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Б ільше ста десяти років лісостепові го-
родища салтово-маяцької культури 
(Рис. 1, 2) привертають до себе увагу 

дослідників. Зокрема, у полі зору археоло-
гів були і залишаються їх оборонні споруди, 
що виділяються своєю нетиповою для схід-
ноєвропейського лісостепу архітектурою. 
Остання має явне не місцеве походження. 
Першим звернув на це увагу В.А. Бабенко, 
який ще на початку XX століття розкопав 
перші катакомбні поховання в с. Верхньо-
Салтів на Харківщині і провів огляд Верхне-
салтівського городища. Він висловив думку, 
згідно якої фортифікація пам’ятки мала ві-
зантійське походження [1, с. 469, 470].

Характеризуючи салтово-маяцькі укрі-
плення, дослідники часів Російської імперії 
оперували трьома пам'ятками – Верхньосал-
тівським, Маяцьким (Дівногорським) і Вол-
чанським городищами [1, с. 469, 470; 2, с. 113]. 
В 1921 р. С.Н. Замятнін ввів до наукового обі-
гу ще два городища – Верхньоольшанське і 
Алєксєєвське [3]. Та належність їх до салтово-
маяцької культури не була остаточно дове-
дена. Тому М.І. Артамонов не розглядав їх в 
одній із перших своїх праць, що була присвя-
чена порівняльному аналізу городищ лісо-
степової зони [4]. Пізніше завдяки досліджен-
ням І.І. Ляпушкіна до кола пам’яток салтово-
маяцької культури увійшли такі городища 
як Дмитрівське (Добринське), Архангельське 
(Нєжегольське), Мохначанське, Сухогоміль-
шанське та Кабаново (Есхарівське) [5, с. 149, 
150]. Вказаний автор не був першовідкрива-
чем вищезазначених пам’яток, але належ-
ність їх до кола салтівських старожитностей 
була доведена саме ним. Слід зазначити, що 
культурну приналежність Сухогомільшан-
ського та Кабанового городищ дослідник за-
лишав ще під питанням.

Подальше збільшення кількості пам’яток 
зазначеного кола відбулося після досліджень 

Б.А. Шрамко. Ним були відкриті городища 
Вербовське та Большоє [6; 7].

С.А. Плетньова доповнила список салтів-
ських лісостепових городищ ще на декілька 
одиниць. До них вона віднесла Ютанівське, 
Підлисенки, Костомарівське та Карабут. Од-
ночасно нею було виключене з кола салтів-
ських Алєксєєвське та поставлена під сум-
нів салтівська приналежність Верхньооль-
шанського городищ [8, с. 191-195]. Пізніше 
дослідниця відмовилась від своїх поглядів 
стосовно Алєксєєвського та Верхньоольшан-
ського городищ і знов їх зарахувала до кола 
салтівських старожитностей [9, с. 38, 40].

І.І. Ляпушкіну належить перша спроба 
типологічного відбору салтівських городищ, 
який долучив до нього не тільки пам’ятки, 
розташовані в верхів’ях Сіверського Дінця 
та Дону, але й ті, які локалізувалися в ниж-
ній течії останнього, тобто дослідник не вба-
чав корінної відмінності між степовими та 
лісостеповими фортифікаціями. Він лише 
відмітив кількісну перевагу мурованих фор-
тифікацій для верхів’їв течій річок Сівер-
ського Дінця та Дону. В цілому салтівські го-
родища І.І. Ляпушкін поділяє на два типи: 
перший – зі стінами з каменю або саману; 
другий – з земляними валами. Відносно 
пам’яток першого типу відмічаються їх ха-
рактерні риси: розташування на мисах висо-
ких корінних берегів річок, круті схили яких 
є добрим природним захистом. По периме-
тру таких городищ проходили міцні стіни, 
а зі сторони поля до стін з зовнішнього боку 
примикав рів. В плані вони переважно мали 
форму трапеції, що було, за припущенням 
І.І. Ляпушкіна, обумовлено конфігурацією 
мису. Розміри таких укріплень в середньо-
му складали 150×150 м. На думку автора 
типологічного відбору, така одноманітність 
характеру укріплень є результатом встанов-
леного будівельного прийому, що склався в 
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процесі багатого досвіду. На підтвердження 
своїх спостережень І.І. Ляпушкін приводить 
приклади Мохначанського та Дмитрівсько-
го городищ, які наочно показують висунуті 
ним типологічні ознаки. Обидві зазначені 
пам’ятки були побудовані на залишках скіф-
ських городищ. До того ж, якщо старі лінії 
оборони не влаштовували за своєю конфі-
гурацією, салтівці будували поряд свої обо-
ронні споруди. В цьому він вбачав аналогії з 
укріпленнями ранніх слов’ян VIII-X стст. Як 
правило, салтівські городища першого типу 
мали неукріплене селище, що в декілька ра-
зів перевищували за площею укріплену ді-
лянку. Таке поселення прилягало до оборон-
них споруд або було від нього на невеликій 
відстані, зважаючи на відсутність зручного 
майданчика у безпосередній близькості. На 
деяких з таких селищ І.І. Ляпушкін відмічає 
наявність зольників.

