї пам’ятки 

виявилася «нестійкість конструктивних прийомів», що свідчить, на її думку, 

про відсутність сформованих будівельних традицій. Це ж нею відзначено і на 

Маяцькому та Ютанівському селищах. Вона відзначає поєднання в 

дмитрівських будівлях кочівницьких рис домобудівництва та ознак, типових 

для осілого будівництва [Плетнёва 1989, с. 26-43]. Ці погляди С.О. Плетньової 

до певної міри розвивають концепцію про салтівське домобудівництво, 

викладену ще в її монографії 1967 р. [Плетнева, 1967, с. 51-68]. 

Дослідниця також звернула увагу на ями та господарські споруди. Так, 

серед будівель господарського призначення були виділені заглиблені льохи 

[Плетнёва 1989, с. 44-46]. Ями, у залежності від форми були поділені на 3 типи: 

– І циліндричні та конусоподібні; ІІ круглобокі або кубишкоподібні; ІІІ овальні 

або вісімкоподібні, що являють собою поєднані ями першого або другого типу 

[Плетнёва 1989, с. 46]. Торкнулася дослідниця й ремісничих будівель, 

описавши та охарактеризувавши гончарні майстерні, виявлені на пам’ятці 

[Плетнёва 1989, с. 55-60]. 

На наш погляд, єдиною на сьогодні ґрунтовною роботою, що присвячена 

юртоподібним житлам є монографія В.С. Фльорова «Раннесредневековые 

юртообразные жилища Восточной Европы», яка вийшла у 1996 році [Флёров, 

1996]. У ній дослідник провів глибокий аналіз середньовічних круглопланових 

жител півдня Східної Європи, у тому числі й сіверськодонецького 

лісостепового регіону. Автор доводить генетичний зв’язок юртоподібних жител 

із праболгарським населенням Східної Європи. Незважаючи на це, він не 

виключав можливість використання таких жител хозарами та аланами. 
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В.С. Фльоров підкреслює, що всі юртоподібні житла є стаціонарними, і їх не 

можна вважати житлами кочовиків [Флёров, 1996, с. 6]. 

Проаналізувавши юртоподібні житла з 30 пам’яток 7 географічних 

регіонів, В.С. Фльоров запропонував їх систематизацію, яка була заснована на 

виявленні їх найбільш характерних ознак [Флёров, 1996, с. 51]. Згідно з цим 

принципом автор розташував усі досліджені житла до 12 груп [Флёров, 1996, 

с. 51-55], а також запропонував стадії еволюції юртоподібних жител. До 

найбільш ранньої стадії віднесені наземні житла без котлованів; до другої, 

найбільш представленої залишками будівель стадії, – заглиблені в землю 

«напівземлянки», які разом з тим повністю зберігають інтер’єр юрти та її 

округлість; третя стадія характеризується введенням до юртоподібних будівель 

елементів слов’янського домобудівництва [Флёров, 1996, с. 59]. Ці стадії 

відбивають пошук колишніми кочовиками найбільш оптимальних форм житла 

під час їх осідання на землю.  

У висновках дослідник цілком правильно відмічає, що «юртоподібні 

житла – це перехідний, тимчасовий тип житла, котрий не отримав й не міг 

отримати свого поширення. Період існування юртоподібних жител – це період 

постійного пошуку оптимального пристосування юрти до осілого побуту. 

Підсумки цього пошуку відомі – повна відмова від юртоподібності й перехід до 

напівземлянки» [Флёров, 1996, с. 60]. 

Наприкінці 1980-х – у 1990-х рр. менше, порівняно із попередніми 

роками, публікувалися дані про нові салтівські комплекси з поселень 

лісостепового басейну Сіверського Дінця. Серед таких публікацій слід 

відзначити роботи харківських дослідників А.В. Криганова та В.В. Колоди, які 

ввели в науковий обіг два житла з поселення Пʼятницьке-І та два житла з ур. 

Роганіна відповідно [Крыганов, 1992, с. 119-123; Колода, 1997, с. 56-57]. 

Наприкінці ХХ ст. у 1998 році виходить у друк велика монографічна 

праця А.З. Віннікова та С.О. Плетньової присвячена підсумкам роботи на 

Маяцькому поселенні «На северных рубежах Хазарского Каганата. Маяцкое 

поселение» [Винников, 1998]. Шостий розділ цього дослідження присвячений 
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конструктивним особливостям житлових та господарських будівель, їх 

типології та питанням хронології [Винников, 1998, с. 158-195]. У ній автори 

піддали критиці типологію жител, запропоновану Г.Є. Афанасьєвим 

[Афанасьєв, 1987, с. 66]. Автори відмічають, що вона ґрунтується лише на 3 

групах ознак – формі житла, конструкціі входу та деяких елементах інтер’єру, 

причому останні не тотожні за значенням, частоті виявлення та типологічною 

різноманітністю. Це все призводить до того, що за цією класифікацією житла не 

відповідають ані будівлям Маяцького селища, ані житлам Ютанівського 

археологічного комплексу [Винников, 1998, с. 158]. 

Натомість ними була запропонована власна типологія жител. Вона 

базується на 28 критеріях, які були об’єднані в 7 груп: 1) рівень заглибленості в 

материк; 2) площа котлованів; 3) якість обробки стін та підлоги житла; 

4) залишки конструкцій стін; 5) конструкція опалювального пристрою; 

6) внутрішній устрій (інтер’єр); 7) входи. 

Корелюючи ці ознаки, житла Маяцького поселення були поділені на 3 

типи: 1 – характеризувалася малою заглибленістю котлованів, невеликими 

розмірами (6-15 м
2
), відкритими вогнищами в центрі підлоги. До цієї групи 

віднесено і юртоподібні житла селища; другий тип представлений 

заглибленими котлованами, які були вириті доволі недбало, з відкритими 

вогнищами в центрі та заглибленими входами-прибудовами. Майже в кожній 

будівлі цієї групи були досліджені якісь деталі інтер’єру. Третій тип – великі 

(більше 20 м
2
) напівземлянки з добре обробленими стінами, які були 

побудовані з дощок. Вогнища відкриті, розташовані в центрі підлоги, але більш 

складної конструкції (з використанням конструкцій, які обмежували вогнище). 

В усіх житлах цієї групи знайдені якісь елементи інтер’єру, а в деяких входи-

коридори. На думку дослідників, житла 3 групи могли належати привілейованій 

групі населення, у той час як перші дві – більш бідним мешканцям [Винников, 

1998, с. 159-162]. 

Автори обмовляються, що запропонована типологія не поширюється на 

весь лісостеповий варіант салтівської культури, однак багато будівельних 
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прийомів були добре відомі та широко використовувалися на всій його 

території [Винников, 1998, с. 158]. 

На завершення огляду другого етапу формування уявлень про будівельну 

справу населення салтівсько-маяцької культури відзначимо статтю харківської 

дослідниці Н.В. Чернігової, яка була присвячена селищу Нетайлівка, що 

вивчалося у 1960-1961 рр. окремим загоном Кочетокської експедиції під 

керівництвом Г.М. Шовкопляс [Чернигова, 1998, с. 52-58]. Дослідниця ввела до 

наукового обігу 6 жител, та 1 господарську будівлю селища. Підсумовуючи 

отриманий матеріал Н.В. Чернігова робить висновок, що всі вони відносяться 

до напівземлянок та мають прямокутну або трапецієподібну форму із печами-

кам’янками в одному з кутів, заглибленість їх складає від 95 до 140 см. 

Аналізуючи конструкцію стін, дослідниця зазначає, що вони були споруджені із 

дерева, а відсутність стовпових ямок у деяких будівлях пояснює особливостями 

ґрунту, у якому зберігаються не всі конструктивні деталі [Чернигова, 1998, 

с. 57].  

Незважаючи на значну увагу дослідників до теми будівельної справи 

салтівсько-маяцької культури на кінець ХХ ст. з різним ступенем повноти були 

висвітлені та проаналізовані будівлі лише чотирьох пам’яток лісостепового 

басейну Сіверського Дінця – Дмитрієвського та Ютанівського городищ та 

селищ навколо них, а також селищ Жовтневе та Нетайлівка. Як наслідок, 

типології, що були запропоновані дослідниками, спиралися на доволі 

обмежений матеріал, що не давав змогу провести всебічний узагальнюючий 

аналіз домобудівництва лісостепового варіанту салтівсько-маяцької культури. 

Сучасний етап дослідження починається з ХХІ століття. Він 

характеризується виходом значної кількості робіт присвячених безпосередньо 

проблемам салтівського будівництва, введенням до наукового обігу великої 

кількості споруд та певною активізацією уваги дослідників щодо господарських 

та ремісничих споруд. 

У цей період значний внесок у розуміння будівельних прийомів 

салтівського населення лісостепового басейну Сіверського Дінця зробив 
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В.В. Колода. 

У 2000-му році в журналі «Археологія» вийшла його стаття «Житла 

раннього середньовіччя у Верхньому Салтові», у якій були комплексно 

розглянуті житла Верхньосалтівського городища. Автором був створений 

каталог ранньосередньовічних жител Верхнього Салтова з 18 жител [Колода, 

2000, с.  40-54]. Аналізуючи житла археологічного комплексу, В.В. Колода 

використав 10 ознак, запропонованих Г.Є. Афанасьєвим [Афанасьєв 1987, С. 

39]. Він відзначив, що всі житла були стаціонарними, переважно квадратної із 

закругленими кутами форми. Їх площа коливається від 5,8 до 25 м
2
, що 

збігається із показниками з інших салтівських пам’яток регіону. Лише одне 

житло було двокамерним. На думку дослідника, основними конструкціями стін 

були кам’яна, каркасно-стовпова та безстовпова [Колода, 2000, с.  48-49].  

Незважаючи на те що Верхній Салтів є епонімною пам’яткою культури та 

досліджувався з початку ХХ ст., у цій роботі вперше були проаналізовані його 

житлові споруди. Автором була введена до наукового обігу низка споруд, 

розкопаних на пам’ятці експедиціями С.А. Семенова-Зусера та Д.Т. Березовця у 

40-х – 50-х рр. ХХ ст., та житла розкопані під керівництвом автора статті на 

посаді городища у 1996-1998 рр. 

Протягом 2000-х та 2010-х років у низці статей були опубліковані дані 

про більше десяти жител з городища Мохнач, досліджених В.В. Колодою. У 

публікаціях автор проводив ретельний аналіз будівель із залученням широких 

аналогій з іншими пам’ятками культури та етнографічних матеріалів [Колода, 

2000, с. 40-54; 2002, с. 69-68; 2005а, с. 176-178; 2005б, с. 216-233; 2009а, с. 146-

149; 2009б, с. 203-216; 2010, с. 149-163; 2011, с. 91-97; 2013а, с. 105-111; 2014б, 

с. 338-339]. Особливо відзначимо роботу дослідника, у якій він здійснив спробу 

графічної реконструкції одного з жител городища Мохнач [Колода, 2003, с. 70-

73], що є чи не першою археологічною реконструкцією салтівських будівель 

лісостепового басейну Сіверського Дінця. 

Окрім того, автор одним із перших звернувся до питання ремісничих та 

господарських споруд окресленого регіону. Ним були досліджені й описані 
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теплі хліви з Верхньосалтівського та Мохначанського городищ [Колода. 2005в, 

с. 161—163] та гончарна майстерня з городища Мохнач [Колода, 2010, с. 149-

159]. У низці робіт, у співавторстві із С.А. Горбаненком, присвячених 

сільському господарству носіїв салтівської культури в лісостеповій зоні, були 

розглянуті будівлі для збереження припасів, які авторами були названі 

амбарами-зерносховищами, льохи та інші споруди, пов’язані із землеробським 

процесом [Колода, 2010, с. 27-42; 2013, с. 91-100; Горбаненко, 2013, с. 61-94; 

Колода, 2018, с. 85-99; 115-124]. 

Майже одночасно, зі згаданими вище дослідниками на початку ХХІ ст., 

особливості будівництва Степового Подання розглядала Л.І. Красильникова. 

Вона дослідила конструктивні особливості виявлених в регіоні споруд та 

створила їх типологію [Красильникова, 2001, 323-333], а також класифікувала 

опалювальні пристрої зі степових поселень [Красильникова, 2003, с. 48-60]. 

Здійснювали публікації жител з окремих поселень також інші автори. 

Так, два житла з Чугуївського городища було введено в науковий обіг 

дослідником цієї пам’ятки Г.Є. Свистуном [Свистун, 2009а, с. 269-284]. У низці 

робіт нами були введені в науковий обіг салтівські житлові комплекси з 

лісостепових пам’яток Сіверського Дінця – селища Коропові Хутори та 

П’ятницьке-І [Квитковский, 2012, с. 99-119; 2013, с. 58-72]. 

Початок ХХІ століття ознаменувався написанням та захистом перших 

дисертаційних досліджень, присвячених будівництву салтівсько-маяцької 

культури українськими та російськими дослідниками. 

У 2003 р. бєлгородський дослідник В.О. Сарапулкін у підрозділі своєї 

дисертації, присвяченої кераміці та керамічному виробництву лісостепового 

варіанту салтівсько-маяцької культури розглянув гончарні майстерні регіону 

[Сарапулкин, 2003б, с. 135-140]. Вони були поділені ним на 2 групи в 

залежності від наявності в них вогнища. У свою чергу, друга група розділена на 

підгрупи в залежності від того, однорівнева чи дворівнева підлога в 

приміщенні. В.О. Сарапулкін визначає, що в конструктивному відношенні 

гончарні майстерні відрізняються від жител лише наявністю виробничого 
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приладдя та їх нежитловим характером [Сарапулкин, 2003б, с. 136-137]. 

Відзначимо, що це була перша спроба проаналізувати досліджені на той час 

гончарні виробничі споруди. 

У 2005 році була захищена дисертація Л.І. Красильникової «Постройки 

салтово-маяцкой культуры Степного Подонцовья» [Красильникова, 2005]. 

Проаналізувавши салтівські житла Степового Подонеччя, за конструктивними 

ознаками, матеріалами та прийомами будівництва, інтер’єром автор поділила їх 

за такими критеріями 1) за формою будівлі – на округлі, квадратні, прямокутні, 

комплексні або двокамерні; 2) за рівнем заглибленості у ґрунт – на наземні (до 

0,5 м), напівземлянки (від 0,5 м до 1,5 м) та землянки (від 1,5 м); 3) за розміром 

житла – на малі (до 15 м
2
), середні (до 30 м

2
) та великі (більше 30 м

2
); 4) за 

конструкцією стін будівель – на каркасно-стовпові, каркасно-плотові, дощаті, з 

материковими стінами з обмазкою та без неї. Виходячи із вище наведених 

ознак, усі 42 житла регіону були поділені на 3 самостійні групи, а 7 жител були 

віднесені до змішаних груп. Дослідниця визначає еволюцію степових жител від 

округлих, через квадратні до прямокутних, від наземних до напівземлянок і 

землянок та від малих до середніх і великих [Красильникова, 2005, с. 57-64]. 

При написанні роботи були залучені й аналогії з лісостепової зони салтівської 

культури та матеріали етнографії [Красильникова, 2005, с. 26-44]. 

Значну увагу Л.І. Красильникова приділила й господарсько-побутовим 

будівлям, які вона розділила на 5 типів за їх функціональним призначенням: 

стійла, кухні, комори, комори-зерносховища, льохи [Красильникова, 2005, 

с. 94]. Серед будівель, що мали відношення до господарської діяльності 

населення, за формами вона виділила круглі, квадратні та прямокутні; у 

залежності від заглибленості: наземні, напівземлянкові та землянкові; за 

розмірами: малі (до 10 м
2
), середні (до 20 м

2
), великі (30 м

2 
та більше) 

[Красильникова, 2005, с. 103]. 

Домобудівництву лісостепового варіанту салтівської культури присвятив 

дисертаційне дослідження воронезький дослідник М.М. Савицький. У ньому 

було проаналізовано 68 жител з чотирьох лісостепових пам’яток салтівської 
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культури – Дмитрівського, Ютанівського, Маяцького та Верхньосалтівського 

археологічних комплексів [Савицкий, 2011]. Дослідник, створив типологію 

салтівських жител регіону за ознаками, запропонованими С.О. Плетньовою, 

А.З. Вінніковим та Г.Є. Афанасьєвим: форма, ступінь заглибленості, площа 

жител, конструктивні особливості, ступінь обробітку долівки, конструкції 

входу, орієнтація входу, тип опалювального пристрою, місце розташування 

опалювального пристрою та елементів внутрішнього інтер’єру. 

Проаналізувавши зазначені ознаки жител за допомогою статистичного  

методу та кластерного аналізу, М.М. Савицкий приходить до висновків, що 

«для домобудівництва лісостепового варіанту салтівсько-маяцької культури 

найбільш характерні напівземлянкові житла площею до 18,3 м
2
, заглиблені в 

материкову основу до 1 м. Конструкція будівель опорно-стовпова та дощато-

плахова. Найбільш поширеним типом опалювального пристрою є відкрите 

слабо заглиблене вогнище в центрі житла. Будови переважно без коридорні, 

єдності в орієнтації входу не спостерігається. Елементи інтер’єру в більшості 

будівель відсутні» [Савицкий, 2011, с. 17-18]. 

У дисертації також робиться порівняння салтівського лісостепового 

домобудівництва із степовим варіантом салтівсько-маяцької культури. 

Відзначаються як спільні, так і відмінні риси домобудівних традицій населення 

степового та лісостепового варіантів салтівсько-маяцької культури. Так, у 

Степовому Подонеччі переважають житла квадратної форми площею близько 

22 м
2
, заглиблені до 1,5 м. У той час як у лісостеповій зоні вони прямокутні з 

площею в 14 м
2
 та заглиблені не більше 1 м. Вогнища та печі зустрічаються в 

обох варіантах культури, але з різним співвідношенням. Так, для степу воно є 

4:1, а в лісостепу 7:1. Особливістю Степового Подонеччя є поширеність 

хлібних печей – тандирів [Савицкий, 2011, с. 19]. 

Окрім того, аналізується ступінь впливу домобудівництва слов’ян на 

домобудівні традиції населення лісостепового варіанту салтівської культури. 

Аналіз словʼянського впливу на салтівське будівництво автор здійснює на 

прикладі двох географічно близьких пам’яток – Маяцького комплексу та 
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городища боршевської культури Титчиха. Провівши зіставлення за площею, 

заглибленістю, формою, конструкцією, устроєм входу та опалювальним 

пристроєм, автор приходить до висновку, що «домобудівництво слов’янського 

населення городища Титчиха і населення Маяцького комплексу має як спільні 

так і відмінні риси. Аланське населення донського лісостепу справді могло 

запозичити «спільні контури» домобудівної традиції слов’ян, зберігши і власні 

традиційні риси (перш за все, опалювальні пристрої у вигляді вогнищ» 

[Савицкий, 2011, с. 22]. Схожість деяких елементів домобудівництва словʼян 

роменської і боршевської культур та салтівців, на думку М.М. Савицького, слід 

шукати не лише у сфері етнокультурних контактів, але і в схожості 

господарсько-культурних типів [Савицкий, 2011, с. 22]. 

Незважаючи на значний обсяг роботи, проробленої дослідником, все ж 

залишилась низка невирішених та суперечливих питань. Перш за все, не 

зрозумілим є ігнорування автором при проведенні дослідження більше 4 

десятків жител з інших пам’яток сіверськодонецького лісостепового регіону, 

окрім Верхньосалтівського та Дмитрівського комплексів. Адже на момент 

проведення цього дослідження дані про них уже були опубліковані й доступні 

науковцям [Квитковский, 2008, с. 100-106; Колода, 2002, с. 69-68; 2005а, с. 176-

178; 2005в, с. 216-233; 2009а, с. 146-149; 2009в, с. 203-216; 2010а, с. 149-163; 

2011; Крыганов, 1992, 119-123; Михеев, 1985, с. 8, рис. 1, 6-12; Пархоменко, 

1985, с. 84-95; Свистун, 2009а, с. 269-284; Чернигова, 1996, с. 52-58]. Причому 

на поселеннях Мохнач, Коробові Хутори, Жовтневе, П’ятницьке-І кількість 

жител є більшою, ніж на Ютанівському комплексі, що не дозволяє вважати, що 

була обрана методика дослідження найбільш репрезентативних пам’яток. Така 

обмежена вибірка об’єктів спонукала дослідника до помилкових статистичних 

узагальнень і, як наслідок, до неправильних висновків. Наприклад, 

М.М. Савицький наводить співвідношення вогнищ та печей в лісостеповій зоні 

як 7:1 [Савицкий, 2011, с. 19]. У той же час, залучення даних з інших 

лісостепових пам’яток басейну Сіверського Дінця змінює це співвідношення до 

3:1, що майже не відрізняється від ситуації в степовій зоні. Викликають сумніви 
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й деякі інші статистичні дані, наведені в роботі. Не до кінця ясним є й принцип 

віднесення будівель до того чи іншого типу за конструкцією стін.  

У цілому, внаслідок обмеженості використаного матеріалу автору не 

вдалося відповісти на низку питань домобудівництва лісостепового варіанту 

культури, зокрема щодо устрою їх стін, поширення печей, особливостей 

формування домобудівних традицій. 

Отже, наведений огляд праць, у тією чи іншою мірою вивчалося цивільне 

будівництво лісостепового варіанту салтівської культури дозволяє зробити 

висновок, що будівельна справа носіїв салтівсько-маяцької культури 

розглядалася переважно в обмеженому вигляді в узагальнюючих монографіях 

на основі аналізу житлових та господарських споруд окремих пам’яток. Більш 

детально, порівняно з іншими будівельними залишками, досліджувалися 

житлові будівлі, меншою мірою – господарські, ремісничі споруди та ями. 

Одиничні праці, спеціально присвячені домобудівництву лісостепових пам’яток 

салтівської культури, базувалися на обмеженій кількості джерел. Тому 

видається можливим підійти до розгляду питання рівня будівельної 

майстерності більш широко, залучивши до цього всю сукупність відомостей 

про житлові та нежитлові споруди. 

 

1.2. Джерельна база 

 

Джерельна база з обраної теми розподіляється на письмові та 

археологічні джерела. 

Писемні джерела з обраної теми – це згадки арабських істориків та 

географів. Вони нечисленні, доволі обмежені у своїй інформативності та 

можуть дати лише загальне уявлення про будівельні споруди міст Хозарії. Тому 

головними джерелами з вивчення будівельної справи салтівсько-маяцької 

культури є археологічні дані, що отримані в результаті археологічних 

досліджень, проведених в межах лісостепової течії р. Сіверський Донець. Вони 

представлені численними рештками споруд, елементів їх конструкцій, 
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опалювальних пристроїв, інструментарію.  

Разом з тим, унаслідок особливостей ґрунтів лісостепового басейну 

Сіверського Дінця, де майже не зберігається органічний матеріал, археологічні 

джерела не завжди можуть дати повну картину процесу давнього будівництва. 

Для того щоб їх доповнити, нами були залучені матеріали етнографії народів, 

які уважаються спорідненими населенню салтівсько-маяцької культури 

(осетини, болгари, тюрки), а також народів, які займають таку ж (або схожу) 

природно-кліматичну нішу, і, як наслідок, мають подібний спосіб побутово-

господарської діяльності. 

Розглянемо детально кожну категорію з названих джерел. 

1.2.1. Писемні джерела. Письмові згадки, що стосуються цивільного 

будівництва населення Хозарського каганату, украй стислі та обмежені. 

Декілька арабських авторів (істориків та географів) раннього середньовіччя, у 

контексті описання міст Каганату – Ітіля та Семендера – наводять короткі 

описи будинків мешканців міст. Так, ал-Істахрі, дає такі відомості про 

помешкання жителів Ітіля: «а їх будинки [навподобі] до шатрів, укритих 

повстю, крім небагатьох, збудованих із глини. У них є базари й лазні. Палац 

царя збудований із обпаленої цегли, і не дозволяє цар нікому будувати з 

обпаленої цегли, крім себе» [Калинина, 2014, с. 48]. Майже тотожно про будівлі 

Ітіля пише й ал-Мукаддасі, додаючи, що житла будували з дерева, 

переплетеного очеретом [Караулов, 1901, с. 41; 1908, с. 5]. Ал-Істахрі, у свою 

чергу, повідомляє, що житла будували з землі та глини [Калинина, 2014, с. 52, 

65]. Про житла міста Семендер ібн-Даста повідомляє, що його будівлі 

«вибудовані з підігнаних дощок і дахи їх гостроверхі», ал-Мукадасі, в свою 

чергу додає, що будівлі міста з дерева переплетеного очеретом [Хвольсон, 1869, 

с. 62-64]. 

Цим інформативність писемних джерел фактично обмежується. 

Додамо, що повідомлення арабських авторів стосуються інших, ніж 

досліджуваний, природно-географічних регіонів, тому можуть бути 

використані лише в якості порівняння. 
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1.2.2. Археологічні джерела. В середині VІІІ ст. в басейні Сіверського 

Дінця та його найбільшої притоки Осколу розселяються племена салтівсько-

маяцької культури (рис. 1), які проживають на вказаній території до Х ст. Це 

населення доволі активно освоювало лісостеповий регіон, свідченням чого є 

велика кількість поселенських пам’яток та некрополів. За даними 

Г.Є. Афанасьєва, на кінець 1980-х років їх кількість складала 228 [Афанасьев, 

1987, с. 168-182]. За 30 років, що минули з виходу цієї роботи, лише на 

території Харківської області України були відкриті десятки нових салтівських 

пам’яток. 

Усі поселення салтівської культури в лісостеповому басейні Сіверського 

Дінця розділяються на укріплені, такі, що розміщені в межах фортифікацій – 

городищ, та неукріплені, що розташовані за їх межами. Як правило, неукріплені 

селища тяжіють до городищ, складаючи таким чином «гнізда поселень». На 

кінець ХХ ст. у лісостеповій течії Сіверського Дінця були відомі 13 гнізд 

поселень, а Осколу – 11 [Винников, 1998, Рис. 2, 33] (рис. 2; 3). Слід 

відзначити, що з відкриттям в останнє десятиріччя нових городищ салтівсько-

маяцької культури [Свистун, 2014, с. 58-60] кількість та межі цих гнізд 

поселень суттєво змінюються. 

Незважаючи на таку велику кількість відомих пам’яток, за більш ніж 

сторічну історію дослідження салтівської культури археологічному вивченню 

піддавалися менше двох десятків поселенських пам’яток, та лише на 15 з них 

були досліджені залишки житлових та господарських споруд. Абсолютна 

більшість цих поселень (13) розташовані на р. Сіверський Донець (рис. 4). За 

більш ніж сторічну історію їх вивчення тут були виявлені 686 решток 

житлових, господарських та ремісничих споруд. Серед них 121 житло, 82 

господарські споруди, 477 ям різного призначення та 6 ремісничих майстерень 

(табл. 1). 

Не всі виявлені в окресленому регіоні будівельні споруди однаковою 

мірою інформативні внаслідок різного ступеню їх дослідженості, збереженості, 

задокументованості та публікації. Причому це стосується не лише окремих 
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будівель, а іноді й поселень у цілому. Тому вважаємо за доцільне навести 

характеристику джерел у прив’язці до конкретної пам’ятки. 

Найпівнічнішим поселенням на Сіверському Донці є Дмитрівський 

археологічний комплекс (рис. 4). Він розташований поблизу с. Дмитрівка 

Шебекінського району Бєлгородської області РФ на р. Короча, правої притоки 

р. Ніжеголь, що ліворуч впадає в р. Сіверський Донець. Він містить городище, 2 

невеликі селища, що примикають до нього та катакомбний могильник. Роботи 

на Дмитрівському комплексі проводилися експедицією під керівництвом 

С.О. Плетньової. Упродовж 11 сезонів з 1957 по 1973 рр. тут були досліджені 

21 житло, 10 споруд побутово-господарського призначення, 2 гончарні 

майстерні та 43 господарські ями (табл. 1). 3 житлові будівлі були досліджені 

не повністю, а креслення двох з них не наведено в публікації. 

Вовчанське городище та прилеглі до нього селища розташовані поблизу 

м. Вовчанськ Харківської області на правому березі лівої притоки Сіверського 

Дінця р. Вовча (рис. 4). Городище було відкрито В.О. Бабенком на початку 

ХХ ст. Роботи на території городища проводились І.П. Костюченком 

[Евстропов, 1958, с. 204] у 1949 році, а у 1994-1995 рр. експедицією під 

керівництвом В.В. Колоди [Колода, 2004, с. 269]. Під час археологічних робіт 

за всі роки тут були досліджені 10 господарських споруд та 1 яма. Частина 

виявлених споруд була зруйнована внаслідок антропогенної діяльності. Окрім 

того, згадується ще про декілька виявлених «жител» [Евстропов, 1958, с. 204], 

щоправда ані описів, ані креслень їх не знаходимо. 

Верхньосалтівський археологічний комплекс (рис. 4) розташований на 

високому правому березі р. Сіверський Донець (зараз Печенізьке водосховище) 

поблизу с. Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області. Він 

містить городище (площею близько 6 га), велике поселення (понад 15 га) та 

чотири катакомбних могильники. Пам’ятка була виявлена у 1900 році, майже 

одночасно розпочалися її археологічні дослідження. За близько сторічну її 

історію в різний час на поселенні – городищі та селищах – працювали такі 

дослідники: В.О. Бабенко, С.А. Семенова-Зусер, Д.Т. Березовець, Р.І. Ветштейн 



55 

 

[Іченська, 1980, с. ], А.Т. Брайчевська [Сміленко, 1971], В.В. Колода [Колода, 

2000, с. 41], Н.В. Чернігова [Колода, 1998, с. 4; Чернигова, 1999, с. 3-4; 2000, с. 

5; 2001, с. 2-3]. За всі роки дослідження на Верхньосалтівському комплексі 

було вивчено 19 жител, 7 господарських приміщень, серед яких теплий хлів, а 

також 50 господарських ям. Відзначимо, що безсистемність вивчення пам’ятки 

дослідниками середини ХХ ст. призвела до того, що нині не існує більш-менш 

достовірного єдиного плану розкопів, а це не дає можливості зробити аналіз 

системи розміщення споруд на площі пам’ятки. 

Навпроти Верхньосалтівського городища, на лівому березі р. Сіверський 

Донець розташоване велике неукріплене Нетайлівське поселення (рис. 4). Воно 

займало надзаплавну терасу й тягнулося вздовж берега 4,5 км. Зараз більша 

частина селища знаходиться на дні Печенізького водосховища. Поселення було 

відкрите та досліджувалося загоном Кочетокської експедиції на чолі з 

Г.М. Шовкопляс протягом 1960-1961 рр. [Чернігова, 1998, с. 42-43]. Ступінь 

задокументованості цих досліджень обмежує розуміння багатьох комплексів. 

Дані, наведені у щоденниках та у звіті Г.М. Шовкопляс, різняться, а креслення 

більшості будівель відсутні. З описів цих споруд та креслень на загальному 

плані розкопів селища нами були зроблені реконструкції їх планів та розрізів 

(рис. 27, 28). Уже у ХХІ ст. невеликі роботи на селищі Нетайлівка-2, що 

фактично є продовженням затопленого поселення, проводилися В.К. Міхеєвим, 

О.О. Тортікою та В.С. Аксьоновим [Аксёнов, 2006, с. 66; Колода, 2005, с. 176-

178; Міхеєв, 2003, с. 17-20]. На поселенні за роки його дослідження було 

виявлено 9 жител, 4 господарські споруди та 12 господарських ям. 

На 24 км південніше Верхньосалтівського городища розташоване велике 

неукріплене селище Пʼятницьке-І (рис. 4). Воно розташоване в 1 км від 

с. Пʼятницьке Печенізького району Харківської області та займає широку 

заплаву і піщані дюни лівого берега р. Велика Бабка правої притоки 

р. Сіверський Донець. Пам’ятка займає значну площу: уздовж річки вона 

тягнеться широкою (близько 1 км) смугою протягом 2 км. Пам’ятка була 

відкрита С. О. Плетньовою під час розвідок 1957 р. Протягом другої половини 
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ХХ – початку ХХІ ст. на селищі проводили роботи Б.А. Шрамко, В.К. Міхеєв, 

А.В. Криганов, В.В. Колода. З 2009 по 2016 рр. року роботи на селищі 

відбуваються під керівництвом автора. За цей час на поселенні вдалося 

дослідити 10 жител, 10 будівель господарського призначення та більше ніж 82 

господарські ями. Конструктивні особливості та супровідний речовий матеріал, 

виявлений на селищі, дозволив поставити питання про вплив слов’ян на 

домобудівництво населення салтівської культури окресленого регіону. Були 

виявлені випадки використання споруд у культовій практиці жителів 

поселення, що мають аналогії й на інших пам’ятках культури. Результати 

досліджень більшої частини будівельних решток була опублікована. 

Чугуївське городище знаходиться в центрі сучасного міста Чугуїв 

Харківського області (рис. 4). Воно розташоване на останцеподібному 

підвищенні високого правого берега Сіверського Дінця, відомого як Чугуївська 

гора. На Чугуївській горі та на сусідніх висотах, а також на лівому березі 

розташована низка салтівсько-маяцьких селищ, які складають гніздо поселень. 

Одне з поселень примикало до Чугуївського городища, утворюючи посад 

[Свистун, 2009б, с. 11]. Городище розкопувалося Г.Є. Свистуном в 2005-

2009 рр. Під час його досліджень тут було виявлено залишки двох зруйнованих 

заглиблених жител та 11 ям салтівсько-маяцької культури. 

Неподалік, нижче за течією Сіверського Дінця від Чугуївського 

городища, поблизу села Новопокровка Чугуївського району Харківської області 

знаходиться відкрите Новопокровське селище (рис. 4). Воно розташоване в 1 км 

на північ від кремаційного могильника салтівської культури, на південному 

схилі чорноземного плато [Кухаренко, 1958, с. 43-44]. Дослідження пам’ятки 

здійснював Ю.В. Кухаренко у 1951 році. Тут було досліджено 1 наземне житло 

із піччю-кам’янкою.  

Городище Мохнач займає високий витягнутий мис на правому березі 

Сіверського Дінця в межах с. Мохнач Зміївського району Харківської області. 

У салтівський період воно займало 12,5 га й було центром одного з найбільших, 

щільно заселених мікрорегіонів лісостепової частини Хозарського каганату і 
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складався з 17 синхронних поселень [Колода, 2017, с. 237]. У різні часи 

городище досліджувалося Б.А. Рибаковим, Б.А. Шрамком, С.О. Плетньовою. З 

1999 р. й до сьогодні роботи на городищі здійснюються під керівництвом 

В.В. Колоди [Горбаненко, 2013, с. 22-23]. За 11 польових сезонів на дворищі 

городища було досліджено більш ніж 150 житлово-господарських комплексів. 

На цій території вивчено 23 житла, 2 теплих хліви, 3 будівлі-зерносховища, 5 

господарських споруд, 5 відкритих вогнищ та «літніх кухонь», 23 зернові ями, 

10 льохів та кілька десятків господарських ям [Колода, 2017а, с. 237]. На 

сьогодні городище Мохнач є найбільш презентативним у плані решток будівель 

салтівсько-маяцької культури в лісостеповому басейні Сіверського Дінця. 

Селище Мохнач-П (рис. 4) – найпівнічніше поселення в околицях 

городища Мохнач, розташоване, у 3,5 км на північ від городища між селом 

Мохнач Зміївського району та смт. Есхар Чугуївського району Харківської 

області (рис. 4). З моменту відкриття у 2009 році його досліджує Середньовічна 

експедиція під керівництвом В.В. Колоди [Колода, 2016, с. 52]. За цей період на 

селищі вдалося дослідити залишки 2 жител, 11 господарських споруд та 23 

різноманітні ями. 

Археологічний комплекс Коробові Хутори розташований на високому 

правому березі Сіверського Дінця між селами Гайдари і Коробови Хутори 

Зміївського району Харківської області (рис. 4). Комплекс складається з 

городища на узвишші обриву берегової лінії (площа близько 1,5 га) і значного 

за розмірами селища (близько 30 га), що півколом охоплює городище з 

південного заходу, заходу і півночі. Пам’ятка досліджувалася різними вченими: 

Б.А. Шрамком, Г.Є. Афанасьєвим, В.К. Міхеєвим, В.В. Колодою [Горбаненко, 

2013, с. 24]. На площі, де безпосередньо розташоване городище, споруд 

салтівсько-маяцької культури виявлено не було. Усі житлові та господарські 

комплекси були знайдені на території величезного неукріпленого селища 

(більше 30 га), що примикало до городища, а саме: 8 заглиблених жител та 

стільки ж споруд господарського призначення, 17 ям. 
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Сухогомільшанський археологічний комплекс розташований в околицях 

с. Суха Гомільша Зміївського району Харківської області на правому березі 

Сіверського Дінця (рис. 4). Він складається з городища (близько 2 га), двох 

селищ (разом більше 30 га), одне з яких прилягає до городища, та кремаційного 

могильника. Археологічний комплекс досліджувався В.К. Міхеєвим у 1969, 

1973-1982 рр. [Михеев, 1985, с. 6]. Згідно з монографічною працею 

В.К. Міхеєва, на території селища були розкриті 7 однокамерних жител з 

печами та вогнищами [Михеев, 1985, с. 8]. Разом з тим, керамічний матеріал із 

заповнення жител 2-5 свідчить, що ці будівлі слід відносити до пеньківського 

періоду [Михеев, 1978, с. 8; рис. 4, 7-10], на що раніше звернув увагу 

М.В. Любичев, включивши їх у своїй дисертації до переліку пеньківських 

жител [Любичев, 1994, табл. ХVІІ]. Окрім жител, на поселенні виявлено 30 

салтівських господарських ям. 

Поселення (ремісничий центр) в ур. Роганіна розташований в 3 км на 

південь від східної околиці села Верхній Бішкін Первомайського району 

Харківської області (рис. 4), у верхів’ях одного з витоків р. Бішкін (права 

притока Сіверського Дінця). Пам’ятка займає три пов’язаних між собою миси 

та являє собою відкритий у топографічному відношенні ремісничий центр 

салтівсько-маяцької культури [Колода, 1993, с.1]. Досліджувався він 

експедицією під керівництвом В.В. Колоди протягом 1988-1991 рр. та в 1993 

році. Тут було розкопано 5772 м
2 

[Колода, 1993, с.1]
 
. Окрім металургійних та 

керамічних горнів, на цій території було знайдено 2 житла салтівської культури 

та 9 господарських ям [Колода, 1997, с. 56-57]. 

Найпівденнішим досліджуваним відкритим поселенням на Сіверському 

Донці є Червоний Шлях-І, що розташоване на 1 км нижче за течією річки від 

с. Червоний Шлях Балаклійського району Харківської області (рис. 4). Воно 

займає невеликий (80×100 м) мис першої надзаплавної тераси правого берега 

річки. Поселення було відкрите в 1988 р. та досліджувалася протягом 1988-

1990 рр. експедицією Харківського державного університету під керівництвом 

Ю.В. Буйнова [Буйнов, 1988, с. 14-15; 1989, с. 11]. Під час цих робіт, окрім 
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матеріалів бронзової доби, були досліджені 3 салтівські житла, 1 господарська 

споруда та 4 ями. 

Значно менше, порівняно з Сіверським Дінцем, археологічно вивчений 

басейн найбільшої його притоки р. Оскіл. Тут ще на кінець 1980-х років були 

відомі 92 пам’ятки салтівсько-маяцької культури [Афанасьев, 1987, с. 174-180]. 

Але лише дві поселенських пам’ятки культури були піддані планомірним 

розкопкам – Ютанівський археологічний комплекс, у верхній течії річки та 

селище Жовтневе, що неподалік її впадіння в Сіверський Донець (рис. 4). 

Найкраще дослідженим є Ютанівський археологічний комплекс, який 

розташований у верхів’ях Осколу, в околицях с. Ютанівка Волоконовського 

району Бєлгородської області РФ на правому березі річки. Комплекс 

складається з городища, двох селищ, одне з яких прилягає до городища, двох 

ремісничих центрів та катакомбного могильника. Пам’ятка досліджувалася 

А.Г. Ніколаєнком та Г.Є. Афанасьєвим у 1970-х – 1990-х роках [Афанасьев, 

1989, с. 177-178; Винников, 2012; Степовой, 2017, с. 45]. Під час робіт житлові, 

ремісничі та господарські об’єкти були виявлені на території обох селищ та 

ремісничих центрів де було виявлено 8 жител, 3 ремісничі майстерні та 9 

господарських споруд різноманітного призначення [Афанасьев, 1989, с. 177-

178; Степовой, 2017, с. 45]. Як уже зазначалося, будівлі цього комплексу 

пам’яток доступні лише у вигляді публікацій, а стосовно першого селища 

опубліковані лише креслення без описової частини, що обмежує розуміння цих 

комплексів. У повному обсязі опубліковані лише комплекси, пов’язані із 

металургійним виробництвом [Винников, 2012]. 

Селище Жовтневе розташоване неподалік від впадіння р. Оскіл в 

р. Сіверський Донець, далеко на південь від сучасної межі лісостепової зони. 

Але зважаючи на «язики» лісостепу вздовж річок та на характер матеріальної 

культури поселення, ми відносимо цю пам’ятку до групи лісостепових. 

Географічно поселення тяжіє й, вірогідно, входить до «гнізда поселень» 

Гороховатського городища (рис. 4, 5), яке сучасні дослідники впевнено 

відносять до лісостепових [Аксенов, 2014, с. 33, Рис. 2; Свистун, 2014, Рис. 1, 
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с. 83; 2016, с. 238, Рис.1]. Поселення знаходиться на території затопленого 

водами Червонооскільского водосховища с. Жовтневе Борівського району 

Харківської області, займало пологі схили великого останця другої 

надзаплавної тераси та було витягнуте вздовж мису останця до 2 км та 

завширшки 0,3 км. Поселення досліджувалося Оскольскою експедицією на чолі 

з Д.Т. Березовцем протягом 1956-1957 рр. [Пархоменко, 1985, с. 84]. У 

результаті цих робіт було досліджено 9 жител та 10 господарських ям 

салтівської культури [Березовец, 1956 с. 5-7, 1957, с. 3-13]. 

Найчастіше рештки будівель раннього середньовіччя з території 

лісостепового басейну Сіверського Дінця зберігаються у вигляді заглиблених у 

ґрунт частин – котлованів, які, як правило, під час розкопок фіксуються 

планіграфічними та стратиграфічними спостереженнями. Відзначимо, що існує 

проблема фіксації рівня заглибленості археологічних об’єктів. У звітах та 

публікаціях дослідники часто подають рівень заглибленості жител від рівня 

материка, що не дає змоги зрозуміти реальну заглибленість споруди. Схожа 

помилка трапляється, коли глибина комплексів подається від сучасної денної 

поверхні без згадки про рівень фіксації заповнення котловану. Адже в давнину 

будівля зводилася не з рівня материкового шару чи сучасної досліднику 

поверхні, а з давньої денної поверхні, який і повинен бути точкою відліку для 

глибини будь-якої будівлі. 

За рівень давньої денної поверхні, як правило, приймають рівень, від 

якого починають фіксувати масовий археологічний матеріал та проявляється 

заповнення комплексів. Г.Є. Афанасьев визначав рівень давньої денної 

поверхні для лісостепових салтівських пам’яток зі спокійним рельєфом на рівні 

30-40 см вище від рівня материка [Афанасьєв, 1987, с. 51]. Дослідження різних 

пам’яток регіону дають схожу картину залягання давньої денної поверхні 

[Колода, 2000, с. 48; 2001, с. 8; Березовец, 1957, с. 1-2; Квитковский, 2013, 

с. 66]. Схожий рівень давньої поверхні фіксується й на степових салтівських 

пам’ятках [Красильникова, 2005, с. 59]. Безумовно, ці цифри не можуть бути 
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універсальними для всіх пам’яток, особливо для багатошарових, й повинні 

визначатися дослідником для кожної конкретної пам’ятки. 

У рідкісних випадках вдається виявити залишки наземних споруд. 

Виявляються подібні будівлі в культурному шарі, головним чином за 

залишками опалювальних споруд та великою кількістю знахідок артефактів, які 

компактно розміщені в площині будівлі за розташуванням стовпових ямок або 

за розвалом будівельного матеріалу їх стін. 

Щоб позбутися термінологічної плутанини, слід визначитися із 

розумінням низки вживаних у роботі термінів. 

Так, під будівлями слід розуміти приміщення, які мають певну 

конструкцію стін та даху. До будівель ми не враховуємо окремі теплотехнічні 

пристрої, у тому числі й горни. Загальноприйнятим є поділ археологічних 

будівель на житла, нежитлові ремісничі та господарські споруди та ями. 

Житлами прийнято вважати залишки давніх будівель, зведених для 

проживання людей. Головною їх ознакою є опалювальні пристрої або їх 

рештки. Як правило, знахідки в площі жител свідчать про довготривале 

перебування в них людини. Окрім того, до категорії жител також відносять 

будівлі без опалювального пристрою, але археологічний матеріал у яких явно 

вказує на їх житловий характер. Для жител характерні знахідки значної 

кількості керамічного матеріалу, кісток, побутових речей, вугілля, тощо. Слід 

відмітити, що котловани споруд після завершення їх функціонування за 

основним призначенням часто використовували для скидання сміття. Тому 

належність артефактів саме до часу існування споруди визначається виключно 

планіграфічними та стратиграфічними спостереженнями. 

Відповідно, до нежилих споруд відносять будівлі, які не 

використовувалося для проживання людини. У залежності від функціонального 

призначення вони розподіляються таким чином: господарські та ремісничі, які 

також мають свої підтипи (хліви, для зберігання припасів, загального 

призначення). 
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При виділенні ремісничих будівель (майстерень) із загалу інших 

салтівських споруд ми використовували такі критерії: 1) присутність слідів 

виробничої діяльності (сліди кріплення гончарного круга або ковальського 

приладдя, запаси виробничого матеріалу, знаряддя ремісничого виробництва); 

2) наявність у приміщенні теплотехнічного виробничого пристрою – горну. У 

залежності від спрямування виробничої діяльності, ремісничі будівлі 

представлені однією металургійною та гончарними майстернями. 