Другий тип городищ, за І.І. Ляпушкіним, 
суттєво відрізняється від першого зовні: як 
за місцеположенням і розмірами, так і за 
характером оборонних споруд. Укріплення 
цього типу розміщені на широких плато 
надзаплавних терас, що примикали безпо-
середньо до русел річок. Залишки їх оборон-
них споруд являють собою невеликі земляні 
вали та рови. Лінії оборони розміщені лише 
з напільного боку. Хоча їх загальна довжина 
значно перевищувала периметр замкнених 
захисних споруд городищ першого типу. 
Загальна захищена площа городищ друго-
го типу сягала 15-20 га. Поряд з їх укріплен-
нями розташовувались відкриті поселення, 
розміри яких також перевищували площу 
городища. В той же час І.І. Ляпушкін відмі-
чає, що кількість таких пам’яток невелика і 
автору типології було відомо лише дві: біля 
хутора Срєднєго і Карнаухова. Дослідник 
вважав, що до цієї групи пам’яток можна 
також було б віднести і укріплене поселен-
ня біля ст. Каменської (Ригінське городище), 
що на Сіверському Дінці, але яке, нажаль, не 
збереглося.

Фортеці Саркел І.І. Ляпушкін відводив 
дещо відособлене місце, відмітивши близь-
кість її характеристик першому типу розро-
бленої ним типології [10, с. 91-95].

С.А. Плетньова зробила свою спробу ти-
пологічної градації групи салтівських лісосте-
пових городищ, розташованих в Сіверсько-
донецькому мікрорегіоні: Дмитрівського, 

Архангельського, Волчанського, Верхньосал-
тівського, Кабанового, Мохначанського, Ко-
ропові Хутори та Сухогомільшанського. Вона 
відмітила той факт, що переважна більшість 
з них споруджена на залишках скіфських го-
родищ, які розташовувались на високих важ-
кодоступних мисах, а в подальшому на тих з 
них, що були згадані в КБЧ, міститься також 
і культурний шар XVII-XVIII стст. Салтівські 
городища С.А. Плетньова розділяє на два 
види за ступенем їх захищеності та за харак-
тером використання: перший вид – з одним 
або двома рядами кам’яних укріплень і валів 
та культурним шаром; другий вид – з трьома 
або більшою кількістю рядів укріплень і май-
же повною відсутністю культурного шару. 
До першого виду були віднесені Дмитрів-
ське, Верхньосалтівське, Кабаново, Коропові 
Хутори і Сухогомільшанське 1 (С.А. Плетньо-
ва вбачала в Сухогомільшанському археоло-
гічному комплексі два окремих городища, 
розташованих на сусідніх мисах: саме горо-
дище значилось як Гомольша 2, а територія 
селища – як Гомольша 1). До другого виду 
були зараховані Нєжегольське, Волчанське, 
Мохначанське та Сухогомільшанське 2 [11,  
с. 7-11].

Подальша трансформація поглядів 
С.А. Плетньової на фортифікацію салтів-
ських лісостепових городищ полягала в на-
маганні показати особливості оборонних 
споруд пам’яток через призму розвитку 
суспільного ладу салтівців. Даному аспекту 
була присвячена монографія дослідниці, 
сама назва якої відображувала загальну кон-
цепцію: «От кочевий к городам». В зв’язку з 
цим С.А. Плетньова розглядає відомі їй го-
родища всієї території Хазарського кагана-
ту без врахування територіальних та інших 
особливостей пам’яток, тим самим підкрес-
люючи загальнодержавний характер салтів-
ської культури. А безпосередньо фортифі-
кація, зокрема, її будівельні особливості, на 
думку С.А. Плетньової відображала загаль-
нодержавні, соціальні процеси феодалізації 
суспільства Хазарського каганату. Це вира-
зилось в новій типології, що поділяла всі го-
родища зазначеного державного утворення 
на три види: перший – поселення з земляни-
ми укріпленнями, другий – кам’яні замки та 
третій – міста [8, с. 22-50]. 

До першого типу дослідниця віднесла 
шість городищ (біля хуторів Срєднєго і Кар-
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наухово, на р. Котлубанній, у м. Каменськ-
Шахтинський на р. Сіверський Донець та 
біля с. Костомарово на верхньому Дону), 
серед яких на території лісостепу було роз-
ташоване лише одне – Костомарівське. Ха-
рактерними рисами даної групи пам’яток, 
за визначенням С.А. Плетньової, були: ми-
сове розташування; наявність земляного 
валу та рову, якими  була огороджена час-
тина поселення; явна осілість населення, сві-
доцтвом якого були, перш за все, знахідки 
кісток свині, серпів і жорен; великий розмір 
поселень і насичений знахідками культур-
ний шар. Сам факт появи пам’яток першо-
го виду С.А. Плетньова вбачала в процесах 
феодалізації суспільства Хазарського кага-
нату. Наголошуючи, що всі шість городищ 
з земляними укріпленнями не були при-
кордонними фортецями, а поряд з городи-
щем у всіх випадках були розміщені селища 
з однаковим за своїми характеристиками 
культурним шаром, порівняно з територі-
єю, захищеною оборонними спорудами, і 
що, в свою чергу, свідчило про однакову за-
селеність двох частин поселення (укріпле-
ної і неукріпленої), автор концепції робить 
висновок, що будівельники укріплень не 
ставили за мету захистити всіх мешканців 
поселення, тобто самі фортеці охороняли 
не від зовнішніх ворогів. А, отже, такі горо-
дища є замками феодалів, що призначалися 
для захисту лише частини населення – аїлу, 
пов’язаного в єдине ціле вже не родовими, а 
феодальними зв’язками. С.А. Плетньова ви-
значає їх терміном «феодальні кочівницькі 
замки», що «…могли виникнути в середови-
щі кочовиків, які осідали на землю, оскіль-
ки тільки у кочовиків в процесі феодаліза-
ції з’являлись крупні на початку випасно-
кочові, а потім землеробсько-скотарські 
колективи, об’єднані багатієм-феодалом». В 
той же час дослідниця наголошує, що вели-
кий замок, укріплений земляними валами, 
є перехідною формою від кочовища до зви-
чайного невеликого замку, але це не озна-
чає, що земляні замки більш давні відносно 
кам’яних. Матеріал оборонних споруд та їх 
розмір лише свідчать, перш за все, про сту-
пінь соціального розвитку: великі поселення 
з земляними укріпленнями – менш розви-
нута форма; невеликі поселення з міцними 
кам’яними укріпленнями – більш розвинута 
форма [8, с. 24].

До другого виду (кам’яні замки) 
С.А. Плетньова віднесла 12 городищ – за 
словами дослідниці «розвалин величавих 
і грізних цитаделей» [8, с. 25-32]. До їх осо-
бливостей дослідниця віднесла розміщення 
на високих, крутосхильних, важкодоступних 
крейдяних або лесових мисах, що розташо-
вані на великих ріках – Дону, Сіверському 
Дінці та Осколі, а також наявність кам’яних 
оборонних споруд (валів або стін). Безпосе-
редньо до городищ другого виду були від-
несені Нєжегольське, Верхньосалтівське, Ка-
баново, Мохначанське, Сухогомільшанське, 
Дмитрівське, Волчанське, Коропові Хутори 
в долині р. Сіверський Донець, городище 
біля с. Подлисєнкі на р. Оскол та Маяцьке, 
Карабут і Правобережне Цимлянське на 
Дону. Всі ці пам’ятки, не дивлячись на їх 
територіальну віддаленість одна від одної, 
представляють одну групу. Слід відмітити, 
що в цю групу, виділену С.А. Плетньовою, 
потрапили, за винятком Правобережного 
Цимлянського городища, лише лісостепові 
пам’ятки. 

Автор типологічного відбору розділяє 
другий вид (кам’яні замки) на два типи. До 
першого типу другої групи С.А. Плетньова 
віднесла городища Дмитрівське і Коропо-
ві Хутори. Їх характерними ознаками були 
спорудження на залишках скіфських обо-
ронних споруд з обпаленими валами, одно-
рядність оборони, можлива наявність допо-
міжної земляної лінії, близької за ознаками 
укріпленням першого виду, та наявність ве-
ликих відкритих поселень в безпосередній 
близькості від цитаделі.

До другого типу другого виду С.А. Плет-
ньовою були віднесені п’ять городищ: Ар-
хангельське, Мохначанське, Сухогоміль-
шанське в долині р. Сіверський Донець, 
Подлисєнкі на р. Оскол та Карабут на р. 
Дон. Характерні ознаки вищеозначених 
пам’яток, як можна зрозуміти з наведених 
дослідницею описів городищ, є багаторяд-
ність кам’яних ліній оборони (дві або біль-
ше), наявність кам’яних укріплень по пери-
метру, розділеність цитаделі поперечним 
валом, а також наявність в системі оборони 
ескарпування мисового майданчика, відмі-
чене С.А. Плетньовою лише для городища 
Карабут. Також біля таких укріплень не є 
обов’язковим розташування відкритого по-
селення. 
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В той же час автор типологічного відбору 
відмічає, що внаслідок поганої збереженості 
Кабанового та Верхньосалтівського городищ 
останні не можуть бути впевнено класифіко-
вані, але, скоріш за все, повинні бути відне-
сені до першого типу.