Господарські будівлі, у свою чергу, переважно не мають опалювального 

пристрою та слідів виробничої діяльності. Їх функціональне призначення 

визначається внаслідок виявлення певних характерних ознак. Так, будівлі для 

зберігання припасів сильно заглиблені в ґрунт або ж мають глибокі ями для 

зберігання зерна чи інших продуктів. Хліви визначаються великими розмірами, 

знахідками в них спеціальних стічних канав у підлозі, розміщенням годівниці, 

поїлки. Тут іноді розміщували й опалювальний пристрій. 

Літні кухні характеризуються наявністю опалювального пристрою, але, 

на відміну від жител, мають малу площу та дуже легкі конструкції стін та даху 

(часто лише навіси), що дає підстави припускати лише їх сезонне використання. 

Будівлі, у яких не було виявлено жодних характерних рис, ми відносимо 

до будівель загального призначення. 

На відміну від будівель, господарські ями – це викопані в землі для 

певних потреб спорудження, які не мали додаткових надземних конструкцій, 

окрім кришок або навісів, що їх перекривали. Ями, як і господарські 

приміщення, розподіляються на типи в залежності від певних ознак. Ями для 

зберігання припасів сильно заглиблені, мають округлий верхній отвір, 

дзвоноподібні або циліндричні в розрізі. Серед них виділяються ями-льохи, які 

мають материкові полички та ніші для встановлення в них припасів. 

Ями, пов’язані із ремісничим виробництвом, містять запаси певного 

виробничого матеріалу або залишки виробництва. Усі інші ями, які не мають 

характерних рис, відносяться до ям загального призначення. 

Археологічні залишки будівель частіше не дають повного уявлення про 



63 

 

вигляд та конструкцію давньої споруди. Така ситуація пов’язана із поганою 

збереженістю органічних матеріалів та конструкцій із них. Переважно це 

стосується конструкцій стін та даху, які в умовах ґрунтів лісостепового басейну 

Сіверського Дінця майже не зберігаються. Як наслідок, важливого значення 

набувають стратиграфічні та планіграфічні спостереження дослідників, 

виявлення елементів конструкцій та їх решток у площі котловану та за його 

межами. Така фіксація залишків споруд салтівсько-маяцької культури в 

лісостеповому басейні Сіверського Дінця здійснювалася дослідниками на 

різному рівні, тому інформативність та можливість реконструкції різних 

будівель не однакова. 

Окрім археологічних комплексів, джерелом для дослідження рівня 

розвитку будівельної справи салтівського населення є інструменти, які могли 

використовуватися будівельниками, або їх фрагменти. Переважно це вироби із 

заліза. Типи та види таких речей будуть охарактеризовані у другому розділі цієї 

роботи. Виявляються вони під час розкопок як поселень, так і могильників. 

Деякі речі, що використовуються в цій роботі, є випадковими знахідками. 

Звітна та польова документація, дотична до вивчення будівельних решток 

на зазначених вище поселеннях, міститься в наукових архівах Інститут 

археології Національної академії наук України, Інституту археології Російської 

академії наук та Науково-дослідної археологічної лабораторії Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Звіти 

експедицій, розташованих в Україні, були опрацьовані протягом роботи над 

дисертацією. Архівні фонди Росії, де містяться дані з розкопок Дмитрієвського 

та Ютанівського комплексів, через об’єктивні причини, залишилися 

недоступними для автора. Певне розуміння цих об’єктів дають авторські 

публікації. Креслення та описання майже всіх споруд Дмитрівського комплексу 

були опубліковані С.О. Плетньовою [Плетнева, 1989, с. 20-67]; креслення 

будівель Ютанівських селищ опубліковані в монографії Г.Є. Афанасьева 

[Афанасьев, 1987, с. 38-75] та статті А.В. Степового, В.Я. Гребенюкової 

[Степовой, 2017, 45-51]; металургійна майстерня та описання ям Ютанівського 
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пункту давньої металургії подано в монографії А.З. Віннікова та 

А.В. Степового [Винников, 2012, с. 83-90], перша гончарна майстерня цього ж 

комплексу проаналізована в статті А.Г. Николаєнка, В.Н. Гребенюкової, 

В.О. Сарапулкіна [Николаенко, 2001, с. 230-231].  

Окрім звітів експедицій, при вивченні будівельного інструментарію та 

уточнення атрибуції деяких будівельних комплексів були опрацьовані колекції 

археологічних матеріалів, видобутих під час розкопок, що зберігаються у 

фондосховищах Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова, Музею 

археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Науково-дослідної археологічної лабораторії Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Чугуївського художньо-

меморіального музею імені І.Є. Рєпіна. Переважно це знаряддя праці із заліза, 

фрагменти, рідше цілі форми, керамічних посудин, а також побутові речі із 

заліза, кістки, кольорових металів. 

Відзначимо, що на сьогодні введено в науковий обіг близько половини 

житлових та ремісничих споруд й лише невелика частина господарсько-

побутових будівель. 

1.2.3. Порівняльні етнографічні матеріали. Як відзначалося вище, 

археологічні джерела не завжди дають повне розуміння будівельних прийомів 

давнього населення. Тому для реконструкції зовнішнього вигляду будівель 

доцільно використовувати матеріали етнографії народів, які вважаються 

спорідненими населенню салтівсько-маяцької культури, а також народів, які 

займають схожу природно-кліматичну нішу й, як наслідок, мають подібний 

спосіб побутово-господарської діяльності. 

Салтівське населення лісостепового басейну Сіверського Дінця в 

етнічному плані являє неоднорідний конгломерат, що підтверджено трьома 

поховальними обрядами (поховання в катакомбах, ямні інгумації та кремації) 

[Аксёнов, 2014, с. 29]. 

Катакомбний обряд упевнено асоціюють із аланським населенням, яке 

переселилося з території Кавказу. Найближчими нащадками аланів уважаються 
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осетини, які проживають на Північному Кавказі. Носіїв ямного обряду 

традиційно пов’язують із праболгарським населенням. Разом з тим дослідження 

останнього часу дають підстави стверджувати про присутність на ямних 

некрополях тюрксько-угорського компонента та етнічну неоднорідність носіїв 

ямної поховальної традиції. Третьою значною силою лісостепового басейну 

Дінця є носії кремаційного поховального обряду. Їх атрибуція залишається 

дискусійною. На сьогодні існує 5 основних гіпотез щодо їх походження: 

слов’янська, тюркська, іранська, угорська та адигська [Аксёнов, 2014, с. 29-31]. 

Через подібну етнічну неоднорідність культури етнографічні джерела, 

використані для вивчення салтівського будівництва лісостепового басейну 

Сіверського Дінця, поділяються на матеріали Північного Кавказу та 

тюркомовних кочових народів, що знаходяться на стадії осідання. Крім того, 

ураховуючи потребу переселенців пристосовувати свої домобудівні традиції до 

нових природних умов лісостепу Лівобережжя Дніпра, необхідно також 

звертатися до етнографії народів, які традиційно проживали в цьому 

природному середовищі, тобто слов’ян. 

Житлові й господарські споруди народів Кавказу потрапляють в поле 

зору етнографів на початку ХХ ст. [Миллер, 1914, с. 57-78]. Після Другої 

світової війни активізується інтерес дослідників-етнографів до цієї теми 

[Студенецкая, 1948, С. 105-123; Бинкевич, 1949, с. 75-79]. Матеріали про 

народне будівництво народів Північного Кавказу містяться в узагальнюючих 

працях з етнографії, що виходили в 1960 – 1980-х рр. [Народы кавказа, 1960; 

Кобычев, 1968, с. 90-150; Лавров, 1982]. У цих роботах подається загальні 

відомості про народне будівництво різних народів Кавказу. 

Найбільш ґрунтовною й першою спеціальною працею, що присвячена 

проблемам розвитку житлового будівництва на Північному Кавказі, є робота 

В.П. Кобичева «Поселения и жилище народов Северного Кавказа в ХІХ-

ХХ вв.», у якій подається типологія історичного поселення та житла кавказьких 

народів, їх будівельні звичаї та особливості інтер’єру [Кобычев, 1982]. 
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Окремо слід виділити етнографічні праці, присвячені житловому 

будівництву народів Кавказу, які є нащадками творців салтівсько-маяцької 

культури – осетинів та абхазів. У декількох етнографічних працях розглянуто 

побут та традиційні будівлі осетинів [Магометов, 1963; Чибиров, 1970; Калоев, 

2004]. Доволі інформативною стосовно традиційних етнографічних будівель 

абхазів є праця Е. М. Малії та Л. Х. Акаби [Малия, 1982, с. 127-190]. 

Одним з найбільш цінних досліджень, присвячених історії розвитку 

кочівницького житла, до сьогодні залишається «История развития жилища у 

кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России» 

М. М. Харузина [Харузин, 1896]. 

Інформація про будівлі кочових та напівкочових народів міститься також 

в узагальнюючих працях присвячених народам Сибіру та Поволжя [Историко-

этнографический атлас…, 1961; Козлова, 1964]. 

Особливо слід відмітити дослідження С. І. Вайнштейна, який зробив 

значний внесок у дослідження походження та розвитку кочівницької юрти та 

інших типів кочівницького житла [Вайнштейн, 1976; 1991]. 

Краще за інших в етнографічній літературі описані будівельні традиції 

східних словʼян. Їх житла та надвірні споруди стають об’єктом вивчення ще в 

середині ХІХ ст. Однією з перших робіт, де міститься розділ про житла, є 

багатотомне дослідження О. Терещенка «Быт русского народа» [Терещенко, 

1848, с. 145-199]. 

Відомості про житла, техніку будівництва, внутрішній та зовнішній 

вигляд споруд знаходимо й серед матеріалів етнографічно-статистичних 

експедицій, зокрема під керівництвом П.П. Чубинського [1877, с.375-398]. 

Зібрані ним матеріали лягли в основу дослідження Хведіра Вовка, 

присвяченого українській етнографії та антропології, виданого у Петрограді у 

1916 році. Важливе місце в його роботі посідає опис домобудівних традицій 

українців. Дослідник картографував основні типи помешкань і на основі цих 

відомостей дійшов висновку про типологічну єдність українських хат. У той же 
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час він поставив питання про походження такого житла, витоки якого вбачав у 

житлах слов’ян [Вовк, 1995, с. 88-124]. 

Важливою роботою, яка не втратила актуальності і донині, є дослідження 

О.М. Харузіна, присвячене історії розвитку слов’янських жител 

[Харузин, 1907]. 

У радянський час етнографічні дослідження стають більш 

систематизованими. Так, у своїй роботі на основі масового матеріалу 

Є.Е. Бломквіст дає характеристику житла східних слов’ян. Поділ жител на дві 

групи – зрубні та каркасно-стовпові – дослідниця вбачала у використанні того 

чи іншого будівельного матеріалу і, відповідно до цього, розподілила їх за 

природними зонами – зрубні в лісовій зоні, а каркасно-стовпові – у лісостепу 

[Бломквіст, 1954; 1956]. 

У подальшому інтерес до східнослов’янського етнографічного житла 

зберігався, свідченням чого є публікація нових узагальнюючих праць з цієї 

теми [Чижикова, 1987]. У цей період почали з’являтися етнографічні праці, 

присвячені опису окремих земель, зокрема контактних зон українського та 

російського народів кін. ХІХ – поч. ХХ ст., як, наприклад, дослідження 

Л.М. Чижикової [Чижикова, 1988].  

Узагальнені відомості про традиційне слов’янське житло знаходимо 

також у фундаментальній праці «Етнографія східних слов’ян» [1987]. Згадуючи 

комплексні дослідження, необхідно звернутися й до праці Д.К. Зеленіна, 

написаної ще на початку ХХ ст. [Зеленин, 1991]. Дослідник на основі значного 

етнографічного матеріалу сформулював загальні риси східнослов’янського 

дерев’яного будівництва [Зеленин, 1991]. Серед них він виділив переважання 

зрубів, відсутність фундаменту, присутність стелі на сволоку, нерухомі лавки та 

полиці, наявність перед житлом сіней, а з іншого від них боку – холодної кліті. 

В інтер’єрі житла обов’язковим було розташування в кутку печі. 

У пострадянський час варто відзначити появу низки робіт, присвячених 

східнослов’янським народам, у тому числі українцям [Українці, 1999], де в 
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контексті характеристики матеріальної культури подається й опис 

домобудівних традицій. 

Залучення етнографічних матеріалів також є необхідним для відтворення 

міфологічно-релігійного контексту, пов’язаного із житлом та опануванням 

навколишнього простору. Передусім це роботи Д.К. Зеленіна [Зеленин, 2004 ], 

А.К. Байбуріна [Байбурин, 1983], О.М. Афанасьєва [Афанасьев,1995], М. Еліаде 

[Елиадэ, 1994] та Й. Хейзінги [Хейзинга, 2007], В.П. Кобичева [Кобычев, 1982]. 

Наведені етнографічні матеріали різною мірою можуть бути використані 

при реконструкції будівельної справи салтівсько-маяцької культури. Проте слід 

зауважити, що їх використання вимагає певної обережності, оскільки 

автоматичний перенос етнографічних матеріалів на археологічні реалії є 

неприпустимим. Тим більше у випадку із переселеним у нові природні умови 

різноетнічним салтівським населенням. Тому лише поєднання етнографічних та 

археологічних даних може бути виправданим для реконструкції зовнішнього 

вигляду та способів зведення давніх споруд. 

 

1.3. Методика дослідження 

 

В основу дослідження будівельної справи салтівського лісостепового 

населення басейну Сіверського Дінця покладено сукупність методів вивчення 

матеріалів минулого. Перш за все, це історичний метод, який ґрунтується на 

принципі історизму, за допомогою якого можливо  прослідкувати процес 

формування та розвитку будівельної справи салтівського населення, 

простежити, як змінювалися салтівські будівельні споруди протягом часу 

існування культури на теренах лісостепового басейну Сіверського Дінця. 

Для з’ясування питання вивчення історії археологічних досліджень 

лісостепових поселень салтівської культури в басейні Сіверського Дінця та 

історіографії проблеми було застосовано системний підхід. Зокрема це 

дозволило розглянути в єдиній системі результати польової роботи дослідників. 

Було прослідковано закономірність їх діяльності, що відбувалася в певному 
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часовому проміжку, і таким чином виділено етапи археологічного вивчення 

поселенських пам’яток. Також за допомогою цього методу було узагальнено 

результати опублікованих робіт науковців. 

Рештки будівельних споруд та інструментарій, що були досліджені в 

результаті археологічних розкопок, були опрацьовані за допомогою сукупності 

методів. У першу чергу, це статистичний метод. Він поєднує три головні етапи 

дослідження археологічного матеріалу. Зокрема, статистичне спостереження, 

зведення зібраного матеріалу в таблиці, обробку та аналіз зведених 

статистичних показників.  

Для окреслення територіальних меж салтівських пам’яток лісостепового 

басейну Сіверського Дінця використовувався картографічний метод. Він 

дозволив прослідкувати географічне поширення різних типів будівель. 

Для висвітлення чинників заснування тих чи інших поселень, а також їх 

внутрішнього планування залучено історико-топографічний метод. У першу 

чергу, він базується на з’ясуванні взаємозалежності топографії поселень і 

застосування тих чи інших будівельних рішень. Зокрема, вхід у приміщення, як 

правило, розташовувався з боку пониження місцевості. 

Для впорядкування результатів статистичної обробки було застосовано 

типологічний метод, з допомогою якого виділено схожі між собою групи 

споруд та знарядь праці, виділено їх характерні риси, простежено їх поширення 

на різних пам’ятках регіону, були визначені їх метрологічні та конструктивні 

особливості. 

Виділені групи залишків споруд із характерними рисами за допомогою 

методу інтерпретації були розподілені за функціонально-типологічними 

особливостями на житлові та господарсько-побутові, ремісничі споруди, 

господарські ями. 

Порівняльний метод було застосовано для встановлення спільних та 

особливих рис жител, ремісничих, господарських та побутових споруд як у 

межах певного поселення, так і на різних пам’ятках регіону. Це, у свою чергу, 
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дало змогу ставити питання про спільність домобудівних традицій населення та 

регіональні особливості. 

Стратиграфічний метод допомагає визначити послідовність залягання 

пластів ґрунту, які містять у собі рештки людської діяльності (артефакти, 

рештки будівель, органічні та неорганічні рештки речей, конструкцій та інше), 

які формують культурний шар. З його допомогою стало можливо виділити 

внутрішню періодизацію будівель відносно один одного в межах певної 

пам’ятки, а також відмежувати низку жител, що належать до попередніх 

археологічних культур.  

Не менш важливими були й планіграфічні спостереження за 

розташуванням знахідок та конструктивних елементів відносно виявлених 

котлованів. Це дало змогу визначитися із можливими конструкціями стін 

будівель та їх розміщенням відносно котловану. 

За допомогою методу моделювання стала можливою теоретична наукова 

реконструкція як окремих будівель, так і будівельної справи салтівського 

населення лісостепового басейну Сіверського Дінця в цілому. Він дав змогу 

відтворити основні будівельні форми та з’ясувати послідовність технологічних 

дій. 

При проведенні реконструкції був урахований попередній досвід 

дослідників-археологів як салтівської культури, так і культур, що знаходилися в 

схожих екологічних умовах. Були широко залучені етнографічні паралелі. 

Разом з тим, при проведенні реконструкцій основна увага була зосереджена на 

даних, що отримані в результаті стратиграфічних та планіграфічних 

спостережень під час проведення розкопок. 

Для з’ясування можливості створення тих чи інших конструкцій стін і 

даху та доцільності їх використання в певному природному середовищі була 

досліджена сировинна база та природні умови, у яких проживало салтівське 

населення лісостепу. З цією метою були залучені результати сучасних 

міждисциплінарних досліджень, проведених на салтівських пам’ятках регіону, 

зокрема антракологічні визначення вугликів, палеоекологічні реконструкції для 
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селищ П’ятницьке-І [Матвіїшина, 2012, с. 236-253], Мохнач, Коробові Хутори 

та Верхній Салтів [Чендев, 2010, с. 158-165]. 

Ураховуючи результати, отримані за допомогою вище зазначених 

методів, був проведений аналіз археологічно зафіксованих конструктивних 

елементи у вигляді стовпових ямок, канавок, залишків матеріалу для 

відтворення зовнішнього вигляду стін та даху. Причому відзначимо, що 

первинно моделювалася саме конструкція стін, від якої залежав дах. 

Таким чином, застосування різноманітних наукових методів було 

спрямоване на реалізацію поставленої мети дослідження. Розглянуті вище 

методи тісно пов’язані між собою. Опрацьовані за їх допомогою дані, які 

стосуються будівельних решток салтівсько-маяцької культури, дозволяють 

створити уявлення про цивільну архітектуру населення, реконструювати процес 

будівництва, визначити інструментарій та сировинну базу салтівських 

будівельників. 

 

Підводячи підсумки розділу зазначимо, що за більш ніж сторічну історію 

досліджень лісостепових пам’яток салтівської культури в басейні Сіверського 

Дінця була накопичена значна джерельна та історіографічна база для 

відтворення будівельної справи салтівського населення цього регіону. 

Погляди дослідників на салтівське цивільне будівництво пройшли кілька 

етапів. Перший – від початку досліджень до середини ХХ ст. відбувалося 

первинне накопичення джерел. У 50-х роках ХХ ст. були зроблені перші спроби 

узагальнення наявного на той час матеріалу. Ці спроби були пов’язані із 

працями І.І. Ляпушкіна та В.Д. Белецького. З кінця 1950-х років й до кінця 

радянського періоду продовжувався другий етап, під час якого відбувається 

істотне накопичення джерельної бази та перегляд раніше зроблених висновків. 

Дослідники в цей час звертають увагу на специфічні будівельні питання, такі як 

конструкції стін, даху, походження тих чи інших будівельних традицій. Значну 

увагу вивченню салтівського лісостепового будівництва приділили 

С.О. Плетньова та Г.Є. Афанасьев. Третій, сучасний, етап характеризується 
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суттєвим посиленням уваги дослідників до розкопок поселень та, як наслідок, 

збільшенням публікацій, присвячених будівельним решткам культури. 

Слід відзначити й нерівномірність вивчення різних типів будівельних 

решток. Найкраще вивченими є житла, яким присвячено більшу частину 

публікацій. Господарські споруди та ями, незважаючи на кількісну більшість, 

ставали об’єктами дослідження доволі рідко. 

Письмові джерела з обраної теми нечисленні та фрагментарні. Вони 

представлені повідомленнями арабських істориків та географів про низку міст 

Хозарії, зокрема Ітіля та Семендера. Тому основним джерелом для вивчення 

салтівського будівництва є археологічні джерела, які були здобуті під час 

розкопок 15 поселень та на сьогодні представлені залишками 121 житла, 82 

господарських споруд, 477 ямами та шістьма будівлями ремісничого 

призначення. Не всі ці джерела можуть бути використані однаково 

інформативно. Це, у першу чергу, залежить від якості проведення польових 

робіт та рівня їх задокументованості. Ціла низка об’єктів була досліджена не 

повністю. Ще однією складністю є відсутність добре стратифікованих об’єктів і 

поселень в цілому, які могли б стати «еталонними». 

У силу своєї специфіки археологічні джерела самостійно не можуть 

відповісти на всі поставлені завдання. Це пов’язано з тим, що в умовах ґрунтів 

лісостепової зони Сіверського Дінця органічний матеріал, із якого переважно 

були створені будівлі, майже не зберігається. Як наслідок, без відповіді 

залишаються питання безстовпових конструкцій стін та даху. Допомогти 

вирішити ці питання здатні матеріали етнографічних досліджень, отриманих у 

народів, споріднених племенам салтівсько-маяцької культури (народи Кавказу, 

болгари) або в народів, які займають однакову природно-географічну нішу та 

ведуть подібне господарство (слов’яни). Етнографічні дані доволі різноманітні 

й представленні дослідженнями ХІХ-ХХ ст., причому внаслідок 

«слов’яноцентризму» етнографів російського та радянського періодів кількість 

праць, шо вивчають східних слов’ян, значно більша та різноманітніша. 

Етнографічні дані різною мірою можуть бути використані при реконструкції 
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будівельної справи салтівсько-маяцької культури. Проте їх використання 

вимагає певної обережності, оскільки автоматичний перенос етнографічних 

матеріалів на археологічні реалії є неприпустимим. Тому лише поєднання 

етнографічних та археологічних даних може бути виправданим для 

реконструкції зовнішнього вигляду та способів зведення давніх споруд. 

Для якісного проведення дослідження були використані різноманітні 

наукові методи, які ґрунтуються на базовому принципі історизму. Для вивчення 

та аналізу історії археологічних досліджень та історіографії порушеного 

питання використано системний метод. Для систематизації, опрацювання 

археологічного матеріалу використовувалися картографічний, статистичний, 

формально-типологічний та метод моделювання. Для встановлення спільних та 

особливих рис у питаннях вивчення будівельних залишків з різних пам’яток 

використано порівняльний метод. Задля з’ясування відносного датування 

існування різних об’єктів будівництва застосовано стратиграфічний метод. В 

окремих випадках були залучені результати міждисциплінарних досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА 

ЗНАРЯДДЯ ЇХ ОБРОБКИ 

 

 

 

2.1. Межі та природно-географічні умови лісостепового регіону 

басейну Сіверського Дінця 

 

Перед тим як почати розгляд археологічних матеріалів в окремо взятому 

регіоні, слід визначитися з його природно-географічними межами та природно-

кліматичними чинниками, за умов яких виникли та функціонували пам’ятки, 

що розглядаються. У нашому випадку це частина східноєвропейського 

лісостепу, окреслена головним чином територією річкових долин Сіверського 

Дінця та Осколу, а також їх приток  (рис. 1-5). Слід зазначити, що природно-

географічні умови регіону багато в чому визначали вибір будівельних 

матеріалів, характер будівництва, архітектурні форми, систему розташування 

городищ та відкритих поселень, основні заняття й загальний характер 

господарської діяльності тогочасного населення. 

Північно-західною межею цього регіону є витоки р. Сіверський Донець, 

який бере початок біля с. Подольхи Прохорівського району Бєлгородської 

області РФ [Антимонов, 1959, с. 53]. Північно-східною межею є витоки р. Оскіл 

біля с. Погожеє Тимського району Курської області РФ [Гидрографический 

справочник.., 1936, с. 102]. Його південною межею визначений кордон 

лісостепової та степової зон, який зараз умовно пролягає в місці впадіння 

р. Оскіл у р. Сіверський Донець. Східна та західна межі визначаються 

кордонами лівих та правих приток означених річок. 

На території, яка розглядається, південний кордон лісостепу проходить 

по півдню Середньо-Руського підвищення (Харків-Валуйки) та Оксько-

Донській низовині північніше Калачського підвищення (Борисоглібськ) 
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[Мильков, 1950, с. 26-27]. Південний кордон лісостепу проходить у залежності 

від характеру рельєфу. Найбільш південні ділянки лісостепу 

Східноєвропейської рівнини приурочені до підвищень або до піщаних районів. 

Наприклад, Донецький кряж являє собою острів лісостепу серед степових 

просторів, а Бузулукський бор з півдня та зі сходу оточений відкритими 

степовими просторами. Розчленований рельєф та легкі за механічним складом 

ґрунти сприяють просуванню лісів на південь [Мильков, 1950, с. 30-31]. 

Особливо це стосується долин річок, де «язики» лісостепу тягнуться далеко на 

південь. Загалом на означеній нами території широка смуга лісостепу тягнеться 

з південного заходу на північний схід. Виразних меж зона не має, адже степові 

ділянки уклинюються островами в лісову зону, а ліси окремими масивами 

заходять в зону степів. Тому кордон природних зон на картографічних 

матеріалах нанесено досить умовно і використовується, зокрема, в 

археологічних працях, традиційно не відображуючи справжню межу 

поширення тих чи інших археологічних лісостепових і степових пам’яток. 

За останні 1000-1200 років межа між лісостепом та степом дещо 

змінювався. У першу чергу, окрім природно обумовлених кліматичних змін, це 

слід пов’язувати з господарською діяльністю антропогенного характеру, яка 

особливо інтенсивно відбувалася під час заселення нинішніх південної і 

південно-східної України та прилеглих районів Росії в XVІІ-XІX ст. [Кириков, 

1979, с. 26-40, 49-69, 91-111]. Додамо, що на думку такого знавця степу, як 

В.В. Докучаєв, у минулому лісові масиви по долинах річок і прилеглих до них 

балках простягалися майже до Чорного та Азовського морів [Докучаев, 1949, 

с. 104]. 

У природно-географічному відношенні салтівсько-маяцькі пам’ятки 

Сіверського Дінця та Осколу розташовані в лісостеповій зоні помірного поясу, 

які концентрувалися вздовж русел річок. Клімат досліджуваної території 

помірно континентальний. Зими порівняно м’які – середня температура січня –

7,5 °С, з частими відлигами і нестійким сніговим покривом. Літо помірно тепле 

з достатньою кількістю опадів за вегетаційний період. Середні температури 
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липня знаходяться в межах +18 … +21 °С. Середньорічна температура 

становить +6,5 … +7,5 °С. Середньорічна кількість опадів коливається від 500 

до 700 мм [Геоботанічне …, 1977, с. 18-49; Природа ..., 1984, с. 52, 85]. 

Середньовічний клімат окреслених територій за результатами досліджень 

мало відрізнявся від сучасного [Борисов, 1975, с. 77, 78, 170]. Однак, згідно з 

останніми даними, кліматичні умови того часу найшвидше мали деякі 

відмінності від сучасних. Тому реконструкція природних умов, у яких 

відбувалася господарська та побутова діяльність носіїв салтівської культури у 

межах лісостепової зони центру Східної Європи, становить значний інтерес. 

Палеогеографічні реконструкції свідчать, що на час існування салтівсько-

маяцьких пам’яток припадає посилення континентальності клімату, що 

проявилося у зниженні кількості річних опадів (з середини VІІІ ст. до середини 

Х ст. н.е) на 50-70 мм за слабо помітного підвищення середньорічної 

температури повітря не більш ніж на 0,5°С [Слепцов, 2005, с. 118-137; 

Burroughs, 2005, p.294]. У цілому тогочасні кліматичні умови були теплішими 

та сухішими за сучасні [Рябогина, 2013, с. 188-189]. Ці дані в цілому 

підтверджені новими дослідженнями, проведеними як для Сіверсько-

Донецького регіону [Свистун, 2003, с. 130-135; Чендев, 2012, с. 112-121; 

Колода, 2014в, с. 247-263], так і для пам’яток р. Тиха Сосна [Рябогина, 2013, 

с. 188-189]. 

Характерною особливістю ландшафту майже всієї території є високі праві 

береги річок, сильно розчленовані ярами, і низькі ліві береги з терасами. 

Заплави річок і низькі тераси нерідко заболочені. 

Залісення території лісостепу в салтівський час було доволі високим, про 

що опосередковано свідчить специфічність господарського укладу життя 

населення салтівської, роменської і давньоруської культур: використання 

підсічної системи та перелогу в землеробстві, широке застосування деревини в 

побуті, високий відсоток кісткових решток лісових тварин в остеологічному 

матеріалі культурних шарів слов’янських поселень [Горбаненко, 2013, с. 58]. 

Разом з тим, часті посухи, відмічені в малий кліматичний оптимум 
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[Борисенков, Пасецкий, 1983], найшвидше стримували експансію лісів на 

степи, сприяли освітленню лісів і виникненню лісових галявин. 

Ґрунтознавчі дослідження низки городищ та селищ салтівської культури у 

лісостеповому басейні Сіверського Дінця в Харківській області також показали 

значне залісення території кінця І тис. н. е. Городища Мохнач, Коробові Хутори 

та Верхній Салтів були покриті лісом [Свистун, 2003, с. 130-135; Чендев, 2012, 

с. 112-121; Колода, 2014в, с. 247-263], а в районі поселення Пʼятницьке-І було 

узлісся широколистого лісу, який поступово переходив у безлісі ділянки 

[Матвіїшина, 2012, с. 250-252]. 

Визначення видового складу деревини раннього середньовіччя для 

лісостепової ділянки Сіверського Дінця поки проводилося спорадично. На 

сьогодні є лише поодинокі антракологічні дослідження із невеликою вибіркою 

матеріалу. Так, визначення вугликів з поселення Пʼятницьке-І показали, що 

мешканці селища в салтівський час використовували такі види дерев, як ясен, 

дуб, горобина та невизначені широколистяні породи дерев [Квітковський, 2016, 

с. 41]. Більш інформативними є природничі дослідження лісостепового 

Маяцького городища на р. Тиха Сосна, де був проведений спорово-пилковий 

аналіз з рову городища. Згідно з ним, на початковому етапі життя городища 

(ІХ ст.) можна казати про існування  березово-дубових лісів із присутністю 

таких дерев, як вільха, ліщина, сосна, липа, в’яз [Рябогина, 2013, с. 188]. 

У цілому, слід відзначити, що при схожості природно-кліматичної 

ситуації давній видовий склад лісів Харківського геоботанічного округу 

(частина Середньоросійської лісостепової геоботанічної підпровінції) навряд 

суттєво відрізнявся від сучасного. Він представлений сполученнями 

широколистих лісів: кленово-липово-дубовими, дубовими, липово-дубовими та 

іншими формаціями лісів, що ростуть у межиріччях. Міжрічкові формації лісів 

округу представлені кленово-липово-дубовими, липово-дубовими і дубовими 

типами. На борових терасах річок ростуть мішані дубово-соснові ліси; у 

заплавах річок – заплавні діброви, вільшаники, осокірники. Типовими 
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дібровами, характерними для Харківського геоботанічного округу, 

представлений Гомільшанський заповідник [Географічна…, 1993, с. 177, 357].  

Таким чином, кліматична ситуація на території лісостепу Сіверського 

Дінця під час освоєння цієї території населенням салтвської культури засвідчує 

помірні кліматичні умови із теплим літом та доволі низькими зимовими 

температурами. Це змушувало салтівських переселенців до створення таких 

конструкцій стін та даху, які б мали значні теплоізоляційні показники, а також 

більш ефективних опалювальних пристроїв. Прикладами такого пристосування 

до природних умов, які засвідчуються археологічно, є заглиблення споруд у 

ґрунт для кращого теплозбереження та спорудження печей, не характерних для 

салтівського населення. Значне залісення території безпосередньо впливало на 

вибір головного будівельного матеріалу – деревини. 

 

2.2. Будівельні матеріали 

 

Питання сировинної бази та інструментарію, що використовувалися в 

будівельній практиці носіїв салтівсько-маяцької культури в умовах лісостепу, є 

надзвичайно важливим. Застосування тієї чи іншої сировини впливало на вибір 

конкретних інструментів для роботи з нею, що, у свою чергу, формувало набір 

сталих технологічних прийомів у розвитку будівельної справи та способів 

оптимізації виробничого процесу. 

Вибір будівельного матеріалу для спорудження будівель робився, у 

більшості випадків, у залежності від місцевих природно-кліматичних умов, 

економічних та технологічних ресурсів будівельників та етнокультурної 

традиції. 

Головним будівельним матеріалом салтівського населення лісостепової 

течії Сіверського Дінця було дерево. Про це свідчить відсутність залишків 

конструкцій з неорганічних матеріалів абсолютної більшості решток 

будівельних споруд досліджуваного регіону. Лише в трьох випадках на 

цитаделі городища Верхній Салтів дослідники вбачають «кам’яні» стіни, про 
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що мова піде нижче. Стіни з глини можна передбачати лише у двох житлах 

селища Жовтневе [Пархоменко, 1985, с. 85]. Разом з тим, близько 40% 

житлових споруд мають ямки від стовпів, що були частиною конструкції стін та 

даху. Мала кількість знахідок дерева (дерев’яних конструкцій) викликана 

умовами місцевих ґрунтів, у яких майже не зберігаються органічні матеріали. 

Важливим і досі дискусійним є питання про доступність салтівському 

населенню лісостепу достатньої кількості якісної будівельної деревини для 

спорудження будівель «коштовних» конструкцій, наприклад зрубів. 

Так, деякі дослідники при вирішенні питання про спосіб зведення стін у 

«безстовпових» котлованах відкидали ідею зведення зрубу на користь більш 

простих конструкцій, пояснюючи це дорожнечею зрубу та недостатньою 

кількістю потрібної будівельної деревини [Афанасьев, 1987, с. 45; Колода, 2000, 

с. 49-50]. 

Однак ґрунтознавчі дослідження низки пам’яток регіону, показали значне 

залісення території (про що йшлося в попередньому пункті). У кінці І тис. н. е. 

Городища Мохнач, Коробові Хутори та Верхній Салтів були покриті лісом 

[Свистун, 2003, с. 130-135; Чендев, 2012, с. 112-121; Колода, 2014в, с. 247-263], 

а в районі поселення Пʼятницьке-І було узлісся широколистого лісу, який 

поступово переходив у безлісі ділянки [Матвіїшина, 2012, с. 250-252]. 

Зменшення лісів на Лівобережжі України до їх сучасної кількості (40 %) 

відбулося лише у XVII – XVIII ст., коли на цих землях набуло масштабів 

промислове виробництво – гутництво, винокуріння, а особливо – виварювання 

селітри [Кириков, 1979, с.48; Лукьянов, 1948, с. 69]. Ще наприкінці ХVІІІ ст. 

І. Гільденштедт повідомляє про рослинний склад лісів, які розміщувались від 

гирла р. Гомольші по правому берегу р. Сіверський Донець та по балках на 

відстань близько 20 км у північному напрямку, тобто по території, яка була 

освоєна лісостеповим салтівським населенням. Ліс в описаних місцях був 

цілком придатний для використання в будівництві і нестачі в ньому місцеве 

населення не зазнавало [Гильденштедт, 1891, с. 104]. 
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У тих етнографічних регіонах України (Чернігівщина, північна Київщина, 

Волинь) де збереглися значні лісові масиви, зрубні будинки були поширеними 

ще на початку ХХ ст. [Вовк, 1995, с. 94]. Зрубні будинки переважали й у 

лісистих районах Кавказу ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Кобычев, 

1982, с. 83-84]. 

Таким чином, можна констатувати, що нестачі деревини для будівництва 

у населення салтівсько-маяцької культури в лісостеповому басейні Сіверського 

Дінця не було. Дерево було головним і доступним матеріалом у достатній 

кількості та якості для зведення як каркасно-стовпових, так і зрубних 

конструкцій. 

Окрім дерева, населення салтівсько-маяцької культури в будівництві 

застосовували глину. Вона фіксується в якості шматків обмазки в культурному 

шарі майже всіх поселень та в котлованах будівель, у поодиноких випадках, 

були знайдені потужні розвали глини в заповненні жител [Пархоменко, 1985, 

с. 85]. 

Археологічні дослідження фіксують використання салтівським 

населенням різних видів глин. Так, у котлованах будівель знаходять глиняну 

обмазку та фракції глини бурого (коричневого, теракотового) кольору, а також, 

частіше поблизу вогнищ, сиру глину зеленого кольору [Квитковский, 2012, 

с. 106]. 

Сфера застосування глини в салтівському будівництві була 

різноманітною. Перш за все, вона використовувалася в якості обмазки 

дерев’яних конструкцій стін та опалювальних пристроїв. У культурному шарі 

майже всіх салтівських поселень лісостепом течії Сіверського Дінця, у першу 

чергу в котлованах будівель, фіксуються фрагменти цієї обмазки, іноді з 

відбитками прутів, дощок або колод. Її кількості було явно недостатньо для 

створення суто глиняних стін чи навіть обмазування глиною всього їх 

периметру. Часто знахідки обмазки налічують лише кілька десятків фрагментів. 

Можна припустити, що глина використовувалася локально – для замазування 

щілин, дерев'яних конструкцій поблизу вогнища, для запобігання їх від 



81 

 

займання. Можливо, мешканці поселень для обмазування стін використовували 

глиняно-земляний розчин, який не фіксується археологічно. 

Стіни, зведені з глини, у лісостеповій зоні не були широко представлені. 

Лише в поодиноких випадках можна констатувати, що стіни будівлі могли 

зводитися із глини. Після руйнування вони повинні були залишити після себе  

значні її пласти в котловані або поблизу нього. Така ситуація була зафіксована 

в житлі з поселення Жовтневе (рис. 54, 1), де в заповненні котловану та на його 

краю були зафіксовані потужні розвали глини, які можна пов’язати зі стінами 

житла [Пархоменко, 1985, с. 85]. Глину частіше використовували при зведенні 

опалювальних пристроїв – вогнищ та печей – та для підмазки підлоги. 

Окрім глини та древа, у будівельній практиці салтівського населення 

також використовувалося каміння, яке було доступним природним матеріалом. 

У межах лісостепового басейну Сіверського Дінця залягають та мають виходи 

доступні для розробок давніми будівельниками крейда, вапняк, мергель, 

пісковик. У цілому геологічні поклади та виходи на поверхню будівельних 

матеріалів на даній території говорять про перевагу таких доступних для 

розробок у ранньому середньовіччі покладів, як пісковики та крейда. Їх виходи 

на поверхню зонуються територіально в окремих мікрорегіонах салтівсько-

маяцького лісостепу: крейдяні породи – у долині Сіверського Дінця на кордоні 

з степом та в його верхів’ях. На інших територіях, що розглядаються, 

переважали пісковики [Свистун, 2017, с. 13] (рис. 5). 

Доволі часто каміння використовувалося при створенні опалювальних 

пристроїв – для обкладання вогнищ та зведення кам’яних або комбінованих 

печей. Фіксується застосування каміння в якості елементів інтер’єру – 

підставок, столиків або іншого побутового приладдя.  

Дискусійним є питання щодо застосування каміння у зведенні стін, або ж 

облицювання бортів котлованів. Подібна практика відома при будівництві 

салтівсько-маяцьких жител на території Криму [Пономарев, 2012, с. 71-72], у 

Приазов’ї та в Дагестані [Плетнева, 1967, с. 63]. У регіоні лісостепового 

басейну Сіверського Дінця лише на цитаделі Верхньосалтівського городища є 
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згадка про кам’яні стіни будівель [Колода, 2000, с. 41; Іченська, 1980, с. 105-

106]. Разом з тим, слід зауважити, що якість доступного каміння – пісковику, – 

не дозволяє побудувати скільки-небудь високі стіни [Свистун, 2009, 464-466]. 

Якість наявних креслень (рис. 26), також не дає уявлення про характер 

будівель. Вірогідніше за все, зважаючи на крихкість пісковику, кам’яні стіни 

верхньосалтівських будівель є залишками кам’яних цоколів, на яких зводилися 

стіни в якійсь більш легкій конструкції. Причому ці цоколі для збереження 

міцності повинні були перебувати в землі. 

Інші матеріали будівництва археологічно не фіксуються, але широкі 

аналогії з етнографічних джерел дозволяють припустити їх використання. Так, 

у європейській частині Росії і в Україні до початку ХХ ст. стіни будівель із 

зовнішнього боку, обкладалися дерном, хмизом або соломою [Волков, 1916, 

с. 522; Чижикова, 1987, с. 224], а враховуючи скотарський характер 

господарства та кочові традиції частини населення салтівсько-маяцької 

культури, й такі матеріали, як повсть та шкури тварин [Вейштейн, 1991, с. 18-

29]. Для законопачування отворів у стінах та в якості прокладки між колодами 

(або дошками) могли використовувати мох. 

Завершуючи огляд будівельних матеріалів, відзначимо, що салтівським 

будівельникам були відомі й штучні матеріали, у першу чергу, – цегла. В 

основному, вона використовувалася для фортифікаційного будівництва, й як 

повідомляють арабські письмові джерела – будувати із цегли могли лише люди 

кагана [Калинина, 2014, с. 48]. 

У поодиноких випадках цеглу, в якості повторного використання 

пристосовували для зведення опалювальних пристроїв Саркелу [Белецький, 

1959, с. 56-60]. Подібна практика не характерна для лісостепового варіанту 

культури. Лише в одному випадку, у розвалі опалювального пристрою була 

виявлена цегла-сирець [Степовой, 2017, с. 49]. 

Таким чином, можна констатувати, що салтівське населення 

лісостепового басейну Сіверського Дінця для будівництва використовувало 

переважно природні матеріали – дерево, глину та каміння, які були йому 
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доступні. Головним матеріалом, з використанням якого були побудовані всі 

будівлі, було дерево. Штучні матеріали – сира цегла, – були відомі 

будівельникам, але широкого застосування в цивільному будівництві не 

отримали. 

 

2.3. Знаряддя праці будівельників 

 

Для обробки будівельних матеріалів та зведення споруд салтівські 

будівельники могли використовувати різноманітний набір інструментів, які 

виявляються як на поселенських пам’ятках, так і в матеріалах могильників. У 

залежності від їх функціонального призначення їх можна розділити на дві 

групи: знаряддя для земляних робіт та деревообробні (теслярські) знаряддя. 

Різні види салтівських знарядь для земляних робіт, обробки дерева та каміння 

вже піддавалися аналізу вченими та описані в літературі присвяченій 

господарству [Горбаненко, 2013, с. 80-82] та ремеслу салтівського 

лісостепового населення [Михеев, 1985]. Систематизація будівельних знарядь 

праці, наведених у цій роботі проводилася за типологією В.К. Міхеєва, 

викладеної ним у монографії «Подонье в составе Хазарского каганата» [1985, 

с. 57-76]. 

Знаряддя для земляних робіт, у першу чергу, представлені мотиками із 

вертикальною втулкою (рис. 7, 1—10), які  широко відомі на пам’ятках 

салтівської культури. У великій кількості вони походять з поховальних 

пам’яток [Кухаренко, 1952, с. 41; Михеев, 1985, с. 117 – 119; Плетнева, 1989, 

рис. 46; Аксенов, 2012, ил. 4, 3] та поселень [Горбаненко, 2013, Рис. 46]. Значна 

кількість таких мотичок у катакомбах з Дмитрівського могильника дала змогу 

С.О. Плетньовій створити їх класифікацію, поділити знаряддя на 9 типів. Сама 

дослідниця наголошувала, що виділені типи можуть лише свідчити про те, що 

вони були виготовлені різними майстрами й не відображають якихось процесів 

чи розвитку. Також дослідниця зазначила, що ці мотики використовувалися для 

викопування катакомб, господарських ям та котлованів споруд [Плетнева, 1989, 
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с. 91-93]. У цілому мотики з вертикальною втулкою, що знаходяться в 

салтівських комплексах, мали багатофункціональне призначення. Ці 

інструменти і сліди їх використання знайдені в катакомбних похованнях 

[Аксёнов, 2011б, с. 27], а також на стінках котлованів жител [Винников, 1984, 

с. 103]. Сліди роботи ними виявлені під час дослідження топкових камер 

гончарних горнів (рис. 9, 1). Розміри мотичок варіюють у таких межах: загальна 

довжина 9-10,5 см; робочої частини – 5-6 см; ширина втулки 3-5 см, робочої 

частини – 4,5-8,5 см. На інших салтівських пам’ятках вони також широко 

відомі з матеріалів Сидорівського городища, Саркелу, Правобережного 

Цимлянського, пам’яток у Криму [Горбаненко, 2013, с. 81-82]. 

До кінця не вирішеним питанням є можливість використання салтівським 

населенням лопат-заступів, які археологічно фіксуються залізними окуттями. 

Вони були виявлені під час досліджень різних ранньосередньовічних пам’яток 

регіону: городищ Верхній Салтів, Вовчанськ [Михеев, 1985, рис. 24, 21, 22], 

селищ Мохнач-П [Колода, 2012, рис. 2, 14] та Нетайлівка-2 [Колода, 2004, 

с. 102, Рис. 127], а також знайдені як підйомний матеріал поблизу городища 

Мохнач [Колода, Свистун, 2005, с. 60, рис. 52, 3] (рис. 6, 1-7). 

Їх характерною особливістю є напівовальна форма та наявність отворів 

для кріплення з обох сторін верхньої частини виробів. Технологічна 

особливість цих знарядь полягає в тому, що вони виготовлялися з двох 

вигнутих смуг металу, котрі зварювалися по зовнішньому краю. З внутрішнього 

боку вироби не зварювалися і навіть дещо розводилися в сторони, що 

дозволяло щільно кріпити оковку до дерев’яної основи. Усі знайдені в верхній 

течії Дінця оковки належать до типу виїмчастих. За формою окуття можуть 

бути розділеними на два типи: округлі (рис. 6, 1-7) та прямокутні (рис. 6, 8). 

Останні відомі лише на одному лісостеповому селищі Мохнач-П. Цей виріб 

завдовжки приблизно 20 см зроблено з двох залізних смуг завширшки 5-6 см і 

завтовшки 0,2-0,3 см. Смуги зварені з одного боку (робоче лезо), а з іншого, 

куди вставляли дерев’яну основу заступа, смуги з’єднуються трьома 

наскрізними стрижнями (рис. 6, 8). 
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Разом з тим, деякі дослідники сумніваються в належності оковок заступів 

до салтівської культури. Як зауважив О.О. Лаптєв, усі оковки лопат-заступів 

були знайдені на салтівських поселеннях, де є культурні відкладення ХVII-

ХVIII ст. [Лаптєв, 2007, с. 12-20] і з високою долею вірогідності можуть 

відноситися до цього періоду. Незважаючи на це, археологи-салтовознавці 

традиційно включають цей тип виробів до переліку старожитностей 

хозарського часу [Михеев, 1985, рис. 24, 21, 22; Горбаненко, 2013, с. 81]. 

Автори наводять аналогії з пам’яток інших культур, споріднених салтівській. 

Так, за словами В.К. Міхеєва, в останній чверті І тис. н. е. оковки заступів 

відомі в Подунавʼї. У Болгарії вони були знайдені в скарбі Х ст. біля 

с. Довгопол, а також у Румунії [Михеев, 1985, с. 40]. За даними В.В. Колоди, 

аналогічні знаряддя виявлені на городищі Маяки (Донецька обл.), однак досі не 

опубліковані [Горбаненко, 2013, с. 81]. Також відомі оковки знаходилися на 

пам’ятках Волзької Булгарії [Марданшина, 2008, с. 18]. Разом з тим, матеріал, 

наведений у публікаціях, не дає можливості прив’язати цю категорію знахідок 

саме до часу існування салтівської культури й дозволяє різні інтерпретації. 

Тому питання належності цих знарядь праці до салтівського кола 

старожитностей поки залишається відкритим. 

Деревообробні (теслярські) знаряддя представлені суттєвим набором 

різноманітних інструментів, які використовувалися на всіх стадіях 

деревообробки, починаючи від зрубування стволів дерев до виробництва 

необхідних заготовок та цілих виробів. Головним знаряддям при деревообробці 

була сокира (рис. 8). В.К. Міхеєв поділив салтівські господарські сокири на 2 

типи: із вузьким та із широким лезом. 

Тип 1 – сокири із вузьким лезом (рис. 8,1-6, 8-10) мають прямокутний або 

квадратний обух, з боку торця вони клиноподібні. Їх загальна довжина 

дорівнює 16-24 см, довжина леза сокир 11-17 см, ширина – 4-5 см. Відношення 

ширини леза до його довжини дорівнює 1:3. Розміри овальних провушних 

отворів складають від 2,1×3,9 см до 3,3×3,8 см. Площа обуху складає 9-19 см
2
. 

Вага сокир 670-1500 г. Тип 2 (рис. 8, 7) – сокири із широким лезом 



86 

 

(двобородчасті). Їх обух квадратний або прямокутний. Як і в типі 1 торцевий 

бік має вигляд клину. Загальна довжина становить 15-16,5 см, довжина леза – 9-

12,3 см. Відношення ширини леза до довжини різне: 1:1, 1:1,3 1:1,4. Розміри 

вушка такі самі, як і в сокирах 1 типу. Площа обуха 9,6-14,6 см
2
. Вага таких 

сокир 570-950 г [Міхеєв, 1985, с. 68-69]. 

Незважаючи на універсальність сокир, скоріш за все, їх різні типи мали 

відмінне призначення. Сокирами із вузьким лезом користувалися лісоруби, а 

більш легкими «двобородчастими» – теслярі. Походження побутових сокир у 

салтівців лісостепу В.К. Міхеєв визначає від осілого слов’янського та фіно-

угорського населення [Міхеєв, 1985, с. 69]. Разом з тим, це твердження доволі 

суперечливе. У салтівській культурі цей інструмент більш різноманітний, ніж, 

наприклад, у населення роменської культури, де не відбулася його 

спеціалізація, а в господарстві побутували лише універсальні вузьколезові 

сокири [Пуголовок, 2016, с 158-159]. 

На пам’ятках лісостепового басейну Сіверського Дінця знахідки 

побутових сокир є доволі поширеними. Цілі форми та уламки сокир були 

знайдені в комплексах Сухогомільшанського та Нетайлівського могильників 

[Аксенов В.С., 2006, с. 98; рис. 17: 1; 19: 7; 61: 7; Колода, 2004, с. 148, Рис. 222, 

5; 249, 8], на городищах Мохнач [Колода, 2014, с. 72, Рис. 4, 17] та Коробові 

Хутори [Колода, 2010, с. 61, Рис. 74, 1], селищах Пʼятницьке-І [Михеев, 

2005, 19-20, табл. ХІХ, 1,2; ХХ, 1, 2] та Мохнач-П [Колода, 2017, с. 45, Рис. 4, 1, 

3, 4, 6]. Салтівські господарські сокири були виявлені й випадково – одна біля 

с. Зарожне Чугуївського району Харківської області [Свистун, 2016, с. 24, 

Рис.2], та дві сокири походять з лісу поблизу Сухогомільшанського 

археологічного комплексу [Колода, 2012, с. 31, Илл. 2: 1,2], де розташований 

кремаційний могильник. 

Більшість з виявлених сокир належать до І типу вузьколезових (10 

екземплярів). Ще чотири сокири (2 з Сухогомільшанського могильника, по 1 з 

городища Мохнач та Мохнач-П) є широколезовими теслярськими 

спеціалізованими знаряддями. Одна з сокир має ширину леза дещо більшу за 
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звичайні вузьколезові, але недостатню для того, щоб віднести її до 

широколезових [Колода, 2012, с. 31, Илл. 2: ,2]. Такі сокири могли бути 

універсальним інструментом, що певною мірою поєднували функції сокир обох 

типів. 

Господарські сокири виявлені в основному на салтівських пам’ятках в 

ареалі кремаційного та інгумаційного обряду поховання, тобто в південно-

західному районі лісостепового варіанту салтівсько-маяцької культури за 

В.С. Аксеновим та О.О. Лаптєвим [Аксенов, 2014, рис. 1]. З пам’яток із 

катакомбним обрядом поховання, що традиційно асоціюється із аланською 

етнокультурною групою, походить лише 1 вузьколезова господарська сокира з 

Маяцького комплексу на Тихій Сосні [Винников, 1998, Рис. 79, 1]. 

С.О. Плетньова зробила припущення, що масивні бойові сокири, знайдені в 

катакомбах Дмитрівського могильника, які вони виділили в перший вид 

[Плетнева, 1989, Рис. 35], також могли використовуватися як господарські 

[Плетнева, 1989, с. 74-76]. 

До деревообробних інструментів відносяться тесла (рис. 7, 1-10). За 

способом з’єднання із держаком виділяють дві підгрупи тесел – провушні та 

втульчасті. До першої підгрупи В.К. Міхеєв включив тесла двох типів. Тип 1 – 

неспеціалізовані тесла з числа провушних мотик із значним нахилом площини 

леза до вертикалі. Кут нахилу в таких теслах доходить до 27⁰ . Вони 

застосовувалися для грубого отісування та довбання дерева. Усі подібні 

салтівські тесла відомі на поселенні Маяки на Середньому Донці [Михеев, 

1985, с. 69; рис, 24.1-7]. 

Тесла 2 типу є спеціалізованими знаряддями. Вони мають добре 

виділений обух та фігурне лезо. Цей тип представлений однією знахідкою на 

селищі Суха Гомільша [Михеев, 1985, с. 69, рис. 32, 4]. 

Підгрупа втульчастих тесел містить декілька типів. Тип 1: тесла із 

замкненою втулкою та лезом, що розширюється до низу. Довжина інструмента 

дорівнює 9 см. Тип 2: видовжених пропорцій із розімкненою втулкою. Тип 3: 

невеликі втульчасті тесла із лезом, загнутим з обох боків біля робочого краю. 
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Загнуті кінці розраховані на відсікання волокон деревини. Довжина тесел 

дорівнює 7,5-12,5 см. Довжина леза – 5,5-8,3 см, ширина леза – 2,3-3,3 см. 

Знаряддя цього типу, у свою чергу, поділяються на 2 варіанти. Варіант 1 

представлений теслами-мотиками із невеликими плечиками. Варіант 2 – 

знаряддя видовжених пропорцій без плечиків зі звуженим в середній частині 

лезом. Спеціалізовані тесла третього типу мали дуже короткі дерев’яні ручки. 

При роботі таким інструментом була потрібна особлива спритність та точність 

удару [Міхеєв, 1985, с. 70]. 

Як зазначалося вище, тесла-мотики широко відомі по всьому ареалу 

салтівсько-маяцької культури. На пам’ятках Сіверськодонецького басейну вони 

походять як із поховальних  [Кухаренко, 1952, с. 41; Михеев, 1985, с. 117 – 119; 

Плетнева, 1989, рис. 46; 2000а, рис. 12; Аксенов, 2012, ил. 4, 3], так і з 

поселенських пам’яток [Горбаненко, 2013, Рис. 46]. Як відмічалося вище, ці 

тесла-мотики мали багатофункціональне призначення й були універсальним 

інструментом. 

Для обробки дерева також використовувалися струги. Серед них 

виділяється 2 типи. Тип 1 представлений стругами із прямим лезом (рис. 7, 1-3). 

Вони отримали найбільше поширення. В екземплярах, які добре збереглися, 

довжина леза дорівнює 20-26 см, ширина – 2,8 см, відстань між держаками – 6-

12 см. Кут відхилення ручки від лінії леза становить 42-55
о
. У лісостеповій течії 

Сіверського Дінця подібні струги відомі на Верхньосалтівському [Михеев, 

1985, с. 70] та Мохначанському городищах [Колода, 2014, с. 72, рис. 4,2], на 

поселенні Мохнач-П [Колода, 2017, с. 46, рис. 5, 1,2] та в культурному шарі 

Сухогомільшанського могильника [Аксенов, 2006, с. 99, рис. 82, 3]. 

Скобелі – другий тип стругів (рис. 7, 15-16) за В.К. Міхеєвим [Михеев, 

1985, с. 70, рис. 32, 12] – слугували для обробки округлих поверхонь, 

шліфування стовбурів та крупних гілок. За своєю суттю це були профільні 

рубанки. Вони являли собою металеве лезо-дугу, трикутну в перетині. З 

лісостепового ареалу салтівсько-маяцької культури два таких скобелі походять 

лише з селища Мохнач-П. Розміри їх робочих частин були схожими та мали 
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діаметр, який дорівнював близько 10 см. [Колода, 2017, с. 46, рис. 5,12-13]. Інші 

відомі інструменти походять з поселення Середнього Дінця – Маяки [Михеев, 

1985, с. 70, рис. 32, 12]. Як і інші деревообробні інструменти, прямі та 

дугоподібні струги мають аналогії з пам’яток Волзської Булгарії [Халиков, 

1973, с. 31]. 

Особливу групу деревообробних інструментів складають долота. Вони 

слугували для довбання пазів, отворів та жолобів у дереві. Виділяють 2 типи 

цих знарядь. Тип 1 – втульчасті долота, котрі розрізняються за формою леза 

(рис. 7, 23-24). В одних знаряддях воно плавно вигнуте, в інших має виступ у 

місці з’єднання зі втулкою. Краї втулок деяких доліт розплюснуті, що є 

свідченням того, що вони іноді застосовувалися без дерев’яних ручок. Тип 2 – 

долота із металевою ручкою та вузьким лезом (рис. 7, 23). Довжина 

інструмента дорівнює 25-26,5 см. Аналогічні долота знайдені в Болгарії, а 

також на місці давньоруських міст та городищ [Михеев, 1985, с. 71]. 

У лісостеповому басейні Сіверського Дінця долота обох типів були 

знайдені на городищі Мохнач [Колода, 2014, с. 72, рис. 4, 20,21], у 

поминальному комплексі Сухогомільшанського могильника [Аксенов, 2006, 

с. 99, рис. 20, 2], а також на околицях Сухогомільшанського археологічного 

комплексу [Колода, 2012, с. 32]. 

Столяри також використовували стамески. Відомі тільки 2 екземпляри з 

середньодонецького салтівського поселення Маяки. Обидві стамески 

різнотипні. Одна з них зроблена у вигляді стрижня із прямокутним у перетині 

лезом, загостреним під кутом 20
°
. На кінці ручки, круглої у перетині, 

знаходиться кругла шляпка. Довжина інструмента 17 см. Друга стамеска являє 

собою інструмент із напівкруглим у перетині кінцем леза та держаком для 

насадки на дерев’яну ручку. Довжина стамески – 25 см. Вона 

використовувалась для довбання в дереві напівкруглих жолобів [Михеев, 1985, 

с. 71]. Скоріш за все, подібні інструменти були відомі й майстрам лісостепового 

ареалу культури. 
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Для створення отворів для з’єднання дерев’яних елементів стін та даху 

могли використовувати свердла (рис. 7, 17-21), які були широко відомі 

населенню салтівсько-маяцької культури. Тип 1, найбільш поширений, 

представлений інструментами із довжиною 10-14,2 см. Тип 2 представлений 

залізними пероподібними свердлами, пристосованими для роботи із лучковим 

приводом. Їх знаходять як на поселеннях, так і в похованнях салтівсько-

маяцької культури. Подібні інструменти були відомі й сусідам салтівців – 

слов’янам. Один із інструментів цього типу, який був знайдений на 

Сухогомільшанському могильнику, поєднував у собі функції свердла та ножа. 

Його загальна довжина дорівнювала 11,4 см, у тому числі робочої частини 

свердла – 5,5 см, ножа – 2,7 см. Середня частина інструмента із упором 

слугувала для кріплення з’єднувальної котушки й одночасно була держаком 

для ножа. Тип 3 представлений спіралеподібними свердлами, два різновиди 

яких відрізняються один від одного за способом насадки та за положенням 

дерев’яної ручки відносно обертального стрижня. Ручка насаджувалася вздовж 

стержня на плаский кінець, як у свердел першого типу, або вставлялася 

перпендикулярно стержню у спеціальний хомут [Михеев, 1985, с. 71-72]. 

Загалом спіралеподібні свердла були доволі поширені в середньовічному 

матеріалі Східної Європи [Колчин, 1985, с. 243-297]. 

Свердла різних типів широко представлені на пам’ятках лісостепової течії 

Сіверського Дінця. Вони відомі на Сухогомільшанському селищі та 

могильнику [Михеев, 1985, с. 72, рис. 31, 10, 12], городищі Мохнач [Колода, 

2012, с. 73, рис. 4, 14-16], селищі Мохнач-П [Колода, 2017а, с. 47, рис. 5,9]. 

Для обробки дерева також могли використовуватися напилки (рис. 7, 14) 

та пилки. Напилок є вузькою смугою металу з рядом крупних косих насічок з 

одного боку та черешком для кріплення до дерев’яного руків’я. Один такий 

інструмент був знайдений на селищі Мохнач-П [Колода, 2017а, с. 46-47, рис. 

5,3]. Його загальна довжина – 18,5 см, довжина робочої поверхні – 12,5 см. 

Аналогією до нього є практично ідентичний за розміром і якістю однорядних 

насічок інструмент, що знайдений на Правобережному Цимлянському 



91 

 

городищі [Михеев, 1985, рис. 31, 5]. Такі грубі напилки-рашпілі могли 

застосовуватися лише для роботи з відносно м’якою сировиною (дерево, кістка, 

ріг), але не з металами. Для роботи з останнім видом сировини 

використовувалися напилки з дворядною різноспрямованою, а головне, з більш 

дрібною насічкою, яка нанесена з мінімальним кроком між робочими гранями 

[Колода, 2017а, с. 46-47]. 

Пилки відносяться В.К. Міхеєвим до косторізних інструментів. Але він 

додає, що довгі пилки із великими зубцями цілком могли використовуватися й 

для розпилювання дерева [Михеев, 1985, с. 66-67]. У цілому знахідок пилок або 

їх фрагментів небагато. З лісостепової зони Сіверського Дінця вони походять з 

Сухогомільшанського могильника [Михеев, 1985, с. 66-67, рис. 31, 8, 10; 

Аксенов, 2006, с. 100, рис. 25, 23] та зі знахідки залізних предметів поблизу 

Сухогомільшанського археологічного комплексу [Колода, 2012, с. 32, илл. 7: 9-

10]. Цілі пилки мали довжину до 14 см. Зубці були спрямовані «від руків’я». 

Відзначимо, що найбільша салтівська пилка з Маяцького поселення мала 

довжину 32, 6 см [Михеев, 1985, с. 66]. Подібні інструменти відомі із матеріалів 

Дунайської Болгарії VІІІ-ІХ ст. [Въжарова, 1976, обр. 115, 5]. 

Отже, представлений набір деревообробних інструментів лісостепового 

населення салтівсько-маяцької культури, дозволяє скласти уявлення про 

високий рівень розвитку цього ремесла. 

Відзначимо, що більшість знахідок деревообробних інструментів 

походить з салтівських пам’яток в ареалі кремаційного та інгумаційного обряду 

поховання, тобто в південно-західному районі лісостепового варіанту 

салтівсько-маяцької культури, за В.С. Аксеновим та О.О. Лаптєвим [Аксенов, 

2014, рис. 1]. Цілком можливо, що така ситуація пов’язана із недостатньою 

опублікованістю матеріалів північних пам’яток, які розташовані на території 

Росії. 

Про вміння салтівських будівельників говорять і готові вироби, які, 

щоправда, зберігаються нечасто. У першу чергу, це рештки згорілих дерев’яних 
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конструкцій: тесані дошки (рис. 9, 2-4) та залишки вертикальних стовпів 

(рис. 42, 1). 

Поширеною категорією дерев’яної продукції є стовпи, що розрізняються 

за своєю формою та розмірами. Збереженість їх незадовільна, тому про їх 

форму та розміри дізнаємося переважно зі стовпових ямок. Відповідно до їх 

форми, можемо стверджувати про існування стовпів округлих, прямокутних та 

квадратних у перетині (рис. 10). Відомі ямки овальної та напівкруглої (на 

півовальної) форми, що пов’язують з розколотими надвоє стовпами 

[Пуголовок, 2016, с. 94]. 

Використання перелічених деревообробних інструментів для будівництва 

також відоме з етнографічних матеріалів різних народів. Наприклад, у киргизів 

для виготовлення каркасів юрт використовувалися сокири, скобель із рівним 

лезом, залізний стержень та залізне свердло [Вакарелски, 1974, с. 362]. Окрім 

цих інструментів, казахи також використовували стамески, струги із вигнутим 

лезом, ножі, сокири та пилки [Масанов, 1958, с. 37]. 

Отже, можемо констатувати, що провідне місце серед деревообробних 

інструментів займала сокира. Її використовували для заготівлі будівельної 

деревини – рубали дерева, а також як знаряддя для тесання чи розколювання 

колод. У подальшому для первинної обробки деревини (зняття кори з дерева, 

зачищення колод) застосовували мотики, струги та скобель. Для отримання 

колод необхідної довжини могли використовувати пилки. Для більш тонкої 

роботи, вірогідно, використовували тесла, долота, свердла і стамески. 

Майстри салтівської культури також вміли обробляти каміння. Про якість 

цієї обробки свідчить різноманітна готова продукція у вигляді стін та кам’яних 

крепід фортець із оброблених кам’яних блоків, виробництво різноманітних 

побутових кам’яних знарядь праці, в особливості жорен. Для створення 

опалювальних пристроїв, елементів інтер’єру та кам’яних цоколів 

використовувалося як оброблене, так і необроблене каміння. 

Салтівські каменярі обробляли різні види сировини: вапняк, крейду, 

кварцит, ракушняк, сланець та ін. Як правило, у будівництві використовували 
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той тип каміння, виходи якого існували були доступні на певній території 

(рис. 5). 

Незважаючи на велику кількість готової продукції та значний рівень її 

обробки, ученим до сьогодні не відомі спеціалізовані каменярські знаряддя. 

Скоріш за все, для обробки каменю використовували універсальні інструменти, 

які застосовувалися й для роботи з іншим матеріалом. В.К. Михеєв вважав, що 

кам’яні блоки оброблялися за допомогою молотка, доліт та зубил [Михеев, 

1985, с. 77]. На окремих кам’яних блоках, знайдених на території лісостепового 

басейну Дінця, трапляються борозни від інструменту, скоріш за все долота. 

Таким чином, розглянувши будівельні знаряддя, можна стверджувати про 

існування в салтівському середовищі майстрів з теслярськими та 

каменярськими навичками, що користувалися спеціальними інструментами. На 

користь цього свідчить і різноманітність способів у обробці будівельного 

матеріалу.  

 

Наведений огляд природно-географічних умов, будівельних матеріалів та 

знарядь дозволяє зробити низку висновків. Лісостепова зона басейну 

Сіверського Дінця в період раннього середньовіччя у природно-географічному 

відношенні була зручною для цивільного будівництва територією. Тут у 

достатній кількості були наявні основні будівельні матеріали, які 

використовувалися давніми будівельниками: дерево, глина, каміння. Головним 

будівельним матеріалом було дерево. Кількість лісів тут була значною, на що 

вказують проведені палеокліматичні дослідження, проведені на ряді пам’яток. 

Це, у свою чергу, вказує на можливість використання будівельних конструкцій 

із великою кількістю деревини, зокрема зрубів. У будівництві також активно 

використовувалися каміння та глина, які більше застосовувалися для 

будівництва опалювальних пристроїв. Глиняні стіни можна вбачати лише у 

двох випадках на одній пам’ятці. У той час як кам’яні стіни, унаслідок 

структури місцевого піщаника, який найчастіше використовували, навряд чи 
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існували. Зафіксовані розвали каміння по периметру споруд могли бути лише 

залишками цоколів. 

Знахідки, зроблені на салтівських пам’ятках регіону, дозволяють 

стверджувати, що при будівництві майстри могли використовувати 

різноманітні знаряддя, які розподіляються за спеціалізацією на знаряддя для 

земляних робіт, деревообробні (теслярські та столярські) знаряддя та 

інструменти для обробітку каменю. Для копання котлованів використовували 

мотики з вертикальною незамкненою втулкою й, можливо, заступи. 

Деревообробні знаряддя представлені чималим набором різноманітних 

інструментів, які використовувалися на всіх стадіях деревообробки, починаючи 

від зрубування стволів дерев до виробництва необхідних заготовок та цілих 

виробів. Головним знаряддям при деревообробці були сокири, які поділяються 

на 2 типи: із вузьким та із широким лезом, останні інструменти вважаються 

теслярськими. До деревообробних інструментів також належать провушні та 

втульчасті тесла, струги із прямим та вигнутим лезом, долота, стамески та 

свердла. Усі вони, у свою чергу, поділяються на типи. Для обробки дерева 

також могли використовуватися напилки та пилки. Представлений набір 

деревообробних інструментів засвідчує значний розвиток теслярської та 

столярської справи. Салтівські каменярі вміли обробляти різні види каміння: 

вапняк, крейду, кварцит, ракушняк, сланець та ін. Як правило, у будівництві 

використовували той тип каміння, який був доступний на певній території. 

Спеціалізовані каменярські знаряддя археологам поки не відомі. 
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РОЗДІЛ 3 

ЖИТЛА САЛТІВСЬКО-МАЯЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛІСОСТЕПОВОГО 

БАСЕЙНУ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ 

 

 

 

Житло є одним з найбільш важливих елементів матеріальної культури 

давніх народів. На його тип, устрій, спосіб зведення, планування внутрішнього 

простору та інтер’єр впливають поєднання різних факторів, які можна 

розділити на природно-географічні, традиційні (ментальні), соціальні (майнові) 

та господарські. 

Найбільше на тип та устрій житла впливають природно-географічні 

умови, які визначають застосування певного, наявного в даній місцевості 

будівельного матеріалу, що, у свою чергу, впливає на конструкцію самої 

споруди (стін, даху), а також ступінь теплової ізоляції приміщення, що також 

визначає обрання будівельних конструкцій та рівень заглибленості підлоги. 

Традиції народу зазвичай впливають на певні елементи будівлі, які пов’язані із 

світоглядними та релігійними уявленнями. Як правило, це форма будівлі, а 

також тип та розміщення опалювального пристрою. Наприклад в осетинів аж до 

ХХ ст., незважаючи на появу більш ефективних опалювальних пристроїв, 

продовжувало побутувати вогнище. Адже все, що з ним було пов’язано (навіть 

попіл), вважалося священним [Калоев, 2004, с. 248-250]. Безсумнівно, що на 

традиції та світогляд впливає характер господарства народу. Так для осілих 

народів характерні квадратні або прямокутні житла. Тоді як для кочовиків або 

тих, хто нещодавно вів кочове господарство, притаманні приміщення округлої 

форми. Майновий стан володаря житла може впливати на його розміри, вибір 

«коштовної» будівельної конструкції та багатство внутрішнього оздоблення 

приміщення. Слід зауважити, що під «багатством» слід розуміти не стільки той 

чи інший будівельний матеріал, який у давніх традиційних суспільствах був 

доступний в природному середовищі всім майновим категоріям, скільки 
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складність конструкції та необхідність витратити на спорудження будівлі 

більший проміжок часу та спеціальні навички.  

Як вже зазначалося, житлами прийнято вважати залишки давніх будівель, 

у яких були знайдені опалювальні пристрої або їх рештки. Окрім того, до 

категорії жител також відносять будівлі без опалювального пристрою, але в 

яких археологічний матеріал явно вказує на їх житловий характер. Усього в 

даній роботі таких об’єктів досліджено 2 – житло 15 (рис. 24, 1) з 

Верхньосалтівського городища [Колода, 2000, с. 45-46] та житло 2 (рис. 33, 2) 

Чугуївського городища (яма 13) [Свистун, 2009, с. 273]. Щодо останнього 

зауважимо, що, окрім типового для житла речового матеріалу, за словами 

автора розкопок Г.Є. Свистуна, опалювальний пристрій простежувався, але 

внаслідок його розміщення під сучасною бетонною плитою, яка перекривала 

частину житла, не міг бути досліджений. 

За більш ніж сторічну історію вивчення салтівсько-маяцької культури на 

всій території її поширення було виявлено близько 300 жител. Найбільш добре 

дослідженим, а тому і найбільш репрезентативним є регіон лісостепової течії 

Сіверського Дінця та його приток. Джерельна база тут складає 121 житло, 

вивчене шляхом археологічних розкопок, що походить з 14 пам’яток регіону 

(табл. 1). 

Незважаючи на значну кількість досліджених об’єктів, не всі вони 

однаковою мірою можуть бути залучені для аналізу домобудівництва 

салтівського лісостепового населення. Як уже зазначалося, частина комплексів 

не була розкопана повністю.  У деяких випадках результати розкопок будівель 

були неналежно задокументовані та описані авторами публікацій та звітів. Такі 

об’єкти були використані лише в окремих статистичних побудовах даної 

роботи. 

 

3.1. Характеристика археологічних залишків жител 

Основою для опису жител салтівсько-маяцької культури є характеристика 

археологічних решток, а саме – котлованів та опалювальних пристроїв. Разом з 
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тим, заглиблені частини давніх жител не завжди дають повне уявлення про їх 

зовнішній вигляд та інтер’єр. Тому, для більш повного вивчення салтівського 

будівництва були використані й етнографічні характеристики жител різних 

народів, переважно тих, які є або спорідненими салтівському населенню, або 

проживали у схожих природно-кліматичних умовах. 

Спираючись на накопичений досвід археологічного вивчення житлових 

будівель, для опису та аналізу решток жител салтівського населення 

лісостепового басейну Сіверського Дінця були використані такі традиційні 

ознаки, як форма, розміри, заглибленість котловану, тип опалювального 

пристрою, наявність чи відсутність елементів конструкцій стін та даху, 

предмети інтер’єру або їх залишки. 

3.1.1. Рівень заглибленості, форма та розмір котлованів жител. 

Однією з важливих характеристик при описі житла є його заглибленість у 

ґрунт. Будівлі салтівсько-маяцької культури за цим параметром дослідники 

зазвичай розподіляли на наземні та заглиблені в ґрунт або «напівземлянки» 

[Ляпушкин, 1958, с. 98-102; Плетнева, 1967, с. 51; Винников, 1984, с. 96]. 

Л.І. Красильникова для жител Степового Подонеччя, окрім зазначених груп, 

виділяє ще й землянкові будівлі [Красильникова, 2005, с. 59]. Відмітимо, що 

подібний поділ вважається універсальним й використовується не лише у 

салтовознавстві, зокрема застосовується й при вивченні слов’янського та 

давньоруського домобудівництва [Раппопорт, 1975, с. 117; Ковалевскмий, 

2001].  

Наведені назви є загальноприйнятими, але не всі дослідники одноголосно 

погоджуються із застосуванням саме такого понятійного апарату. Найбільш 

дискусійним є термін «напівземлянка». Його, як правило, уживають для 

частково заглиблених споруд. Але подібна характеристика певною мірою 

суперечлива, оскільки узагальнено використовується для житлових об’єктів, 

серед яких зустрічаються і такі, що заглиблені від 50 до 120-150 см. 

Поява та побутування цієї назви в археологічній науці детально 

розглянуті в роботі В.М. Ковалевського [Ковалевський, 2001]. Уперше ж цей 
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термін використав у своїх роботах І.І. Ляпушкін на початку 40-х років ХХ ст. 

[Ковалевский, 2001, с. 182]. Цей термін активно використовувався й 

дослідниками салтівсько-маяцької культури, зокрема С.О. Плетньовою [1967, 

с. 58; 1989, с. 27] та А.З. Вінніковим [1984, с. 96]. Поступово ця назва стала 

вживається для означення будь-якого заглибленого житла. 

Варто зауважити, що не всі дослідники погоджуються із застосуванням 

саме цього терміна для заглибленого житла. Так, Г.В. Борисевич відзначав 

певну плутанину в такій термінології [Борисевич, 1975, с. 282-288]. Не 

погоджувався із застосуванням цього терміна й Б.А. Шрамко [Шрамко, 2003, 

с. 195]. Г.Є. Афанасьєв поділяє салтвські житла на наземні та заглиблені 

[Афанасьев, 1987, с. 51], його наслідує й В.В. Колода [Колода, 2000, с. 48]. 

Схожу думку висловили й дослідники роменського домобудівництва. Так, 

О.М. Єнукова, спираючись на етнологічну термінологію [Баумгартен, 1989, 

с.37], оперує термінами «наземне житло» та «заглиблене житло» [Енукова, 

2007, с. 22]. У монографії присвяченій будівельній справі літописних сіверян, 

Ю.О. Пуголовок зазначає, що термін «напівземлянка» «є недостатнім для 

означення житлових будівель, заглиблених у ґрунт» [Пуголовок, 2016, с. 94]. 

Ми погоджуємося із точкою зору вищезазначених дослідників, що термін 

«напівземлянка» не відображає сутність заглиблених у землю споруд. Адже 

заглибленість може бути як незначною – 40-50 см так і дуже суттєвою, що, у 

свою чергу, відображається на різних конструктивних рішеннях при зведенні 

споруди. 

Стосовно ж категорії «землянка», то до неї прийнятно відносити сильно 

заглиблені житла. У землянках стіни не виконують функції опори для даху, а 

лише оздоблюють земляні борти котловану та захищають їх від осипання. 

Перекриття даху в них спирається безпосередньо на ґрунт. При цьому мешканці 

можуть цілком вільно пересуватися в приміщенні. Л.І. Красильникова для 

жител Степового Подонеччя визначає землянки з рівня заглибленості у 150 см 

від давньої денної поверхні [Красильникова, 2005, с. 61]. Зауважимо, що в 
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лісостеповій зоні салтівсько-маяцької культури жител з таким рівнем 

заглибленості поки виявлено не було. 

Окрім термінологічної, існує й суто технічна проблема – фіксації рівня 

заглибленості багатьох будівель. У звітах та публікаціях дослідники часто 

подають рівень заглибленості жител від рівня материка, що не дає змоги 

зрозуміти реальну заглибленість споруди. Схожа помилка зустрічається, коли 

глибина комплексів подається від сучасної денної поверхні, без згадки про 

рівень фіксації заповнення котловану. Адже в давнину будівля зводилася не з 

рівня материкового шару чи сучасної досліднику поверхні, а з давньої денної 

поверхні, який і повинен бути точкою відліку для глибини будь-якої будівлі. 

За рівень давньої денної поверхні, як правило, приймають рівень, з якого 

починають фіксувати масовий археологічний матеріал та проявляється 

заповнення комплексів. Г.Є. Афанасьев визначав рівень давньої денної 

поверхні для лісостепових салтівських пам’яток зі спокійним рельєфом на рівні 

30-40 см вище рівня материка [Афанасьєв, 1987, с. 51]. Дослідження різних 

пам’яток регіону дають схожу картину залягання давньої денної поверхні 

[Колода, 2000, с. 48; 2001, с. 8; Березовец, 1957, с. 1-2; Квитковский, 2013, 

с. 66]. Схожий рівень давньої поверхні фіксується й на степових салтівських 

пам’ятках [Красильникова, 2005, с. 59]. Безумовно, що ці цифри не можуть 

бути універсальними для всіх пам’яток, особливо для багатошарових, і повинні 

визначатися дослідником для кожної конкретної пам’ятки. 

Ще одним терміном, який використовується дослідниками при 

визначенні заглибленості салтівських будівель, є напівназемні споруди. Він 

стосується будівель, які мають велику різницю заглибленості різних частин 

котловану: з одного боку – наземні або майже наземні, з іншого – значно 

заглиблені. Уперше цей термін використала С.О. Плетньова для жител, 

досліджених на Дмитрівському археологічному комплексі. 

Отже, ураховуючи вищезазначене, житлові будівлі дослідженні на 

території лісостепового басейну Сіверського Дінця за рівнем заглибленості ми 
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поділяємо на 3 групи: 1 – наземні та майже наземні, 2 – заглиблені в ґрунт; 3 – 

напівназемні. 

До наземних ми відносимо житла, долівка яких лежить вище материка. 

Житла цього типу могли мати незначне заглиблення, яке пояснюється 

підготовчими роботами під час зведення будівлі, наприклад при вирівнюванні 

поверхні ґрунту, розміткою місцевості під майбутню будівлю чи іншими 

роботами. Відзначимо, що в конструктивному відношенні житла із мінімальним 

заглибленням у землю нічим не відрізняються від повністю наземних. 

Фіксація наземного житла, і наземних споруд взагалі, є однією із 

найбільш складних категорій у польовій археології. Виявляються подібні 

будівлі в культурному шарі, головним чином за залишками опалювальних 

споруд та наявністю великої кількості знахідок артефактів, які компактно 

розташовані в площині жител; за розташуванням стовпових ямок або за 

розвалом будівельного матеріалу їх стін. На жаль, в силу різних обставин, 

дослідники не завжди проводили планіграфічну фіксацію знахідок культурного 

шару поселень та якісно фіксували його стратиграфію, що могло допомогти 

виявити цей тип будівель. У зв’язку із цим, висловимо припущення, що наземні 

житла у населення салтівсько-маяцької культури могли бути більшою мірою 

поширені, ніж вони фіксуються археологами. 

На сьогоднішній день на пам’ятках досліджуваного регіону було 

зафіксовано лише 4 наземні житла. Вони були виявлені на городищі Мохнач 

[Колода, 2001, с. 4, табл. ІІІ], селищах П᾿ятницьке-І [Квітковський, 2013, с. 61-

62, Илл. 6,1], Мохнач-П [Колода, 2009, с. 204-205, рис. 2] та Новопокровське 

[Кухаренко, 1952, с. 43-44, рис. 4] (рис. 30,1; 33, 3; 34,1; 44, 1). 

До заглиблених належить абсолютна більшість досліджених салтівських 

жител на всіх пам’ятках лісостепової зони Сіверського Дінця (табл. 10). Усі 

вони заглиблені в материк та мають загальну глибину не більше 150 см від 

рівня давньої денної поверхні. Середня глибина салтівських жител 

наближається до 100 см. Скоріш за все, цей показник є універсальним і 

пов'язаний із рівнем промерзання ґрунту. Так, сучасні показники рівня 
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промерзання ґрунту цього регіону становлять 100-120 см [СниП 2.01.01-82, Рис. 

3]. Ураховуючи, що клімат в салтівський час був дещо теплішим за сучасний 

[Слепцов, 2005, с. 118-137; Рябогина, 2013, с. 188-189], рівень промерзання 

тоді, скоріш за все, наближався до 100 см. Подібні показники також виявлено і 

для синхронних слов’янських пам’яток Лівобережжя [Пуголовок, 2016, с. 63-

64]. 

Відзначимо, що сучасна заглибленість низки котлованів жител на 

городищі Мохнач, селищі Жовтневе та в особливості Верхньосалтівського 

посаду глибша за рівень у 150 см [Березовець, 1957, с. 4; Колода, 2000, с. 49]. 

Але враховуючи нашарування наступних епох, їх глибина в давнину не 

перевищувала 140-150 см, на що звертали увагу самі їх дослідники [Березовец, 

1957, с. 4; Колода, 2000, с. 48]. 

Окрему невелику групу утворюють напівназемні будівлі (рис. 15). Вони 

вкопані в круті схили, а тому мають велику різницю заглибленості різних 

частин котловану: з одного боку – наземні або майже наземні, з іншого – значно 

заглиблені. Уперше в окрему групу ці салтівські споруди виділила 

С.О. Плетньова, у своїй класифікації жител Дмитрівського археологічного 

комплексу [Плетнёва, 1989, с. 32-35]. Зведення подібного типу споруд на 

схилах дозволяло будівельникам заощадити сили на етапі земельних робіт, 

заглибивши лише один бік будівлі. 

На сьогоднішній день 4 таких житла та одна гончарна майстерня відомі 

лише на Дмитрівському першому селищі [Плетньова, 1989, с. 32-35, 57]. Ще 

одна господарська напівназемна будівля (без опалювального пристрою) 

стовпової конструкції була досліджена на селищі, що примикає до 

Вовчанського городища [Костюченко, 1951, с. 4]. Гончарні майстерні 

Маяцького селища також мали подібну заглибленість [Винников, 1998, с. 142-

146]. Висловимо припущення, що при подальшому дослідженні салтівських 

селищ на схилових ділянках кількість споруд цього типу буде збільшуватися. У 

силу різних обставин дослідження цих ділянок відбувається доволі рідко. 
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За своєю формою котловани жител лісостепових пам’яток Сіверського 

Дінця поділяються на 3 групи: І – круглопланові (круглі, овальні та наближені 

до них); ІІ – квадратні, рівносторонні; ІІІ – прямокутні (трапецієподібні) та ті, 

що до них наближаються (табл. 2). Розглянемо кожну групу будівель окремо. 

На поселенських пам'ятках лісостепового басейну Сіверського Дінця було 

досліджено 14 круглопланових котлованів будівель (рис. 16; 28, 1; 34, 43, 1; 44, 

3; 49), що складає 11,6 % від усіх виявлених жител, що менше ніж показники зі 

степового варіанту культури [Красильникова, 2005, с. 57]. Така форма 

наближає їх до жител кочовиків відомих з етнографії – круглих юрт [Харузин, 

1986, с. 21; Вайнштейн, 1976, с. 42-72; Флеров, 1996, с. 4-5]. Але на відміну від 

переносних наземних юрт, усі круглопланові будівлі лісостепового басейну 

Сіверського Дінця були заглиблені в ґрунт та мали стаціонарний характер. 

В археологічній літературі будівлі з котлованами подібної форми 

отримали назву «юртоподібних». Під цим терміном традиційно розуміють 

споруди, що мають ознаки кочівницької юрти (круглий або овальний план, 

відкрите вогнище по центру приміщення) та ознаками стаціонарного житла 

(заглибленість і наявність лунок для упору жердин каркаса) [Флеров, 1996, 

с. 50]. Уперше цей термін використав І.І. Ляпушкін, який перший вказав на їх 

можливий зв'язок із кочовиками-болгарами [Ляпушкин, 1958, с. 100, 142]. На 

сьогодні належність юртоподібних будівель осідаючим або осілим кочовикам, в 

основному не викликає сумнівів.  

Виявлення подібних будівель на території поселень салтівсько-маяцької 

культури лісостепового басейну Сіверського Дінця є свідченням перебування 

тут груп колишніх кочівників. Етнічно юртоподібні споруди асоціюються 

переважно з праболгарами [Флеров, 1996, с. 50]. Разом з тим, не можна 

відкидати можливість їх приналежності іншим осідаючим кочівникам, що 

проживали в ареалі лісостепової зони салтівської культури, наприклад угорцям, 

перебування яких у регіоні простежуються за матеріалами могильників 

[Аксенов, 2009, с. 23-37; 2011, с. 133-143]. Підтверджується така можливість 
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існуванням на території Угорщини «круглих в плані землянок» [Эрдели, 1972, 

с. 141]. 

Найбільше круглопланових жител було виявлено на Дмитрівському 

селищі – 5 (рис. 16), та на городищі Мохнач – 3 (рис. 34). Усі ці житла мали 

«класичні» круглі або овальні у плані котловани (табл. 2). 

Окрім них, до круглопланових ми відносимо також споруди, у яких дві 

стіни паралельні, а торцеві – являють собою напівовал (рис. 44, 2; 49). У 

салтівській археології подібні споруди були названі «двоабсидними». Цей 

термін у салтовознавство прийшов з болгарської археологічної літератури й був 

використаний для позначення групи юртоподібних жител [Флеров, 1996, с.55]. 

Разом з тим, зазначений термін є не зовсім коректним. Адже апсида (рідше 

абсида) – півкруглий (іноді багатокутний) виступ у стіні античної або церковної 

будівлі [Словник української мови, 1970-1980]. Тому, на наш погляд, в якості 

назви цієї групи жител більш доречно застосувати терміни – овальні або 

ютроподібні житла з двома паралельними стінами. 

При збереженні, котлованів без кутів форма заглиблених частин таких 

жител уже тяжіє до прямокутника. Скоріш за все, подібні споруди являють 

собою спробу колишніх кочівників удосконалити традиційні для них 

круглопланові споруди для більш комфортного стаціонарного проживання, про 

що свідчить і розміщення в деяких з них незвичних для кочової традиції печей 

[Михеев, 1980, с. 3-4]. 

Судячи з дослідженого матеріалу, прикладом для наслідування у творців 

подібного роду жител були будинки осілих народів-сусідів, зокрема слов'ян. Не 

дарма споруди з двома паралельними стінами зафіксовані лише в контактних 

зонах праболгарского і осілого населення – у Болгарії і в лісостеповому варіанті 

салтівсько-маяцької культури [Флеров, 1996, с. 55]. 

На лісостепових пам’ятках басейну Сіверського Дінця відомі 4 такі 

будівлі. Дві з них були досліджені в урочищі Роганіна і по одному – на 

городищі Суха Гомільша та селищі Мохнач-П. 
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Окрім зазначених об’єктів, до круглопланових ми відносимо комплекс 38 

з селища Мохнач-П (рис. 44, 3) та будівлю «Б» з селища Нетайлівка-2 (рис. 28, 

3). У першому випадку це невеликий (260×150 см) овальний котлован із 

вогнищем у центрі [Колода, 2014, с. 39]. У другому – котлован споруди мав 

неправильну підпрямокутну форму. Південний та східний борти котловану 

являли собою напівкола, у той час як західна стінка була прямою. Північний 

борт був сильно пошкоджений антропогенною діяльністю, тому про його 

форму можна судити лише гіпотетично [Колода, 2005, с. 176-178]. Наведені 

риси наближають ці споруди до групи круглопланових «юртоподібних» жител. 

Усі круглопланові котловани різною мірою були заглиблені в 

материковий шар. Площа їх невелика – від 3,8 до 12 м
2
. Єдиний виняток – 

котлован нетайлівської будівлі «Б», площа якої склала 35 м
2
. У деяких випадках 

у них були влаштовані господарські ями, вхід у вигляді коридору (рис. 15, 3) та 

полички (рис. 28,4), що підтверджує їх стаціонарний характер.
 

Квадратних або підквадратних котлованів жител (табл. 2) в лісостеповому 

басейні Сіверського Дінця було виявлено 24 (19,8 %). Відзначимо, що 

квадратними ми визначаємо ті котловани у яких сторони однакові чи не 

перевищують співвідношення 1:1,1. Вони були виявлені на більшості пам’яток, 

де було розкопано більше 5 жител. Разом з тим, на жодній пам’ятці квадратні 

котловани не є панівними, а їх кількість значна (4 та більше) лише на 

Верхньосалтівському, Мохначанському городищах та селищі Жовтневе. 

Найбільш поширеною формою котлованів жител була прямокутна чи 

наближена до прямокутника. Таких котлованів досліджено 71 (58,7 %). Житла 

цієї форми відомі на всіх пам’ятках, де було розкопано більше 2 жител, та 

скрізь є панівними (табл. 2). 

У лісостеповому ареалі культури зустрічаються будівлі, форма 

заглибленої частини яких наближається до трапеції (рис. 27,4; 28,1). Вони не 

мають закономірностей у поширенні й не виділяються в окрему групу. 

Існування таких котлованів, могло бути викликане низкою факторів: певними 

будівельними вимогами, які могли залежати, наприклад, від мікротопографії; 
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прорахунками чи помилками будівельників; руйнуванням бортів котлованів під 

час експлуатації житла чи після його припинення. Це підтверджується й 

наявністю «недбалих» прямокутних або квадратних котлованів, стіни яких 

мають іноді значні відхилення від прямої лінії і нагадують трапецієподібні 

(рис. 23, 1; 31, 1). Зважаючи на це, житла у формі трапеції ми віднесли до групи 

прямокутних або квадратних, у залежності від співвідношення довжини їх стін. 