С.А. Плетньова окремо виділяє Ютанов-
ське городище на р. Оскіл, яке, на її дум-
ку, виділялося надзвичайністю укріплень. 
Пам’ятка, розташована на високому крутос-
хилому корінному мисі правого крейдяного 
берега, що в плані являв собою неправиль-
ний чотирикутник з підвищенням по цен-
тру. Ніяких оборонних споруд по периметру 
дослідниця не відмічає за винятком західно-
го схилу (яру), який був ескарпований. В той 
же час з напільного боку городище укріплене 
п’ятьома міцними лініями оборони з валів, 
насипаних з щебеню. Між валами проходи-
ли рови. За думкою С.А. Плетньової, лише 
Архангельське городище можна порівняти з 
Ютановським. Всі інші салтівські укріплення, 
на думку дослідниці, не мали таких «гранді-
озних» оборонних споруд [8, с. 32].

Окрім цього, С.А. Плетньова вбачає де-
яку спорідненість з салтівськими укріплен-
нями слов’янського городища Сторожевоє, 
розташованого на р. Дон, вище впадіння в 
нього р. Тіхая Сосна [8, с. 32, 33].

С.А. Плетньова, підсумовуючи загальні 
спостереження щодо салтівських городищ, 
відмічає найбільш стійкі ознаки кам’яних 
городищ: мисове розташування та розміри. 
Всі інші риси, не враховуючи тих, що дозво-
лили їй розподілити пам’ятки по видам та 
типам, притаманні всім городищам. Також 
дослідниця відмічає майже на всіх укріпле-
них пам’ятках (незважаючи на те чи були 
вони розташовані на залишках городищ 
раннього залізного віку, чи не були) наяв-
ність скіфського «впливу», що, на її думку, 
виразилося в ескарпуванні схилів, наявності 
декількох ліній оборони, ворітного отвору, 
спорудженні укріплень по периметру.

В той же час витоки конструктивних осо-
бливостей салтівських оборонних споруд 
С.А. Плетньова вбачає в Закавказзі, Криму 
та Візантії, а в самому способі двохпанцир-
ної кладки – в будівельних традиціях, виро-
блених ще за римських часів.

Відокремлені поперечними валами-
перегородками частини цитаделі, на думку 
С.А. Плетньової, являли собою святилища, 

що свідчило про концентрацію феодалом 
духовних і світських функцій. Наслідком 
розвитку феодалізму в салтівському сус-
пільстві (відділення функцій князя і жерця) 
було створення відділеного від замку фео-
дала укріпленого святилища, яким, на дум-
ку дослідниці, було Волчанське городище 
[8, с. 34].

Третій вид городищ, за принципами 
типологічного відбору С.А. Плетньової, 
являли собою міста. До першого типу до-
слідниця відносить такі з них, що виросли 
з феодальних садиб: Саркел, Ітіль, Семен-
дер, а також Семикаракорське. До другого 
типу були віднесені міста Боспору і Криму, 
що були відстроєні в кінці VIII ст. в умовах 
бурного економічного розвитку після розо-
рення гунами. Серед останніх, за тверджен-
ням С.А. Плетньової, можна назвати такі як 
Фанагорію, Херсон, Таматарху (Самкерц), 
Керч. В цих містах перебували хозарські на-
місники – тудуни [8, с. 44-49].

В більш пізніх своїх роботах С.А. Плет-
ньова з огляду на постійне поповнення архе-
ологічних даних щодо салтівських городищ 
в деякій мірі трансформує свої погляди на 
них, але в цілому зазначає, що залишають-
ся в силі її спостереження, зроблені раніше 
щодо характеру білокам’яних стін фортець 
для лісостепового варіанту і земляних валів 
для степового [8, с. 22-24]. Хоча в той же час 
дослідниця визнає той факт, що в обох ва-
ріантах салтівської культури відомі обидва 
типи оборонних споруд, а також нерідкі 
укріплення з сирцевими стінами. Останні 
С.А. Плетньова вважає визначальною ри-
сою виділеного нею ж дагестанського варі-
анту культури, де сирцеві стіни часто по-
єднували з кам’яними [9, с. 22]. Слід зазна-
чити, що залишається не зовсім зрозумілим 
– в чому саме зберігають свою актуальність 
спостереження С.А. Плетньової, висловлені 
дослідницею раніше, в 1967 р., бо в зазначе-
них випадках не йшла мова про регіональні 
особливості, а тим більше ті, які пов’язані з 
тією чи іншою етнокультурною традицією 
(такі визначення зроблені пізніше: лісосте-
пові білокам’яні фортеці – аланський варі-
ант [9, с. 27]), а лише наголошувалось на со-
ціальному статусі городищ як факторі того 
чи іншого ступеня феодалізації салтівського 
суспільства – кочовиків, що знаходились на 
різних стадіях осілості.
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Щодо витоків архітектурних традицій 
сирцевої будівельної техніки С.А. Плетньова 
зауважує, що вона розповсюдилась в приазов-
ському і донських варіантах, але не стала там 
визначальною ознакою. На безфундамент-
ну техніку кладки стін як антисейсмічний 
прийом, що набув розповсюдження на всій 
території Хазарського каганату, С.А. Плет-
ньова вказує як на показник, який свідчить 
про розповсюдження будівельних традицій 
з гірських і передгірських районів, де він був 
необхідний –  Дагестану і Криму [9, с. 22].

Відносно городищ, розташованих в ба-
сейні Тіхої Сосни, С.А. Плетньова, зокрема, 
зазначає наявність в даному мікрорегіоні 
прямокутних в плані городищ, розташова-
них на великих селищах. Їх оборонні спору-
ди були зведені, окрім крейдяних каменів, за 
допомогою сирцевої цегли. Розповсюджен-
ня цієї будівельної традиції (використання 
сирцевої цегли), витоки якої, як вже зазна-
чалося, С.А. Плетньова виводить з території 
степового Дагестану, пов’язане з просуван-
ням хазарського володарювання, а разом з 
ним і будівельників, в лісостеповий регіон. 
Дослідницею робиться припущення, що 
вони могли споруджуватись за ініціативою 
та наказом хазарської влади. Окрім того, 
вона не згодна з думкою Г.Є. Афанасьєва, 
згідно якої городища вздовж русла Тіхої Со-
сни були прикордонними фортецями і від-
стоює точку зору про різноманітні функції 
даних пам’яток – від караванних стоянок на 
торгівельному шляху до пунктів для збірни-
ків данини з сусідніх слов’янських племен [9, 
с. 34-41; 12, с. 53-56].

В своїх останніх роботах С.А. Плетньова 
виділяла безпосередньо серед лісостепових 
пам’яток вірогідну пам’ятку типу міста. Таку 
роль вона відводила Верхньосалтівському 
городищу [13, с. 118, 119].

Необхідно також відмітити важливий 
внесок в дослідження пам’яток салтово-
маяцької культури, який зробив краєзна-
вець з смт Волоконівка, що на Бєлгородщи-
ні, А.Г. Ніколаєнко. Зокрема, серед значної 
кількості археологічних об’єктів середньо-
віччя він відкрив та етнічно визначив такі го-
родища як Афоніївське та Красноє [14].

Після досліджень, що були проведені 
Оскольською експедицією в 1981-1985 рр., 
московським археологом Г.Є. Афанасьєвим 
було відкрито два городища салтівської 

культури – Павловське та Колтуновське, а та-
кож з’явилися підстави віднести до салтово-
маяцької культури городища Поминовське, 
Мухоудьоровське та «повернути» до кола 
салтівських пам’яток Алєксєєвське та Верх-
ньоольшанське [15, 16, с. 88]. 

Підсумки подальшого уточнення кіль-
кості лісостепових салтівських городищ  
Г.Є. Афанасьєв виклав в своїй монографії 
«Население лесостепной зоны бассейна 
Среднего Дона в VIII-X вв.» [16, с. 88-142]. В 
цій роботі, окрім іншого, значний розділ 
присвячений питанням організації оборони 
салтівських земель та архітектурі фортифі-
кацій лісостепових городищ. Дослідником 
були розглянуті лише ті городища, які, на 
його думку, не залишали сумнівів щодо їх 
приналежності до салтово-маяцької куль-
тури. Таким чином, з 23 пам’яток, що були 
введені до наукового обігу за весь час ви-
вчення питання, він залишає поза сумніва-
ми 20 (були виключені городища Кабаново, 
Вербовське та Костомарово) [16, с. 88, 89]. 
Беручи за взірець принципи класифікації 
руських городищ, що викладені в працях 
П.О. Раппопорта [17-19], Г.Є. Афанасьєв 
створює класифікацію салтівських горо-
дищ лісостепової зони. Дослідник поділив 
їх на 4 типи згідно планової структури обо-
ронних споруд у порядку їх ускладнення, 
а також будівельним матеріалам і прийо-
мам, що застосовувались під час їх будівни-
цтва [16, с. 89-142].

До першого типу відносяться городища, 
що розташовані на зручних мисах корінних 
берегів річок. Їх оборонні споруди були по-
будовані в більш давній час і населенням 
салтово-маяцької культури не використову-
вались. До даного типу були віднесені горо-
дища Архангельське, Большоє Городище, 
Афоніївське та Подлисенки. З цього логіч-
но витікає, на нашу думку, що вище пере-
лічені пам’ятки, які не можна пов’язувати з 
будівельною технікою салтівців, не слід від-
носити до кола фортифікаційних пунктів 
салтово-маяцької культури.

Городища другого типу відображують 
систему фортифікації VIII-Х стст. н.е. Вони 
розташовані на вузьких мисах корінних бе-
регів і мають вали чи рови лише зі сторони 
поля. До цього типу віднесено  городища 
Ютанівське, Поминово, Павловське та Кара-
бут.
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Третій тип представлений городищами, 
які також розташовані на мисах корінних 
берегів річок, але мають рови та вали по 
всьому периметру укріпленого майданчику. 
На цих городищах фортифікаційна архітек-
тура відображена двома історичними епо-
хами – раннім залізним віком і VIII-Х стст. 
н.е. Це наступні городища: Мохначанське, 
Коропові Хутори, Сухогомільшанське, Вол-
чанське та Дмитрівське.