Таким чином, квадратні та прямокутні котловани разом складають 

абсолютну більшість серед салтівських жител лісостепового басейну 

Сіверського Дінця, що ще раз засвідчує стаціонарність поселень та осілий 

спосіб життя їх мешканців. Ці групи жител із прямокутними та квадратними 

котлованами дуже схожі між собою і мають багато спільних конструктивних 

елементів. 

Відзначимо, що в 10 виявлених житлах (8,3 %), унаслідок їх не повної 

дослідженості, форму котлованів визначити не вдалося (рис. 15, 3; 23, 2; 29, 1; 

33, 1-2; 45, 2-3; 53, 1, 4). Разом з тим у 9 випадках у досліджених частинах 

будівель були виявлені кути; вірогідніше за все, це були квадратні або 

прямокутні споруди. 

Особливістю значної кількості квадратних і прямокутних котлованів 

жител салтівсько-маяцької культури є закругленість їх кутів, що також 

характерно для салтівського домобудування в різних географічних регіонах 

[Белецкий, 1959, с. 45-59; Красильникова, 2005, с. 57]. 

Форма житлових споруд, як було сказано вище, залежить від 

господарського укладу його носіїв. Якщо круглопланові житла, скоріш за все, 

належали представникам колишніх кочових народів, що входили до складу 

салтівської культури, то квадратні та прямокутні житла традиційно пов’язують 

із населенням з традиціями осілості. Наприклад, вони є панівними у аланів 

Кавказу [Ляпушкин, 1958а, с. 142-148; Плетнева, 1962, с. 86-89; Нечаева, 1975, 

с. 30-32; Кузнецов, 1971, с. 178-179], сіверян [Раппопорт, 1975, с. 136; 

Пуголовок, 2016, с. 59] та осілого болгарського населення степової течії 

Сіверського Дінця [Красильникова, 2005, с. 57, Табл. ІІ]. 
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Особливою нечисленною групою є двокамерні котловани жител, які 

складаються із двох пов’язаних між собою приміщень. У зоні лісостепового 

басейну Сіверського Дінця залишки подібного житла були виявлені лише у 

двох випадках – на селищі Коробові Хутори (рис. 46, 3; 47, 2) [Колода, 2007, 

с. 37] та Ютанівському комплексі [Афанасьев, 1987, с. 61, Рис. 40] (рис. 52,3). 

У першому випадку до квадратного котловану була зроблена невелика 

прибудова-кухня (3,3 м
2
) неправильної форми, у якій розміщувалась піч-

кам’янка (рис. 46, 3). У житлі ютанівського комплексу невеличким коридором 

були поєднані два котловани прямокутної та квадратної форми. У кожному з 

них знаходився опалювальний пристрій, тому обидва вони могли бути 

житловими. 

Двокамерні будівлі відомі в різних ареалах салтівської культури, але 

скрізь є нечисленні. Так, дещо більшою кількістю, вони відомі на степових 

пам’ятках [Красильникова, 2005, с. 59; Плетнева, 1967, с. 53]. 

Підводячи підсумок розподілу жител за формою, можна відмітити 

декілька спостережень: на жодній пам’ятці, де вибірка об’єктів є більш-менш 

репрезентативною (5 або більше об’єктів), не траплялися котловани лише однієї 

форми. На трьох з них були виявлені котловани всіх трьох зазначених груп, 

окрім двокамерних (Дмитрівський комплекс, городище Мохнач та селише 

Нетайлівка). В аналіз форм жител не увійшли житла, які не були досліджені 

повністю, і у зв’язку з чим неможливо було визначити їх точну форму. 

Котловани салтівських жител лісостепового басейну Сіверського Дінця 

не мають певної орієнтації у просторі. Більшість з них були орієнтовані по 

сторонах світу своїми стінами (59 будівель – 48,8 %), дещо менше (45 будівель 

– 37,2 %) – кутами (табл. 4). Часто орієнтування за сторонами світу мало значні 

відхилення, які зумовлені як порою року зведення будівлі, так і 

топографічними особливостями. 

На пам’ятках, де було досліджено більше 5 жител, немає жодного де б 

житла були розташовані однаково, а співвідношення котлованів, орієнтованих 

кутами та стінами, на різних пам’ятках неоднотипне. Так на городищах Верхній 
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Салтів та Мохнач переважають будівлі, орієнтовані стінами. У той час як на 

селищі П’ятницьке-І – кутами (табл. 4). 

Певну єдність в орієнтації можна спостерігати лише на рівні окремих 

ділянок поселень, виділених топографічно. Так у межах розкопу-3 селища 

П’ятницьке-І, розміщеного на одному з останців першої надзаплавної тераси, та 

розкопу-5 селища Коробові Хутори, розміщеного на окремій терасі на схилі 

пагорбу, усі житла були орієнтовані однаково [Колода, 2007, рис. 4]. 

Зазначені спостереження дають підстави стверджувати, що в салтівського 

лісостепового населення не було єдиної традиції орієнтування жител і вони 

розміщувалися в просторі в залежності від планування поселення та рельєфу 

місцевості. У межах певної спорідненої громади житла могли розміщуватися 

впорядковано. 

Важливим критерієм котлованів є їх площа. На салтівських пам’ятках 

лісостепового басейну Сіверського Дінця розміри котлованів жител 

коливаються від 3 м
2 

до 42 м
2
. Лише одна будівля з Верхньосалтівського 

городища вибивається із загального ряду і значно більша за інші. Ії площа 

складає 72 м
2 

[Колода, 2000, с. 41], але як було показано вище, вона не може 

вважатися житлом. Усі котловани лісостепових жител ми розподілили на 3 

умовні групи: малі – до 12 м
2
, середні – 12-20 м

2
, великі – від 20 м

2
. Як 

відзначав Г.Є. Афанасьєв, різниця в площі жител пов’язана як з чисельністю 

родини, що мешкала в будівлі, так і з виникненням соціальної диференціації 

суспільства [Афанасьев, 1987, с. 50]. Найменшою групою є великі котловани. 

Вони представлені лише 12 будівлями (11 %). Найбільшою – малі (53 будівлі – 

48,6 %). Дещо менше виявлено середніх котлованів – 44 (40,4%) (табл. 3). 

Площа котлованів жител на різних пам’ятках різниться. Найменші 

котловани були на Дмітрівскому городищі та селищі – від 3,8 до 15,2 м
2
 

(середня площа 8,3 м
2
). Найбільші – на Нетайлівському селищі – від 13 до 

41,2 м
2 

(середня 19,3 м
2
). По інших пам’ятках середні площі котлованів жител 

мають такі показники: Коробові Хутори – 14,5 м
2
; Мохнач – 12,8 м

2
; Верхній 

Салтів – 16,8 м
2
; П’ятницьке-І – 15,6 м

2
; Червоний Шлях – 15,9 м

2
; Суха 
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Гомільша – 13 м
2
; Ютанівка – 11 м

2
; Жовтневе – 10,1 м

2
. На інших пам’ятках 

кількість досліджених жител дуже мала, щоб стверджувати про середні 

показники. Відмітимо, що наведені показники середньої площі жител подано 

для пам’яток де було досліджено 3 та більше жител. 

Зробивши кореляцію співвідношення форми котлованів жител та їх 

розмірів, ми одержали такі результати: найменшими є круглопланові будівлі, їх 

середня площа складає 7,5 м
2
. Найбільшими є прямокутні котловани – у 

середньому 13,4 м
2
. Квадратні котловани мають середню площу 12,4 м

2
. 

Зауважимо, що розміри котлованів є доволі умовним показником та не 

можуть бути основною типологічною характеристикою жител, адже, як буде 

показано нижче, котловани могли бути лише частиною жилого приміщення, а 

площа помешкання могла бути більше заглибленої частини. 

Таким чином, представлені зовнішні ознаки заглиблених частин жител 

засвідчують різномаїття будівельних конструкцій та традицій. У першу чергу, 

це стосується круглої форми котлованів, яка може свідчити про кочівницьке 

минуле його власників. Найбільш поширеними є прямокутні та квадратні 

житла, які свідчать про значний рівень осілості. Про це ж говорить і 

заглибленість котлованів. Наземних будівель було зафіксовано всього чотири. 

За розмірами котловани споруд відносяться переважно до маленьких та 

середніх. Великі котловани представлені поодинокими спорудами. Житла 

орієнтовані по сторонах світу кутами або стінами. Якоїсь закономірності в їх 

розміщенні та орієнтації не простежено. 

3.1.2. Конструкція стін та даху. Питання конструкції стін та даху є 

одним з найбільш невизначених та суперечливих у вивченні салтівського 

домобудівництва. Основна складність дослідження полягає в тому, що 

органічні матеріали, в основному дерево, з яких були зведені стіни та дах 

жител, у ґрунтах Лівобережжя Дніпра зберігаються дуже погано. Тому 

висновок про ту чи іншу конструкції стін, як правило, робиться із урахуванням 

конструктивних особливостей їх котлованів – наявності або відсутності 

стовпових ямок, канавок, ніш або інших елементів конструкції. 
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Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що всі котловани будівель 

салтівсько-маяцької культури лісостепової зони, поділяються на дві великі 

групи. Перша характеризується наявністю в котлованах ямок від стовпових 

опор або кілків від каркасу стін (рис. 13-15; 19, 22, 1; 28, 4; 33, 3; 46, 3; 53, 2-3) 

– стовпові будівлі. До другої групи віднесено котловани, у яких таких 

елементів виявлено не було або кількість знайдених опор недостатня для 

створення стін – безстовпові (рис. 16; 17; 20; 21 22, 2 23, 2; 24; 15; 25; 28, 1-3; 

29-44; 45, 2-4; 46, 1,2,4; 48; 50; 54. 

Зведення стін у «стовпових» котлованах відбувалася за допомогою 

встановлених (вбитих або вкопаних) стовпів каркасу, до яких кріпилася 

обшивка з колод, дощок або тину. Залежно від розміру стовпів-опор (стовпових 

ямок) і частоти їх розміщення по периметру котловану, стовпові стіни 

поділяються на каркасно-плотові (каркасно-жердеві) і опорно-стовпові 

(каркасно-стовпові). 

Слід зазначити, що до будівель зі стовповими стінами прийнятно 

відносити тільки такі споруди, у яких кількості несучих опор було достатньо 

для зведення каркасу стіни й закріплення на ньому обшивки. Наприклад, у 

квадратних та прямокутних котлованах стовпи повинні були розміщуватися в 

усіх кутах споруди. У якості додаткових вони могли бути розміщеними по 

середині стін (рис. 55, 1-5). За відсутності комплекту стовпів створити 

замкнений периметр стін, які б здіймалися над котлованом, у стовповій техніці 

неможливо. 

В археологічній літературі набула поширення думка, що стіни більшості 

салтівських заглиблених жител лісостепової зони були побудовані саме в 

опорно-стовповій техніці [Афанасьєв, 1987, с. 48; Савицький, 2011, с. 17]. 

Однак проведений аналіз понад 120 об’єктів з 14 пам’яток лісостепового 

басейну Сіверського Дінця показав, що лише в 21 котловані житлових будівель 

було виявлено «комплектну» кількість ямок, необхідну для спорудження 

опорно-стовпових стін. Це становить лише 17,4 % від загальної кількості 

проаналізованих комплексів (табл. 2).  
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Ще в 21 котловані стовпові ямки були виявлені, однак їх кількість і 

розміщення було «некомплектним» (рис. 24, 3; 27, 2-3; 37, 1; 38, 1; 40, 2; 39, 1; 

55, 6). Виявлених тут залишків від стовпових опор недостатньо для 

влаштування стін по всьому периметру заглибленої частини будівлі. Лише їх 

частина могла бути зведена за допомогою стовпової конструкції. Можна 

припустити, що біля бортів котловану, де стовпових ямок не було знайдено, 

стіни могли бути зведені якимось іншим безстовповим способом. Можливість 

подібної комбінованої побудови стін салтівських лісостепових будівель 

відзначали різні дослідники [Афанасьєв, 1987, с. 48; Колода, 200, с. 49]. Окрім 

того, стовпові ямки могли не фіксуватися в силу їх слабкого заглиблення або ж 

установки стовпів на підлогу без заглиблення. Подібний конструктив був 

зафіксований у житлі 35 Маяцького селища [Винников, 1998, с. 121, рис. 44, А]. 

На більшості пам’яток спосіб улаштування стін за допомогою стовпів 

складав значну меншість. Лише на північних поселеннях регіону, пов’язаних із 

катакомбним обрядом поховання, – Дмитрівському, Верхньосалтівському та 

Ютанівському археологічних комплексах – опорно-стовпові та комбіновані 

стіни становлять більшість у житлах (табл. 2). Відзначимо, що переважання 

каркасно-стовпової конструкції в улаштуванні стін характерно й для іншої 

аланської пам’ятки лісостепового Подоння – Маяцького городища на Тихій 

Сосні [Винников, 1984, с. 102-106]. Таким чином, використання опорних 

стовпів для зведення стін можна вважати характерною рисою аланського 

домобудування. 

Більшість стін у розкопаних котлованах салтівських жител лісостепового 

басейну Сіверського Дінця (56,2 %) були зведені без використання опорних 

стовпів (табл. 2). До цієї групи будівель ми відносимо такі котловани: у яких 

зовсім не було виявлено стовпових ямок; де біля стін котловану розчищені 

поодинокі ямки; «двостовпові» котловани (рис. 40, 1; 54, 1,3), де ямки від 

стовпів розчищені посередині протилежних стін й які, вірогідно, виконували 

лише функцію опори даху. 
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Унаслідок майже повної відсутності органічних конструкцій, що 

збереглися на території лісостепового басейну Сіверського Дінця, археологічні 

свідчення про устрій безстовпових стін майже відсутні. 

Конструкцією безстовпових стін можна визначити у випадку виявлення 

розвалів неорганічних матеріалів на межі котлованів будівель. Разом з тим, такі 

випадки в лісостеповому варіанті культури поодинокі. Залишки будівель із 

«кам’яними стінами» в досліджуваному регіоні були зафіксовані в трьох 

випадках [Іченська, 1980, с. 105-106; Колода, 2000, с. 41] лише на 

Верхньосалтівському городищі на площі цитаделі (рис. 26). З описань та 

креслень (креслення житла 1 відсутні) цих об’єктів не до кінця зрозумілий їх 

план та форма. Кам’яне житло 1, за описанням С.А. Семенова-Зусера, яке 

наводить Р.І. Ветштейн у своєму звіті, було складене із каміння пісковику у 

перепліт. Верхній край стін розміщувався вище підлоги на 145 см, разом з тим 

житло чомусь позиціонується як наземне. На підлозі виявлене вогнище. 

[Ветштейн, 1959-1961, с. 21-25]. При цьому сам С.А. Семенов-Зусер у своєму 

звіті не говорить, що це якесь приміщення, а описує його лише як кладку 

каміння на відстані 130 см від внутрішньої частини оборонної стіни [Семенов-

Зусер, 1947, с. 7]. Форма, розмір та стратиграфічні описи цієї конструкції 

відсутні. Відповідно, уважати цей комплекс житлом чи навіть будь-яким 

приміщенням немає жодних підстав. 

Друге та третє приміщення – будівлі розкопані Кочетокською 

експедицією – це фактично розвали рваного каміння пісковику неправильної 

форми (рис. 26), складеного без розчину, у периметрі якого були виявлені 

опалювальні пристрої. Їх розміри такі: першої будівлі – 9×2,2-2,5 (кладка, що 

була зафіксована) [Іченська, 1980, с. 105]; другої будівлі – 9×8 м [Колода, 2000, 

с. 41]. Обидві будівлі, на думку дослідників, були наземними, мали вогнища, 

складалися із двох приміщень та були приєднанні до південної оборонної стіни 

цитаделі городища. Під час дослідження цих споруд були виявлені матеріали 

салтівсько-маяцької культури [Іченська, 1980, с. 105-106; Колода, 2000. с. 41].  
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Подібний стан інформативності про ці приміщення не дозволяє 

відтворити їх конструктивні особливості. Тому можна лише гіпотетично 

припустити найбільш імовірні конструкції. Звертає на себе увагу використане 

каміння – пісковик. Як уже зазначалося у другому розділі цієї роботи, з цього 

матеріалу не можна побудувати скільки небудь високі стіни [Свистун, 2009, 

464-466]. З огляду на це, стіни не могли бути складені повністю із каміння. 

Кам’яні стіни верхньосалтівських будівель могли бути тільки залишками 

кам’яних цоколів, на яких розміщувалася якась інша дерев’яна конструкція. 

Причому, вірогідніше за все, цоколі були заглиблені в землю, що захищало 

пісковик від руйнування. На підтримку цієї гіпотези є фіксація значного завалу 

колод біля кладки в приміщенні 1 [Іченська, 1980, с. 105]. 

Схожі будівлі, стіни яких побудовані із використанням каміння, на інших 

пам’ятках в лісостеповому басейні Сіверського Дінця знайдені не були. Разом з 

тим, вони мають аналогії на інших територіях поширення салтівсько-маяцької 

культури – на території Криму [Пономарев, 2012, с. 71-72], у Приазов’ї та в 

Дагестані [Плетнева, 1967, с. 63]. Найближчою пам’яткою, де були розкопані 

кам’яні цоколі, є Маяцьке городище, яке також розташоване в лісостеповій зоні 

на р. Тиха Сосна. Там було досліджено три приміщення в площі цитаделі 

фортеці. Їх дослідник Г.Є. Афанасьев також схиляється до думки, що це саме 

цоколі, а не залишки кам’яних стін приміщень [Афанасьев, 1993, с. 74-75]. 

У світлі зазначеного постає питання про призначення цих споруд. З 

огляду на наявність у них вогнища, попередні дослідники відносили їх до 

жител [Колода, 2000, с. 41]. Разом з тим, їх безпосередню наближеність до 

фортифікаційних споруд (внутрішньої стіни городища), незвичну для 

салтівських жител конструкцію та значну площу, яку складно було постійно 

обігрівати, ми схильні вважати ознаками нежитлових приміщень. Як було 

зазначено вище, у цитаделі Маяцького городища, поблизу фортифікацій, також 

були знайдені кам’яні споруди. Там вони теж були визначені як нежитлові 

[Афанасьев, 1993, с. 74-75]. О.В. Іченська,, припустила, що верхньосалтівські 

споруди могли бути службовими приміщеннями, можливо, місцем перебування 
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сторожі, що пояснює присутність вогнища [Іченська, 1980, с. 106]. Відзначимо, 

що в межах городища було досліджено 5 заглиблених жител, звичайних для 

салтівсько-маяцької культури конструкції [Іченська, 1980, с. 106-107; 

Чернігова, 1999, с. 3-4; 2000, с. 4-5; 2001, с. 2-3], що засвідчує спільність 

будівельної практики мешканців Верхньосалтівського городища із населенням 

інших пам’яток регіону. 

Окрім дерева та каміння, для зведення безстовпових стін 

використовувалася глина. Після руйнування такі стіни повинні залишити після 

себе археологічні сліди – значні пласти глини в котловані або поблизу нього, 

що було зафіксовано у двох житлах на поселенні Жовтневе [Березовец, 1956, 

с. 6-7, 14-15] (рис. 54,1). Дослідники неодноразово висловлювали думку про 

використання турлучних або саманних стін носіями салтівсько-маяцької 

культури [Плетнева, 1967, с. 61], апелюючи до писемних джерел [Караулов, 

1901, с. 41; 1908, с. 5], етнографічних та археологічних даних Північного 

Кавказу, де подібні стіни були дуже поширені [Кобычев, 1982, с. 86-89]. Разом з 

тим, на території лісостепового басейну Сіверського Дінця, окрім вище 

згаданих будівель, говорити про значне використання глини для побудови стін 

неможливо. У заповненні більшості котлованів значних розвалів глини не 

фіксується. Безумовно, знахідки фрагментів глиняної обмазки, іноді з 

відбитками прутів, дощок або колод знаходять доволі часто. Але їх кількості 

явно недостатньо для спорудження стін, чи навіть для обмазування нею всього 

їх периметру. Часто знахідки обмазки налічують лише кілька десятків 

фрагментів. Можна припустити, що глина використовувалася локально – для 

замазування щілин або дерев'яних конструкцій поблизу вогнища, для 

запобігання їх від займання.  

Цілком можливо, що замість чистої будівельної глини, видобуток якої в 

значних кількостях є процесом доволі трудомістким, жителі салтівських 

лісостепових поселень для обмазки або зведення стін використовували 

глиняно-земляний розчин, який не фіксується археологічно. На використання 

саме такого розчину в першому житлі Жовтневого вказував Д.Т. Березовець 
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[Березовец, 1956, с. 6-7]. Використання звичайного ґрунту для побудови стін 

відомо з етнографії. Так, у європейській частині Росії і в Україні до початку 

ХХ ст. стіни з зовнішнього боку обкладалися дерном [Волков, 1916. с. 522; 

Этногр. восточных славянн, 1987, с. 224]. Але подібне будівельне рішення є 

суто гіпотетичним, і перевірити археологічними методами його поки не 

можливо. 

Конструкцію входу до котлованів жител удалося прослідкувати в третині 

досліджених споруд (39). Усього фіксується 4 способи лаштування входу 

(табл. 5). 

1. Найбільш поширеним (19 споруд) був вхід у вигляді ніші-сходинки 

(сходинок). Такий вхід мав вигляд винесеної за межі основного контуру 

котловану ніші-сходинки або декількох сходинок (рис. 15, 1; 16,3; 27,2). Вхід 

подібної конструкції було зафіксовано практично на всіх пам’ятках, але частіше 

він траплявся на городищі Мохнач (8 випадків). Один із входів-ніш Мохначу 

мав вигляд ґрунтової драбини, яка складалася із 4 прольотів і була частково 

винесена в нішу за межі котловану (рис. 38,1). 

2. Другим за частотою фіксації є вхід-коридор. Подібних конструкцій 

виявлено 7 (табл. 5). Цей спосіб входу фіксувався на шести пам’ятках в 

одиничних будівлях. Переважно це короткі коридори (до 1,5 м). Але в 3 

випадках – на Дмитрієвському, Коробчанському та Ютанівському селищах – 

були виявлені довгі коридори (більше 1,5 м). Над подібними коридорами міг 

влаштовуватися навіс чи навіть легкі стіни [Винников, рис. 12, Б, 15, А, 17]. Він 

міг містити двері. Їх фрагменти і навіть практично цілі двері з розмірами 

70×150 см були знайдена на поселенні салтівсько-маяцької культури степового 

Подонеччя Рогалик [Красильникова, 2005, с. 67]. 

3. У семи випадках вхід фіксувався материковими сходинками в площі 

котловану (рис. 30, 3; 36, 2; 37, 2). Виявлені вони були лише на 3 поселеннях 

(табл. 5). Причому найбільше випадків (5) виявлено на городищі Мохнач. 

4. Ще в шести житлах місце входу виявлялося особливостями конструкції 

котловану. У 4 випадках котловани мали сильну закругленість кута. Тобто 
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фактично кут був «зрізаний». Таке влаштування котловану фіксувалося на 

селищі П’ятницьке-І (1) та Верхньосалтівському городищі (3) (рис. 24, 1; 29, 2). 

Ще у двох випадках – в кутах котлованів була створена приступка-останець, 

яка, швидше за все, й була місцем входу (рис 23, 2; 24, 1). Подібний прийом був 

застосований на Верхньосалтівському та Дмитрієвському комплексах (табл. 5). 

Якоїсь закономірності в розміщенні виявлених входів у салтівських 

житлах не виявлено. Вірогідно, улаштування входу залежало від 

мікротопографії та загального планування будівель у подвір’ї та на поселенні 

загалом. 

У більшості випадків вираженої конструкції входу в котлован простежено 

не було. Можливо, у цих випадках для спуску мешканців до котловану 

використовувалася дерев’яна драбина. Про можливість її використання 

неодноразово йшлося в спеціалізованій літературі, присвяченій салтівській 

культурі [Винников, 1998, с. 159, 164] та слов’янам Дніпровського 

Лівобережжя кінця І тис. н.е. [Ляпушкин, 1958, рис. 110-114; Дослідження 

Глинського..., 1998, с. 91; Дьяченко, 1991, с. 40]. 

Конструкція даху салтівських споруд також встановлюється вкрай 

гіпотетично. Салтівські будівельники могли використовувати різні способи 

влаштування даху, але археологічно їх прослідкувати доволі складно. 

Фактично археологічним свідченням конструкції даху є залишки від 

стовпових опор, що його тримали. На думку І.І. Ляпушкіна, свідченнями даху 

«на сохах» є ямки від стовпів великого діаметру, розміщених посередині 

паралельних стін [Ляпушкин, 1958а, с.124]. З ним погоджувався й 

В.Д. Білецький, який виділив за цією ознакою окрему групу «двостовпових» 

салтівських будівель Саркела [Белецкий, 1959, с. 43]. Ми погоджуємося з цією 

думкою, що стовпи біля протилежних стін є основою влаштування стовпів-сох. 

З етнографічних джерел відомо, що для їх виготовлення використовували 

колоди, що мали природне роздвоєння у верхній частині, у яке закладали 

колоду – князеву жердину, основу для створення майбутнього даху. Далі від 

стін житла до цієї колоди під кутом підводили крокви, на які вкладали 
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жердини. Стосовно конструкції даху, то він міг бути як двосхилими, так і 

похилим на чотири боки.  

На поселенських салтівських пам’ятках лісостепового басейну 

Сіверського Дінця подібних котлованів, із виявленими опорами від даху було 

знайдено 19. Причому вони фіксуються на всій території досліджуваного 

регіону (табл. 2). 

Ще одним археологічним свідченням конструкції покрівлі є залишки від 

потужного центрального стовпа, що може вказувати на застосування 

«шатрового» даху. У цьому випадку його конструкція спиралася на стовп або 

стовпи посередині приміщення. Подібна потужна центральна опора поки не 

відома в житлах, але була виявлена в господарському приміщенні круглої 

форми селища Коробові Хутори [Колода, 2007, Рис. 25]. Цей факт може 

свідчити про традицію зведення подібного даху в салтівського населення в 

давнину, адже найбільш архаїчні будівельні конструкції зберігаються саме в 

господарських спорудах. 

В інших випадках дах міг бути влаштований іншими способами, про які 

йтиметься мова в підрозділі про реконструкцію салтівських жител. 

Отже, археологічний матеріал на салтівських поселеннях лісостепового 

басейну Сіверського Дінця засвідчує, що для будівництва стін та даху 

салтівські будівельники використовували різні типи конструкцій. Найбільш 

поширеною була безстовпова конструкція, коли в підлозі котловану та навколо 

нього не було простежено достатньої кількості стовпових ямок для побудови 

стін. Менше було виявлено котлованів зі слідами опорно-стовпової та 

комбінованої конструкцій, які більше характерні для аланських пам’яток. 

Одним з різновидів опорної конструкції є каркасно-плотова, яка переважно 

використовувалася у круглопланових спорудах. Фіксується 4 способи устрою 

входу до заглибленої частини приміщення, які характеризуються різними 

конструктивними рішеннями. Найбільш складною є фіксація конструкції даху. 

Дах, що спирався на потужну центральну балку, можуть засвідчувати потужні 

стовпові ямки біля протилежних стін котлову, які залишилися від сох. 
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У цілому, досліджені археологічні рештки жител населення лісостепового 

басейну Сіверського Дінця дають достатній матеріал для розуміння давніх 

навичок, будівельних прийомів та дають змогу їх реконструювати. 

 

3.2. Внутрішнє улаштування жител 

 

Не менш важливим за зовнішні характеристики заглиблених частин 

жител є влаштування їх внутрішнього простору, тобто саме того, 

відокремленого від зовнішнього світу місця, де мешканці проводили значну 

частину свого часу, особливо в холодну пору року. Розподіл цього 

внутрішнього простору та його наповнення є безпосереднім відображенням 

світогляду господарів. Внутрішнє влаштування житла є глибоко традиційним, у 

першу чергу це стосується опалювального пристрою. 

Під час розкопок лісостепових салтівських поселенських пам’яток 

Сіверського Дінця фіксуються різноманітні елементи внутрішнього устрою 

жител. Як уже зазначалося, майже в кожному житлі був виявлений 

опалювальний пристрій. Окрім них, були виявлені численні ями, полички, ніші, 

перегородки та залишки рухомих предметів, що були частиною інтер’єру. 

3.2.1. Опалювальні пристрої в житлах. Опалювальні пристрої є одними 

з найбільш консервативних елементів у матеріальній культурі, які багато в чому 

пов’язані зі світоглядом стародавньої людини. Спорудження певного типу 

печей або вогнищ притаманне віковій традиції народу й мало змінюється з 

часом, що дозволяє бути цьому сегменту стародавнього домобудівництва 

етновизначальною ознакою. У межах вивчення салтівсько-маяцької культури 

обігрівальні пристрої можуть допомогти відповісти на питання 

етнокультурного складу населення пам’яток лісостепу і взаємовпливу різних 

культурних традицій. Найбільш важливими їх призначеннями були 

приготування їжі та обігрів приміщення. У деяких приміщеннях були виявлені 

запаси глини, що, можливо, є підтвердженням використання опалювального 

пристрою для домашнього виробництва кераміки [Сміленко, 1971, с. 154-156]. 
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Не можна виключати і їх сакрального призначення, що фіксується за 

матеріалами етнографії [Калоев, 2004, с. 248-250]. 

Питання устрою та типології опалювальних пристроїв для салтівських 

старожитностей багато разів піднімалося дослідниками як для степових 

[Красильникова, 2003, с. 48-60], так і лісостепових пам’яток басейну 

Сіверського Дінця [Винников, 1984, с. 118; Плетньова, 1989, с. 20-44; 

Савицкий, 2011, с. 17]. Разом з тим, за роки, що минули від останньої спроби 

класифікувати цей матеріал, з’явилася значна кількість об’єктів, що дають 

підстави дещо переглянути попередні висновки. 

У вибірці розглядається 129 опалювальних пристроїв, виявлених у 121 

житлових будівлях на 14 пам'ятках лісостепової течії Сіверського Дінця. Слід 

зазначити, що в низці споруд було виявлено більше одного опалювального 

пристрою. 

Усі опалювальні споруди в салтівських житлах регіону розподіляються на 

три групи: вогнища, печі та каміни, які у свою чергу, поділяються на типи й 

підтипи. 

Зауважимо, що в попередніх роботах у якості окремої групи 

опалювальних пристроїв згадується тандир [Плетньова, 1989, с. 39]. На думку 

С.О. Плетньової, цей тип опалювального пристрою міг існувати в 

круглоплановому житлі № 14 Дмитрівського селища [Плетньова, 1989, с. 39]. 

За описанням дослідниці, – це було кругле вогнище, від якого залишилася лише 

обпечена поверхня підлоги, розвал обпаленої глини та чотири ямки від доволі 

товстих кілків [Плетньова, 1989, с. 39]. Разом з тим, як буде показано нижче, 

ямки від кілків поблизу й у периметрі вогнищ – доволі поширене явище в 

лісостепових житлах басейну Сіверського Дінця, і, скоріш за все, є залишком 

якоїсь конструкції для встановлення приладдя з метою приготування їжі 

(підвішування казана чи горщика, смаження м’яса, тощо). До того ж від 

глиняного тандиру повинні були залишитися шматки пічної обмазки, на кшталт 

такої, що фіксується від пічного склепіння. Окрім зазначеного випадку, 

тандири в лісостеповому ареалі салтівської культури зафіксовані не були. 
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Найближчий географічний регіон з салтівським населенням, де відомі тандити, 

– степове Подонеччя, де вони пов’язуються із впливом середньоазійського 

населення [Красильникова, 2003, с. 54-55]. Виходячи із зазначеного, слід 

визнати, що опалювальний пристрій в житлі 14 Дмитрівського селища, скоріш 

за все, звичайне вогнище відкритого типу. А виявлена глина може бути 

частиною надвогнищевої конструкції, наслідком його підмазки чи ремонту. 

У житлах салтівсько-маяцької культури лісостепової зони виявлені такі 

групи опалювальних пристроїв (табл. 7, 8): вогнища (65%), каміни (2%) та печі 

(33%), що можна порівняти зі схожими показниками на пам’ятках степової течії 

Сіверського Дінця [Красильникова, 2003, с. 48-52]. 

Вогнища, у залежності від їх розташування відносно рівня підлоги, 

поділяються на типи (рис.56). 

Найбільш поширеними їх типом є відкриті вогнища (рис. 56, 1,2), які 

розташовані на рівні підлоги або дещо заглиблені в неї. Пристрої цього типу 

виявлені в 60 випадках (47% від загальної кількості опалювальних пристроїв). 

Вони, у свою чергу, розпадаються на два підтипи: 1.1 – вогнища розташовані на 

рівні підлоги, 1.2 – «тарілкоподібні», дещо заглиблені вогнища (табл. 7). 

Найбільш простими в конструктивному відношенні є відкриті вогнища на 

підлозі. Вони фіксуються обпаленою плямою материкового ґрунту, у деяких 

випадках зафіксована їх обмазка шаром чи декількома шарами глини [Колода, 

2010, с. 16]. Другий підтип – «тарілкоподібні» вогнища, які на 5-10 см 

заглиблені в підлогу й мають форму блюда. (рис. 56, 2). Вони також іноді 

обмазувалися глиною. У цілому ці два підтипи характерні для найбільш 

архаїчних типів опалювальних пристроїв, які притаманні кочовим суспільствам 

й можуть бути свідченням кочового минулого їх власників. Не дивно, що саме 

такі опалювальні пристрої виявлені в більшості круглопланових споруд. 

Другий тип – опущені в яму (заглиблені) вогнища (рис. 56, 5-8; 57), яких 

знайдено найменшу кількість – 12 (9%). Вони мають різноманітні конструкції, у 

залежності від яких поділяються на підтипи: 2.1 – відкриті вогнища опущені до 
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вогнищевої ями (рис. 56, 5); 2.2 – ямні вогнища (рис. 56, 7; 57, 1); 2.3 – вогнища, 

зведені на поличці-останці вогнищевої ями (рис. 56, 6). 

Найбільш простими з них є вогнища відкритого типу, опущені до ями для 

обслуговування опалювального пристрою. Подібних вогнищ виявлено 3. У 

двох випадках: на городищі Мохнач та на Нетайлівському селищі – вогнища 

містили каміння. Незвичний пристрій був виявлений в житлі 10 селища 

П’ятницке-І. Він розташовувався в центрі овальної вогнищевої ями майже в 

куті житла. Яма з розмірами 170×75, витягнута по лінії північ – південь і 

заглиблена на 5-8 см нижче рівня підлоги. У північній її частині було зроблено 

невелике заглиблення до рівня -15 см від рівня долівки. З західної частини 

вогнищевої ями, а також у ній самій навколо вогнища розміщувалися невеликі 

(12-20 см в діаметрі) слабо заглибленні (5-10 см від рівня підлоги) стовпові 

ямки, які, скоріш за все, тримали конструкцію для підвішування кухонного 

приладдя. Сам пристрій – сильно зруйноване відкрите вогнище неправильної 

форми, яке являло собою значний масив глиняної обмазки розміром 45×30 см 

та завтовшки 7-10 см (рис. 57, 2). Аналогії цього вогнища в ареалі салтівсько-

маяцької культури нам поки не відомі. 

Ямні вогнища влаштовувалися на різній глибині й поділяються на 2 

групи. Перша група характеризується влаштуванням відкритого вогнища у 

неглибокій ямі. Форма цих ям могли бути різною – прямокутною, овальною, 

круглою. Такі вогнища були виявлені на двох північних поселеннях регіону – 

Дмитрієвському та Ютанівському комплексах. В одному з вогнищ 

Дмитрівського поселення були виявлені камені (рис. 12, 1). Опалювальні 

пристрої подібної конструкції відомі також на степових пам’ятках басейну 

Сіверського Дінця [Красильникова, 2003, с. 49-50]. 

Другий підтип представлений двома вогнищами з городищ Верхній 

Салтів та Мохнач. Це великі овальні вогнища, улаштовані в ямі з товстою 

обмазкою її стінок та дна (рис. 57, 1). У житлі з Мохначу глиняні борти 

вогнища виступали над краєм ями. 
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Усі вогнища другого підтипу були відсунуті в кут або до стін жител. Таке 

влаштування вогнищ у ямі, на нашу думку, дозволяло зменшити ймовірність 

загоряння дерев’яних частин будівлі. Слід відзначити, що в житлах 1 та 2 

поселення Ютанівка-2 поряд із центральним тарілкоподібним вогнищем були 

виявлені ямні вогнища у кутах, які були допоміжними. Обидва ці вогнища були 

оточені ямками від кілків [Степовой, 2017, с. 46]. 

Третій підтип – це вогнища, які влаштовані на поличках-останцях 

глибоких ям. Такі вогнища були зафіксовані на городищі Мохнач (2) та селищі 

П’ятницьке-І (1). Конструктивно до цієї групи також слід віднести ще одне 

вогнище з городища Мохнач, яке знаходилося не на поличці, а на краю великої 

вогнищної ями (рис. 37, 3). Фактично, вогнища цього підтипу були підняті над 

підлогою ями на 45-75 см, що забезпечувало більш зручне їх обслуговування. 

Вогнищні ями, які розміщувалися в центрі та біля стін жител, були глибокі та 

округлі в плані, із поличками та нішами на різних рівнях. Примітно, що 

вогнища розміщувалися в центрі або ближче до центру приміщення, що 

засвідчує традиційність його розташування. Таким чином, можна вважати, що 

подібні опалювальні пристрої є еволюційним ускладненням відкритого 

центрального вогнища шляхом створення ями-кухні, куди поміщали вогнище. 

До третього типу віднесені вогнища, що зведені вище рівня підлоги – на 

останцях (рис.56, 4). Їх виявлено 14, що складає 11% від усіх опалювальних 

пристроїв в житлах. Відзначимо, що подібний устрій вогнищ виявлений лише 

на 4 пам’ятках регіону –  городищах Верхній Салтів та Мохнач, селищах 

Мохнач-П та Коробові Хутори (табл. 7). Як правило, ці опалювальні пристрої 

створювалися на материкових останцях та останцях-поличках у куті, біля стін 

або в ніші котловану. Лише в одному випадку вогнище на останці 

розміщувалося в центрі. У цьому випадку – кругле вогнище (65×60) 

влаштовували на спеціально залишеному останці майже в середині вогнищної 

ями по центру приміщення. Вогнище, підмазане глиною, розташовувалося на 

70 см вище рівня підлоги ями, практично на рівні поличок-лежанок, які були 

тут виявлені. Нерідко, як і в описаному вище випадку, вогнища на останцях 
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мали припічні ями. Рівень підвищення вогнищ над рівнем підлоги чи дна ями 

складав від 20 до 95 см. Як уже відзначалося, таке розміщення опалювального 

пристрою полегшувало його обслуговування. За цим критерієм вогнища на 

останцях, конструктивно близькі розташованим на останцях у вогнищних ямах. 

Незалежно від типу, вогнища могли мати додаткові конструктивні 

елементи. Так, частина вогнищ характеризується обмеженням зони горіння 

камінням або глиняними бортами. Подібне рішення обмежувало розсипання 

вугликів та золи за його межі. Вогнищ, обкладених камінням, виявлено 8. 

Подібна практика була доволі поширеною в давніх суспільствах. Так, 

«вогнища-каміни» також поширені на степових пам’ятках салтівсько-маяцької 

культури [Красильникова, 2003, с. 50]. Обкладка вогнищ є традиційним 

елементом в етнографічних житлах Кавказу [Кобычев, 1982, с. 118]. В одному 

випадку, на поселенні Коробові Хутори, у якості обмежувача вогнища з 

північного боку виступав глиняний бортик (рис. 56, 6). Примітно, що всі 

вогнища, які містили каміння, розташовувалися біля стін, у кутку приміщення 

або в ніші (табл. 6). 

З метою довшого збереження тепла до вогнища могли також поміщати 

камені різної величини. Вони могли використовуватися як для довшого 

збереження тепла, так і для установлення ємності для приготування їжі. 

Унікальну конструкцію мало вогнище житла 1 ремісничого центру в 

ур. Роганіна (рис. 49, 1). Під відкритим овальним вогнищем (60×50 см), 

розташованим на поличці-останці, розмішувався шар металургійного залізного 

шлаку, який виконував роль теплонакопичувача [Колода, 1989, с. 6-7]. 

В одному випадку навколо вогнища і частини стіни котловану був 

зафіксований прошарок зеленої глини [Квитковский, 2012. С. 16] (рис. 48, 6). 

Такий конструктивний елемент має аналогії в Саркелі [Плетньова, 2006, с. 25-

27] і на пам’ятках роменської культури [Колода, 2003, с. 6]. Призначення її не 

цілком зрозуміле. С.О. Плетньовою була висловлена думка про те, що зелена 

глина використовувалася як водовідштовхувальний матеріал, також, можливо, 

її використовували в якості термостійкого прошарку. 
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Навколо вогнищ, як уже згадувалося, часто фіксуються ямки від 

стовпчиків (кілків) від різноманітних конструкцій для підвішування казана або 

іншого вогнищного приладдя [Плетньова, 1989, с. 28, 37; Степовой, 2017, с. 47]. 

Розміри вогнищ в середньому коливаються від 50 до 100 см в діаметрі. Їх 

форма могла бути різною. Найчастіше зустрічається округла або овальна, рідше 

квадратна, прямокутна, трикутна або неправильна. Іноді форму вогнища 

визначити неможливо, унаслідок його неодноразової перебудови або погану 

збереженість. Вогнища, що розташовані в нішах або на останцях, мали 

відповідно, форму цих останців та ніш. 

Наступною великою групою опалювальних пристроїв є печі (рис. 58). 

Вони традиційно поділяються на типи, у залежності від матеріалу, з якого вони 

створені, на печі-кам'янки, глиняні та комбіновані (з каменю та глини). 

Більшість складають печі з каменю (рис. 58, 2,3), яких виявлено 31 (72% від 

загальної кількості печей). Для їх створення використовувався той камінь, який 

був наявний в даній місцевості, як правило, це вапняк або піщаник, рідше 

кварцит та граніт. 

Печі кам’янки розділяються на два підтипи: підттип 1 (рис. 58, 2; 59, 1-3) 

– склепінчасті печі, створені із рваного каміння різного розміру; підтип 2 – печі, 

зведені з великих кам’яних блоків (рис. 58, 3). Кам’янки 1 типу абсолютно 

переважають (28 одиниць). Вони виявлені майже на всіх досліджуваних 

пам’ятках: Пятницьке-І, Нетайлівка, Жовтневе, Коробові Хутори, Верхній 

Салтів, Новопокровка, Чугуїв, Мохнач, Суха Гомільша, Червоний Шлях, 

Ютанівка-2. Відзначимо відсутність печей на Дмитрівському комплексі 

(табл. 7). 

Часто цей тип печей фіксується великим завалом каміння. У зв’язку із 

цим, Г.Є. Афанасьев скептично поставився до співвіднесення подібних розвалів 

каміння на маяцькому поселенні із печами [Афанасьев, 1987, с. 60], про що 

писав А.З. Вінніков [Винников, 1984, табл. 2,3]. Дослідження жител 

лісостепового басейну Дінця показали правоту А.З. Віннікова в цьому питанні. 

Про це свідчить низка факторів. По-перше, у виявлених випадках обкладення 
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вогнищ камінням або розміщення каменів безпосередньо у вогнищі їх кількість 

була невеликою. І навпаки, коли фіксуються розвали печей-кам’янок 1 типу, 

фрагменти каміння зазвичай складають значний обсяг й іноді фіксуються по 

всій площі котловану. По-друге, ретельні дослідження виявлених розвалів 

каміння дозволяють виявити фрагменти глиняного склепіння з відбитками 

прутів та обпалений черінь, що характерно саме для конструкції печей. По-

третє, на пам’ятках, де печі-кам’янки складають значну кількість, зокрема на 

поселеннях П’ятницьке-І, Нетайлівка, Жовтневе, Червоний Шлях, Суха 

Гомільша, поряд із сильно зруйнованими пристроями були виявлені майже цілі 

споруди (рис. 59, 1), які дають змогу реконструювати їх зовнішній вигляд та 

конструкцію. 

Зазначимо, що погана збереженість значної кількості печей-кам’янок, на 

наш погляд, пов’язана зі спеціальним їх руйнуванням під час залишення житла. 

На це вказує те, що каміння – фрагменти печі, іноді вагою у декілька 

кілограмів, розкидані на значній площі доволі далеко від місця розташування 

печі, а кількість зруйнованих печей доволі значна. 

Тіло печей-кам’янок першого підтипу в більшості випадків складалося 

«насухо», без застосування будь-якого розчину, з великих і середніх каменів 

(рис. 59, 1-3). Лише у двох випадках: на Верхньосалтівському городищі та 

Нетайлівському селищі – зафіксована зв’язка каменів глиною [Сміленко, 1971, 

с. 150; Шовкопляс, 1960-1961, с. 2] й в одному – за допомогою алевроліту 

[Свистун, 2009, с. 272]. Щілини між ними заповнювалися дрібним камінням. В 

одній з печей-кам’янок селища П’ятницьке-І на каменях вдалося прослідити 

сліди побілки, що може свідчити про  практику побілки печей. Зауважимо, що 

під час дослідження поселення також були знайдені стінки піфосів зі слідами 

побілки. Щелепи печей були розгорнуті вглиб приміщення. 

Черінь більшості кам’яних печей зводився на материковому ґрунті. У 

небагатьох випадках прослідковуються сліди його підмазування глиною 

[Сміленко, 1971, с. 150; Шовкопляс, 1960-1961, с. 2; Березовец, 1956, с. 15]. 

Товщина такої підмазки в середньому коливається від 1 до 5 см. Черінь печі 
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житла 2 нетайлівського поселення був вимощений глиняними сковорідками 

[Шовкопляс, 1960-1961, с. 3], а в печах жител Червоного шляху та Чугуївського 

городища – кам’яними плитами [Буйнов, 1988. с. 15; Свистун, 2009, с. 272]. 

Відмітимо, що глиняні сковорідки не є типовим посудом салтівсько-маяцької 

культури, але характерний для ранньослов’янських старожитностей. В одному 

випадку, в печі було зафіксовано дві топливні камери [Свистун, 2009, с. 272]. 

Не мають аналогій в салтівській культурі й черені двох печей із Сухої 

Гомільши. Вони представляли собою глиняні площадки із бортами (рис. 48, 3), 

над якими були споруджені кам’яні стінки [Михеев, 1978, с. 12; 1980, с. 3]. 

Подібні печі-кам’янки із глиняними майданчиками на досліджуваній території 

відомі в житлах пеньківської культури, у тому числі й в пеньківському шарі 

поселення Суха Гомільша [Любічев, 1994, с. 40]. Відзначимо, що віднесення 

В.К. Міхеєвим двох зазначених жител з Сухої Гомільши, досліджених у 1978 та 

1980 рр., до салтівської культури не викликає сумнівів. Огляд речей, поданих у 

тексті звітів та описах взятого матеріалу, цілком підтверджують їх належність 

до кола салтівських старожитностей [Михеев, 1978, с. 12, 15-18, 1980, с. 3, 8-

10].  

Як правило, печі-кам’янки 1 типу мали глиняне склепіння, зведене на 

прутяному каркасі (рис. 60). В одиничних випадках, як-то в житлі 10 на селищі 

П’ятницьке-І, склепіння являло собою глиняну зерносушарку із бортиками, 

зведену на прутяному каркасі. У склепіння печі також могли вмонтовувати 

уламки горщиків (піфосів та сковорідок), як це було в печах з Чугуївського 

городища (рис. 33,1) та Нетайлівського селища [Свистун, 2009, с. 272; 

Шовкопляс, 1960-1961, с. 3]. 

В основному печі-кам’янки зводилися на рівні підлоги. Лише на 

поселеннях Жовтневе, Червоний Шлях, Нетайлівка та Мохнач вони зводилися 

на материкових останцях [Березовец, 1957, с. 8; Буйнов, 1988. с. 15; 

Шовкопляс, 1960-1961, с. 3; Колода, 2015, рис. 25], а на Чугуївському городищі 

– на штучній вимостці [Свистун, 2009а, с. 272]. Відзначимо, що створення 
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печей вище рівня підлоги фіксувалося також у глиняних та комбінованих печах 

[Пархоменко, 1985, с. 87; Міхеєв, 1972, с. 277]. 

Форма печей-кам'янок 1 типу, найчастіше була П-подібною або 

підковоподібною. Їх розміри коливаються від 90×80 см до 175×120 см. У 

єдиному випадку, на поселенні Червоний Шлях, була виявлена кругла піч-

кам'янка [Буйнов, 1988. с. 15]. Вона, окрім круглої форми, поєднувала й інші 

незвичні для регіону конструктивні особливості – викладку череню кам’яними 

плитами та була зведена на останці. Прямих аналогій із поєднанням усіх трьох 

зазначених ознак на салтівських пам’ятках нам поки невідомі,  

Печі-кам’янки круглої форми мають аналогії на салтівських пам’ятках 

інших природно-географіяних зон. Наприклад, вони були досліджені у двох 

житлах на території Сидорівського городища на Середньому Донці [Кравченко, 

2011, с. 276, рис. 3,3; фото 8]. Там же, трапляється і вимощення череню 

фрагментами жорен та керамічних посудин [Кравченко, 2011, с. 276]. Печі 

овальної форми відомі й на пам’ятках Степового Подонеччя [Красильников, 

2009, с. 60]. Найбільш подібним до неї опалювальним пристроєм з подібними 

рисами є згадана піч-кам’янка з Чугуївського городища, яка також мала 

вимощений черінь та була зведена вище рівня підлоги. 

Печі-кам’янки другого типу являють собою складені із кам’яних плит 

ящики (рис. 58, 2). Плити-стінки встановлювалися безпосередньо на 

материкову підлогу. На них, зверху укладалися такі ж плити, які утворювали 

склепіння. Подібних опалювальних пристроїв виявлено набагато менше, ніж 

печей першого типу. На території лісостепу вони знайдені лише на 

Верхньосалтівському городищі та поселенні Жовтневе, яке найближче до 

степу. Саме на степових пам’ятках салтівсько-маяцької культури побутували 

схожі кам’янки, що складалися з плит (блоків) [Красильников, 2009, с. 59-63]. 

Виявлено невелику кількість печей з глини (рис.58, 4) – 9 одиниць (ІІ 

тип). Слід зауважити, що до глиняних (глинобитних) ми відносимо печі з глини 

й ті, що частково вирізані в материку. У двох випадках печі були зведені в 

комбінованого матеріалу – глини та каміння (ІІІ тип) (рис. 58, 1; 59, 4). Печі II і 
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III типу, як правило, були округлі або «підковоподібні» в плані. Їх розміри 

приблизно дорівнювали кам’янкам. Лише у двох випадках глиняні печі мали 

невеликі розміри – у житлі з Нетайлівки-2 (40×60 см) [Аксенов, 2005, с. 28] та 

піч з житла поселення Коробові Хутори (70×50 см). Відзначимо, що 

коробчанська піч використовувалася як додаткова обігрівальна споруда поруч з 

піччю великих розмірів у тому ж приміщенні [Колода, 2007, с. 18-19]. 

Глинобитні та комбіновані печі також були склепінчастими. У деяких випадках 

удалося простежити глиняну обмазку склепіння з відбитками прутів, на яких 

воно зводилося [Колода, 2009, с. 19]. Глиняні та комбіновані печі в половині 

випадків (шість одиниць) були зведені на останцях, іноді вони були частково 

вирізані в них [Березовець, 1957, с. 5]. 

Печі були виявлені майже на всіх пам’ятках досліджуваного регіону, 

окрім поселень Мохнач-П та в ур. Роганіна, де було виявлено невелику 

кількість жител. На поселеннях Нетайлівка, П’ятницьке-І, Суха Гомільша та 

Жовтневе вони були панівним видом опалювального пристрою (табл. 7). 

На більшості пам’яток, трапляються печі з різного матеріалу (як із 

каменю, так і з глини). Лише на Дмитрівському комплексі виявлені тільки 

глинобитні печі [Плетнева, 1989, с. 34-35], а на городищі Мохнач з 26 

опалювальних пристроїв у житлах піч-кам’янка була одиничною [Колода, 2015, 

рис. 25]. Ще одна кам’янка була виявлена в гончарній майстерні городища 

(рис. 86, 87) Зауважимо, що жителі городища практикували зведення й 

глинобитних печей на прутяному каркасі, про що свідчать залишки подібної 

надвірної печі [Колода, 2001, с. 8]. Цей факт може свідчити про переважний 

вплив домобудівної традиції, а не наявності природного матеріалу при зведенні 

того чи іншого виду опалювального пристрою. 

Слід відзначити, що печі не є типовими опалювальними спорудами 

племен, які традиційно пов’язують із салтівсько-маяцькою культурою. Не 

відомі печі-кам’янки та склепінчасті глиняні печі на Кавказі (як за 

етнографічними, так і за археологічними матеріалами), а також у 

ранньосередньовічних кочовиків. Разом з тим, вони трапляються не лише на 
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лісостепових пам’ятках, а й на пам’ятках середньої та нижньої течії 

Сіверського Дінця [Кравченко, 2011, с. 279 Красильников, 2009, с. 59-63], на 

нижньому Доні [Белецький, 1959, с. 74-91]. 

На сьогодні походження цього типу опалювального пристрою у носіїв 

салтівсько-маяцької культури лишається дискусійним питанням. Як уже 

зазначалося в історіографічному розділі цієї роботи, більшість дослідників 

відносить появу печей у салтівців до впливу слов’янської домобудівної традиції 

[Плетньова, 1967, с. 51-68 Нечаева, 1975, с. 28-31 Афанасьєв, 1987, с. 72]. Цієї ж 

точки зору дотримується й В.В. Колода, який пропонує вважати слов’янським 

впливом не лише печі, а й підвищені над підлогою вогнища [Колода, 2015, 

с. 66-67]. Іншої точки зору дотримується К.І. Красильников. Він, на підставі 

досліджених ним салтівських жител із печами в далекому від слов’ян регіоні – 

степовому басейні Сіверського Дінця, висловив припущення про самостійне 

винайдення салтівцями печей-кам’янок [Красильников, 2009, с. 59-63]. 

Відмітимо, що в степовому регіоні більше переважають кам’янки другого типу. 

Аналіз усього масиву наявної інформації схиляє нас до підтримки тих 

дослідників, які визнають вплив слов’янського фактору на появу печей у 

салтівських житлах. Саме в слов’янських старожитностях є аналогії печам з 

черенем у вигляді глиняних майданчиків із бортиками, а також побілка стінок 

печі [Любічев, 1994а, с. 40]. Салтівські та слов’янські глиняні печі схожі як за 

формою, так і в конструктивному відношенні. На різних пам’ятках роменської 

та боршевської культур панівними є саме круглі та підковоподібні глиняні печі 

[Пуголовок, 2013, с. 70-71; Винников, 2014, с. 113]. Слов’янською рисою також 

є зведення печей на останцях та використання глини й каміння при зведенні 

печі [Винников, 2014, с. 112-113], вирізання нижньої частини печі в 

материковому останці [Пугловок, 2013, с. 70; Винников, 2014, с. 113; Колода, 

с. 59]. 

Окрім суто конструктивної схожості, у конструкціях та розвалах печей 

Нетайлівського селища були виявлені товстостінні глиняні диски та сковорідки 

[Шовкопляс, 1960-61, с. 1-5], які є характерним посудом для 
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ранньослов’янського населення [Приходнюк, 1998, с. 35], але не поширені в 

салтівській культурі. Притаманний слов’янам посуд було виявлено в 

культурному шарі та заповненні жител різних салтівських поселень: 

П’ятницьке-І, Червоний Шлях-І [Лаптев, 2006, с. 90, рис. 2, 7-9], Суха Гомільша 

[Михеев, 1969, с. 7; 1980, с. 4] та Верхній Салтів [Колода, 1999, с. 15-20]. 

Найменшою групою опалювальних пристроїв у салтівського населення 

лісостепу є каміни. Уперше їх виділив Г.Є. Афанасьєв у двокамерному житлі 

Ютанівського археологічного комплексу (рис. 52, 3). Цей пристрій складався із 

вогнища, винесеного за основний периметр котловану. Вогнище було 

прямокутним з розмірами 0,75×0,6 м та заглибленим у материк на 0,17 м. 

Черінь вогнища був обмазаний товстим шаром обпаленої глини з відбитками 

хмизу. Припічна яма знаходилася у приміщенні й мала розміри 0,84×0,68 м 

[Афанасьев, 1987, с. 60, 63]. На нашу думку, до камінів також можна віднести 

ще два опалювальні пристрої: з городища Мохнач (рис. 35, 2) та Коробові 

Хутори (рис. 45, 2). У житлі з Мохначу камін мав вигляд вогнища на останці, 

яке було винесене за межі основного котловану в нішу. Тут також виявлено 

велику кількість уламків обпаленої глини [Колода, 2001, с. 15]. У житлі 4 

Коробових Хуторів опалювальний пристрій теж розміщувався в ніші за межами 

основного котловану, трохи вище рівня підлоги. Фіксувався він витягнутим 

скупченням обпаленої глиняної обмазки та деревного вугілля. У південній 

частині скупчення нижня частина каміну являла собою моноліт печини 

округлої в плані форми на 4-5 см пропеченим черенем та бортом, що зберігся, 

на незначну висоту (до 10 см). Великі фрагменти обмазки завтовшки до 5 см та 

вагою до 1 кг утворювали скупчення із деревним вугіллям на площі 140×40 см 

[Колода, 2006, с. 21-23]. 

Унаслідок малої кількості виявлених подібних об’єктів доволі складно 

створити уявлення щодо їх конструкції та походження. Умовно можна 

погодитися із Г.Є. Афанасьєвим, що спорудження камінів є північнокавказькою 

традицією [Афанасьев, 60, 63]. Схожі за описанням опалювальні пристрої 

відомі з етнографічних матеріалів цього регіону [Кобычев, 1982, с. 131]. 
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Щодо розміщення опалювальних пристроїв у просторі заглибленої 

частини котловану статистика виглядає такою: у кутку було виявлено 

найбільшу кількість – 40,8%, біля однієї зі стін – 16%, у центрі – 34,4%, 8,8% 

винесені в окремі ніші поза межі основної полощи котловану (табл. 6). При 

цьому на різних пам'ятках це співвідношення може істотно відрізнятися. 

Наприклад, у Коробових Хуторах 6 печей і вогнищ були виявлені в нішах, що 

становить 60% від загальної кількості по пам’ятці, але зовсім немає вогнищ у 

кутку основного приміщення. У той час як на Дмитрівському комплексі з 21 

об'єкту в нішу був винесений лише один, а переважають відкриті вогнища в 

центрі.  

У низці будівель було виявлено більше одного опалювального пристрою. 

У чотирьох житлах центральне вогнище співіснувало з піччю-кам’янкою 

[Колода 2000, с. 51; Колода, 2007. с. 29-32; Колода, 2015, Рис. 25; Степовой, 

2017, с. 47]. В одній споруді були виявлені відразу дві печі, причому одна з них 

була глиняною, а друга зведена в комбінованій техніці [Колода, 2007, с. 218–

222]. У деяких спорудах співіснували центральне та кутове вогнище [Степовой, 

2017, с. 46-47]. 

Цікаву картину дає кореляція запропонованих критеріїв: місце – тип 

пристрою (табл. 6). У центрі й біля стін приміщення найбільш часто 

розташовуються відкриті і «тарілкоподібні» вогнища (у 81% випадків). У кутку 

переважають печі (68,6%). У ніші переважно були винесені печі й вогнища на 

останці, (63,6%). Ці дані є підтвердженням традиційності розміщення 

опалювального пристрою. 

Прослідковується й зв’язок типу опалювального пристрою із місцем його 

розташування, з формою котловану споруди. У юртоподібних 

(круглопланових) спорудах переважають вогнища в центрі. Майже всі печі, 

більшість вогнищ у нішах і біля стін знайдені у квадратних або прямокутних 

оселях. Однак в деяких випадках були виявлені квадратні (прямокутні) житла з 

центральним відкритим вогнищем. А в одній юртоподібній споруді була 

виявлена піч-кам’янка [Михеев, 1980, с. 3]. 
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Таким чином, ураховуючи вищезазначене, можна констатувати, що 

салтівське населення використовувало різні групи обігрівальних пристроїв – 

вогнища, печі та каміни. Зважаючи на традиційність цього елементу інтер’єру, 

це свідчить про присутність різних в етнічному відношенні груп, які проживали  

на поселеннях. На прикладі опалювальних пристроїв можна прослідкувати 

взаємовплив культурних традицій, який позначився на ускладненні конструкції 

вогнищ та співіснування в межах одного житла різних опалювальних пристроїв, 

таких як вогнища та печі. 

3.2.2. Інтер’єр жител. Окрім опалювальних пристроїв у котлованах 

салтівських жител були виявлені елементи, які впевнено можна віднести до 

предметів (або їх залишків) внутрішнього влаштування житла – інтер’єру. 

У першу чергу, слід дати характеристику підлоги жител. У більшості 

випадків вона фіксувалася у вигляді вирівняного материкового ґрунту без будь-

якого додаткового обробітку. В окремих випадках фіксується глиняна підмазка 

підлоги. Вона виявлена на селищах Жовтневе та Нетайлівка [Березовец, 1956, 

с. 9-11; Шовкопляс, 1960-61, с. 4, 6]. В одному випадку можна припускати, що в 

житлі 3 селища Коробові Хутори, вірогідно, була влаштована дерев’яна 

підлога. Ії залишки фіксувалися залишками дерева і пропеченістю 

материкового дна дослідженої частини котловану, мабуть, внаслідок горіння 

настилу підлоги [Колода, 2005, с. 21-23 2006, с. 12-13]. 

Після опалювальних пристроїв найбільш масовою й значущою деталлю 

внутрішнього устрою котлованів жител є ями господарського призначення. 

Вони виявлені в 42 житлових приміщеннях. Причому в багатьох приміщеннях 

було виявлено більше однієї ями (рис. 11, 2; 15, 1; 23, 1; 26). Житла з ямами 

були виявлені на всіх пам’ятках, де було досліджено більше 5 жител. Ями, які 

були тісно пов'язані з побутом і господарством мешканців, помітно впливали на 

інтер'єр будівлі. 

Господарські ями в приміщеннях розподіляються на 3 групи: 1 вогнищеві 

та припічні ями, пов’язані із обслуговуванням опалювального пристрою; 2 – 
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глибокі ями для зберігання припасів; 3 – ями загального побутового 

призначення. 

Вогнищеві та припічні ями складають значну частину господарських ям у 

підлозі жител (25 одиниць). Вони були виявлені майже на всіх пам’ятках 

регіону (табл. 8). Створення цих ям слід пов’язувати із намаганням більш 

зручного обслуговування опалювального пристрою. Ями цієї групи, у свою 

чергу, поділяються на ті, у які опалювальний пристрій був опущений 

безпосередньо (рис. 28, 3; 29, 2; 34, 1), та ті які примикали до нього, створюючи 

певну «кухонну зону» (рис. 15,1; 29, 3; 31, 2; 36). Особливим типом вогнищевих 

ям є глибокі й складні у профілі ями, у нішах або на останцях яких створювався 

сам опалювальний пристрій (рис. 31, 1; 35, 4). Як правило, окрім вогнища у 

ямах влаштовували полички та ніші для кухонного начиння. У них також 

поміщали посуд. 

Друга група представлена ямами значних розмірів та глибини для 

зберігання припасів. За особливостями конструкції їх можна поділити на 

підгрупи: 1 – ями зі стінками без додаткових елементів у вигляді поличок або 

ніш; 2 – ями із материковими поличками та нішами для розміщення на них 

припасів. 

Ями першої підгрупи в салотівознавстві часто асоціюють із зерновими. 

Зауважимо, що цей термін є не зовсім коректним, адже в цих ямах міг бути 

розміщений будь-який запас продовольства, а не лише саме зерно. 

Характерними рисами цих ям є великий обсяг, округла в плані форма з 

широким верхнім краєм. Зернові ж ями, переважно були циліндричними або 

дзвоноподібними. Ями другої підгрупи вирізняються наявністю поличок та ніш 

для зберігання продовольства та побутових предметів. 

Ями для збереження припасів у лісостепових салтівських житлах 

трапляються не дуже часто (табл. 8). Певної схеми їх розміщення в просторі 

житла не прослідковується. Зрідка трапляються ями в центрі підлоги (рис. 27, 1; 

33, 2). Разом з тим, великі ями всередині житлової споруди напевно 

представляли деяку незручність для її мешканців, тому їх намагалися 
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влаштовувати в боці від центру житла, під стінкою, часто в кутах (рис.17,1; 

25,2; 30, 2-4; 53, 2-3). Відомі випадки винесення великих ям для збереження 

припасів за межі основного контуру котловану (рис. 12, 2; 17, 1; 22, 2; 30, 2). 

Г.Є. Афанасьев висловив припущення, що ці ями є цистернами для збору води, 

доступ до яких був потрібний як ззовні, так і з внутрішнього боку житла 

[Афанасьев, 1987, с. 55]. Щоправда, автор не врахував, випадки устрою таких 

«цистерн» у піщаному ґрунті, як-то в житлі П’ятницького-І (рис. 30, 2), де вода 

не утримується. До того ж постійне перебування води зруйнувало б полички та 

сходинки, які іноді в них фіксуються. У цілому, будівельне рішення із 

улаштуванням ями, доступ до якої був з-за меж котловану, викликав би значну 

втрату тепла в холодну пору року й виглядає доволі сумнівним. Не зрозуміла й 

необхідність доступу до ями (цистерни) з обох боків, особливо з боку вулиці, 

при можливості влаштувати подібні «цистерни» прямо на подвір’ї. Скоріш за 

все, подібні ями були звичайними господарськими об’єктами в межах житлової 

зони, а контур зовнішніх стін проходив за їх межами. 

Третя група – це ями загального побутового призначення. Вони могли 

використовуватися для різноманітних цілей як для зберігання продовольства 

так і побутових предметів. У них могли встановлювати великі посудини для 

зберігання зерна – піфоси. Зокрема в комплексі № 20 городища Мохнач 

(рис. 36, 2) у кутовій ямі було виявлено 3 значних за розмірами піфоси, 

поставлених один біля одного [Колода, 2001, с. 15-16; 2007, с. 69]. Часто в 

подібних ямах знаходять різні господарсько-побутові предмети. У житлі 13 

городища Мохнач (рис. 34, 2) в одній із ям поблизу краю котловану, яка, на 

думку автора досліджень, входила в периметр житлового приміщення, був 

знайдений набір прикрас та амулетів [Колода, 2011, с. 91-97]. Подібні ями були 

виявлені у великій кількості в житлах практично всіх поселенських пам’яток, 

що досліджуються (табл. 8). 

Відзначимо, що більше половини виявлених жител не мали 

господарських ям. Мешканці цих будівель скоріш за все використовували 

господарські ями, розташовані поза межами жител на подвір’ї або в 



134 

 

господарських приміщеннях у межах садиб. Показовим у цьому плані є 

господарське приміщення із зерновими ямами (рис. 18), влаштоване впритул до 

житла другого Дмитрівського селища [Плетньова, 1989, рис. 31].  

Переважна більшість господарських ям пов’язані з житлами квадратної і 

прямокутної форм. Лише в круглоплановому житлі «Б» з поселення 

Нетайлівка-2 зафіксована яма, у яку було опущене вогнище (рис. 28, 3). 

Причому котлован наведеної будівлі тяжіє до круглопланового, з ознаками 

прямокутності. 

Вхідний отвір, господарських ям, вірогідно, закривався дерев’яною 

кришкою. У житлах, скоріш за все, зберігалися необхідні для повсякденного 

користування продукти й начиння. Великі ж запаси зберігалися в спеціальних 

ямах або навіть складських приміщеннях, колективних та індивідуальних 

коморах, які перебували за межами житла. 

Особливим типом заглиблення в підлозі є «підвал», який, скоріш за все, 

улаштовували під дерев’яною підлогою. Подібне заглиблення можна 

передбачати лише в житлі 3 селища Коробові Хутори (рис. 45, 2). Тут 

фіксувалися залишки дерева і пропеченості материкового дна котловану, 

можливо, внаслідок горіння настилу дерев’яної підлоги, на рівні -45-50 см 

[Колода, 2005, с. 21-23 2006, с. 12-13]. Нижче цього рівня було влаштоване 

заглиблення на 95 см нижче рівня підлоги, яке, вірогідно, відігравало роль 

підвалу-сховища. Відзначимо, що це поки єдиний випадок фіксації подібної 

конструкції в салтівських спорудах лісостепового басейну р. Сіверський 

Донець. 

Важливими елементами інтер'єру, які впливали на функціональність та 

зовнішній вигляд внутрішнього приміщення, були різноманітні ніші й полички. 

Вони були виявлені в третині жител (табл. 8). На них також могло зберігатися 

різноманітне хатнє начиння, побутовий інвентар та горщики із продовольством. 

Полички та ніші виявлені в багатьох помешканнях, часто їх було декілька й 

вони існували паралельно із господарськими ямами. Іноді в нішах, рідше на 

поличках улаштовувалося вогнище (рис. 36, 2), у нішах – господарські ями 
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(рис. 12, 2). Окрім того, ніші іноді використовували як комори для збереження 

речей та посуду. Подібна ніша (рис. 35, 2) була виявлена в комплексах 7 та 20 

на городищі Мохнач [Колода, 2001, с. 7]. 

Полиці вирубувалися в материку, їх горизонт зазвичай знаходився на 35-

70 см вище від підлоги. Як і ями, полички та ніші були виявлені в основному в 

житлах квадратної та прямокутної форми. Вони були виявлені лише у двох 

круглопланових котлованах (рис. 44, 2; 49, 1), причому в одному з випадків – у 

житлі з паралельними стінами. 

Для спуску до котловану та переміщення між різними його рівнями часто 

вирубалися ґрунтові сходинки (рис. 30, 3; 36, 2; 37; 38, 1; 39, 1; 46, 4). 

Природним компонентом житлової споруди повинно бути місце 

відпочинку його мешканців. На  салтівських сіверськодонецьких лісостепових 

пам’ятках виявлено невелику кількість материкових останців-лежанок. Подібні 

материкові лежанки виявлені лише у двох житлах Мохначанського городища 

(рис. 35, 1,3; ) та в житлі селища Коробові Хутори (рис. 45, 2). Зазначимо, що 

В.В. Колода відносить подібні лежанки до слов’янського домобудівного впливу 

[Колода, 2003, с. 70-73], з чим можна погодитися. 

Можливо, у салтівських будівлях улаштовувалися дерев’яні нари, 

існування яких можна припускати у випадку наявності розчищених ямок від 

стовпів уздовж стін котлованів будівель на певній відстані від стінок 

котловану. Свідченням улаштування подібних дерев’яних нар-лежанок можна 

вважати 4 стовпові ямки, знайдені в заглибленій частині першого житла з 

ремісничого центру в ур. Роганіна (рис. 49, 1). Простір, що утворився між 

такими нарами й підлогою, могли використовувати для зберігання припасів і 

хатнього начиння. Дерев'яні настили, як і материкові лежанки, могли 

накриватися рослинної циновкою, соломою, повстю, шкурами тварин. 

Утім, матеріали етнографії Кавказу говорять про те, що подібні «ліжка» 

влаштовувалися не завжди. Для відпочинку мешканці влаштовувалися прямо на 

підлозі, поблизу вогнища. Враховуючи відсутність археологічних свідчень 
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лежанок у більшості жител, подібне розміщення, скоріш за все, практикувалося 

й салтівським населенням. 

Картографування випадків виявлення ніш, поличок, сходів та лежанок 

виявило цікавий факт. Дві третини випадків виявлення цих елементів інтер’єру 

припадає на городище Мохнач та селище Коробові Хутори (табл. 8). 

Зауважимо, що на цих же пам’ятках присутні й інші різноманітні елементи 

внутрішнього улаштування.  

У багатьох будівлях у підлозі простежено наявність великої кількості ям і 

ямок від стовпів, які судячи з усього, мають відношення до облаштування 

жител, являючи деталі певного набору «меблів». Якоїсь системи в розміщенні 

ям та інших елементів інтер’єру не простежено, що не дозволяє створити 

уявлення про стійкий порядок розміщення «меблів» у інтер'єрі.  

У деяких будівлях зафіксовані ями стовпів від внутрішніх перегородок, 

що розділяють приміщення на частини, кожна з яких призначалася для певних 

цілей. Подібний розподіл помешкання виявлено на селищі Коробові Хутори 

(рис. 46, 2), та Ютанівському комплексах (рис. 53, 1, 2). Подібна практика 

розділяти житлове приміщення відома і в степовій зоні салтівсько-маяцької 

культури [Красильникова, 2003, с. 133]. 

В окремих помешканнях виявлено й специфічні деталі інтер’єру. У житлі 

на селищі П’ятницьке-І поблизу печі був знайдений великий, частково 

оброблений камінь підтрикутної форми, який, вірогідно, відігравав функцію 

столика чи підставки для кухонного начиння (рис. 30, 3; 32, 1). Подібну ж 

функцію, напевно, мали й непарні жорнові камені, знайдені на городищах 

Мохнач та Чугуїв, які були розташовані поблизу вогнищ (рис. 33,1; 42, 2). Біля 

опалювального пристрою в житлі 20 Мохначу, було виявлено каміння (рис. 41, 

2), яке, на думку В.В. Колоди, використовувалося для сидіння людини, що 

обслуговувала вогнище [Колода, 2016, с. 24]. Каміння-підставки також відомі 

поблизу вогнищ у житлах селища Коробові Хутори (рис. 46, 4). Відзначимо, що 

каміння у великій кількості знаходять як в заповненні так і на підлозі 

котлованів багатьох жител салтівсько-маяцької культури лісостепового 
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варіанту. Найчастіше його асоціюють із залишками опалювального пристрою. 

Не виключено, що частина з цих каменів використовувалися як елемент 

(частина елементу) інтер’єру. Наприклад, у житлі 1 Нетайлівського селища 

навпроти печі, у його південно-східному куті були виявлені залишки викладки з 

пісковику, яка не стосувалася опалювального пристрою, а була якимось 

окремим елементом інтер’єру (рис. 27, 1). 

Частину внутрішнього влаштування помешкання складали керамічні 

посудини, тарні ємності (рис. 61) та скриньки. Керамічний посуд – 

найпоширеніша категорія знахідок при дослідженні салтівських будівель. Його 

уламки виявляються по всій площі котлованів будівель. Іноді трапляються й 

цілі посудини або їх розвали. Посуд із жител представлений усіма категоріями 

салтівської кераміки – кухонний, столовий та тарний. Перші два типи посуду, 

скоріш за все, являли кухонне приладдя, тому не дивно, що кухонні горщики 

часто виявляли поблизу опалювальних пристроїв. Тарні ємності, у першу чергу 

піфоси, використовувалися для збереження зернового запасу. Піфоси, іноді 

поміщали в спеціальні ями, як це було в житлі 20 городища Мохнач (рис. 42, 1). 

У столових, якісно вимішаних та обпалених піфосах, могли зберігати й запас 

води. Розвал подібного піфосу з обсягом 55 л, був знайдений на підлозі житла 7 

селища П’ятницьке-І (рис. 61, 4).  

Для зберігання майна населення салтівсько-маяцької культури 

використовувало скрині й скриньки, які також складали частину меблювання  

оселі. Їх залізні деталі неодноразово знаходилися при дослідженні салтівських 

поселень  і споруд зокрема (рис. 77, 8-13). В.В. Колодою був створений 

графічний варіант реконструкції однієї з таких скриньок (рис.77, 14) [Колода, 

2009, рис. 2]. 

Підводячи підсумок огляду внутрішнього влаштування жител 

лісостепової течії салтівсько-маяцької культури можна зазначити, що їх 

мешканці намагалися створити якомога більш зручні умови свого проживання в 

будинку. Для цього змінюється традиційне для алано-болгарського населення 

розташування опалювального пристрою в центрі приміщення, яке відсувається 
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в кут або під одну зі стін. У межах житлової зони влаштовуються господарські 

ями, материкові полички та ніші для більш зручного збереження харчів та 

побутових речей. У підлозі жител фіксуються залишки від меблів та 

перегородок. Ускладнення внутрішнього влаштування жител, скоріш за все, 

свідчить про остаточне пристосування населення салтівської культури до умов 

осілого стаціонарного проживання в природно-географічних умовах 

лісостепової зони басейну Сіверського Дінця. На наш погляд, подібне 

ускладнення внутрішнього інтер’єру не слід пов’язувати лише зі слов’янським 

впливом (на відміну від появи печей), а треба розглядати саме як формування 

на пізньому етапі існування культури, власне салтівської домобудівної традиції. 

Серед елементів такої традиції слід виділити поширене використання ніш, 

улаштування глибоких вогнищевих «ям-кухонь», улаштування вогнищ на 

останцях та «камінів», використання кам’яних столиків-підставок, у тому числі 

й у вигляді жорнових каменів. 

Різноманітні типи та конструкції опалювальних пристроїв, які є 

традиційними елементами матеріальної культури, свідчать про наявність різних 

етнокультурних груп, що були присутні на поселеннях лісостепового басейну 

Сіверського Дінця. Так, відкриті та тарілкоподібні вогнища в центрі, яких було 

виявлено найбільше, часто пов’язують із колишніми кочовиками, а каміни та 

вогнища, обкладені камінням у куті та біля стін, – з аланською групою 

населення. Разом з тим, слід констатувати, що зміна способу життя та 

господарства носіїв салтівської культури повинна була впливати й на зміну 

розташування вогнища та ускладнення його конструкції. Тому вони не можуть 

бути чітким етнокультурним критерієм. 

Зовсім інша ситуація стосується печей, яких виявлено близько третини 

від усіх опалювальних пристроїв. Ні на Кавказі, ні в степовому світі печі не 

зафіксовані під час археологічних досліджень. За етнографічними даними, на 

Кавказі вони з’являються лише разом із російською експансією. Таким чином, 

печі можна пов’язати лише зі слов’янами. Печі розподіляються на кам’янки та 
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глиняні й глиняно-кам’яні. Окремим мало представленим типом опалювальних 

споруд є каміни, яких виявлено лише 3, що ускладнює їх інтерпретацію. 

 

3.3. Реконструкція процесу домобудування лісостепового варіанту 

салтівсько-маяцької культури 

 

Незважаючи на те що питання домобудівництва населення салтівсько-

маяцької культури неодноразово розглядалося різними дослідниками, такий 

важливий елемент дослідження, як створення реконструкцій зовнішнього та 

внутрішнього вигляду стародавніх споруд та процесу будівництва у 

хозарознавстві практично не розроблений, а самі реконструкції є поодинокими 

та ескізними. Найбільше в цьому напрямку зробила відома дослідниця 

культури С.О. Плетньова. На підставі археологічних джерел нею були 

запропоновані кілька варіантів реконструкцій салтівських будівель степового 

варіанту культури (рис. 62-70) [Плетнева, 1999, рис. 55, 66, 71, 73, 77, 78, 80-

83]. 

Для лісостепового варіанту салтівсько-маяцької культури спробу 

реконструкції житла з городища Мохнач здійснив В.В. Колода [Колода, 2003, с. 

71-73; Мал. 2] (рис. 71). Крім невеликої кількості опублікованих в літературі, 

існують реконструкції жител салтівсько-маяцької культури, створені силами 

музеїв. Так, серія реконструкцій жител і господарських споруд з Маяцького 

селища створені в музеї-заповіднику «Дивногір’я» (рис. 72). 

Відтворення зовнішнього виду давньої будівлі безпосередньо пов’язано із 

відновленням процесу її зведення, який являє собою мету вивчення давнього 

домобудівництва, що є правильним практично до будь-якої історичної епохи. 

Панівну роль для вирішення проблеми відтворення середньовічних 

будівель відіграють саме археологічні джерела. У той же час можливість 

отримання історичної інформації на підставі аналізу артефактів далеко не 

безмежні. На це впливають причини як суб’єктивного, так і об’єктивного 

характеру. До перших відноситься рівень польової підготовки дослідника, який 
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проводить розкопки, та повнота оформлення документації. До об’єктивних 

причин відноситься ступінь збереженості об’єкта, що визначається цілою 

низкою факторів. Так, у результаті археологічних розкопок до дослідника, як 

правило, доходять тільки залишки будівель у вигляді заглиблених у ґрунт 

котлованів, які могли бути лише частиною споруди. Конструктивні елементи 

зовнішніх частин споруд (дах, стіни, прибудови), виконані з дерева або інших 

органічних матеріалів, у них зберігаються дуже рідко. Унаслідок чого 

реконструкція верхньої частини будівель відповідає не якомусь кінцевому та 

беззаперечному знанню, а має характер наукової гіпотези, яка ґрунтується на 

стратиграфічних та планіграфічних спостереженнях, даних з будівель, де 

органічні матеріали збереглися краще, та матеріалів етнографії. У результаті 

питання відтворення зовнішнього вигляду давніх будівель індивідуальні та 

вирішуються з урахуванням особливостей кожного конкретного об’єкту. Тим 

не менш, можна виділити певні ознаки, які свідчать на користь використання 

тих або інших будівельних прийомів. 

За багаторічну історію вивчення поселень лісостепової зони салтівсько-

маяцької культури був накопичений достатній фактичний матеріал та створена 

значна джерельна база для відтворення технологічного процесу створення 

жител та інших будівель. Крім археологічних джерел, які не завжди можуть 

дати цілісну картину, для відтворення стародавнього домобудівництва нами 

були залучені матеріали етнографії народів зі схожим укладом господарювання 

або тих, які проживали в подібних природно-кліматичних умовах, зокрема 

народів Кавказу, кочових суспільств, слов’ян. Також ми звернулися до досвіду 

створення реконструкцій слов'янських будівель Лівобережжя Дніпра VІІІ-Х ст., 

багато з яких конструктивно близькі заглибленим у ґрунт салтівським будівлям 

лісостепової зони Сіверського Дінця. 

Для будівництва жител існує цілий алгоритм дій, що утворюють 

технологію процесу. Перш ніж перейти до опису етапів будівельного процесу, 

варто звернути увагу на те, що перед будівництвом могли здійснюватися певні 

ритуальні дії, про що свідчать, перш за все, етнографічні дані багатьох народів. 
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Магічні обряди розпочиналися на етапі вибору місця для поселення та 

житла. Цілком вірогідно, що проявом обряду закладки дому є культові 

поховання людей та коней, що фіксуються на великій кількості пам’яток 

салтівсько-маяцької культури [Квитковский, 2017, с. 52-58]. 

Жертвоприношення духам місця або при будівництві відомі в багатьох 

традиційних культурах [Байбурин, 1983, с.55-61; Зеленин, 2004, с. 145-175], 

фіксуються вони й під час розкопок поселень на Кавказі [Ковалевская, 2005, 

с. 128]. 

Оскільки майбутня будівля утворювала замкнений простір, то його 

внутрішній вимір мав бути впорядкованим вже на самому початку. Він повинен 

мати правильну форму, тобто майбутній будинок має бути включений в 

навколишній світ відповідно до певних канонів [Байбурин, 1983, с.46,71]. За 

археологічними матеріалами, таке його впорядкування виявляється в обрисах 

котлованів, які в більшості випадків мають досить правильну геометричну 

форму. Характерно, що основа будинку у вигляді чотирикутника притаманна 

для осілих землеробів, у той час як форма кола – кочовикам. 

Етап проектних робіт у процесі зведення житлових будинків є досить 

складним для археологічної фіксації з низки об’єктивних причин, однак його 

існування було необхідною умовою через перепад рельєфу в межах майданчика 

поселення. Свідченням необхідності проведення попередньої підготовки 

території є неоднакова висота бортів котлованів. На салтівських лісостепових 

пам’ятках такі роботи буди зафіксовані в будівлі 37 маяцького селища, де для 

вирівнювання майданчика для встановлення стін з одного боку були зроблена 

поличка, а з іншого – підрізана ділянка крейдяного материка [Винников, 1998, 

с. 65. Рис. 22, А]. 

Земляні роботи в ході спорудження житла проводилися для створення 

основної заглибленої частини, яка в більшості випадків розміщувалася нижче 

рівня промерзання ґрунту [СНиП 2 01 01 82, 1983, Рис. 2]. 

Основні дії, пов’язані з формуванням зовнішнього та внутрішнього 

вигляду житла, пов’язувалися з теслярськими роботами, головним етапом яких 
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було зведення стін та даху. Як уже було розглянуто в попередніх розділах, 

салтівські житлові споруди розподіляються на два конструктивні типи, 

відповідно до наявності чи відсутності стовпових ямок – каркасно-стовпові 

(каркасно-плотові) та безстовпові. 

При зведенні опорно-стовпової конструкції в кутах і посередині стін 

прямокутних чи квадратних котлованів установлювалися стовпи-опори, до яких 

кріпилася дерев’яна обшивка. Знову повторимося, що до будівель з стовповими 

стінами слід відносити тільки такі споруди, у яких кількість несучих опор була 

достатньою для зведення каркасу стіни. Тобто коли стовпові ямки були 

зафіксовані принаймні в усіх кутах. Також вони могли бути розміщеними 

додатково посередині стін (рис. 55, 1-4). За відсутності комплекту стовпів 

неможливо було створити замкнену систему стін. Відзначимо, що зазначене 

стосується стін, які височіли над котлованом. Личкування земляних бортів 

котловану могло здійснюватися й за умов відсутності комплекту стовпів. Так, 

дошки двох паралельних стін могли заклинювати личкування двох інших 

[Енукова, 2007, с. 24]. 

Обшивка каркасно-стовпових стін могла з’єднуватися зі стовповими 

опорами двома способами без використання цвяхів: «у заклад» і «у паз». При 

використанні закладної техніки колоди або дерев'яні плахи горизонтально 

поміщалися між опорними стовпами і стінками котловану (рис. 73, 1). Такий 

тип кріплення обшивки вірогідний у випадках, якщо стовпові ямки дещо 

відступали від стінок котловану. Істотним недоліком такого способу є те, що 

він міг використовуватися тільки для личкування бортів котловану. За його 

допомоги проблематично створити стіни, які б височіли над рівнем поверхні 

землі. На думку І.І. Ляпушкіна, наземна висота заглиблених будівель на 

ранньослов’янських пам’ятках досягалася за допомогою високого двосхилого 

або трьохсхилого даху на сохах, крокви якої одним кінцем спиралася на 

центральну балку, а інший – на землю [Ляпушкин, 1958б, рис. 109-114], 

створюючи своєрідну землянку з поличками по периметру котловану (рис. 74). 

Землянки подібної конструкції використовувалася до початку ХХ ст. в Україні 
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[Волков, 1916, с. 510] і ще в кінці ХХ ст. рекомендувалися для влаштування 

тимчасових жител у збройних силах СРСР (рис. 73, 3) [Колибернов, 1989, 

с. 362]. 

Недоліками цього способу реконструкції, на яку неоднарозово вказували 

дослідники, є маленький розмір входу до приміщення, і в разі невеликого 

заглиблення котловану – низька висота споруди. Частково проблема з висотою, 

могла бути вирішена шляхом значного збільшення висоти даху (підняттям 

центральної балки) та улаштуванням входу-пандусу. Разом з тим, високий дах 

створював значну вітрильність конструкції й, відповідно, потребував потужних 

стовпів-сох, які б тримали дах, що фіксується доволі рідко. Входи-тамбури, у 

свою чергу, виявлені лише в 7 житлах салтівського лісостепового басейну 

Сіверського Дінця. Підсумовуючи, зауважимо, що така конструкція не могла 

бути використана для мало заглиблених споруд, у той час як для значно 

заглиблених котлованів вона можлива. Саме в такий спосіб нами був 

запропонований варіант реконструкції житла з розкопу-2 селища Коробові 

Хутори (рис. 75). 

П. А. Раппопортом був запропонований інший варіант конструкції стін 

заглиблених слов’янських жител – із використанням закладного способу. 

Передбачалося, що стіни, зведені у цій техніці, значно здіймалися над 

котлованом, а дошки обшивки притискалися до стовпів-опор за допомогою 

земляної підсипки ззовні котловану (рис. 76) [Раппопорт, 1975, с.158-159]. 

Дійсно, у будівлях українців і білорусів для утеплення стін у ХІХ столітті 

використовувалася земляна підсипка під нижні вінці зрубу [Этнография 

восточных славян, 1987, с. 166]. Проте складно припустити таку підсипку для 

високих стін. Така конструкція була дуже трудомістка і навряд чи могла б 

утримати рублені стіни, на що обґрунтовано вказував Г.В. Борисевич у своїй 

рецензії на роботу П.А. Раппопорта [Борисевич, 1978, с. 284]. Крім того, така 

значна підсипка повинна була б фіксуватися під час археологічних досліджень. 

На салтово-маяцьких пам’ятках жодного разу такої підсипки зафіксовано не 

було. 
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Більш практичною для застосування є стовпова конструкція з кріпленням 

дерев’яної обшивки «в пази» (рис. 73, 2). У цьому випадку дошки або 

загострені колоди вкладалися в пази, спеціально вирубані в несучих опорах, 

установлених в кутах і посередині споруди. Такі стіни могли бути зведені на 

необхідну висоту і не залежали від глибини котловану. Цей спосіб кріплення 

обшивки був можливий у випадку, коли стовпи були достатніх розмірів для 

вирубки в них пазів. Вільний простір між дерев'яними стінами й котлованом міг 

заповнюватися ґрунтом, що іноді фіксується при дослідженні салтівських 

лісостепових будівель (рис. 12, 1; 46, 3) [Винников, 1984, с. 108-109; Плетнева, 

1989, с. 30. Рис. 8, 1]. Така конструкція стін може фіксуватися канавками від 

нижніх колод (дощок) обшивки, які з’єднуються із стовповими ямками (рис. 

46,3; 55, 3). 

На салтівських лісостепових пам’ятках досліджуваного регіону 

періодично знаходять поодинокі залізні цвяшки та скоби [Колода, 2006, с. 18; 

Колода, 2007, с. 9; Квитковский, 2009, с. 12, 31 та ін.], якими могли кріпитися 

елементи дерев’яної конструкції, що іноді фіксується (рис. 77, 1,7). Разом з тим, 

невелика знайдена їх кількість не може свідчити про масове використання для 

кріплення обшивки до опорних стовпів. 

Гіпотетично салтівські майстри могли використовувати для з’єднання 

опорних стовпів та дощок дерев’яні цвяшки. Однак археологічно вони поки що 

жодного разу не були зафіксовані не лише на салтівських, але й на синхронних 

слов’янських та кавказьких пам’ятках. 

Каркасно-плотові стіни влаштовувалися з вертикально поставлених 

стовпів або жердин, між якими могли вбиватися або встановлюватися кілки або 

невеликі стовпчики. Установлений таким чином каркас заповнювався або 

обплітався хмизом, соломою, лозою або очеретом. Такі стіни повинні були 

залишити після себе близько розташовані невеликі ямки або канавки (рис. 43,5). 

За даними етнографічних досліджень, зводилися такі стіни переважно в 

районах, де відчувалася нестача будівельного лісу [Волков, 1916, с. 520-521; 

Этнография восточных славян, 1987, с. 226]. Плотові конструкції для утеплення 
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й міцності часто обмазувалися глиною, утворюючи турлучні стіни. Вони 

етнографічно відомі на всій території Східної Європи [Лавров, 1982, с. 77; 

Этнография восточных славян, 1987, с. 226], а також були виявлені під час 

розкопок поселень салтівсько-маяцької культури Нижнього Дону 

[Красильникова, 2005, с. 66; Ляпушкин, 1958, с. 265-285]. З тину також міг 

зводитися подвійний каркас, який заповнювався землею. Залишки подібної 

споруди з подвійним рядом ямок від плетневого каркасу були зафіксовані на 

степовому поселенні Підгаївка [Красильникова, 2005, с. 70]. 

Під час розкопок лісостепових поселень салтівсько-маяцької культури 

каркасно-плотові стіни фіксувалися в основному в круглопланових 

«юртоподібних» спорудах [Винников, 1984, с. 72-73. Рис. 24, в, г; Плетньова, 

1989. с. 38-39. Рис. 15, 1]. У прямокутній будівлі каркасно-плотові стіни були 

зафіксовані лише одного разу на Новопокровському селищі (рис. 33, 3) 

[Кухаренко, 1952, с. 44. Рис. 4]. 