Найбільш досконалі фортифікаційні 
споруди, за класифікацією Г.Є. Афанасье-
ва, містять в собі городища четвертого типу. 
Вони докорінно відрізняються від системи 
оборони городищ попередніх типів чіткою 
геометричною формою укріплень, будівель-
ними прийомами і використаним матері-
алом. Під час планування городищ цього 
типу рельєфу місцевості приділялося друго-
рядне значення. У залежності від своїх якос-
тей він лише прикривав підступи до даних 
фортець. До даного типу Г.Є. Афанасьєв від-
ніс городища Верхньосалтівське, Красноє, 
Алєксєєвське, Колтуновське, Мухоудьоров-
ське, Верхньоольшанське та Маяцьке.

З часом у світлі нових даних типологія 
Г.Є. Афанасьєва, яка протягом близько чвер-
ті століття відіграє важливу роль для визна-
чення характеристик салтівських городищ, 
все більше не задовольняє дослідників, вияв-
ляється все більше її недоліків: стають більш 
«розмитими» принципові ознаки окремих 
типів [20], спірною є найбільша доскона-
лість городищ четвертого типу порівняно 
з іншими та й сам поділ на типи за прин-
ципом планування і, відповідно, пов’язаної 
з цим градації досконалості укріплень, не 
може бути єдино правильним. Як зазна-
чив М.П. Кучера, «не можна розподіляти 
городища на типи за їх формою. Остання 
залежить від топографічного і суспільно-
історичного факторів і в класифікаційній 
схемі городищ вона повинна займати місце 
похідної функції. Форма набувала певного 
історичного змісту лише після з’ясування 
топографічної локалізації городищ. Її слід 
розглядати як атрибут, конкретизуючи де-
таль кожного типу, виділеного за умовами 
топографічного місцеположення» [21, с. 19, 
прим. 1]. З іншого боку, безперечно, що за 
розгляду планування городищ, розташова-
них на рівній місцевості, без використання 
в повній мірі захисних властивостей рельє-

фу, можна прослідкувати норми оборонно-
го будівництва і з’ясувати які форми, надані 
укріпленням, вважалися раціональними на 
тій чи іншій території за тієї чи іншої істо-
ричної доби [21, с. 18].  Наприклад, побудова 
укріплень без максимального використання 
природних захисних рубежів є важливим 
недоліком і вимушеною серйозними обста-
винами мірою, за якої організація оборони в 
прямокутному чи круглому захищеному пе-
риметрі, за правилами спорудження форти-
фікаційних споруд, є найбільш оправданою 
і простою, оптимальною в реалізації мірою 
[22, с. 159]. Іншими словами, якщо зводи-
лись городища на місцевості, яка не мала 
підходящих на те природних перепон, які 
можна було використати в повній мірі, то це 
було визвано лише крайньою необхідністю 
побудови укріплень саме в тому місці, пере-
слідуючи дуже важливі стратегічні цілі.

Г.Є. Афанасьєв також висунув думку про 
створення в салтівський період захисної лінії 
з городищ четвертого типу як противаги екс-
пансії боршевців з півночі [23, с. 148]. Беручи 
до уваги найбільш досконалу в порівнянні з 
іншими типами фортифікаційну архітек-
туру, дослідник підтримує припущення 
В.А. Бабенка стосовно участі в будівництві 
Маяцької фортеці візантійських майстрів [1, 
с. 469, 470], розповсюджуючи цю точку зору 
на всі городища даного типу.

 Необхідно відмітити, що не всі дослідни-
ки поділяють ці погляди. Зокрема, А.В. Ко-
мар та О.В. Сухобоков вважають, що мова 
може йти не про участь візантійських май-
стрів в їх будівництві, що відмічено в пи-
семних джерелах лише для Саркела, а про 
синтез візантійських і місцевих традицій 
будівництва. Саме його з успіхом засвоїли 
і використали пізніше салтівські майстри 
[24]. До речі, ми не маємо ніяких свідоцтв та 
археологічних матеріалів щодо безпосеред-
ньої участі візантійських майстрів в побудові 
салтівських лісостепових городищ.

Дещо пізніше в своїй роботі «Донские 
аланы» Г.Є. Афанасьєв дещо змінює список 
салтівських лісостепових городищ. Продо-
вжуючи висловлювати сумніви щодо горо-
дищ Костомарово та Кабаново, дослідник 
долучає до списку Усєрдське, Старосалтів-
ське та Вербовське [23, с. 124]. Таким чином, 
в першій половині 90-х рр. дослідник оперу-
вав 23 городищами, що не викликали у нього 
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сумнівів відносно їх приналежності до кола 
салтово-маяцьких пам’яток, та 2-ма городи-
щами, в яких він не був в цьому відношенні 
впевнений. 