Якщо для стовпових будівель принци побудови стін в цілому зрозумілі й 

може лише виникнути питання про спосіб кріплення обшивки до несучих опор, 

то для безтовпових котлованів конструкцію визначити досить складно, часто її 

можна тільки припускати. 

В етнографії до будівель, споруджених без стовпових опор, відносять 

зруби, кам'яні, глиняні або саманні будівлі. Крім того, є повідомлення, що ще в 

ХІХ столітті існували будинки зі стінами, влаштованими з дерну [Український 

народ ..., 1916, с. 518-520; Этногр. східних слов'ян, 1987, с. 226]. 

Щодо конструкції стін у безстовпових спорудах салтівсько-маяцької 

культури серед дослідників немає єдиної думки. Так, С. О. Плетньова вказувала 

на те, що безстовпові котловани можуть вказувати на використання зрубу, який 

був перейнятий у слов’ян [Плетньова, 1967, с. 49]. Г.Є. Афанасьєв, не 

погоджуючись з нею, відзначав, що зруб – це найбільш коштовна конструкція і 

її могли собі дозволити лише заможні жителі салтівських поселень. На зруб, на 

його думку, повинні вказувати багатство інвентарю та ретельно зроблений 

котлован. Більшість же рядових безстовпових жител були зведені за допомогою 
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фахверкової конструкції, при якій вертикальні стовпи не забивали в ґрунт, а 

укріплювалися із горизонтальними, утворюючи раму, іноді посилену для 

міцності діагональною балкою. Заповнення рами могло бути 

найрізноманітнішим, включаючи колоди, дошки, жердини, тин, дерен і т. п. 

[Афанасьєв, 1987, с. 45]. Ним же була запропонована можливість побудови стін 

за допомогою так званого вертикального закладу в опорно-стовповій техніці. У 

цьому випадку уздовж бортів котловану укладалися колоди-лежні, у яких і 

встановлювалися вертикальні стовпи. Зверху вони з’єднувалися ще однією 

балкою. У верхніх та нижніх колодах робилися пази, у які забивалися стовпи. 

Подібну конструкцію для безтовпових котлованів використовували народи 

Кавказу [Кобычев, 1982, с. 84], а також допускали й дослідники словʼянського 

будівництва [Раппопорт, 1975, с.119-120; Ковалевский, 2002, с.14-15]. 

Г.Є. Афанасьєв припустив, що від зазначених конструкцій стін могли 

залишатися археологічно фіксовані сліди – канавки вздовж бортів котловану 

від нижніх лежнів [Афанасьєв, 1987, с. 42]. 

Крім запропонованих вище способів, не можна виключати і застосування 

давніми будівельниками якоїсь іншої техніки спорудження стін, що не 

залишила археологічних слідів. Наприклад, під час дослідження споруди 35 

Маяцкого селища Ф.Х. Арслановою були виявлені сліди від круглих дерев'яних 

опор, що не були заглиблені, а були «встановлені» на крейдяну материкову 

підлогу [Винников, с. 121, рис. 44, А]. Мабуть, такий стовповий каркас, котрий 

не залишив ямок, тримався завдяки конструкції даху, її вазі а також стріхами, 

що його пов’язували. Не виключено, що у такий спосіб стіни могли 

споруджуватися не тільки в житлах маяцкого селища, а й на інших 

лісостепових пам’ятках. 

Незважаючи на те що на поселеннях салтівського лісостепу залишки 

зрубу у вигляді нижніх вінців були зафіксовані лише в одному випадку 

[Колода, 2000, с. 41], слід погодитися із С.О. Плетньовою, що вони могли бути 

поширені на лісостепових пам’ятках. Зазначимо, що одним з можливих 

пояснень відсутності виразних решток зрубів, окрім природних чинників, може 
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бути повторне використання деталей старих споруд для побудови нових або ж 

взагалі перенесення будівель на інше місце. Такі випадки відомі з історичних 

джерел. Так, у 1647 р. населення п’яти польських прикордонних містечок в 

межиріччі Сули та Ворскли, що відійшли до Московії, залишило їх, забравши з 

собою частину споруд [Багалей, 1886, с. 243]. Деревину зі старих споруд могли 

повторно використовувати для зведення інших будівель чи конструкцій або ж у 

якості дров. 

Для зведення зрубів у лісостеповій зоні Сіверського Дінця в салтівського 

населення було достатньо необхідного лісу. Як було зазначено в другому 

розділі цієї роботи, реконструкція давнього клімату низки пам’яток 

лісостепового басейну Сіверського Дінця в Харківській області показали значне 

залісення території в кінці I тис. н. е. Салтівські будівельники мали достатню 

кваліфікацію та інструментарій для деревообробних робіт, що засвідчується 

різноманітним набором інструментів та фіксацією під час розкопок дощок, 

виготовлення яких потребує теслярських навичок. У найближчих сусідів 

салтівського лісостепового населення – слов’ян (сіверян), – що проживали в тих 

же екологічних умовах, зруби були поширені нарівні, якщо не більшою мірою, 

із каркасно-стовповими спорудами. Така точка зору побутує в багатьох 

монографіях присвячених будівництву сіверян, виданих в останнє десятиріччя 

[Енукова, 2007, с. 55-57; Пуголовок, 2016, с. 19]. Зазначимо, що населення 

салтівської культури переймало слов’янські будівельні традиції, про що 

свідчить поширення печей, а на думку В.В. Колоди, й інших домобудівних та 

побутових традицій [Колода, 2015б, с. 65-73]. Цілком можливо, що зруби були 

відомі носіям салтівської культури ще до переселення в басейн Дону. 

Наприклад, за матеріалами етнографії, в осетинів – нащадків аланів, що 

проживали в передгір’ях, зрубні будівлі були відомі з давнини [Кобычев, 1982, 

с. 84]. У цілому, як відмічає відомий дослідник-етнограф домобудівництва 

Кавказу В.П. Кобичев, вибір того чи іншого будівельного матеріалу залежав від 

його наявності. У гірських масивах переважало кам’яне житло, а в долинах та 
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залісених ділянках гір – дерев’яні конструкції, у тому числі й зрубні [Кобычев, 

1982, с. 83-84]. 

Для юртоподібних жител, у яких не були знайдені сліди від стінового 

каркасу, С.О. Плетньовою було запропоновано конструкцію у якій жердини 

каркасу стін кріпилися в культурному шарі за межами котловану, і який, таким 

чином, не залишив археологічних свідчень [Плетньова, 1989, с. 39]. 

У цілому визначення типу безстовпових стін повинно вирішуватися суто 

індивідуально для кожної окремої розкопаної споруди і залежати від виявлених 

у заповненні котловану або поблизу нього конструктивних деталей і матеріалів 

будівництва. У таких випадках особливої ваги набувають стратиграфічні 

спостереження. 

Усталеною думкою в салтівському домобудівництві є те, що стіни 

будівель зводилися в межах їх котлованів. Однак іноді влаштування стін 

усередині котловану уявляється малоймовірним, а часом і неможливим. Тому в 

частині випадків стіни будівель могли бути винесені за межі котлованів. 

На можливість застосування подібного будівельного прийому звертав 

увагу ще Д.Т. Березовець, аналізуючи розкопані ним салтівські житла 

поселення Жовтневе на Осколі. У виявлених ним двох заглиблених житлах 

(рис. 54, 1,2) стіни, скоріш за все, були глиняні або земляно-глиняні. Потужні 

розвали глини фіксувалися як на дні котловану, так і поза його межами на 

давній денній поверхні [Березовец, 1956, с. 6-7, 14-15]. Дослідник відзначав, що 

«Судячи з того, що печі двома своїми стінами впритул примикали до стін 

котловану житла, можна вважати, що заглиблена частина мала дуже легку 

обшивку, а можливо, не мала її зовсімені Стіни, що виступають над поверхнею 

землі, зводилися по краю ями житла з вальків або саману» [Березовец, 1956, 

с. 29]. Як уже згадувалося, С.О. Плетньова також припускала, що жердини 

каркасу стін безстовпових юртоподібних жител кріпилися в культурному шарі 

за межами котловану [Плетньова, 1989, с. 39]. Саме у такий спосіб, на думку 

В.В. Колоди, були влаштовані стіни одного із круглопланових жител городища 

Мохнач [Колода, 2011, с. 92] та поселення Мохнач-П [Колода, 2009, с. 40]. 
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Зауважимо, що подібне технологічне рішення – зведення стін будівель за 

межами заглибленої частини – припускається й визнається можливим різними 

дослідниками періоду раннього середньовіччя. У житлових спорудах Пліски 

(Болгарія) VIII – XI ст. також було зафіксовано, що господарські ями та печі в 

спорудах виходили за межі заглиблених котлованів більше ніж на метр. Це 

наштовхнуло дослідників на думку, що площа цих жител перевищувала площу 

котловану не менше ніж удвічі, хоча це пов’язували з конструкцією даху, 

вважаючи вкопану частину лише кухнею і що а утворені полички 

використовувалися як лавки [Балабанов, 1988, с.12-13]. Слов’янські житла VІ-

ІХ ст., площа яких перевищувала розміри котловану, досліджувалися та 

реконструювалися в межах будівельного експерименту в Брежно (Brezno), на 

території тогочасної Чехословаччини [Pleinerova, 1986]. 

Допускали подібне будівельне рішення й дослідники попередніх епох. До 

розміщення стін за межами котловану в житлах скіфського часу схилявся 

Б.А. Шрамко [Шрамко, 2003, с.190-195]; для жител київської культури 

наявність зрубних стін, розташованих по контуру котловану за його межами, 

припускав Ю.Ю. Башкатов [Башкатов, 1997]. В англосакському житловому 

будівництві відомі «Sunken-Featured Buildings», площа яких більша за котлован 

і які використовувалася для зберігання припасів або ж для сну [Levick, 2002]. 

Таким чином, подібний будівельний прийом міг бути відомий будівельникам на 

значній території Європи ще з попередніх історичних епох. 

Більш глибоко проблематика відступу стін була розроблена дослідниками 

слов’яно-руського домобудівництва. Зокрема у згадуваній вище рецензії на 

роботу П.А. Раппопорта Г.В. Борисевич запропонував варіанти зведення зрубу 

за межами котловану, який влаштовувався на деякій відстані від стінок 

заглибленої частини житла (рис. 78, 1) [Борисевич, 1978, с.284]. О.В. Григор’єв, 

вважав такий спосіб будівництва житла одним із основних поряд зі зрубом, 

розміщеним в середині котловану [Григорьев, 2000, с.99-100]. У подальшому, 

Ю.Ю. Моргунову вдалося виокремити низку ознак, що могли свідчити про 

наявність стін, поставлених з відступом від котловану [Моргунов, 2002, с.56-
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66]. Ця думка в подальшому була розроблена О.М. Єнуковою [Енукова, 2007, 

с.23-25]. Підтримав зазначені ідеї Ю.В. Пуголовок в останній монографії, 

присвяченій домобудівництву літописних сіверян [Пуголовок, 2013, с. 112]. 

Зазначені дослідники визначили цілу низку критеріїв у конструкції котлованів, 

за наявності яких, на їх думку, стіни споруди повинні були виноситися за межі 

котловану. 

Схожі конструктивні особливості, що можуть указувати на незбіг меж 

котловану та заглибленої частини жител, виявлені й при розкопках решток 

салтівських житлових споруд лісостепового басейну Сіверського Дінця 

(табл. 9). Очевидним фактом винесення стін за межі котловану є фіксація 

решток будівельної конструкції (залишків стін) поруч з ним, по периметру. На 

лісостепових пам’ятках басейну Сіверського Дінця подібних «чистих» випадків 

не зафіксовано. Лише у вищезгаданих житлах селища Жовтневе розвали 

глиняних стін фіксувалися як на дні котловану, так і поза його межами на 

давній денній поверхні [Березовец, 1956, с. 6-7, 14-15]. Більш детальних 

стратиграфічних спостережень у звіті та публікації не наведено, тому можна 

припускати як те, що стіни були за котлованом, так і те, що під час руйнування 

завалилися на його край. 

Така ситуація викликана тим, що дерево, із якого були зведені стіни 

будівель, дуже рідко археологічно фіксується в умовах ґрунтів досліджуваного 

регіону. Окрім того, фіксації верхніх шарів заповнення будівель та культурного 

шару навколо не рідко приділяється недостатня увага дослідників, що значно 

зменшує інформативність розкопаних комплексів. 

Разом з тим, на лісостеповому Маяцькому селищі салтівсько-маяцької 

культури на р. Тиха Сосна (РФ) в будівлі 37 біля краю котловану, уздовж усієї 

стіни, за його межами були виявлені уламки необпалених плах [Винников, 

1998, с. 65. Рис. 22, А]. Залишки таких же плах були виявлені й біля східної 

стіни, й на сходинці, яка була створена, на думку дослідників, для 

вирівнювання будівельної поверхні (материк понижувався в західному 

напрямку). Підчісувалася й площадка біля західного борту [Винников, 1998, 
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с. 65. Рис. 22, А], напевно, з тією ж метою – вирівнювання поверхні для 

встановлення дерев’яних стін. Таким чином, принаймні західна стіна будівлі 

була зведена за межами котловану. 

Про те, що салтівські будівельники знали практику винесення стін за 

межі котловану, свідчить й аналогія з городища Саркел. Незважаючи на сильну 

зруйнованість житла 1, ямки від жердин каркасу стін були виявлені вздовж 

північно-східного та південно-західного бортів котловану за його межами 

[Белецкий, 1959, с. 46]. Схожу конструкцію стін, на думку В.Д. Белецького, 

мало й житло № 65 [Белецкий, 1959, с. 46-47]. 

Ще однією ознакою відступу стін чи хоча б однієї стіни, за межі 

котловану можна визначити винесення опалювального пристрою за межі 

котловану в ніші або влаштування його на верхньому краю котловану (рис. 55, 

8). У цьому випадку зведення стін всередині котловану було безглуздим, 

оскільки опалювальний пристрій залишався за межами жилої зони. На 

пам’ятках лісостепового басейну Сіверського Дінця у великій кількості 

котлованів жител на різних пам’ятках використано подібний будівельний 

прийом (рис. 22, 2; 35, 2; 45, 2,4; 52, 4) [Афанасьев, 1987, Рис. 40; Колода, 2000, 

Рис. 3; 2002, Рис. 1; 2009, Рис. 1]. Не можна вважати винесення опалювального 

пристрою за межі котловану варіантом «літнього» житла внаслідок декількох 

факторів. По-перше, в основному житла, у яких опалювальний пристрій 

винесено, – це більш ніж на метр заглиблені будівлі, як-то житло 14 

Верхньосалтівського селища (рис. 22, 2). Заглиблення приміщення робилося, у 

тому числі, з метою збереження тепла в будівлі. А винос опалювального 

пристрою залишав його без обігріву, що суперечить одне одному. По-друге, 

виявлені на поселеннях лісостепового басейну Сіверського Дінця сезонні літні 

кухні – це споруди із легкими стінами або навісами, створення яких не 

потребувало значних зусиль. Вони були достатньо комфортні для ведення 

побуту в теплу пору року, але навряд використовувалися взимку. Тому зводити 

«капітальні» літні житла було не потрібно. По-третє, ураховуючи осілий спосіб 

життя та господарства мешканців, у випадку існування ймовірних «літніх» 
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будинків поблизу в межах господарського двору повинні були бути й «зимові» 

споруди, чого розкопки поселень не фіксують.  

Про більші за периметр котловану розміри житла може свідчити й 

опалювальний пристрій, який упритул примикає до його материкових стінок 

(рис. 55, 7), що унеможливлювало або ускладнювало зведення стіни над ним. 

До подібних поглядів на конструкцію жител з печами, упритул розташованими 

до материкових стінок котлованів, дійшла і дослідниця сіверян Посейм’я 

О.М. Єнукова [Енукова, 2007, с.31]. Як уже зазначалося, І.І. Ляпушкін також 

заперечував можливість зведення каркасу стін у житлах Новотроїцького 

городища, де печі примикали до стін котлованів або були зроблені у вигляді 

підбоїв. Залишки горілого дерева, виявленого в межах котлованів, він вважав 

виключно дерев’яною обшивкою материкових бортів, яка не підіймалася вище 

його верхнього краю [Ляпушкин, 1958б, с. 193-193]. Особливо показовими в 

цьому відношенні житла, виявлені на поселенні Ютанівка-2 (рис. 53, 1, 2), де у 

двох будівлях були виявлені кутові заглиблені вогнища [Степовой, 2017, с. ]. У 

цьому випадку встановити будь яку органічну конструкцію в куті котловану 

було неможливо. 

Салтівські житла із печами та вогнищами, що примикають до бортів 

котлованів, неодноразово трапляються на різних пам’ятках салтівсько-маяцької 

культури лісостепової течії Дінця [Пархоменко, 1985, Рис. 1-3, 6; Колода, 2000, 

Рис. 5; Афанасьев, 1987, Рис. 31,1; Плетнева, 1989, Рис. 17, 2 та ін.]. 

Ще однією ознакою відступу стін можна вважати розташування 

господарської ями або заглибленого входу в куті котловану (рис. 55, 9) і 

неможливість таким чином «замкнути» стіни споруди в межах котловану. 

Подібні конструкції зустрічаються в житлових будівлях на поселенні 

П’ятницьке-І, Мохнач, Суха Гомільша, Коробові Хутори, Дмитрівський 

комплекс [Квитковський, 2012, Рис. 6; 2013, с. Илл. 7; Колода, 2007, Рис. 2; 

Михеев, 1985, Рис. 4, 10]. На відступ стін також вказує влаштування 

господарських ям, які виходять за межі котловану, що ускладнювало доступ до 

об’єкту. На ці особливості свого часу вказував І.І. Ляпушкін. На його думку, це 
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було пов’язано з конструкцією покрівлі, яка спиралася на ґрунт за межами 

котловану, утворюючи полиці, на яких розміщувалося хатнє начиння 

[Ляпушкин, 1958б, с. 195]. 

Важливим свідченням того, що площа житла була більшою за розміри 

котловану, може бути система залягання знахідок. Мова йде про випадки 

фіксації на зовнішніх краях котлованів артефактів – кераміки та побутових 

речей, на що звертав увагу ще І.І. Ляпушкін в рамках своє концепції про 

широкий дах [Ляпушкин, 1958б, с. 194-195]. Подібні випадки були виявлені й в 

салтівських лісостепових житлах. Наприклад, в комплексі 14 розкопу 10, 

поблизу південно-східного кута котловану була знайдена ціла сіроглиняна 

кубишка [Колода, Свистун, 2005, с. 42, рис. 70], яка, скоріш за все, відноситься 

до цього житла. Схожу картину дало проведення планіграфії залягання знахідок 

в розкопах 5 селища Коробові Хутори, де скупчення артефактів спостерігається 

як у межах котлованів будівель, так і поблизу них [Колода, 2007, Рис. 4]. На 

жаль, планіграфічні спостереження, які б могли дати більше інформації для 

вирішення порушеного питання, на поселеннях салтівсько-маяцької культури 

лісостепового варіанту дуже рідко подаються дослідниками у звітах та 

публікуються. 

Ще однією непрямою ознакою, що може свідчити про відступ стін від 

котловану, можна вважати малу площу заглибленого котловану. У частині 

салтівських жител площа котлованів була дуже малою, що обмежувало навіть 

вільне переміщення в ньому. 

Означені випадки, вірогідно, слід розглядати як варіанти розташування 

стін на певній відстані від котлованів. Житла, у яких присутні наведені ознаки 

виносу стін за межі котловану, відомі на різних салтівських пам’ятках 

лісостепової течії Сіверського Дінця (табл. 9). У частині споруд поєднувалося 

декілька рис, що вказують на відступ стін. Яскравим прикладом в цьому 

відношенні є безстовпове житло Верхньосалтівського городища, де глиняна піч 

та господарська яма були винесені за межі котловану (рис. 22, 2): «житло 

коваля», де за межі котловану були винесені опалювальний пристрій та ніша-
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комора (рис. 35, 2); комплекс 20 з 11 розкопу Мохнача, де дворівневий котлован 

мав господарські ями в усіх кутах із піфосами в одній з них. Окрім того, велике 

вогнище на поличці-останці впритул примикало до материкової стінки 

заглибленої частини, яка мала сліди обпеченості (рис. 36, 2), що свідчить про 

відсутність у цьому місці дерев’яного або будь якого органічного личкування. 

Складним і неоднозначним видається питання про те, яким міг бути 

відступ стін від заглибленої частини. Можливо, на це питання можна 

відповісти, аналізуючи комплекс споруд другого Дмитрівського селища 

(рис. 18). У цьому випадку господарська будівля із зерновими ямами, вірогідно, 

примикала до кута стін, винесених за межі котловану житла. За опублікованим 

кресленням С.О. Плетньової відстань від північно-західної стінки котловану до 

господарської споруди складала 60 см, а від західного борту – 1 м. 

Ю.Ю. Моргунов та О.М. Єнукова також визначають ширину відступу стін від 

котловану в слов’янських та давньоруських житлах у межах від 0,50 до 1,00 м 

[Моргунов, 2003, c.124; Енукова, 2007, с.23-24]. Можливий відступ повинен був 

залежати від від наявності укріплювальних конструкцій у котловані та міцності 

ґрунту: чим більш щільний ґрунт, тим меншим міг бути відступ від краю 

котловану. 

У цілому винесення стін за межі котловану вирішувало низку 

будівельних завдань. По-перше, збільшувалася корисна житлова площа, 

утворюючи земляні полички або лежанки. По-друге, відбувалася економія 

будівельного матеріалу, адже висота приміщення частково досягалась за 

рахунок глибини котловану, а самі дерев’яні стіни могли бути значно меншими. 

В умовах нещільної забудови поселень подібне конструктивне рішення не 

могло ігноруватися. 

Таким чином, проаналізувавши можливі способи зведення стін у 

салтівських будівлях лісостепового басейну Сіверського Дінця, можна прийти 

до припущення, що будівельні прийоми, використані стародавніми 

будівельниками при будівництві стін, були досить різноманітні. Поряд із 

каркасно-стовповими та каркасно-плотовими конструкціями активно 
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застосовувалися і безстовпові техніки, зокрема зрубні. Частина жител могла 

мати площу, більшу за їх котловани, за рахунок будівництва стін за їх межами. 

Важливим чинником, що впливає на зовнішній вигляд будівель, є спосіб 

утеплення їх стін. Найбільш поширеною технологією збереження тепла, яку 

застосовували у багатьох народів, – обмазка глиною. Цей спосіб знали і носії 

салтівської культури, адже в заповненні котлованів жител нерідко знаходять 

глиняну обмазку з відбитками прутів, дощок або колод. Однак у заповненнях 

більшості будівель лісостепу виявленої глини явно недостатньо для обробки 

всього периметра стін. У такому випадку можна припустити, що обмазування 

глиною використовувалося локально – для замазування щілин або ділянок стін 

поблизу вогнищ для запобігання їх від займання. Крім глини, для додаткового 

утеплення наземних частин стародавніх споруд міг використовуватися інший 

матеріал. Наприклад, щілини між елементами обшивки або зрубу могли 

законопачуватися мохом або обкладатися дерном, хмизом, соломою, як це 

практикувалося в європейській частині Росії та Україні до початку ХХ ст. 

[Волков, 1916, с. 522]. З огляду на скотарський характер господарства і кочові 

традиції частини носіїв салтівсько-маяцької культури, стіни, за прикладом 

кочівницьких юрт, могли утеплюватися повстю або шкурами тварин.  

Говорити про наявність у салтівських житлах вікон на археологічному 

матеріалі сьогодні неможливо. Вирізів у котлованах, які визнаються 

дослідниками залишками віконних отворів, як-то на Донецькому городищі 

[Шрамко, 1962, с. 301], у салтівських спорудах не фіксується. Звертаючись до 

матеріалів етнографії, можна припустити, що вікна могли існувати у вигляді 

невеликих вирубаних щілин у стінах, які закривалися дерев’яною заслінкою, за 

прикладом волокового вікна, або бичачим міхуром (рис. 79). 

До основного приміщення могли прибудовуватися господарські споруди. 

Подібні будівлі в лісостеповій зоні відомі на селищах Маяцьке, Дмитрівське 

(рис. 18) та Коробові Хутори (рис. 46, 2) [Винников, 1998, с. 50, 56-57, рис. 13; 

Плетньова, 1989, Рис. 31 Колода, 2007, с. 31-32, рис. 45, 46]. Відомі вони й у 

степовому Подонеччі [Красильникова, 2005, рис. 8, 2, 17, 20]. Стіни таких 
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прибудов, як правило, зводилися легкими, плотовими або турлучними. Зокрема, 

в споруді 24 Маяцького селища вони були створені з плетеного каркасу, 

обмазаного глиною [5, с. 56-57, рис. 17].  

Реконструкція даху в будівлях салтівсько-маяцької культури в більшості 

випадків видається дуже гіпотетичною. Як уже зазначалося, археологічно 

фіксується лише двосхилий дах «на сохах» (рис. 80) та «шатровий» дах. 

Двосхилий дах можна передбачати в разі виявлення ямок від стовпів великого 

діаметру біля протилежних стін котловану. Така конструкція нерідко 

фіксується в салтівських житлах (табл. 2). Залишки від потужного центрального 

стовпа можуть указувати на застосування «шатрового» даху, де конструкція 

даху спиралася на стовп або стовпи посередині приміщення. Щоправда, у 

салтівських котлованах жител потужна центральна опора була виявлена лише в 

господарських приміщеннях круглої форми (рис. 102, 2) [Колода, Квитковский, 

2007, Рис. 25]. 

До іншого типу влаштування даху належать конструкції, де стовпи в 

котлованах не були виявлені або стоять без певного порядку. За такої ситуації 

покрівля передбачала декілька варіантів, відомих в етнографії (рис. 81). Одним 

з них може бути «самцова» конструкція, опорою для якої слугували кінці колод 

переднього та заднього фронтонів. Іншим варіантом є створення даху на 

кроквах, які опираються на верхні колоди довгих стін, а верхній їх кінець 

прилаштований до князевої жердини [Зеленін, 1991, с. 295-296, 126 рис. 171], 

або ж з використанням напівсох [Этнография восточных славян, 1987, с. 223-

259]. Можливе застосування й плаского односхилого даху, який був 

поширений, на Північному Кавказі [Лавров, 1982, с. 10-77]. 

Розміри даху могли перевищувати площу котловану споруди, утворюючи 

козирок навколо стін приміщення. Подібні козирки навколо домівок були 

поширені на Кавказі, про що свідчить етнографічний матеріал [Кобычев, 1982, 

с. 87]. На думку А.З. Віннікова та С.О. Плетньової, саме такий дах із козирком 

було простежено під час дослідження господарської будівлі 47 Маяцкого 
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селища. У цьому випадку, на думку дослідників, земляне покриття даху 

перекривало площу котловану до 1,5 м [Винников, 1998, с. 141-142, рис. 54, Б]. 

На підставі археологічних матеріалів та етнографічних паралелей можна 

припустити, що в якості покриття даху міг використовуватися різний підручний 

матеріал – ґрунт, глина, хмиз, солома, очерет, дерево. Причому глина в якості 

покриття даху фіксувалася в заповненні котлованів жител Дмитрівського 

селища [Плетнева, 1989, с. 27]. Вибір матеріалу покрівлі даху залежав, у першу 

чергу, від наявності достатньої кількості деревини та міцності конструкції стін. 

У регіонах, де деревина була дефіцитом, та у випадку зведення легких стін 

(наприклад, на жередевому каркасі) дах навряд чи покривалася важкими 

глиною або землею. У цьому випадку для покриття даху використовували легкі 

матеріали – солому та очерет. Й навпаки, у випадку достатньої кількості 

деревини та улаштування міцних стін (зрубних або на потужному стовповому 

каркасі) використання земляного даху могло бути цілком виправдане. Адже 

така покрівля краще зберігає тепло взимку й прохолоду влітку. Етнографічні 

дані народів Кавказу свідчать про використання цих покрівельних матеріалів у 

давнину [Кобычев, 1982, с. 114-117]. В умовах лісостепового басейну 

Сіверського Дінця кількість будівельної деревини була достатньою, про що вже 

йшлося, тому салтівські будівельники могли використовувати як важкі, так і 

легкі покрівельні матеріали. 

У салтівських будівлях могли споруджувати й стельове перекриття, й 

горище. Крім етнографічних паралелей, на обізнаність салтівського населення 

щодо цього будівельного прийому свідчать матеріали розкопок пам'яток 

салтівсько-маяцької культури Степового Подонеччя [Красильникова, 2005, 

с. 68]. 

Як бачимо, археологічний матеріал у поєднанні із даними етнографії 

можуть пролити світло на процес домобудування лісостепового варіанту 

салтівської культури. Початковим етапом будівництва був вибір місця та 

підготовка до будівництва. Наступним етапом було спорудження котловану, 

після якого зводилися стіни й дах. Стіни в будівлях, де були знайдені залишки 
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стовпових опор реконструюються в залежності від способів кріплення обшивки 

– «у заклад» та «у пази». Реконструкція безстовпових стін котлованів більш 

складна внаслідок майже повної відсутності залишків будь-яких конструкцій. 

Вони могли бути побудовані в зрубній, фахверковій техніці, опорно-стовповою 

конструкцією з вертикальним закладом. 

Дах реконструюється в залежності від наявності чи відсутності стовпових 

ям від опор центральної балки. У випадку її наявності можна передбачати дво- 

або трисхилий дах. У випадку наявності потужного центрального стовпа можна 

вбачати «шатрову» конструкцію даху. 

Таким чином, будівельні прийоми, використовувані стародавніми 

будівельниками, були досить різноманітні та не мали якогось усталеного 

будівельного канону. У першу чергу, це пов'язано з поліетнічністю населення 

салтівської лісостепу, яке використовувало власні традиції та досвід 

домобудування. Разом з тим, проглядається й схожість багатьох будівельних 

прийомів та конструкцій на різних пам’ятках, що випливало з наявного 

будівельного матеріалу та природних умов, до яких пристосовували будівлі. 

 

Підводячи підсумки розділу, присвяченого салтівському 

домобудівництву лісостепового басейну Сіверського Дінця, слід зробити низку 

висновків. Будівельні конструкції розглянутих залишків житлових будівель 

вирізняються своєю різноманітністю. Це стосується форми котлованів, 

конструкції стін та даху, опалювальних пристроїв, внутрішнього влаштування 

простору. Усе це свідчить про відсутність певного домобудівного «канону» та 

сформованої будівельної традиції, що відмічала ще С.О. Плетньова [Плетнева, 

1989, с. 42]. Формування салтівського будівництва відбувалося під впливом 

досвіду та традицій різних етнокультурних груп, що взяли участь у формуванні 

цієї культури. За поховальними пам’ятками ми бачимо принаймні три такі 

групи: носії катакомбного обряду (алани), інгумаційного обряду (болгари) та 

населення, що залишило кремаційні могильники, етнокультурна належність 

яких залишається дискусійною. Разом з тим, матеріалі домобудівництва дають 
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підстави говорити про вплив слов’ян при формуванні салтівської культури, з 

яким слід пов’язувати поширення печей. 

У цілому, аналіз будівельних решток дає можливість виділити три їх 

типи, які доволі умовно можна співвіднести з певною будівельною традицією. 

Зауважимо, що запропонована типологія відноситься до заглиблених частин 

жител, які археологічно фіксуються. Головними критеріями класифікації ми 

визнаємо найбільш традиційні та етновизначальні елементи: форму котловану 

та опалювальний пристрій. Хоча відмітимо, що вони також поступово 

змінюються під впливом природних факторів, наявності певного типу сировини 

та за прикладом більш «комфортних» в умовах стаціонарного проживання 

будівельних конструкцій. Тому віднесення запропонованих типів до 

конкретного етносу є доволі умовним. Тут, на наш погляд, слід говорити саме 

про «традицію», а не етнічну належність господаря споруди. 

Важливо також зазначити, що всі виявлені житла були стаціонарними 

будівлями, які зводилися для постійного проживання мешканців протягом року, 

що, в цілому, підтверджується господарським укладом салтівського 

лісостепового населення, яке наразі доволі повно досліджене [Михеев, 1985; 

Колода, 2010; Горбаненко, 2013; Колода, 2017]. 

До першої групи нами відносяться круглопланові «юртоподібні» житла. 

Їх традиційно відносять до жител, побудованих колишніми кочовиками. Вони 

розподіляються на підтипи, виділені В. С. Фльоровим [Флеров, 1996, с. 51-55], 

які відображають запропоновані ним стадії еволюції жител колишніх кочовиків.  

До найбільш ранніх слід віднести наземні споруди (рис. 34, 1), які 

найбільш наближені до класичної юрти кочівників. До наступної – заглиблені 

юртоподібні житла, які більш пристосовані до умов осілого проживання в 

лісостеповому кліматі, однак зберігають елементи кочового житла – округлість 

форми і розташування вогнища (рис. 34, 3, 4). Стадіально останньою є група 

жител перехідного типу, які вже поєднують у собі елементи як кочівницького, 

так і осілого домобудівництва (рис. 28, 3; 49). Ці стадії відображають пошук 

колишніми кочовиками найбільш оптимальних форм житла під час їх осідання 
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на землю. Разом з тим, в умовах поліетнічного складу лісостепової частини 

салтівської культури цей процес відбувався не лінійно. На всіх поселеннях 

(крім ур. Роганіна, де було розкопано всього 2 житла), юртоподібні житла були 

знайдені разом з квадратними і прямокутними будівлями. У той же час, ніде не 

були знайдені залишки юртоподібних жител всіх 3 стадій. Лише на городищі 

Мохнач досліджені круглопланові житла 1 і 2 групи (рис. 34). 

Ці дані спростовують відому гіпотезу С.О. Плетньової про розвиток 

жител салтівсько-маяцької культури по еволюційній ліній від округлих до 

прямокутних («від кочування до міст»), яка не знайшла свого підтвердження на 

матеріалах лісостепових пам’яток. 

Незважаючи на слабку розробленість хронології лісостепових поселень 

салтівської культури, і жител зокрема, наявний матеріал не дозволяє говорити 

про те, що юртоподібні житла є більш ранніми по відношенню до прямокутних 

або квадратних будівель. Жодна круглопланова будівля не перерізалася іншим, 

більш пізнім салтівським комплексом. В окремих випадках навіть можна 

говорити про відносно пізнє існування деяких юртоподібних споруд. 

Наприклад, на Мохначанському городищі в круглоплановому комплексі 33 

(рис. 34, 2) був знайдений скарб речей, який чомусь не був забраний 

власниками [Колода, 2011, с. 91-96]. Це може свідчити про його існування на 

фінальному етапі життя поселення. Цей комплекс датується дослідником 

серединою ІХ ст. [Колода, 2011, с. 91-96]. 

Скоріш за все, споруди різних типів співіснували, що, у свою чергу, 

говорить на підтримку гіпотези про заселення лісостепового басейну Дінця в 

декілька етапів, коли на вже існуючі поселення приходило нове населення із 

сильними кочовими традиціями. До аналогічних припущень прийшли й 

В.С. Аксьонов та О.О. Лаптєв, аналізуючи матеріали могильників [Аксенов, 

2014]. 

Другий тип – прямокутні та квадратні житла з вогнищами різних типів 

(рис. 14; 17-21; 22, 1; 23, 24; 25, 1; 35-43; 44, 1; 45, 2; 46; 50, 1, 3; 51, 8,9; 52, 52, 

3, 4 53, 1-3). Їх ми умовно відносимо до «кавказької» традиції. Причому з 
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етнографічних матеріалів відомо, що прямокутні житла з вогнищами характерні 

не лише для нащадків аланів, а в цілому поширені на території Кавказу. Ряд 

дослідників саме із Кавказом, але не з середньовічною Аланією пов’язують 

переселення носіїв кремаційного обряду поховання [Аксенов, 2014, с. 31]. Ця 

група нараховує найбільше жител.  

Різноманітність типів вогнищ у житлах цієї групи пояснюється їх 

еволюцією від простих до більш складних та зручних. Це ж стосується й 

переміщення вогнища з центру приміщення до стін, ніш або кутів котлованів, 

опущення їх до ям та влаштування камінів за межами основної площі 

заглиблення. Це збільшувало корисну площу приміщення, що принципово при 

постійному проживанні в помешканні. На прикладі городища Мохнач ми 

бачимо значне ускладнення цієї групи жител, де з’являється велика кількість 

різноманітних елементів улаштування внутрішнього простору та більш складні 

типи вогнищ. Можливо, на завершальному етапі існування городища тут 

відбувається формування в населення вже більш-менш сформованої 

будівельної традиції. 

У спорудах цього типу зафіксовані різні конструкції стін – як стовпові так 

і безстовпові. Як уже відмічалося, на північних пам’ятках, що пов’язані із 

носіями катакомбного обряду поховання, переважають каркасно-стовпові та 

комбіновані конструкції. В ареалі кремаційних могильників – безстовпові. 

Третім типом жител є прямокутні, рідше квадратні, із печами в куті або в 

ніші (рис. 15, 1; 22, 2; 25, 2; 27-31 (окрім 28, 3; 31, 1); 33,1; 45, 3; 46, 3; 48, 50, 2; 

53, 3; 54). Умовно їх можна назвати «слов’янізованими» житлами. Вони 

розподіляються на підтипи в залежності від типу печей (кам’янки І та ІІ типу, 

глиняні, комбіновані). Як правило, житла третього типу мають додаткові 

елементи інтер’єру, як і будівлі попереднього типу, щоправда їх кількість 

менша. Житла цього типу зустрічаються майже на всіх пам’ятках  

досліджуваного регіону (табл. 7). Для цього типу жител більш характерне 

використання безстовпової конструкції стін. 
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Відзначимо, що житла другої та третьої групи переважають на певних 

пам’ятках. Так, житла з печами є панівними на поселеннях П’ятницьке-І, 

Нетайлівка, Суха Гомільша та Жовтневе. На інших пам’ятках переважають 

житла другої групи. Лише на поселенні в ур. Роганіна виявлені два житла із 

паралельними стінами. Така ситуація, скоріш за все, пов’язана із неоднорідним 

складом населення різних пам’яток та переважанням певної будівельної 

традиції. Носії ж «кочової» традиції домобудування проживали на всій 

території лісостепового регіону Сіверського Дінця без кількісного переважання. 

Виділити хронологічну послідовність цих типів жител не є можливим 

унаслідок малої кількості датованих речей й не розробленості хронології 

керамічного матеріалу салтівсько-маяцької культури. Можна лише 

передбачити, що відносно ранніми є житла поселень де в культурному шарі та в 

заповненні комплексів зустрічається ліпна кераміка «пеньківського типу». Як 

правило, це будівлі із печами-кам’янками першого типу. В одному з таких 

жител на поселенні П’ятницьке-І (рис. 30, 3; 32, 1) був виявлений перстень з 

роздвоєними закругленими кінцями (рис. 82). Побутування цього типу виробів 

на Лівобережжі Дніпра дослідники відносять до другої половини VІІ – першої 

половини VІІІ ст. [Володарець-Урбанович, 2012, с. 39-40]. Цей комплекс, згідно 

з стратиграфічними спостереженнями, був засипаний ще під час існування 

поселення й перерізався більш пізніми комплексами (рис. 30, 3). Вірогідно, що 

він відноситься до початкового етапу існування поселення, яке з’являється на 

першому етапі заселення носіями салтівської культури лісостепу басейну Дону. 

Стіни більшості жител усіх груп зведені за допомогою безстовпових 

конструкцій. Проведений аналіз сировинної бази показав, що салтівським 

населенням могли бути використані різноманітні конструкції, у тому числі й 

«найдорожчі» зруби. Підтверджує це й розвинутий деревообробний 

інструментарій. Стіни частини жител могли не збігатися із контурами 

котловану, на що вказує низка наведених ознак. У більшості випадків, 

винесення стін за межі котловану було найпростішим конструктивним 

рішенням, а в деяких випадках – єдино можливим для створення цілісної міцної 
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стіни. Відсутність археологічних залишків таких стін, які фактично 

знаходилися на давній денній поверхні, тобто в сучасному культурному шарі, 

пояснюється ще гіршими умовами збереження органічного матеріалу, 

порівняно із заповненням і дном комплексів. Ще один фактор – погана 

стратифікованість більшості досліджуваних об’єктів і фіксація їх заповнення 

набагато нижче давньої денної поверхні. 

Реконструкція даху на сьогодні є доволі гіпотетичною, окрім випадків 

виявлення стовпів біля протилежних стін для тримання центральної «князевої» 

балки та потужного центрального стовпа від «шатрової» конструкції.  
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Розділ 4 

РЕМІСНИЧІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ 

 

 

 

На всіх досліджених салтівських поселеннях лісостепового басейну 

Сіверського Дінця, крім жител, були розкриті споруди, призначені для побуту, 

господарських потреб та ремісничого виробництва. Їх співвідношення до 

житлових будівель виглядає таким чином: на 121 житло припадає 88 інших 

споруди – 82 господарські, й 6 ремісничих. Окрім безпосередньо будівель, на 

поселеннях вивчено 477 ям різного призначення (табл. 1). Це може свідчити 

про різнобічне, багатогалузеве господарство осілого населення, у першу чергу 

пов’язаного із сільськогосподарською діяльністю (землеробством та 

присадибним скотарством), а також ремісничими заняттями. 

Традиційно господарські, побутові та ремісничі будівлі відносять до 

числа споруд допоміжного призначення, розуміючи під основними житла. 

Мабуть тому їм приділялося значно менше уваги, що позначилося на браку 

інформації внаслідок незадовільного введення їх у науковий обіг. У якості 

окремої самостійної групи будівельних решток розглядаються господарські 

ями. 

 

4.1. Ремісничі споруди 

 

Перед тим як перейти до розгляду ремісничих будівель, слід відзначити, 

що до цієї групи об’єктів ми відносимо саме будівлі, а не спеціалізовані 

теплотехнічні ремісничі спорудження – горни (як гончарні, так і металургійні). 

Останні не є будівлями. Вони зазвичай влаштовувалися окремо й не мали 

додаткових будівельних конструкцій, окрім навісів. Металургійне виробництво 

лісостепового населення салтівської культури, й горни зокрема, уже були 

ретельно висвітлені у двох окремих спеціалізованих монографіях [Колода, 
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1999; Винников, 2012]. Гончарні споруди та горни регіону розглядалися в 

межах дисертаційного дослідження гончарного виробництва лісостепового 

населення салтівсько-маяцької культури В.О. Сарапулкіна [Сарапулкин, 2003, 

с. 15]. 

При виділенні виробничих будівель (майстерень) із загалу інших 

салтівських споруд ми використовували такі критерії: 1) присутність слідів 

виробничої діяльності (сліди кріплення гончарного кругу, ковальского або 

металургійного приладдя, наявність виробничого матеріалу); 2) наявність у 

приміщенні теплотехнічного виробничого пристрою – горну; 3) нежилий 

характер приміщення. 

На досліджуваних пам’ятках ремісничі будівлі представлені 

металургійною та гончарними майстернями. Єдина металургійна майстерня 

була виявлена на території Ютанівського археологічного комплексу. Залишки її 

складалися із котловану із ямами в підлозі та частково зруйнованого 

металургійного горну [Винников, 2012, с. 83]. 

Котлован майстерні було споруджено в материковій білій глині. У плані 

він мав овальну форму із входом у південно-західному секторі (рис. 83). 

Діаметр котловану 4,8-5 м, розміри входу-сходинки 0,8×2,2 м. Стінки, як у 

плані, так і по вертикалі нерівні, звужувалися до підлоги на 0,1-0,2 м. Північна 

частина (2×4 м) площі котловану була вищою на 0,1-0,5 м від підлоги 

південного сектору. Тому глибина його коливалася в межах 0,4-1,1 м. У 

північному секторі котловану знаходився материковий останець висотою не 

менше 0,7 м. Підлога майстерні як на останці, так і в робочому просторі, який 

був нижче, була не рівною. У підлозі зафіксовані 11 ям та ямок, одна сходинка. 

Ями 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 можна визнати стовповими. Яма 11 була пов’язана із 

функціонуванням горну. Інші ями могли слугувати місцем збереження 

сировини для виплавки заліза. Південно-західна та південно-східна стінка 

котловану мала значні підбої в нижній частині – 0,4×2,2 м, 0,60,8 м, 0,3×1,2 м. 

У материковому останці котловану майстерні знаходився частково зруйнований 
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сиродутний горн, який був орієнтований по лінії північний захід – південний 

схід [Винников, 2012, с. 83-84].  

У заповненні комплексу зустрічалися вкраплення залізної руди, 

деревного вугілля, ошлакованої глини, шлак, фрагменти тиглів, 3 кістки  

домашніх тварин, великі фрагменти шлаку загальною вагою близько 30 кг, 

великі фрагменти тиглів, круглий диск зі стінки тигля та салтівська кераміка 

[Винников, 2012, с. 83-84]. 

На думку авторів публікації [Винников, 2012, с. 83-86], цей комплекс 

являє собою стаціонарну спеціалізовану із цілорічним функціонуванням 

чорнометалургійну майстерню із сиродутним горном, яка була призначена для 

виплавки металу в приміщенні, коли поза ним були несприятливі для 

металургійного виробництва погодні умови [Винников 2012, с. 86]. 

Погоджуючись із авторами, додамо, що виявлені стовпові ямки не могли 

бути основою конструкції стін будівлі, яка була безтовповою. Ураховуючи 

конфігурацію будівлі та розміщення входу, ям та підбоїв можна припустити, 

що стінки влаштовувалися за межами котловану. 

У цілому, наведений комплекс є капітальною круглоплановою 

безстовповою будівлею. Майстерня мала великі розміри, спеціальні ями для 

збереження сировини та спеціальний теплотехнічний пристрій – горн. Після 

закінчення функціонування її котлован спочатку перетворився на кар’єр для 

видобування глини, а потім на велику яму для скидання виробничих відходів 

[Винников, 2012, с. 85]. 