З 90-х рр. і до нашого часу вивченням 
лісостепових городищ СМК займалися, го-
ловним чином, В.В. Колода (городища Сі-
верське (Мілове), Волчанське, Верхньосал-
тівське, Мохначанське, Коропові Хутори) 
[25-33], Н.В. Чернігова (Верхньосалтівське 
городище) [34-36], В.К. Міхеєв, Ю.В. Буйнов, 
А.К. Дегтярь (Сіверське городище) [37; 38], 
А.В. Криганов (Вербовське та Мартівське го-
родища) [39, 40], О.Г. Дьяченко (Яблонівське 
городище) [41] та Г.Є. Свистун (городища Хо-
томільське, Кочеток-I, Кочеток-II, Кицівське, 
Кабаново, Мохначанське, Верхньосалтівське, 
Коропові Хутори, Чугуївське) [42-49]. Всі ці 
новітні дослідження дали змогу значно ско-
регувати список салтівських лісостепових 
городищ, виявити особливості їх будівель-
ної техніки та архітектурних рішень тощо.

Розглянувши основні етапи трансфор-
мації уявлень щодо соціальної та страте-
гічної ролі салтово-маяцьких лісостепових 
городищ, ми можемо констатувати, що дані 
пам’ятки з самого початку вивчення архе-
ологічної культури потрапили в поле зору 
дослідників. За час дослідження лісостепо-
вих городищ значно змінювались уявлення 
щодо соціальної та стратегічної ролі дано-
го кола пам’яток. Довгий час не було чіткої 
уяви відносно кількості городищ та їх архі-
тектурних особливостей. До речі, кількість 
салтово-маяцьких городищ уточнюється до-
тепер. За останні роки було переінтерпре-
товано давно відоме (з XVI ст.) Чугуївське 
городище, яке до останнього часу вважалось 
то скіфським, то роменським, то давньорусь-
ким без всякого на те наукового підґрунтя. 
Незважаючи на фактичну відсутність ма-
теріалів археологічних досліджень, Чугуїв-
ське городище було нанесене Б.А. Шрамко 
на карту пам’яток скіфського часу басейну 
Сіверського Дінця [50, с. 136, рис. 1]. Також 
у свідомості громадськості досить міцно за-
твердилася думка про давньоруську прина-
лежність укріплення [51, с. 627] і саме з такою 
культурно-хронологічною інтерпретацією 
Чугуївське городище було внесене в реєстр 
і довідник археологічних пам’яток, розта-
шованих в Харківській області [52, с. 138]. 
Тільки в ході археологічного шурфування, 

вперше проведеного в 1996 р. [53], а потім 
розкопок протягом 2005-2007 та 2009 рр. [43, 
44, 46, 47] було документально зафіксовано 
салтово-маяцьку приналежність Чугуївсько-
го городища за повної відсутності матеріалів 
скіфського, роменського та давньоруського 
часів.

Подібна ситуація склалася і з Міловим 
(Сіверським) городищем, яке довгий час від-
носилось до скіфського часу. На основі отри-
маних в процесі розкопок даних В.В. Коло-
дою було наочно показано салтово-маяцьку 
приналежність даної пам’ятки [54].

За останні півтора десятки років відкри-
ті або знов віднайдені городища Кочеток-I, 
Кочеток-II, Кицівське, Мартівське, Хотом-
лянське, Яблонівське та остаточно зняте пи-
тання щодо приналежності до кола салтово-
маяцьких старожитностей городищ Каба-
нового та Вербовського.

Також слід наголосити на за якихось при-
чин «забутих» в працях салтовознавців горо-
дищ, розташованих в нижній течії Осколу – 
Пристін і Горохуватка, які мають всі ознаки 
лісостепових укріплень від застосованого 
будівельного матеріалу до планування і осо-
бливостей розміщення на місцевості [55, с. 7; 
56, с. 102; 57, с. 9, 10].

На сьогодні до кола салтівських городищ, 
розташованих в лісостеповій зоні, можна 
впевнено віднести 31 пам’ятку. Вони розта-
шовані в долинах річок Сіверський Донець, 
Оскіл та Тіхая Сосна на високих правих бе-
регах безпосередньо вказаних річок або їх 
притоків: 17 – в Сіверськодонецькому, 5 – в 
Оскольському та 8 – в Тіхососновському мі-
крорегіонах. Лише одне локально розташо-
ване городище Карабут в межах Лісостепу 
відоме на р. Дон (Рис. 2).