Другу групу ремісничих споруд складають гончарні майстерні. У 

зазначеному регіоні по 2 майстерні були виявлені на Дмитрівському [Плетнева, 

1989, с. 55-56] та Ютанівському археологічних комплексах та 1 споруда – на 

городищі Мохнач [Колода, 2010, с. 149-159]. Зауважимо, що С.О. Плетньова до 

гончарних майстерень відносила 3 будівлі селища. Однак відсутність будь яких 

слідів виробничої діяльності в «майстерні ІІІ», що випливає із опису та 

креслення, наведених у публікації, не дають підстав відносити цю споруду до 

групи гончарних майстерень [Плетньова, 1989, с. 56-57]. 
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Виходячи із наявності чи відсутності опалювального пристрою та його 

типу, гончарні майстерні розподіляються на 3 типи. До першого відноситься 

майстерня ІІ Дмитрівського комплексу (рис. 15, 4). Її характеризує відсутність 

опалювального пристрою. Про гончарне виробництво в цій будівлі свідчить 

присутність запасу виробничої глини та нежитловий характер приміщення. 

Подібні гончарні майстерні без вогнищ відомі на інших салтівських пам’ятках 

лісостепу, зокрема на Маяцькому комплексі [Плетнева, 1990, рис. ]. 

Конструктивно будівля являла собою прямокутну споруду із каркасно-

стовповою конструкцією стін. Площа котловану склала 6 м
2
. У центрі підлоги в 

неглибокій виїмці були вриті дві глибокі стовпові ямки круглої форми. Від 

виїмки до серединного стовпа була прорізана неглибока та вузька канавка. Така 

ж канавка пов’язувала серединний стовп із кутовим. Канавки були заповнені 

жовтою відмученою глиною. В обмеженому канавками просторі була врита в 

підлогу масивна продовгувата дошка. Призначення цієї конструкції не 

зрозуміло [Плетнева, 1989, с. 57]. Можна зробити припущення, що описана 

конструкція обмежувала площу для збереження глини, у той час як інша 

частина котловану могла використовуватися для просушування продукції. 

Зауважимо, що відсутність вогнища свідчить про те, що майстерня була 

сезонною й працювала лише в теплу пору року. 

До другого типу належать майстерні із вогнищами. Їх можна розділити на 

підтипи. До першого віднесені однокамерні будівлі. Цей підтип представлений 

двома майстернями з Ютанівського комплексу. Це були прямокутні в плані 

будівлі із закругленими кутами (рис. 84). У майстерні 1 спостерігається 

некомплектна кількість стовпових ямок (рис. 84, 2), що може вказувати на те, 

що її стіни могли бути влаштовані в комбінованій конструкції. В другій будівлі 

стіни були каркасно-стовповими (рис. 84, 2). Площі котлованів склали 10 та 14 

м
2
 відповідно. Вхід до котловану простежувався коридором у першій 

майстерні, а в другій – невеликою нішею-сходинкою із зовнішнього боку 

котловану (рис. 84). У майстерні 2 по периметру стін котловану були зроблені 

широкі (60-70 см) полички, де були встановлені ямки від стовпів конструкції 
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стін. Ці ж полички могли слугувати й місцем для просушки сформованого 

посуду. Центр приміщення, таким чином, був опущений у своєрідне 

заглиблення, де розташовувалися вогнище та кріплення для поставу гончарного 

кола. 

До другого підтипу належить двокамерна гончарна майстерня І з 

Дмитрівського поселення (рис. 85). Вона знаходилася на значному схилі, та її 

протилежні частини мали різне заглиблення, що наближає її до напівназемних 

жител. Майстерня складалася із приміщень різного розміру поєднаних між 

собою широким проходом. Велике (3,5×3 м) та мале (2,5×2,1 м) приміщення 

мали прямокутну форму та каркасно-стовпову конструкцію стін. Загальна 

площа приміщень склала близько 15 м
2
. Підлога меншого приміщення була на 

0,6 м вища за підлого більшого (рис. 85). У більшому приміщенні 

зосереджувалися всі виробничі споруди – стовп для кріплення гончарного 

круга, ємності для замісу глини та подріблення дресви та шамоту, 

вісімкоподібне вогнище [Плетнева, 1989, с. 55]. У меншому приміщенні нічого 

подібного виявлено не було. Скоріш за все, це було приміщення-сушарка для 

сформованого посуду. Розділення робочої зони та місця просушування часто 

практикувалося салтівськими гончарями. Зокрема, такий розподіл площі 

відомий й на Маяцькому комплексі [Винников, 1998, с. 144]. 

Про присутність виробничих споруд у майстернях другого типу свідчать 

ямки від стовпів для кріплення гончарного кругу та ємності для замісу глини. 

Присутність гончарного кругу засвідчується сферичніми ямками зі слідами 

вбитого в їх центр круглого у перетині кілка. Ємності для замісу глини виявлені 

в Дмитрівській та першій Ютанівській споруді. В обох випадках вони мають 

круглу форму та діаметр 1,2 м. Якщо в будівлі Дмитрівського комплексу ця 

ємність, скоріш за все, була дерев’яною та фіксується скупченням 

підготовленої гончарної глини круглої форми [Плетнева, 1989, с. 55], то в 

Ютанівському комплексі це неглибока (0,15 см) яма в підлозі будівлі 

[Николаенко, 2001, с. 230]. У Дмитрівський майстерні також виявлені 

заглиблення для подрібнення дресви та шамоту. У майстерні ІІ Ютанівського 
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комплексу ємність для замісу глини була відсутня. Можливо, у даному випадку 

майстри використовували дерев’яні переносні ємності, які відомі в етнографії 

[Бобринский, 1991, с. 38]. Схожі за конструкцією будівлі були виявлені на 

салтівських лісостепових пам’ятках Тихої Сосни Маяцькому селищі 

[Винников, 1998, с. 144] та Верхньоольшанському комплексі [Якименко, 1994, 

с. 51-56]. 

До третього типу належать майстерні із влаштованим у приміщенні 

горном для обпалювання посуду. Єдина подібна будівля була виявлена на 

городищі Мохнач [Колода, 2010, с. 149-159]. Вона знаходилася серед житлових 

та господарських об’єктів, що не характерно для розміщення цих видів 

будівель. Комплекс являв собою прямокутний у плані котлован із сильно 

закругленими кутами (рис. 86, 87). У північній стінці він мав нішу, до якої із 

північного боку примикав гончарний горн. Розміри основного котловану, який 

у плані наближався до квадрату, склали 470×515 см (24,2 м
2
). Стіни були 

орієнтовані по сторонах світу. 

Під час дослідження котловану поблизу нього не було виявлено жодної 

стовпової ямки або канавок. Тобто для зведення стін тут була використана 

безстовпова конструкція. Уздовж східної та південної стінки котловану 

розміщувалися полички-останці завширшки від 20 до 40 см. Вхід у приміщення 

розміщувався в південно-західному куті, де було виявлено декілька 

материкових сходинок. Горизонтальна підлога виявлена на глибині 170 см від 

сучасної денної поверхні. Уздовж східної та південної частин котловану 

розміщувалося підвищення-подіум [Колода, 2010, с. 151-153], яке могло 

використовуватися в якості місця просушування готового посуду. 

На східному подіумі поблизу ями у північно-східному куті було виявлено 

залишки опалювального пристрою (рис. 86, 87), який складався зі скупчення 

каміння зі слідами пропеченості, перепеченої глиняної обмазки, фракції 

деревного вугілля та невеликої кількості вугілля. Ґрунт під камінням був 

пропечений на глибину 5-7 см [Колода, 2010, с. 153-154]. Вірогідно, що це 

залишки печі-кам’янки. 
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Поблизу північно-західної стінки прослідковувалася ще одна поличка-

останець, яка продовжувалася й у північній ніші та підходила впритул до 

гончарного горну. Від основного приміщення до устя горну вело декілька 

сходинок [Колода, 2010, с. 154]. 

У приміщенні майстерні було виявлено декілька ям різної глибини 

(рис. 86, 87). Вірогідно, вони слугували для збереження запасів гончарної глини 

та приготування глиняного тіста. Про призначення ям свідчить їх заповнення. 

Так, ямка в північно-зхідному куті поблизу опалювального пристрою була 

заповнена ґрунтом із включеннями каміння деревного вугілля та золи, що 

вказує на те, що яма використовувалася як передпічна. На дні «західної» ями 

була виявлена коричнева глина [Колода, 2010, с. 154], що може вказувати на її 

призначення як місця для замочування гончарної глини. Слідів гончарного 

кругу в котловані виявити не вдалося, разом тим, його присутність тут 

виключати не можна. 

Як уже зазначалося, з північного боку до приміщення примикав 

двоярусний гончарний горн (рис. 86, 2; 87, 2, 3). На відміну від інших 

виявлених гончарних горнів регіону, у даному випадку топочна камера була 

асиметричною в плані та по відношенню до обпалювальної камери. На думку 

дослідника майстерні В.В. Колоди, це пов’язано із недосвідченістю гончара та 

низьким рівнем його майстерності, що підтверджується й неякісними 

фрагментами посуду, виявленими в горні [Колода, 2010, с. 158]. 

Незважаючи на виявлені в них опалювальні пристрої, відзначимо не 

житловий характер майстерень. Як зауважили А.З. Вінніков та С.О. Плетньова 

стосовно майстерень із вогнищами Маяцького комплексу, виробничі приладдя 

та технологічні ями займали майже всю частину приміщення, що опалювалося 

[Винников, 1998, с. 144]. Опалювальні пристрої, скоріш за все, слугували для 

обігріву виробничого приміщення з метою цілорічного функціонування 

майстерні. 

Розглянувши виявлені в лісостеповому басейні Сіверського Дінця 

гончарні майстерні, можна зробити низку висновків. По-перше, ця група 
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будівель має певний набір ознак, що свідчать про їх виробничий характер, а 

саме: ямки від гончарного кругу, технологічні ями, запаси глини, місця для 

просушування посуду. По-друге, у конструктивному відношенні це капітальні 

споруди, які переважно використовувалися цілорічно, про що свідчать 

опалювальні пристрої в них. Лише майстерня ІІ Дмитрівського комплексу не 

містила вогнища й може вважатися сезонною спорудою. Конструкція 

майстерень майже не відрізняється від устрою житлових та господарських 

салтівських споруд регіону. Усі вони є заглибленими в ґрунт. Їх заглибленість 

не перевищувала 1,5 м від давньої денної поверхні. У деяких спорудах різні 

частини котлованів були по-різному заглиблені в землю через спорудження їх 

на схилах. Усі котловани будівель прямокутні або квадратні, орієнтовані 

сторонами або кутами по сторнах світу. Кути деяких з них, як і в багатьох 

житлах, були закруглені. Одну майстерню з Дмитрівського комплексу можна 

віднести до двокамерної. В усіх будівлях північних «аланських» поселень 

(Дмитрівський та Ютанівський комплекси) були виявлені стовпові ямки від 

каркасно-стовпової або комбінованої конструкції стін, які переважають і в 

житлах цих пам’яток. У майстерні Мохначанського городища, як і в більшості 

його жител, стовпових ямок від конструкції стін виявлено не було, а низка 

обставин може свідчити про можливість відступу стін від котловану. На це 

вказують ніші, опалювальний пристрій, розміщений упритул до стінок 

котловану, та вогнищева яма, що розташована в півннічно-східному куті 

(рис. 86, 87). Площа котлованів майстерень різна й коливається від 8 до 24 м
2
. 

Зазначені особливості конструкції свідчать про спільність будівельних 

прийомів при зведенні жител та гончарних майстерень. 

Гончарні майстерні переважно зосереджувалися окремо від населених зон 

поселень або в спеціальних ремісничих районах. Єдиним винятком є майстерня 

з Мохначу, яка розташована серед житлової та господарської забудови. 

Окрім майстерень, у гончарних районах виявлені будівлі з незрозумілими 

функціями. Вони розташовані поряд з майстернями і являють собою 

прямокутні в плані заглиблені в ґрунт споруди. Дві такі споруди виявлені на 
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Дмитрівському комплексі. Обидві вони розміщувалися на північний захід від 

майстерень. Одну з них С.О. Плетньова віднесла до гончарної майстерні ІІІ. 

Разом з тим, як уже відзначалося, жодних ознак виробничої діяльності тут 

виявлено не було. Це була напівназемна споруда зі стовповою конструкцією 

стін (рис. 88). У плані приміщення майже квадратне (3х3,2 м), по обидві боки 

від нього відходять «коридори»: довгий (3х1 м) та малий (0,9×0,8 м), який являв 

собою майже квадратну нішу, у котрій були знайдені сліди від горілих дощок. 

У центральній частині підлоги основного приміщення була вирита яма для 

дуже масивного стовпа [Плетнева, 1989, с. 57]. 

Друга будівля розташовувалася поряд із першою також на крутому схилі 

й була по-різному заглиблена в ґрунт. Приміщення було великим (5×5,2 м) і 

майже квадратним у плані. Його підлога та стінки були ретельно вирівняні й 

мали безстовпову конструкцію. Посередині низької стіни прослідковано 

сходинку входу завширшки 1,25 м. Навпроти входу біля протилежної стіни був 

вритий стовп діаметром 0,25 м, а в стіні перед ним на висоті 1 м від підлоги 

були викладені кістки кози. Поряд із цим приміщенням знаходилося аналогічне 

йому, але не досліджене до кінця приміщення [Плетнева, 1989, с.57]. 

Схожа споруда без слідів виробничої діяльності, але із вогнищем була 

виявлена в районі гончарних майстерень Маяцького комплексу [Плетнева, 

1990, с.97-98]. Можна погодитися із точкою зору С.О. Плетньової, яка вважала 

їх спеціальними приміщеннями для просушування сформованого посуду 

[Плетнева, 1990, с.97-98]. 

Виробнича діяльність на поселеннях також була засвідчена виробничими 

ямами. Так, у Ютанівському археологічному комплексі в пунктах давньої 

металургії були виявлені десятки ям, пов’язаних із металургійним 

виробництвом [Винников, 2012, 87-90]. До гончарного виробництва відносяться 

ями для гомогенізації глини, дві з яких були виявлені на селищі Мохнач-П 

[Колода, 2016, с. 52]. 

Деякі житлові будівлі могли поєднувати в собі безпосередньо житлову й 

виробничу функції. У п’ятьох житлах Дмитрівського поселення (рис. 12, 2; 13; 
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14, 1; 15, 2) та в житлі городища Мохнач (рис. 35, 2) були виявлені сліди 

виробничої діяльності. На Дмитрівському селищі це були запаси гончарної 

глини та сліди від поставів гончарного кругу. У житлі «коваля» городища 

Мохнач (рис. 35, 2) виявлені сліди від ковальської діяльності (велика кількість 

шлаків, окалин, заготівель для виробів), ковальські інструменти та ямки від 

якогось, можливо, ковальського устаткування, що вказує на використання 

цього житла в якості майстерні-ковальні [Колода, 200, с. 73-74]. 

Низку споруд було віднесено дослідниками до ремісничих лише за 

наявністю в них виробничих (ковальських та ювелірних) інструментів, зокрема 

житло 1 селища Мохнач-П [Колода, 2009в, с. 204-209], та приміщення «А» 

селища Нетайлівка-2 [Міхеєв, 2003, с. 19]. Разом з тим, вони не мають жодних 

інших слідів виробничої діяльності й не можуть бути віднесені до ремісничих. 

Інструменти могли тільки зберігатися в приміщеннях й засвідчують лише 

професійну діяльність господарів споруд. 

Можна припустити, що виробництво, яке було розташоване в житлах, 

було домашнім та повинно було забезпечувати потреби лише певної невеликої 

групи. У той час як спеціалізовані майстерні виробляли товарну продукцію, яка 

повинна була забезпечувати значно більший попит. На це вказує й розміщення 

більшості спеціалізованих споруд в окремих ремісничих районах або центрах. 

Цікавим і складним питанням, що постає при розгляді ремісничих споруд 

салтівсько-маяцької культури лісостепового регіону, є повна відсутність 

спеціалізованих ковалень. Це при тому, що ковальські інструменти тут 

знаходилися неодноразово [Михеев, 1985, с. 80-96; Колода, 2009в, с. 202-211], а 

металургійна справа отримала значне поширення. 

Таким чином, підводячи підсумок підрозділу, слід зазначити, що на 

поселеннях салтівсько-маяцької культури лісостепового басейну Сіверського 

Дінця присутні ремісничі споруди для гончарного та металургійного 

виробництва. У конструктивному відношенні більшість проаналізованих 

ремісничих будівель – це заглиблені споруди із переважанням квадратно-

прямокутних форм, які мало чим відрізняються від жител. В одному випадку 
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виявлена круглопланова металургійна майстерня. Гончарні майстерні, за 

винятком споруди з Мохначу, не містили виробничих опалювальних пристроїв 

– горнів. Обпалювання керамічного посуду відбувалося за їх межами. Гончарні 

майстерні в основному були оснащені побутовими опалювальними пристроями 

для цілорічного користування приміщенням. 

 

4.2. Господарські будівлі 

 

Споруди цієї групи можуть бути класифіковані за тією ж схемою, що й 

житла: за формою (у плані), конструкцією стін та даху, елементами інтер’єру та 

інше. Однак більш істотним для них є їх функціональне призначення, яке, у 

свою чергу, впливало на названі вище критерії. На сьогодні вбачаємо 

можливим виділити такі групи господарських будівель (табл. 12): хліви (3), 

літні кухні (6), будівлі для збереження припасів (7), льохи (11), приміщення 

загального господарсько-побутового призначення (51). 

Відзначимо, що для систематизації господарських споруд лісостепового 

варіанту салтівської культури ми взяли за основу класифікацію цього типу 

салтівських споруд степової течії Сіверського Дінця Л.І. Красильникової 

[Красильникова, 2005, с. 114-132], яка є чи не єдиною подібною типологією в 

салтовознавстві. 

4.2.1. Хліви. У холодну пору року мешканці салтівських поселень 

використовували стійлове утримання худоби в хлівах, що відомо за 

матеріалами досліджень інших регіонів поширення салтівсько-маяцької 

культури [Ляпушкин, 1958а, с. 269; Винников, 1984, с. 122; Красильникова, 

2005, с. 11]. На території лісостепового басейну Сіверського Дінця було 

виявлено 3 подібні споруди на Верхньосалтівському посаді та городищі 

Мохнач (табл. 12). Усі вони мають специфічні для цієї групи споруд 

особливості. 

Хлів, виявлений під час досліджень Верхньосалтівського селища у 

1998 р. [Колода, 2010, рис. 12], був підпрямокутною в плані будівлею з 
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розмірами котловану 5,20×3,20 – 2,7 м, завглибшки 1,5 – 1,6 м від сучасної 

поверхні (рис. 89). Посередині північно-західної стіни, а також у східному й 

південному кутах виявлені стовпові ямки. З південно західної сторони будівлі 

виявлено подвійну вписану яму вісімкоподібної форми. Її північна частина 

мала діаметр 0,9 м за глибини 1,6 м. Південна частина цієї ями, що виходить за 

межі будівлі, була діаметром 1,5 – 1,6 м, завглибшки – 1,8 м. У південно-східній 

стінці розміщувалася глибока ніша завширшки 1,5 м і завдовжки 2 м. У ній на 

рівні +0,10 м від підлоги виявлено рештки півовального в плані обігрівального 

пристрою (0,70×0,65 м). Він читався зольно-вугільним заповненням, що було 

облямоване 2-5 сантиметровим шаром перепаленої глини. Пропечений черінь 

завтовшки до 0,05 м зберігся практично повністю. Перед нішею була виявлена 

кругла в плані яма діаметром 2,1 м. Її пласке дно виявилося на глибині 1,1 см. 

По центру приміщення виявлено канавку завглибшки 1,6 – 1,7 м, що виходить 

за межі приміщення в північно-східному напрямку. Її загальна простежена 

довжина становила понад 7 м. Між канавкою та нішею з опалювальним 

пристроєм виявлено ще одне прямокутне заглиблення (–1,9 м) з 

горизонтальними розмірами 2×0,5 м [Колода, 2018, с. 116-118]. Дренажні 

канавки значного розміру і глибини є характерною рисою приміщень для 

утримання худоби населенням салтівської культури. У цьому можна 

пересвідчитися за матеріалами Карнаухівського поселення [Ляпушкин, 1958а, 

с. 269]. 

В.В. Колодою були висловлені припущення щодо призначення цього 

приміщення, із якими слід погодитися. На його думку, до житлового 

приміщення цей комплекс не можна зарахувати через низку чинників. 

Наявність відкритого вогнища в глибокій ніші не має аналогій у салтівському 

домобудівництві, невідоме подібне й у сусідніх народів Східної Європи. 

Вогнище не пристосоване для створення комфортної температури для 

людського проживання. Уписана вісімкоподібна неглибока яма не могла бути 

ефективним місцем зберігання припасів. Це стосується також і ями біля 

південно-східної стіни. Здвоєні канавки значної довжини й ширини по центру 
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підлоги приміщення вкрай незручні для проживання людини. Таким чином, 

скоріш за все, перед нами теплий хлів, що був обладнаний найпростішим 

обігрівальним пристроєм, віддаленим від можливого зіткнення з ним 

домашньої худоби, подалі від основного приміщення й відгороджений ямою-

годівницею. Ще одна яма аналогічного призначення була виявлена біля 

південно-західної стіни. Її подібність до вісімки, виходячи із профілю, може 

бути пов’язана із частковим витоптуванням і подальшим поглибленням підлоги 

внаслідок перебування тут худоби. Жолобчасті канавки – це дренажні пристрої 

для відведення продуктів життєдіяльності худоби, що перебувала тут, за межі 

приміщення. Широка й неглибока дренажна канава, що виходить за межі 

будівлі, була, ймовірно, входом до цього теплого хліву (тим більше, що саме з 

цього боку простягався заплавний луг) [Колода, 2018, с. 116-118]. 

Стіни цього хліву були створені у безстовповій конструкції. Три стовпові 

ямки, виявлені в кутах та біля стінки котловану (рис. 89), не могли бути 

достатніми для створення каркасно-стовпових стін. Ніші, що значно виступали 

за межі основного приміщення, можуть свідчити, що стіни мали відступ від 

заглибленої частини. 

Ще дві подібні споруди було виявлено на городищі Мохнач (рис. 90). 

[Колода, 2002а; 2005, с. 162-163]. У плані вони були прямокутними із сильно 

заокругленими кутами. Розміри першого котловану (рис. 90, 1) склали 4,4×2,2 – 

2,6 м. Дно було заглиблене на 0,65 – 0,9 м від сучасної поверхні. У північно-

західному куті простежено півовальну в плані нішу. Її довжина вздовж стінки – 

0,5 м, ширина – 0,3 м, дно – на рівні 0,5 м. З північного боку розміщувався вхід 

до приміщення у вигляді невеличкого коридору зі сходинкою (0,3 м). Його 

ширина – 0,9 – 1,2 м. У західній частині приміщення паралельно стінці 

виявлено характерну канавку півовального перерізу. Її довжина – 3,7 м, ширина 

– 0,2 – 0,4 м, глибина – 0,2 – 0,3 м від рівня підлоги. У центрі приміщення 

простежено неглибоку, майже круглу в плані, яму діаметром 0,75 – 0,8 м. Її 

увігнуте дно виявлено на рівні -0,90 м (на 0,10 м нижче рівня підлоги в цьому 

місці) [Колода, 2018, с. 118-120]. 
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Для з’ясування характеру використання цього приміщення важливі 

насамперед планування, інтер’єр і ступінь заглиблення (досить незначний). 

Стратиграфічні спостереження, проведені на цій ділянці пам’ятки 

В.В. Колодою, свідчать, що рівень денної поверхні в салтівський час був на 0,25 

– 0,30 м нижчим за сучасну денну поверхню. Таким чином, ступінь заглиблення 

розглянутої нами будівлі в період її використання (з урахуванням нерівностей 

підлоги) становив 0,35 – 0,6 м, що значно менше за всі відомі на цій пам’ятці 

житлові середньовічні комплекси. Відсутність опалювального пристрою не дає 

змоги зарахувати будівлю до жител. Наявність дренажної канавки значного 

розміру в житловому або виробничому приміщенні недоцільна. Центральна 

яма, як і ніша в куті, могла слугувати годівницею (аналогічно вищеописаному 

комплексу з Верхнього Салтова). Зручний пологий спуск за незначного 

перепаду висоти на сходах цілком переборний для всіх видів копитних тварин. 

Наявність коридору була додатковою умовою збереження тепла, що досягалося 

за рахунок стін наземної конструкції [Колода, 2018, с. 118-120]. 

Друга будівля-хлів з городища Мохнач у плані мала прямокутний 

котлован із закругленими кутами і незначним розширенням у південній частині 

(рис. 90, 2). Його розміри по верхньому краю становлять 3,5×(2 – 2,2) м, по 

плоскому дну – на рівні –0,7 м – 2,25×(1,85 – 2,00) м. Біля південно-західного 

кута на глибині 0,5 м простежена сходинка входу розміром 1×0,3 м. Практично 

по центру котловану майже по всій довжині дна простежено канавку загальною 

глибиною 0,9 м. Її горизонтальні розміри по верху становлять 3,1×0,3 – 0,35 м, 

по низу – 2,9×0,15 – 0,2 м. Саме наявність цієї дренажної канавки по дну 

котловану і дає змогу зарахувати цей комплекс до теплих хлівів для утримання 

худоби в холодну пору. У заповненні комплексу артефакти практично відсутні. 

Але уздовж східного борту виявлено розвал перепеченої глиняної обмазки та 

шматків деревного вугілля. Тому можна припустити наявність у хліві 

термотехнічного приладу для обігріву приміщення з худобою [Колода, 2018, 

с. 118-120] (рис. 90, 2). 
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Таким чином, можна підсумувати, що хлівом зазвичай слугували 

видовжені прямокутні споруди. Ця форма будівлі найбільш зручна для 

використання під стійло. За розмірами вони належать до групи середніх і 

великих приміщень. Усередині стійл іноді знаходився опалювальний пристрій. 

У випадку, коли він не був виявлений, можливо для обігріву застосовували 

переносні жаровні, тут же розміщували годівниці, поїлки, у підлозі пророблені 

стічні канави.  

Особлива увага при будівництві хліву приділялася стінам. З огляду на 

специфіку клімату лісостепової зони, їх повинні були зводити капітально. Усі 

лісостепові хліви зводилися у безстовповій техніці, вірогідно, зрубній. А 

наявність ніш та ям, що виходили за межі основного котловану, дозволяють 

передбачати відступ стін від котловану. На думку Л.І. Красильникової, розміри 

стійл, дозволяють визначити середнє число тварин, що одночасно перебували в 

приміщенні. У стійлах, площею 20 м
2
, тварин повинно бути не більше двох 

десятків, з розрахунку 1 м на одну голову дрібної худоби [Красильникова, 2005, 

с. 149]. Виявлені на салтівських поселеннях лісостепового басейну Сіверського 

Дінця хліви є переконливим фактом існування тут домашнього приселищного 

скотарства м'ясо-молочного напрямку. Про це ж свідчить масовий 

остеологічний матеріал [Колода, 2018, с. 105-112]. 

4.2.2. Літні кухні представлені залишками 6 споруд (рис. 91-92, 95, 1). На 

території лісостепового басейну Сіверського Дінця вони являли собою легкі 

наземні будівлі, у яких були влаштовані опалювальні пристрої (вогнища та 

печі). Літні кухні влаштовувалися поруч з житлами і входили з ними в єдиний 

побутово-господарський комплекс (садиби). Зазвичай біля вогнищ розміщували 

господарські ями, іноді в їх площині знаходилися цілі посудини або їх розвали. 

Літні кухні знайдені практично на всіх поселеннях, розкопаних широкою 

площею (табл. 12).  

Головними атрибутами кухонь є вогнища (в одному випадку піч) та 

припічні ями. У лісостеповому варіанті салтівсько-маяцької культури це 

наземні (рис. 91) або слабо заглиблені (рис. 92, 1,2) споруди. Сильно 
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заглиблених у ґрунт літніх кухонь, як у степовому регіоні поширення 

салтівської культури [Красильникова, 2005, с. 134], тут виявлено не було. 

Зафіксовані наземні літні кухні були заглиблені до рівня материкового 

шару або заглиблені в нього незначною мірою. Вони фіксувалися, у першу 

чергу, стратиграфічними та планіграфічними спостереженнями (рис. 91). Окрім 

вогнища, кухні мають господарські та припічні ями, а також стовпові ямки, 

вірогідно, від перекриття даху. Рівень залягання підлоги у виявлених 

заглиблених кухнях не перевищував 60 см від рівня сучасної поверхні, тобто 

вони були майже наземними. У конструктивному відношенні їх стіни, 

вірогідно, були зведені в якійсь легкій безстовповій конструкції, на яку 

спирався й легкий дах. Цілком можливо, що вони могли не мати стін узагалі, а 

лише перекривалися звичайним навісом.  

За розмірами літні кухні слід віднести до малих приміщень з площею до 

10 м
2
. Функціонально вони використовувалися для приготування їжі в теплу 

пору року, коли опалювати оселю було недоцільним. Подібні споруди 

використовувалися різними народами в різні часи в регіонах зі спекотною 

порою року. У досліджуваному регіоні (лісостеп Лівобережної України) літні 

кухні в сільській місцевості використовуються й до сьогодні. 

Існування літніх кухонь як спеціальних побутових приміщень у 

населення салтівсько-маяцької культури свідчить про бажання мешканців 

покращити умови перебування в житлах в теплий період року та є прикладом 

організації сімейного господарства. 

4.3.3. Будівлі для збереження припасів – це спеціальні споруди, у яких 

були влаштовані кілька глибоких ям для зберігання продуктів (частіше 2), 

зосереджених під одним перекриттям. Як правило, це споруди підпрямокутної 

видовженої форми. Головна їх частина – глибокі ями для зберігання харчів. 

Майже всі вони круглі в плані і дзвоноподібні в розрізі. Іноді ями обмазувалися 

глиною [Плетнева, 1989, с. 67]. Окремі ями в одному комплексі можна було 

використовувати для одночасного зберігання продукції різних видів рослин або 

посівного та харчового фонду [Колода, 2018, с. 87]. 
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Будівлі з ямами для зберігання припасів (рис. 18, 2; 93, 94, 95, 2) виявлені 

у семи випадках на п’яти пам’ятках. Найбільше (3 споруди) було виявлено на 

городищі Мохнач (табл. 12). Стіни всіх цих споруд були зведені у безстовповій 

конструкції. Виходячи із важливого функціонального призначення – 

збереження зерна або інших харчових продуктів, – можна припустити, що стіни 

зводилися доволі капітально. Виявлені будівлі цього типу були переважно 

заглиблені в землю. Лише в одному випадку, на другому Дмитрівському 

селищі, було виявлено наземну споруду [Плетньова, 1989, с. 67]. Відрізняє її з-

поміж інших споруд Г-подібна форма та те, що вона, скоріш за все, примикала 

до кута наземних стін житла, з яким складала єдиний житлово-побутовий 

комплекс (рис. 18, 2). 

До числа споруд для збереження продуктових припасів належать також 

льохи (рис. 96, 1,2; 97; 98; 104, 4). Цей тип споруд характеризується значною 

заглибленістю в землю (більше 150 см від давньої поверхні). Вони були 

виявлені на половині досліджуваних пам’яток (табл. 12). 

На салтівських лісостепових поселеннях басейну Сіверського Дінця 

льохи будували в основному прямокутно-квадратної форми [Плетньова, 1989, 

С. 44-46] (рис. 96, 1; 97, 1, 98), але в поодиноких випадках трапляються й 

круглопланові споруди (рис. 96, 2; 98, 2). Входи в льохи іноді фіксуються 

материковими сходинками. У випадку їх відсутності можна передбачати 

використання дерев’яних драбин. У деяких приміщеннях також знаходилися 

останцеві полки та ніші (рис. 96, 2). Харчі могли складатися на них або (та) на 

підлогу, яка могла бути встелена травою, половою, соломою, піском. Не 

виключено, що в льохах могли влаштовувати й дерев’яні полиці, за допомогою 

яких збільшували корисну площу приміщення. 

На думку Л.І. Красильникової льохи використовувалися як «льодовики», 

тобто вони були місцем складування на тривале зберігання харчів, що швидко 

псуються. Їх наповнювали запасами м'яса глибокої осені, коли поголів'я худоби 

в зиму потрібно було скоротити. [Красильникова, 2005, с. 136]. Цілком 
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можливе й використання в льохах і зернового запасу [Колода, 2018, с. 87] або 

інших видів продукції на тривале зберігання. 

Слід зазначити, що у двох будівлях, досліджених на Дмитрівському 

селищі, поєднувалися функції льоху та будівлі для збереження припасів 

(рис. 98, 2,3). Ці споруди складалися із квадратної, значно заглибленої частини, 

– льоху, та приміщення із круглою зерновою ямою [Плетнева, 1989, с. 16,2; 18, 

2]. 

4.3.4. Будівлі загального призначення становлять найбільшу кількість 

серед господарських приміщень, складають (рис. 99-103, 104, 1-3). Вони 

нараховують 2/3 від усіх виявлених господарсько-побутових споруд (53 

одиниці). Виявлені вони майже на всіх пам’ятках регіону (табл. 12). До них 

віднесені приміщення із універсальними можливостями використання, а також 

такі, точну специфікацію яких визначити неможливо. Подібні будівлі могли 

використовуватися для зберігання як продуктів, так і інвентарю, або ж для 

інших господарсько-побутових потреб. 

У господарських приміщеннях загального призначення могли 

здійснювати збереження запасів зерна у м’якій тарі. Таку можливість 

припустив В.В. Колода, виходячи з польових спостережень А.Т. Брайчевської з 

розкопок 1950-х – початку 1960-х рр. одного з комплексів Верхньосалтівського 

городища (рис. 21, 2). У звіті дослідниця пише: «… відсутність у напівземлянці 

вогнища або печі не дозволяє вважати її житловою спорудою; незвична, дуже 

видовжена форма побудови також не є характерною для житлових споруд. 

Можливо, це була якась господарська споруда, яка складалась з кількох 

приміщень, типу сараю або амбару, де зберігалося різне майно і хліб. …велика 

кількість золи могла походити від згорілого необмолоченого хліба, який також 

міг зберігатися в цій споруді» [Брайчевська, 1959-1961, с. 18]. 

Декілька споруд виділяються із ряду будівель загального призначення. Як 

правило, дослідники давали їм певні інтерпретації, з якими не завжди можна 

погодитися. Одна з них була розкопана С.О. Плетньовою на вершині 

Миронівської гори (рис. 101), й вона припустила, що це «громадська 
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коптильня» або місце для жертвоприношень. Ця будівля була неправильної 

прямокутної форми, розмірами 4,4×2,75 м й заглиблена в материк на 0,05 м. Її 

підлога обмазана глиною. Північна частина будівлі була зайнята великою 

циліндричною ямою (2×2 м). Її підлога та стінки були обпалені й мали сліди 

сильного та довготривалого впливу вогню. На дні ями був простежений шар 

вугілля та золи потужністю 0,3 м [Плетньова, 1989, с. 50]. Аналогій подібним 

комплексам на пам’ятках салтівського лісостепу поки не виявлено. Очевидно, 

що вона мала якесь спеціальне призначення, яке поки до кінця не зрозуміле. 

Вважаємо, що думки, висловлені С.О. Плетньовою щодо можливостей їх 

використання, можуть бути цілком прийнятні, але вони є гіпотетичними й не 

мають археологічного підтвердження. 

Ще дві круглопланові будівлі цього ж селища дослідниця відносить до 

«вотивних». У першій споруді виявлено велику стовпову ямку та сліди 

незначного багаття по центру приміщення, що, на думку дослідниці, може 

свідчити про встановлення тут ідола, перед яким запалювали вогонь. У другому 

приміщенні виявлено яму у формі кубишки із носиком, який міг бути 

спеціальною «підземною» ритуальною посудиною [Плетнева, 1989, с. 53]. 

Зауважимо, що ритуальне призначення цих двох споруд доволі сумнівне. Вони 

могли виконувати цілком утилітарну господарську функцію наприклад, 

невеликих складських приміщень. Зокрема, ями для встановлення керамічних 

посудин відомі й в інших господарських приміщеннях регіону (рис. 96,4) 

Будівля «А», розкопана на селищі Нетайлівка-2 (рис. 103, 3), була 

інтерпретована В.К. Міхеєвим як майстерня-склад ювеліра [Міхеєв, 2003, с. 19]. 

Це була овальна в плані (круглопланова) безстовпова будівля (2,3×1,8 м) із 

грушовидною ямою в центрі підлоги (діаметр 0,7-0,8 м, глибина 0,9 від рівня 

підлоги). У ямі разом із зубами свині (можливо, сакрального призначення) були 

виявлені інструменти для ювелірного виробництва та сировина (уламки 

прикрас) для нього, а також скупчення білої каолінової глини [Міхеєв, 2003, 

с. 18-20]. Сам автор звіту відмічає, що жодних слідів вогнища або іншого 

натяку, окрім інструментів та сировини, на виробничу діяльність у приміщенні 
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не було виявлено [Міхеєв, 2003, с. 18-20]. Тому, віднесення, цього комплексу 

до майстерні не обґрунтоване. Більш правильною видається інтерпретація його 

як складського приміщення, у якому зберігалися, або були заховані, речі для 

ювелірного виробництва. 

Господарські будівлі загального призначення за зовнішніми ознаками 

нагадують в мініатюрному варіанті житло, але в них відсутній опалювальний 

пристрій, а їх розміри зазвичай значно менші. Майже всі вони квадратної 

(підквадратної) або прямокутної (підпрямокутної) форми. Лише в декількох 

випадках на поселеннях були виявлені круглопланові будівлі (рис. 96, 4; 102, 2; 

104, 3). Для зведення стін господарських приміщень використовувалися ті ж 

прийоми та конструкції, що й при зведенні стін жител: безстовпові, каркасно-

стовпові та каркасно-плотові. Більшість будівель були зведені у безстовповій 

техніці. Припустимо, що це могли були більш дешеві та менш капітальні 

порівняно із житлами конструкції. 

Більшість будівель господарського призначення були заглибленими у 

ґрунт. Їх підлога влаштовувалася в материку. Усередині приміщення іноді 

розміщувалися невеликі господарські ями, материкові полиці та ніші, які 

збільшували корисну площу приміщень. Деякі ями були пристосовані для 

встановлення в них керамічних посудин (рис. 96, 3). Як і у випадку із житлами, 

в якості елементів інтер’єру могли використовуватися дерев’яні меблі. 

У цілому можна помітити, що суворої системи залежності між функцією, 

формою будівель, конструкцією їх стін та ступенем заглибленості не 

простежується. 

Дещо по-іншому виглядає ситуація, що стосується розмірів будівель. 

Цілком зрозуміло, що споруди з кількома ямами-зерносховищами і хліви, у 

яких повинно знаходитися одночасно кілька голів худоби, не можуть бути 

маленькими приміщеннями. Відносно кухонь і споруд загального призначення 

ситуація зворотна: вони завжди мають менші розміри. Таким чином, параметри 

господарських будівель знаходяться в прямій залежності від їх функції. 
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Конструктивні та будівельні особливості споруд указують на сезонне або 

цілорічне використання. Зокрема, виділяються споруди відкриті з навісом і 

закриті зі стінами. Перші мають відношення до літніх кухонь, навісів над 

господарськими ямами. Другі пов'язані зі складними і несприятливими для 

господарської діяльності періодами року. 

 

4.3. Господарські ями 

 

Ще однією групою господарсько-побутових комплексів населення 

салтівсько-маяцької культури лісостепової течії Сіверського Дінця є 

господарські ями (табл. 13). Вони є найчисленнішими залишками будівельної 

діяльності салтівського лісостепового населення. Зауважимо, що виявлені 

салтівські ями, вірогідніше за все, були різночасовими по відношенню одна до 

одної й за життя одного покоління господарів могло бути викопано декілька ям 

однакового призначення. 

Як і господарські будівлі, ями господарського призначення 

розподіляються в залежності від своїх функцій на 2 групи: 1 – для збереження 

припасів; 2 – загального призначення. Окремою групою ям є такі, що пов’язані 

із ремісничим виробництвом.  

Для зберігання продуктів харчування, окрім спеціальних споруд, більш 

активно використовували спеціалізовані ями, що зводилися окремо. Їх можна 

розділити на 2 підгрупи: 1 – ями зі стінками без додаткових елементів у вигляді 

поличок та ніш (рис. 105, 106, 110, 2,3); 2 – ями із ґрунтовими поличками та 

нішами (рис. 107). 

У салтовознавстві ями для зберігання припасів першої підгрупи часто 

називають зерновими або зерносховищами [Плетнева, 1989, с. 56; Колода, 2018, 

с. 85]. Разом з тим, ця назва є не зовсім коректною. Окрім зернового запасу, у 

них могли зберігати й будь-яку іншу продукцію. 

Характерними рисами ям першої підгрупи є великий обсяг, округла в 

плані форма з широким (1,5-2 м) верхнім краєм, значна глибина (1,5-2,5 м), 
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пласке (рідше увігнуте) дно. За формою подібні ями можна розділити на кілька 

типів. Наведена типологія ям цієї підгрупи була запропонована В.В. Колодою 

[Колода, 2018, с. 85]. 

Тип I – ями циліндричної за профілем форми з підбоєм з одного чи 

кількох боків (рис. 105, 2). Тип II – мав профіль у вигляді усіченого 

перевернутого конуса (рис. 105, 3, 4). Тип III – профіль у вигляді усіченого 

конуса (рис. 105, 1). Тип IV має сферичний профіль (рис. 105, 2). Аналогічні за 

формою та розмірами ями виявлені на салтівських поселеннях у степовій зоні 

[Красильнікова, 2005, с. 12] та в Криму [Гуськов, 2007, с. 23, 29-33]. 

Другу підгрупу складають ями, які характеризуються значною 

заглибленістю та наявністю поличок та ніш для поміщення на них 

продуктового запасу (табл. 13). Якщо ями першої підгрупи часто асоціюються 

із зерновими, то споруди другої підгрупи нагадують невеликі льохи, де 

продукти розміщувалися в спеціальних місцях – поличках та нішах. У цілому, 

ями обох підгруп доволі універсальні. І перші, і другі могли бути 

зерносховищами або містити інше продовольство. 

Отвори ям закривалися дерев’яними кришками, залишки яких іноді 

вдається виявити деревним тліном у верхній частині заповнення ями [Плетнева, 

1989, с. 39]. Замість кришок або разом з ними могли встановлюватися навіси 

над ямами або дерев’яні чи плетені конструкції у вигляді куреня, які могли 

обмазуватися глиною [Плетнева, 1989, с. 46]. Золу, вугілля та глиняну обмазку 

від подібного перекриття іноді вдається зафіксувати в заповненні подібних ям 

[Квитковский, 2012, с. 16]. Ще один варіант улаштування цієї групи ям був 

досліджений на Верхньосалтівському селищі «А». Там зернова яма знаходилася 

у невеликому приміщенні (3×2,4 м) [Сміленко, 1871, с. 151] із легкими 

стінками. Спуск до ями здійснювався за допомогою драбини або ґрунтових 

сходинок, які іноді в них фіксуються. 

У деяких ямах фіксувалася обпалена глиняна обмазка та побілка стінок 

ям [Михеев, 1976, с. 37], яка, скоріш за все, захищала продукцію від гризунів та 

вологи. 
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Ями для збереження припасів першої підгрупи були виявлені майже на 

всіх пам’ятках, що вивчені широкими площами, за винятком селищ Мохнач-П 

та Коробові Хутори. Така ситуація може бути пов’язана із тим, що на 

зазначених поселеннях м’який піщаний ґрунт, у якому доволі складно 

влаштувати глибокі ями. Як відмічалося дослідником цих пам’яток 

В.В. Колодою, збереження зернового запасу на цих поселеннях могло 

відбуватися за допомогою тарних піфосів та м’якої тканинної тари [Колода, 

2018, с. 89-90]. 

Відзначимо, що подібні ями нерідко використовувалися лісостеповим 

населенням салтівсько-маяцької культури в якості місць ритуальних 

жертвоприношень людей та тварин [Квітковський, 2017, с. 52-70]. 

На відміну від спеціалізованих споруд для збереження припасів або 

великих льохів-приміщень, ями використовувалися для зберігання 

продуктового запасу окремої родини. Можна припустити, що на влаштування 

певного типу сховища впливав і майновий фактор. Побудувати велике 

приміщення, витративши на це значні часові, людські ресурси й матеріал, могла 

лише заможна родина або громада. Більш бідне населення, скоріш за все, 

улаштовувало більш прості й дешеві способи зберігання продуктів у вигляді 

звичайних ям. Використання населенням салтівсько-маяцької культури 

лісостепового басейну Сіверського Дінця спеціалізованих споруд та ям для 

зберігання припасів дає уявлення не тільки про високий рівень землеробства, а 

й про соціальні ситуації, які торкнулися цієї галузі господарства. Зараз стає 

зрозумілим, що на селищах лісостепового басейну Сіверського Дінця 

співіснувало декілька варіантів зберігання зерна та інших продуктів: у 

спеціально відбудованих спорудах і ямах при оселях, а також у тарних піфосах 

та тканинних мішках. Можливо, це результат двох систем ведення 

землеробського господарства: сімейно-індивідуальної зі зберіганням продуктів 

при оселях і общинно-колективної, коли продукт спільної праці певної групи 

сімей зберігали в коморах та великих ямах [Колода, 2018, с. 83-92]. 
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До найчисленнішої категорії належать ями загального призначення 

(рис. 109; 110, 1, 3-5), точну специфікацію яких визначити не виявляється 

можливим. Вони могли використовуватися як сміттєві, для збереження 

інвентарю чи речей або інших господарсько-побутових дій. Подібні 

господарські ями були виявлені на більшості пам’яток регіону (табл. 13). 

Ями загального призначення різняться за своїми розмірами, глибиною та 

формою. Зазвичай це круглі або овальні комплекси, що заглиблені до 1,5 м від 

рівня давньої денної поверхні. Набагато рідше трапляються квадратні, 

прямокутні, вісімкоподібні або ями видовжених форм. 

Отже, підводячи підсумки аналізу господарсько-побутових та ремісничих 

комплексів лісостепового басейну Сіверського Дінця, слід зазначити, що вони 

численні (їх більш як у 3,5 рази більше ніж жител) та різноманітні за своїми 

функціями. 

У залежності від функціонального призначення господарські споруди 

розподіляються на 5 груп, а ями – на 2 групи. Кожна із виділених груп 

комплексів має свою спеціалізацію з притаманними їм рисами та 

особливостями, які проявляються на різних пам’ятках. 

Досліджені комплекси важливі для розуміння способів ведення 

господарства. Серед господарських будівель значна частина пов'язана із 

зберіганням продовольства. Зі скотарською галуззю пов’язані хліви. Вони 

вказують на високий рівень землеробства та приселищного (відгінного) 

скотарства. Проведені дослідження цього аспекту матеріальної культури 

населення лісостепового басейну Сіверського Дінця підтверджують висловлену 

деякими науковцями думку [Колода, 2010; 2018; Горбаненко, 2013]. 

У конструктивному відношенні більшість проаналізованих господарських 

та ремісничих будівель – це заглиблені споруди із переважанням квадратно-

прямокутних форм. Разом з тим, на більшості поселень зустрічаються й 

круглопланові побутові будівлі (круглі або овальні). Конструкція стін, як і в 

житлах, каркасно-стовпова та безстовпова із переважанням останньої. 

Наявність різноманітних елементів інтер’єру (входів, поличок, ніш та іншого) 
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свідчить, що їх власники намагалися досягти певного рівня зручності їх 

використання. Усе це свідчить про доволі складний рівень організації 

господарства. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

Дослідження будівельних решток салтівсько-маяцької культури в 

лісостеповому басейні Сіверського Дінця триває вже понад століття. За цей час 

була накопичена значна джерельна та історіографічна база, яка дозволяє 

відтворити будівельну справу салтівського населення цього регіону. 

Формування поглядів дослідників на салтівське цивільне будівництво 

пройшло кілька етапів. Перший – від початку досліджень до середини ХХ ст., 

коли відбувалося первинне накопичення джерел. У 50-х роках ХХ ст. були 

зроблені перші спроби узагальнення наявного на той час матеріалу. Ці спроби 

були пов’язані із працями І.І. Ляпушкіна та В.Д. Белецького. З кінця 1950-х 

років й до кінця радянського періоду тривав другий етап, під час якого 

відбувається істотне накопичення джерельної бази та перегляд раніше 

зроблених висновків. Дослідники в цей час звертають увагу на специфічні 

будівельні питання, такі як конструкції стін, даху, походження тих чи інших 

будівельних традицій. Значну увагу вивченню салтівського лісостепового 

будівництва приділили С.О. Плетньова, А.З. Вінніков та Г.Є. Афанасьєв. 

Третій, сучасний, етап характеризується суттєвим збільшенням уваги 

дослідників до розкопок поселень та, як наслідок, збільшенням публікацій 

будівельних комплексів культури. 

Слід відзначити й нерівномірність вивчення різних типів будівельних 

споруд. Найкраще вивченими є житла, яким присвячено більшу частину 

публікацій. Дещо гірше висвітлені ремісничі споруди. Господарські ж споруди 

та ями, незважаючи на кількісну перевагу, ставали об’єктами дослідження 

доволі рідко. 

Джерела, що висвітлюють будівельну справу салтівського населення 

лісостепу, поділяються на дві нерівнозначні групи: писемні та археологічні. 

Суттєвим доповненням до останніх є етнографічні дані. Писемні джерела 
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нечисленні та фрагментарні. Вони представлені повідомленнями арабських 

істориків та географів про низку міст Хозарії, зокрема Ітіля та Семендера. Тому 

основним джерелом для вивчення салтівського будівництва є здобуті під час 

розкопок рештки будівель та ям. 

Опрацювання публікацій та звітної документації в наукових установах 

України, а також проведення власних польових досліджень дозволили 

сформувати джерельну базу, яка складається із залишків 121 житла, 82 

господарських споруд, 477 ям та шести комплексів ремісничого призначення, 

виявлених на 15 поселеннях. Не всі вони однаково інформативні внаслідок 

різної якості проведення польових робіт та рівня їх задокументованості, а низка 

об’єктів не була досліджена повністю. Ще однією складністю є відсутність 

добре стратифікованих комплексів. 

Важливим доповненням до археологічних джерел, які можуть допомогти 

вирішити питання будівельних конструкцій, що не збереглися, є матеріали 

етнографії народів, споріднених племенам салтівсько-маяцької культури 

(народи Кавказу, болгари), або в народів які займали однакову природно-

географічну нішу та вели подібне господарство (слов’яни). Причому внаслідок 

«слов’яноцентризму» етнографів ХІХ-ХХ ст. кількість праць присвячених 

слов’янам значно більша та різноманітніша. Використання етнографічних 

даних вимагає певної обережності, оскільки автоматичний перенос 

етнографічних матеріалів на археологічні реалії є неприпустимим. Тому лише 

поєднання етнографічних та археологічних даних є виправданим при 

реконструкції зовнішнього вигляду та способів зведення давніх споруд. 

Для якісного проведення дослідження були використані різноманітні 

наукові методи, які ґрунтуються на базовому принципі історизму. Використано 

системний метод для вивчення та аналізу історії археологічних досліджень та 

історіографії порушеного питання. Для систематизації, опрацювання 

археологічного матеріалу використовувалися картографічний, статистичний, 

типологічний та метод моделювання. Для встановлення спільних та особливих 

рис у питаннях вивчення будівельних залишків з різних пам’яток використано 
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порівняльний метод. В окремих випадках були залучені результати 

міждисциплінарних досліджень. 

Аналіз природно-географічних умов, будівельних матеріалів та знарядь 

дозволив зробити низку висновків. Лісостепова зона басейну Сіверського Дінця 

в період раннього середньовіччя в природно-географічному відношенні була 

зручною територією для створення різноманітних будівельних конструкцій. Тут 

у достатній кількості були наявні основні будівельні матеріали, які 

використовувалися давніми будівельниками: дерево, глина, каміння. Основним 

будівельним матеріалом було дерево. Кількість лісів, а значить деревини, тут 

була значною, на що вказують палеокліматичні реконструкції, проведені на 

ряді пам’яток. Це, у свою чергу, вказує на можливість використання 

будівельних конструкцій із великою кількістю деревини, зокрема зрубів. У 

будівництві також активно використовувалися каміння та глина, які частіше 

застосовувалися для спорудження опалювальних пристроїв. Глиняні стіни 

можна припустити лише у двох випадках на поселенні Жовтневе. У той час як 

кам’яні стіни, внаслідок структури місцевого піщаника, навряд чи існували. 

Зафіксовані розвали піщаника по периметру споруд із нашого погляду були 

залишками цоколів. 

Аналіз будівельних інструментів, знайдених на салтівських пам’ятках 

регіону, дозволяє стверджувати про значний рівень розвитку теслярської та 

столярської справи. Інструменти, що використовувалися в будівництві, 

розподіляються на знаряддя для земляних робіт та деревообробні (теслярські та 

столярські) знаряддя. Спеціалізовані інструменти для обробітку каміння поки 

не відомі. Для копання котлованів використовували мотики з вертикальною 

незамкненою втулкою та, можливо, оковані залізом дерев’яні заступи. 

Деревообробні знаряддя представлені набором різноманітних інструментів, які 

використовувалися на всіх стадіях деревообробки, починаючи від зрубування 

стволів дерев до виробництва необхідних заготовок та цілих виробів. Головним 

знаряддям при деревообробці були сокири, які поділяються на 2 типи: із 

вузьким та із широким лезом, останні інструменти вважаються спеціалізованим 
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теслярськими. До деревообробних інструментів також відносяться провушні та 

втульчасті тесла, струги із прямим та вигнутим лезом, долота, стамески та 

свердла. Усі вони, у свою чергу поділяються на типи. Для обробки дерева 

також могли використовуватися напилки та пилки. Представлений набір 

деревообробних інструментів засвідчує значний рівень розвитку цього ремесла. 

Про це ж свідчать і готові вироби у вигляді дощок, залишків вертикальних 

стовпів та зрубних конструкцій. Обробка каміння в салтівського населення 

також перебувала на достатньому рівні, про що свідчить різноманітна готова 

продукція. 

Вивчення залишків житлових споруд показав їх значну різноманітність. 

Це стосується форми котлованів, конструкції стін та даху опалювальних 

пристроїв, внутрішнього улаштування простору. Усе це свідчить про 

відсутність певного домобудівного «канону» та сформованої будівельної 

традиції, що відмічала ще С.О. Плетньова [Плетнева, 1989, с. 42]. Формування 

салтівського будівництва відбувалося під впливом досвіду та традицій різних 

етнокультурних груп, що взяли участь у формуванні культури лісостепового 

регіону. За поховальними пам’ятками ми бачимо принаймні три такі групи: 

носії катакомбного обряду (алани), інгумаційного обряду (болгари) та 

населення, що залишило кремаційні могильники, етнокультурна належність 

якого залишається дискусійною. Разом з тим, матеріалі домобудівництва дають 

підстави припускати присутність слов’янського компоненту та його участі у 

формуванні салтівської культури, з яким слід пов’язувати поширення печей. 

У цілому аналіз будівельних решток дає можливість виділити три їх типи, 

які доволі умовно можна співвіднести з певною будівельною традицією. 

Головними їх ознаками ми вважаємо найбільш традиційні та етновизначальні 

елементи: форму котловану та опалювальний пристрій. Хоча відмітимо, що 

вони також поступово змінюються під впливом природних факторів 

(температури холодної пори року, наявності певного виду матеріалів) та за 

прикладом більш «комфортних» в умовах стаціонарного проживання 

будівельних форм. Тому віднесення типів решток будівель до конкретного 
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етносу є доволі умовним. Тут слід говорити саме про «традицію», а не етнічну 

належність господаря споруди. Важливо також зазначити, що всі виявлені 

житла були стаціонарними будівлями, які зводилися для постійного 

проживання, що в цілому відображає господарський тип населення. 

До першої групи відносимо круглопланові «юртоподібні» житла. Їх 

традиційно відносять до жител, побудованих у кочівницькій традиції. Вони, у 

свою чергу, розподіляються на підтипи, виділені В.С. Фльоровим [Флеров, 

1996, с. 51-55], які відображають запропоновані ним стадії еволюції жител 

колишніх кочовиків. До найбільш ранніх слід віднести наземні споруди, які 

найбільш наближені до класичної юрти кочівників. До наступної – поглиблені 

юртоподібні житла, які більш пристосовані до умов осілого проживання в 

лісостеповому кліматі, однак зберігають елементи кочової оселі – округлість 

форми і розташування вогнища посередині. Стадіально останньою є група 

жител перехідного типу, які вже поєднують у собі елементи як кочівницького, 

так і осілого домобудівництва. Ці стадії відображають пошук колишніми 

кочовиками найбільш оптимальних форм житла під час їх осідання на землю. 

Разом з тим, в умовах поліетнічного складу лісостепової частини салтівської 

культури цей процес відбувався нелінійно. На всіх поселеннях (крім 

ур. Роганіна, де було розкопано всього 2 об’єкти) юртоподібні житла були 

знайдені разом з квадратними та прямокутними будівлями. У той же час, ніде 

не були знайдені залишки юртоподібних жител усіх 3 стадій. Лише на городищі 

Мохнач досліджені житла 1 і 2 групи. Це спростовує відому тезу 

С.О. Плетньової про розвиток жител салтівсько-маяцької культури по 

еволюційній ліній від округлих до прямокутних («від кочування до міст»), яка 

не знайшла свого підтвердження на лісостепових пам’ятках. 

Незважаючи на слабку розробленість хронології лісостепових поселень 

салтівської культури, і жител зокрема, існуючий матеріал не дозволяє говорити 

про те, що юртоподібні житла є більш ранніми по відношенню до прямокутних 

або квадратних будівель. Жодна кругло планова будівля не перерізалася іншим, 

більш пізнім салтівським комплексом. В окремих випадках навіть можна 
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говорити про відносно пізнє існування деяких юртоподібних споруд. 

Наприклад, на городищі Мохнач в кругло плановому комплексі 33 був 

знайдений скарб речей, який не був забраний власниками [Колода, 2011, с. 91-

96], що свідчить про його існування на фінальному етапі життя поселення. 

Скоріш за все, споруди різних типів співіснували, що свідчить на 

підтримку гіпотези про заселення лісостепового басейну Дінця в декілька 

етапів, коли на вже існуючі поселення приходило нове населення із сильними 

кочовими традиціями. 

Другий тип – прямокутні та квадратні житла з вогнищами різних типів. Їх 

ми відносимо до «кавказької» традиції. Причому з етнографічних матеріалів 

відомо, що прямокутні житла з вогнищами характерні не лише для нащадків 

аланів, а в цілому поширені на території Кавказу. Деякі дослідники саме із 

Кавказом, але не з аланським населенням пов’язують переселення носіїв 

кремаційного обряду поховання [Аксенов, 2014, с. 31]. 

Різноманітність типів вогнищ пояснюється їх еволюцією від простих до 

більш складних, зручних. Це ж стосується перенесення вогнищ з центру до 

стін, ніш або кутів котлованів, опущення їх до ям та влаштування камінів за 

межами основної площі котлованів. Усе це збільшувало площу приміщення, що 

принципово при постійному проживанні в будинку. На прикладі городища 

Мохнач ми бачимо значне ускладнення цієї групи жител, де з’являється велика 

кількість різноманітних елементів улаштування внутрішнього простору та 

складні типи вогнищ. Можливо, тут відбулося формування вже більш-менш 

сформованої будівельної традиції. 

Третім типом жител є прямокутні, рідше квадратні, із печами в куті або в 

ніші. Умовно їх можна назвати «слов’янізованими» житлами. Вони 

розподіляються на підтипи в залежності від типу печей (кам’янки І та ІІ типу, 

глиняні, комбіновані). Як правило, житла третього типу мають додаткові 

елементи інтер’єру, як і будівлі попереднього типу, щоправда їх кількість 

менша. 
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Як уже зазначалося, виділити хронологічну послідовність цих типів 

внаслідок малої кількості виявлених датуючих речей не уявляється можливим. 

Можна лише передбачити, що відносно ранніми є житла поселень, де в 

культурному шарі та в заповненні комплексів зустрічається ліпна кераміка 

«пеньківського типу». Як правило, це будівлі із печами-кам’янками першого 

типу.  

Стіни більшості жител усіх груп були зведені за допомогою безстовпових 

конструкцій. Аналіз сировинної бази показав, що могли бути використані 

різноманітні рішення, у тому числі й зруби. На це вказує й розвинутий 

деревообробний інструментарій. Лише в північних поселеннях із прилеглими 

катакомбним могильниками переважають каркасно-стовпові та комбіновані 

конструкції стін. 

Стіни частини жител могли не збігатися із контурами котловану, на що 

вказує низка наведених ознак та їх сукупність. У більшості випадків винесення 

стін за межі котловану було найпростішим конструктивним рішенням, а в 

деяких випадках – єдино можливим для створення цілісної міцної стіни. 

Відсутність археологічних залишків таких стін, які фактично знаходилися на 

давній поверхні, тобто в сучасному культурному шарі, пояснюється ще 

гіршими умовами збереження органічного матеріалу, порівняно із заповненням 

і дном комплексів. Ще один фактор, який ускладнює дослідження – погана 

стратифікованість більшості досліджуваних об’єктів й фіксація їх заповнення 

набагато нижче давньої денної поверхні. 

Реконструкція даху, на сьогодні є доволі гіпотетичною, окрім випадків 

виявлення стовпів біля протилежних стін для тримання центральної «князевої» 

балки. 

Окрім житлових споруд у роботі були розглянуті салтівські господарсько-

побутові та ремісничі комплекси лісостепового басейну Сіверського Дінця. 

Слід зазначити, що вони численні (їх більш як у 3,5 рази більше ніж жител) та 

різноманітні за своїми функціями. 
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У залежності від функціонального призначення господарські споруди 

розподіляються на 5 типів, а ями на 2 типи. Кожен із виділених типів 

комплексів має свою спеціалізацію, притаманні їм риси та особливості, які 

проявляються на різних пам’ятках. 

Досліджені комплекси важливі для розуміння способів ведення 

господарства. Серед господарських будівель значна частина пов’язана з 

землеробством. Особливо показові в цьому відношенні будівлі та ями для 

збереження припасів. Зі скотарством пов’язані хліви. Вони вказують на значний 

рівень землеробства та приселищного (відгінного) скотарства, що 

підтверджується іншими дослідженнями [Колода, 2010; 2018; Горбаненко, 

2013]. 

Ремісничі будівлі представлені кількома гончарними та однією 

металургійною майстернею. Виявлені вони були на Дмитрівському та 

Ютанівському археологічних комплексах та Мохначанському городищі. У 

більшості випадків гончарні майстерні представлені будівлями для 

виробництва сирого посуду без горнів, які розташовувалися десь в іншому 

місці. Майстерня городища Мохнач мала значно більші розміри й була 

обладнана гончарним горном. Ремісниче виробництво також було представлене 

ямами, пов’язаними із металургійним виробництвом, на Ютанівському 

комплексі та для гомогенізації глини на селищі Мохнач-П. Єдина металургійна 

майстерня із горном виявлена на Ютанівскьому комплексі. 

Окремі житлові будівлі іноді поєднували в собі безпосередньо житлову й 

виробничу функцію. У деяких житлах Дмитрівського поселення та городища 

Мохнач були знайдені ямки від виробничого приладдя та запаси сировини. У 

житлі Мохначу виявлені ковальські інструменти й ямки від якогось, можливо 

ковальського, устаткування. 

В конструктивному відношенні більшість проаналізованих господарських 

та ремісничих будівель – це заглиблені споруди із переважанням квадратно-

прямокутних форм. Разом з тим, на більшості поселень зустрічаються й 

круглопланові ремісничі та побутові будівлі (круглі або овальні). Наявність 
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різноманітних елементів інтер’єру (входів, поличок, ніш та іншого) свідчить, 

що їх власники намагалися досягти певного рівня зручності їх використання. 

Усе це засвідчує високий та складний рівень організації господарства. У 

цілому, можна констатувати про єдність будівельних прийомів при зведенні 

житлових, ремісничих та господарських приміщень. 

Окремою групою споруд є господарські ями, які також розрізняються за 

формою, профілюванням, розмірами, а також призначенням. За останньої 

характеристикою вони поділяються на зернові ями, ями-льохи та загального 

призначення.  
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 Додаток А. Таблиці. 

Таблиця № 1 

Типи будівельних споруд виявлених на досліджуваних пам’ятках. 

Пам’ятка 

 

Житла 

 

Господарські 

споруди 

 

Господарські 

ями 

 

Ремісничі 

споруди 

Дмитрівський комплекс (21) 21 10 43 2 

Вовчанське городище - 10 1  

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

19 7 50  

Селище Нетайлівка 9 4 12  

Селище П’ятницьке І 10 10 82  

Городище Чугуїв 2 - 11  

Новопокровське селище 1 - -  

Селище Мохнач-П 3 12 23  

Городище Мохнач 23 11 116 1 

Селище Коробові Хутори 8 8 17  

Селище Суха Гомільша 3 - 30  

Селище в ур. Роганіна 2 - 9  

Селище Червоний Шлях 3 1 4  

Ютанівський комплекс 8 9 69 3 

Селище Жовтневе  9 - 10  

Усього: 686 121 82 477 6 
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Таблиця №2 

Форма котлованів, конструкція стін та даху жител 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Пам’ятник 

Форма котлованів Конструкція стін  
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у
 

Д
а
х
 «

н
а
 с

о
х
а
х
»

 

Сіверський Донець 

1 Дмитрівський комплекс 1 14 5  7 1 9 3 3 6 

2 Верхньосалтівський 

комплекс 

6 13   4  6 6 7 1 

3 Селище Нетайлівка 1 6 1  2  5 1 2  

4 Селище П’ятницьке І 2 7     8 1 4  

5 Городище Чугуїв           

6 Новопокровське селище 1     1     

7 Селище Мохнач-П  1 2    3  3  

8 Городище Мохнач 5 14 3   1 17  ? 3 

9 Селище Коробові Хутори 1 5  1 2  5 1 4 1 

10 Селище Суха Гомільша  2 1  1  2  2  

11 Селище в ур. Роганіна   2    2  1  

12 Селище Червоний Шлях 1 2     ‘3    

Оскіл 

13 Ютанівський комплекс 2 3  1 3   4  3 

14 Селище Жовтневе  4 5   1  8  2 4 

  24 71 14 2 21 3 68 21 36 19 
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Таблиця №3 

 
Розподіл котлованів жител за площею 

 

 

  

 

Пам’ятка 

 

Малі 

(до 12 м
2
) 

 

Середні 

(від 12 до 
20 м

2
) 

 

Великі 

(від 20 м
2
) 

 

Дмитрівський комплекс 

 

14 3  

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

8 8 2 

Селище Нетайлівка 2 4 3 

Селище П’ятницьке І 2 4 2 

Городище Чугуїв    

Новопокровське селище   1 

Селище Мохнач-П 1 1 1 

Городище Мохнач 13 8 2 

Селище Коробові Хутори 2 3 1 

Селище Суха Гомольша 1 2  

Селище в ур. Роганіна 2   

Селище Червоний Шлях  3  

Ютанівський комплекс 2 4  

Селище Жовтневе 6 3  

Всього 53 44 12 
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Таблиця №4 

Розподіл жител за орієнтацією котлованів 

 

Пам’ятка 

 

 

Кутами 

 

 

Стінами 

 

Дмитрівський комплекс 7 5 

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

6 13 

Селище Нетайлівка  1 7 

Селище П’ятницьке І  6 2 

Городище Чугуїв  2 

Новопокровське селище  1 

Селище Мохнач-П 1 1 

Городище Мохнач 7 12 

Селище Коробові Хутори 3 5 

Селище Суха Гомільша 1 2 

Селище в ур. Роганіна 2  

Селище Червоний Шлях  3 

Ютанівський комплекс 7 1 

Селище Жовтневе 4 5 

Всього 45 59 
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Таблиця №5 

Конструкція входу в житлах 

 

Пам’ятка 

 

Ніші-сходи 

 

Коридор 

 

Сходи в 

котловані 

 

Закруглен

ня 

котловану 

Дмитрівський комплекс 3 2  1 

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

1 1  4 

Селище Нетайлівка     

Селище П’ятницьке І 3  1 1 

Городище Чугуїв  1   

Новопокровське селище     

Селище Мохнач-П 2    

Городище Мохнач 8 1 5  

Селище Коробові Хутори 1 1   

Селище Суха Гомільша     

Селище в ур. Роганіна   1  

Селище Червоний Шлях     

Ютанівський комплекс 1 1   

Селище Жовтневе     

Усього 19 7 7 6 
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Таблиця №6 

 

Розміщення різних типів опалювальних пристроїв в площі котлованів* 

 

*В таблиці не враховані 4 опалювальні пристрої точне місцезнаходження яких 

виявити не вдалося. 
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Н
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ц
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В центрі 

 

- - - 35 4 4 43 - 

Біля стін 

 

   13 3 4 20 4 

У куті 

 

27 7 1 8 5 3 51 3 

В ніші 

 

1 2 1 4 - 3 11 1 

Всього 28 9 2 60 12 14 125 8 
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Таблиця №7 

Опалювальні пристрої в житлах  

 

 

Пам’ятка 

 

 

Печі 

 

 

Вогнища 
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и
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о
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Н
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Дмитрівський 

комплекс 

 

- 

- 3 - 16 2 - - 

Верхньосалтівський 

комплекс 

1 1 2 - 12 1 4 - 

Селище Нетайлівка 6 - 1 -  1   

Селище П’ятницьке І 8     2   

Городище Чугуїв 1        

Новопокровське 

селище 

  1      

Селище Мохнач-П     2  1  

Городище Мохнач 1    14 5 5 1 

Селище Коробові 

Хутори 

1  1 1 4  2 1 

Селище Суха 

Гомільша 

2   1     

Селище в ур. Роганіна     2    

Селище Червоний 

Шлях 

1    2    

Ютанівський комплекс 1    8 1  1 

Селище Жовтневе 6 2 1      

Усього 28 3 9 2 60 13 14 3 
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Таблиця №8 

Елементи інтер’єру жител 

 

 

 

Пам’ятка 

 

Л
еж

а
н

к
и

 

 Н
іш

і 
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л
и
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о
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к
и
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і 

 

д
л

я
 

п
р
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Дмитрівський комплекс  3  2 8 
1 

Верхньосалтівський 

комплекс 
 2 2 3 8 

 

Селище Нетайлівка    2 4  

Селище П’ятницьке І   4 6 4  

Городище Чугуїв     1  

Новопокровське селище    1 1  

Селище Мохнач-П  1 1  1 
 

Городище Мохнач 2 6 12 9 13 
 

Селище Коробові 

Хутори 
1 4 4 1 3 

2 

Селище Суха Гомільша   1  1  

Селище в ур. Роганіна   1    

Селище Червоний Шлях       

Ютанівський комплекс  1 1 1 2 3 

Селище Жовтневе  1 1  2  

Усього 2 18 27 25 48 
6 
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Таблиця №9 

Ознаки відступу стін від котловану в житлах 
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Дмитрієвський комплекс 1 2 3 2 2  

Верхньосалтівський 

комплекс 

1 2 3 1 1  

Селище Нетайлівка   3     

Селище П’ятницьке І   2 1 1 1  

Городище Чугуїв       

Новопокровське селище        

Селище Мохнач-П 1 1   1  

Городище Мохнач  2 2 7 3 1 2 

Селище Коробові Хутори 4     1 

Селище Суха Гомільша   1     

Селище в ур. Роганіна      2  

Селище Червоний Шлях        

Ютанівський комплекс   1 1    

Селище Жовтневе 1 1     
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Таблиця №10 

 
Розподіл котлованів жител за ступенем заглибленості 

 

 

Пам’ятка 

 

 

Наземні 

 

 

Заглиблені 

 

 

Напівназемні 

 

Дмитрієвський комплекс 

(21) 

 17 4 

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

 19  

Селище Нетайлівка  9  

Селище П’ятницьке І  1 9  

Городище Чугуїв  2  

Новопокровське селище 1   

Селище Мохнач-П 1 2  

Городище Мохнач 1 22  

Селище Коробові Хутори  8  

Селище Суха Гомольша  3  

Селище в ур. Роганіна  2  

Селище Червоний Шлях  3  

Ютанівський комплекс  8  

Селище Жовтневе  9  

Всього 4 114 4 
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Таблиця №11 

Ремісничі споруди 

 

 

 

Пам’ятка 

 

 

М
е
т
а

л
у

р
г
ій

н
і 

м
а

й
ст

ер
н

і 

  

Г
о

н
ч

а
р

н
і 

м
а

й
ст

ер
н

і 

 

Дмитрівський комплекс  2 

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

  

Селище Нетайлівка   

Селище П’ятницьке І   

Городище Чугуїв   

Новопокровське селище   

Селище Мохнач-П   

Городище Мохнач  1 

Селище Коробові Хутори   

Селище Суха Гомільша   

Селище в ур. Роганіна   

Селище Червоний Шлях   

Ютанівський комплекс 1 2 

Селище Жовтневе   

Усього   
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Таблиця № 12 

Господарчі споруди на досліджуваних пам’ятках. 

 

Пам’ятка 

 

 

Хліви 

 

Літні 

кухні 

 

Для 

збереженн

я припасів 

 

Льохи 

 

Загального 

призначенн

я 

Дмитрівський  

комплекс 

- - 1 2 7 

Вовчанське городище - - - 4 6 

Верхньосалтівський  

комплекс 

1 - 1 - 5 

Селище Нетайлівка - - 1 - 3 

Селище П’ятницьке І 

(10) 

- 1 2 2 5 

Городище Чугуїв - - - - - 

Новопокровське 

селище (1) 

- - - - - 

Селище Мохнач-П - 3 - 1 8 

Городище Мохнач  2 1 3 1 4 

Селище Коробові 

Хутори (8) 

- 1 - 1 6 

Селище Суха Гомільша 

(7) 

- - - - - 

Селище в ур. Роганіна 

(2) 

- - - - - 

Селище Червоний 

Шлях (3) 

- - - - 1 

Ютанівський комплекс 

(8) 

- - - - 8 

Селище Жовтневе - - - - - 

Всього: 79 3 6 7 11 53 
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Таблиця №13 

Типи господарських ям на досліджуваних пам’ятках. 

 

Пам’ятка 

 

Для збереження 

припасів 

 

Льохи 

 

Загального 

призначення 

 

Дмитрівський комплекс 38 1 4 

Вовчанське городище   1 

Верхньосалтівський 

комплекс (20) 

9 7 34 

Селище Нетайлівка 2 - 10 

Селище П’ятницьке І 12 8 62 

Городище Чугуїв   11 

Новопокровське селище - - - 

Селище Мохнач-П - 2 21 

Городище Мохнач 23 13 80 

Селище Коробові Хутори - 2 15 

Селище Суха Гомільша 4 1 25 

Селище в ур. Роганіна - 1 8 

Селище Червоний Шлях - 1 3 

    

Ютанівський комплекс 1 - - 

Селище Жовтневе 7 - 3 

Усього: 409 96 36 277 
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Додаток Б. Ілюстрації 

 

Рис. 1. Схема розповсюдження лісостепових пам’яток салтівсько-маяцької 

культури з позначенням місць розташування городищ (за Г.Є. Свистуном, 

2011).  
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Рис. 2. Гнізда салтівських поселень на Сіверському Дінці 

І-Дмитрієвське; ІІ-Архангелське; ІІІ-Вовчанське; ІV-Графське; V-

Верхньосалтівське; VІ-Старосалтівське; VІІ-Хотомлянське; VІІІ-Мартовське; 

ІХ-Кочетокське; Х-Кабаново; ХІ-Мохначанське; ХІІ-Коробово; ХІІІ-

Гомільшанське. 1-кордон лісу й лісостепу; 2-городища; 3-селища; 4-

могильники з трупоспаленнями; 5-катакомбні могильники; 6-одиничні 

катакомбні поховання; 7-ямні могильники; 8-одиничні ямні поховання; 9-

«місцезнаходження» кераміки; 10-одиничні трупоспалення; 11-«Каганський 

перевоз» (за А.З. Вінніковим, С.О. Плетньовою, 1998).  
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Рис. 3. Гнізда салтівських поселень на р. Оскіл 

І-Єздочне; ІІ-Новооскольске; ІІІ-Піщанське; ІV-Афоньєвське; V-

Стовбищенськке; VІ-Ютанівське; VІІ-П’ятницьке; VІІІ-Поминовське; ІХ-

Кузнецовське; Х-Підгорівське; ХІ-Підлисенське. 1-кордон лісу й лісостепу; 2-

городища; 3-селища; 4-горни; 5-катакомбні могильники; 6-одиничні катакомбні 

поховання; 7-ямні могильники; 8-одиничні ямні поховання; 9-

«місцезнаходження» кераміки; 10-одиничні трупоспалення 

(за А.З. Вінніковим, С.О. Плетньовою, 1998).  
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Рис. 4. Карта-схема розміщення пам’яток із виявленими будівлями.  
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Рис. 5. Карта розташування салтівських городищ відносно виходів каміння 

(за Г.Є. Свистуном, 2017). 
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Рис. 6. Окуття заступів з салтівських пам’яток лісостепової течії Сіверського 

Дінця: 1-6 –  округлі; 7 – прямокутні (1-3 – Верхній Салтів; 4, 5 – Вовчанськ; 6 – 

Мохнач С; 7 – Мохнач-П): 8 – реконструкція заступу (за В.В. Колодою, 

С.А. Горбаненко, 2018).  
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Рис. 7.Знаряддя для земляних робіт та обробітку дерева: 1-10 – мотики з 

горизонтальною втулкою; 11-13 – струги; 14 – напилок; 15-16 – скобелі; 17-21 – 

свердла; 23-24 – долото (за В.В. Колодою, 2014; 2017). 
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Рис. 8. Салтівські господарські сокири: 1-5, 7,8 – вузьколезові; 6 – широколезові 

(1-6 – за В.В. Колодою, 2014, 2017; 7,8 – фото В.К. Міхеєва, 2005).  
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Рис. 9. Відбитки дощок та сліди роботи теслом-мотикою в межах котлованів 

будівель городища Мохнач: 1 – сліди роботи теслом-мотикою в горні гончарної 

майстерні; 2 – залишки стовпової опори в комплексі 20 розкопу 11; 3-4 – 

залишки дощок в комплексі 20 розкопу 11. 
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Рис. 10. Будівельна деревина. 

1 — Назви та форма матеріалу: а — повна колода; б — півколода; в — 

«третина»; г — «четвертина»; д — брус, одержаний від протісування колоди з 

двох боків; е — брус, одержаний від протісування колоди з чотирьох боків; є — 

пиляний брус; ж — спосіб виготовлення широких пластин з колод великого 

діаметра; з — спосіб виготовлення широких пластин з півколод. (за Радович, 

2012). 2 — способи з’єднання матеріалу стін: а,б —простий замок; в — 

риб’ячий хвіст. (за Гурков, 1988). 
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Рис. 11. Житла Дмитрівського городища (за С.О. Плетньовою, 1989). 
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Рис. 12. Житла 1, 2 Дмитрівского першого селища (за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення:1-гумусова на сіра земля різних відтінків; 2-глина; 3-

крейдяний щебень; 4-обпалена глина; 5-зола; 6-вугілля; 7-шар обпаленої 

деревини. 
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Рис. 13. Житла 3, 4 Дмитрівского першого селища (за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення:1-гумусова на сіра земля різних відтінків; 2-глина; 3-

крейдяний щебень; 4-обпалена глина; 5-вугілля; 6-шар обпаленої деревини; 7-

зола.  
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Рис. 14. Житла 5, 6 Дмитрієвского першого селища (за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення:1-каміння вогнища; 2-зола; 3-вугілля; 4-глина; 5-обпалена 

глина.  
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Рис. 15. Житла 7-10 та гончарна майстерня ІІ Дмитрівского першого селища 

(за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення: 1-гумусована сіра земля; 2-глина; 3-крейдяний щебень; 4-

обпалена глина; 5-зола; 6-вугілля; 7-шар обпаленої деревини. 
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Рис. 16. Круглопланові житла 11-14 Дмитрівського комплексу 

(за С.О. Плетньовою, 1989).  
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Рис. 17. Житла 15, 16 Дмитрівського першого селища 

(за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення: 1-обпалена глина 2-зола; 3-вугілля. 
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Рис. 18. Житло та господарська будівля з другого Дмитрівського селища: 1 – 

житло; 2 – господарська будівля; 3 – план розкопу на селищі 2 

(за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення: 1-гумусована сіра земля; 2-пісок; 3-вугілля; 4-зола; 5-глина. 
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Рис. 19. Житло 2, господарська будівля та яма для збереження припасів з 

Верхньосалтівського селища «Б»: 1 – план житла; 2 – план господарської 

споруди; 3 – розрізи будівель та господарської ями (за Б.А. Шрамко, 1962). 
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Рис. 20. Житла 3-5, Верхньосалтівського городища (за О.В. Іченською, 1980).  
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Рис. 21. Житла 6-10 та господарські споруди відкриті у центральній частині 

посаду городища Верхній Салтів (за А.Т. Сміленко, 1971).  
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Рис. 22. Житла 11, 12 Верхньосалтівського комплексу 

(1 – за А.Т. Сміленко,1971; 2 – за В.В. Колодою, 2000). 
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Рис. 23. Житла 13, 14 Верхньосалтівського комплексу 

(за В.В. Колодою, 2000). 

Умовні позначення: 1 – край розкопу. 
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Рис. 24 Житла 15-17 Верхньосалтівського комплексу (за В.В. Колодою, 2000). 
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Рис. 25. Житла 18, 19 Верхньосалтівського комплексу 

(за Н.В. Черніговою, 1999, 2000). 
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Рис. 26. Розвали каміння від «кам’яних» будівель в площі цитаделі 

Верхньосалтівського городища 

(1 – за О.В. Іченською, 1980; 2 – за В.В. Колодою, 2000).  
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Рис. 27. Житла 1-4 Нетайлівського селища (1,2 – за А.М. Шовкопляс 1960-1961; 

3,4 – реконструкція креслень на підставі польової документації). 
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Рис. 28. Житла 5-8 Нетайлівського селища (1-2 – реконструкція креслень на 

підставі польової документації; 3 – житло 7 (за В.В. Колодою та ін, 2004; 4 – 

житло 8 (за В.С. Аксеновим, 2005).  
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Рис. 29. Житла 1-4 селища П’ятницьке-І 

(1 – план розкопу 2 та профіль житла 1 за Б.А. Шрамко, 1983; 

2-4 – за А.В. Кригановим, 1988, 1990). 
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Рис. 30. Житла 5-7 селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 31. Житла 8-10 селища П’ятницьке-І.  



274 

 

 
 

Рис. 32. Житла 7, 8 селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 33. Житла Чугуївського городища та Новопокровського селища 

(1-2 житла Чугуївського городища – за Г.Є. Свистуном, 2009; 3-житло 

Новопокровського селища – за Ю.В. Кухаренком, 1952). 
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Рис. 34  Круглопланові житла городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, 2001; 2010; 2016). 
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Рис. 35. Житла 2, 4, 6, 8 городища Мохнач (за В.В. Колодою, 2002; 2003; 2010)  
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Рис. 36. Житла 7, 9 городища Мохнач 

(за В.В Колодою, В.І. Квітковським, 2007). 
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Рис. 37. Житла 10-12 городища Мохнач (за В.В. Колодою, 2008).  
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Рис. 38. Житла 14, 15 городища Мохнач: 1-житло 14; 2-житло 15; 3-фото 

поховання в житлі 15 (за В.В. Колодою, 2010). 
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Рис. 39. Житла 16, 17 городища Мохнач (за В.В. Колодою, 2012). 
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Рис. 40. Житла 18-20 городища Мохнач (за В.В. Колодою, 2014). 
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Рис. 41. Житла 21-23 городища Мохнач (за В.В. Колодою, 2015).  
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Рис. 42. Фото жител 9, 14 городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, В.І. Квітковським, 2007; В.В. Колодою 2010).  
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Рис. 43. Житла 13, 15 городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, 2010).  
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Рис. 44. Житла селища Мохнач-П (за В.В. Колодою, 2009; 2014). 
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Рис. 45. Житла 1-4 селища Коробові Хутори (1,2 – за В.В. Колодою та ін.., 2004; 

3 – за В.В. Колодою, Г.Є. Свистуном 2005; 4 – за В.В. Колодою, 2006).  



288 

 

 
 

Рис. 46. Житла 5-8 селища Коробові Хутори (1 – за В.В. Колодою, 2006; 6-8 – за 

В.В. Колодою, В.І. Квітковським 2007).  
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Рис. 47. Житла 4, 8 селища Коробові Хутори (1 – за В.В. Колодою, 

Г.Є. Свистуном, 2005; 2 – за В.В, Колодою, В.І. Квітковським, 2007).  
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Рис. 48. Житла селища Суха Гомільша: 1 – житло 2 із перетином печі; 2 – житло 

1; 3 – піч житла 1 (за В.К. Михеєвим, 1969; 1978). 
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Рис. 49. Житла із паралельними стінами (1 – за В.В. Колодою, 1989; 2 – за 

В.В. Колодою, 1990; 3 – за В.К. Михеєвим, 1980). 
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Рис. 50. Будівлі селища Червоний Шлях (за Ю.В. Буйновим, 1988). 
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Рис. 51. Будівлі Ютанівського поселення (за Г.Є. Афанасьєвим, 1987). 
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Рис. 52. Будівлі Ютанівського поселення (за Г.Є. Афанасьєвим, 1987). 
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Рис. 53. Житла селища Ютанівка-2 

(за А.В. Степовим, В.І. Гребенюковою, 2017).  
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Рис. 54. Будівлі поселення Жовтневе (за О.В. Пархоменко, 1985).  
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Рис. 55. Схема принципу розміщення конструктивних елементів в котлованах 

жител, в залежності від конструкції стін. 
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Рис. 56. Типи вогнищ в салтівських житлах лісостепового басейну Сіверського 

Дінця. 
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Рис. 57. Вогнища в житлах:1 – житло 15 городища Мохннач; 2 – житло 10 

селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 58. Типи печей в житлах лісостепового басейну Сіверського Дінця. 
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Рис. 59. Печі різних типів в житлах: 1-3 – кам’янки; 4 – комбінована. 
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Рис. 60. Залишки пічного склепіння-зерносушарки з поселення П’ятницьке-І. 
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Рис. 61. Посуд знайдений в житлах: 1-4 – селище П’ятницьке-І; 5-9 – городище 

Мохнач.  
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Рис. 62. Варіант реконструкції юрти з городища Маяки 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 63. Варіант реконструкції «житла гончарів» з Саркелу 

(за С.О. Плетньовою, 1999).  
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Рис. 64. Варіант реконструкції турлучного будинку з Саркелу 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 65. Варіант реконструкції юртоподібних малих жител 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 66. Варіант реконструкції юрто подібного житла з прибудовою 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 67. Варіант реконструкції підквадратної юрто подібної споруди 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 68. Варіант реконструкції наземних споруд Карнаухівського послення 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 69. Варіанти реконструкції круглих юртоподібних жител 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 70. Варіанти реконструкції житла-напівземлянки та загону для худоби 

(за С.О. Плетньовою, 1999). 
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Рис. 71. Варіант реконструкції житла 2 городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, 2003). 
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Рис. 72. Реконструкції будівель Маяцького селища в археологічному парку 

музея-заповідника «Дивногір’я» (Воронезька область РФ).  
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Рис. 73. Схема кріплення дощок до стовпів-опор в каркасно-стовпових стінах та 

устрій двосхилої землянки (2 – за Е.С. Колибєрновим, 1989).  



316 

 

 
 

Рис. 74. Варіант реконструкції внутрішнього та зовнішнього вигляду житла 

Новотроїцького городища (за І.І. Ляпушкіним, 1958). 
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Рис. 75. Варіант реконструкції житла 1 селища Коробові Хутори. 
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Рис. 76. Варіанти реконструкції «напівземлянкових» слов’янських жител 

(за П.О. Раппопортом, 1975). 
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Рис. 77. Цвяшки та елементи скриньки знайдені на салтівських поселеннях 

лісостепового регіону Сіверського Дінця (1-7 – цвяшки; 8-12 – залізні частини 

скриньки; 13 – реконструкція скриньки (за В.В. Колодою, 2009).  
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Рис. 78. Варіанти реконструкції жител зі стінами розміщеними за межами 

котлованів (1 – реконструкція землянки за Г.В. Борисевичем; 2 – Донецьке 

житло «Г» за О.Г. Дяченко, 1991).  
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Рис. 79. Види віконних прорізів. 

  



322 

 

 
Рис. 80. Устрій даху «на сохах» (за І.І. Ляпушкіним, 1958). 
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Рис. 81. Конструктивні типи перекриття  
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Рис. 82. Знахідки в житлі 8 селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 83. Металургійна майстерня (за А.З. Вінніковим, А.В. Степовим, 2012). 
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Рис. 84. Гончарні майстерні Ютанівського комплексу 

(за А.Г. Николаєнко, 2001).  
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Рис. 85. Гончарна майстерня ІІ Дмитрієвського комплексу 

(за С. О. Плетньовою, 1989). 
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Рис. 86. Гончарна майстерня з горном на городищі Мохнач 

(за В.В. Колодою, 2010). 
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Рис. 87. Фото гончарної майстерні з горном на городищі Мохнач 

(за В.В. Колодою, 2010).  
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Рис. 88. «Гончарна майстерня ІІІ» Дмитрієвського комплексу 

(за С. О. Плетньовою, 1989). 
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Рис. 89. Хлів з Верхньосалтівського комплексу 

(за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018). 
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Рис. 90. Хліви з городища Мохнач (за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018). 
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Рис. 91. Залишки наземних літніх кухонь: 1 – городище Мохнач 

(за В.В. Колодою, 2008); 2 – селище П’ятницьке-І.  
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Рис. 92. Залишки заглиблених літніх кухонь: 1-3 – селище Мохнач-П (за 

В.В. Колодою, 2009); 4 – селище Коробові Хутори (за В.В. Колодою, 

В.І. Квітковським, 2007). 
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Рис. 93. Споруди для зберігання припасів городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018). 
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Рис. 94. Будівля для зберігання припасів городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018). 
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Рис. 95. Господарські споруди на городищі Мохнач  

(за В.В. Колодою, 2008).  
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Рис. 96. Господарські споруди селища П’ятницьке-І. 

  



339 

 

 
 

Рис. 97. Льохи селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 98. Льохи Дмитрівського комплексу (за С.О. Плетньовою, 1989). 
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Рис. 99. Господарська споруда загального призначення з городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018).  
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Рис. 100. Господарські споруди загального призначення з городища Мохнач 

(за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018).  
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Рис. 101. «Коптильня» з Дмитрівського комплексу (за С.О. Плетньовою, 1989). 
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Рис. 102. Споруди загального призначення селища Коробові Хутори 

(за В.В. Колодою, В.І. Квітковським, 2007).  
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Рис. 103. Споруди загального призначення Нетайлівського селища (1-2 – за 

А.М. Шовкопляс, 1960-1961; 3 – за В.К. Михеєвим, 2003). 
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Рис. 104. Господарські споруди Вовчанського городища 

(за В.В. Колодою, 1995). 
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Рис. 105. Ями для збереження припасів з городища Мохнач (за В.В. Колодою, 

С.А. Горбаненком, 2018). 
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Рис. 106. Ями для збереження припасів селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 107. Ями-льохи з городища Мохнач та селища П’ятницьке-І (4) 

(за В.В. Колодою, С.А. Горбаненком, 2018). 
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Рис. 108. Ями-льохи: 1 – городище Мохнач (за В.В. Колодою, 2006); 2 – селище 

П’ятницьке-І.  
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Рис. 109. Ями загального призначення селища П’ятницьке-І. 
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Рис. 110. Господарські ями Дмитрієвського комплексу 

(за С.О. Плетньовою, 1989). 

Умовні позначення: 1 – сіра гумусована земля; 2 – глина; 3 – крейда; 4 – вугілля 