Городища долини Сіверського Дінця роз-
ташовані в межах сучасних Харківської обл. 
України (16) та Бєлгородської обл. Росії (1). 
На сьогодні виявлено, віднесено до салтів-
ської культури та різною мірою дослідже-
но наступні пам’ятки (з півночі на південь): 
Дмитрівське (Добринське), Огурцово, Вол-
чанське, Верхньосалтівське, Старосалтів-
ське, Хотомільське, Мартівське, Кицівське, 
Кочеток-I, Кочеток-II, Чугуївське, Кабаново 
(Кабаково, Старопокровське, Есхар), Мохна-
чанське, Коропові Хутори (Коробові Хутори), 
Сухогомільшанське, Сіверське (Мілове) та 
Вербовське (Першомайське). Вірогідною, але 
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практично не доказаною на сьогодні є прина-
лежність до кола салтівських пам’яток Бєлго-
родського городища, яке згадується в давніх 
документах та праці В.В. Пассека. Дослідник 
вбачав подібність та належність до єдиної 
системи лінії оборони городищ, розташова-
них вздовж правого берега Сіверського Дін-
ця. Звичайно, на час огляду (40-і рр. XIX ст.) 
В.В. Пассеком цієї групи пам’яток їх культур-
на приналежність не була відома. Але на наш 
час виявляється, що до вище зазначеного 
кола фортифікаційних пунктів Сіверськодо-
нецького регіону дослідником за зовнішніми 
ознаками були віднесені саме салтівські лісо-
степові городища [58, с. 197-199].

Городища в долині р. Оскіл розташовані 
в межах сучасних Бєлгородської області Ро-
сії (3) та Харківської області України (2). На 
сьогодні виявлено, віднесено до салтівської 
культури та різною мірою досліджено на-
ступні пам’ятки (з півночі на південь): Юта-
нівське, Поминово, Яблонівське, Пристін та 
Горохуватське. Городища згруповані двома 
групами – в верхній та в нижній частинах 
течії р. Оскіл. В межах середнього Осколу 
пам’яток салтівської фортифікації на сьо-
годні не відомо1).

Городища в долині р. Тіхая Сосна роз-
ташовані в межах сучасних Бєлгородської 
(1) та Воронєжської (6) областей Росії. На 
сьогодні виявлено, віднесено до салтівської 
культури та різною мірою досліджено на-
ступні пам’ятки (з заходу на схід): Красноє, 
Алєксєєвське, Колтуновське, Мухоудьоров-
ське, Верхньоольшанське, Павловське та Ма-
яцьке. С.А. Плетньова робила припущення 
щодо існування в минулому ще одного горо-
дища на території сучасного м. Острогож-
ська Острогожського району Воронєжської 
області Росії, яке контролювало розташова-
ний у фортеці брід через р. Тіхая Сосна. Але 
функціонуюче місто призвело до руйнуван-
ня городища [9, с. 41]. На наш час практич-
но не збереглося Усєрдське городище, хоча 
його приналежність до салтівського кола 
пам’яток доказана Г.Є. Афанасьєвим [23, 
с. 124]. Тому ми повинні враховувати дану 
пам’ятку при характеристиці загальної сис-
теми оборони в означеному мікрорегіоні.

1) Про причини такої локалізації оскольської групи го-
родищ дивлячись в статті Г.Є. Свистуна та С.А. Горбаненка 
в цій збірці

Як показують дослідження останніх ро-
ків, ставити крапку у питанні визначення 
кількості лісостепових городищ ще зара-
но. Ознаки укріплень має салтово-маяцька 
пам’ятка поблизу с. Огурцово [59, с. 4, 5, 22; 
60, с. 5], ряд салтівських «гнізд» поселень в 
силу свого топографічного розташування 
потенційно і дуже вірогідно мали свої укрі-
плені центри і остаточно відповісти на це 
питання можливо лише за умови продо-
вження інтенсивних розвідок на означеній 
території. На жаль, цій справі почасти за-
важають все більш зростаюча автономність 
наукового пошуку українських та росій-
ських вчених в силу розподілу салтівського 
Лісостепу між двома сучасними державами 
та загальні кризові явища, малочисельність 
спеціалістів та фактично відсутнє на сьогод-
ні фінансування таких археологічних дослі-
джень.

В останні роки в наукових дискусіях 
особливо жваво обговорюється питання 
щодо соціально-політичної та військово-
стратегічної ролі городищ салтівського лі-
состепу. В спеціалізованій літературі від-
мічаються спроби виділення серед таких 
пам’яток середньовічних міст, замків, пунк-
тів збору данини центральною владою, 
прикордонних фортець по лінії північно-
західного кордону Хазарського каганату, 
караванкулів, святилищ тощо. Для одних 
тверджень немає достатніх документальних 
підстав, для других характерна однобокість 
підходу з відбором окремих факторів за іг-
норування інших. Почасти виною цьому 
недостатня або дуже різна за обсягом дослі-
дженість пам’яток, відсутність об’єктивних 
критеріїв, що не дає змогу повноцінного 
порівняльного аналізу. В усякому разі такі 
спроби повинні проводитись і деякі осо-
бливості лісостепових салтівських городищ 
на сьогодні є безперечно визначеними як то 
принципи топографічного розташування, 
застосовані будівельні прийоми та будівель-
ні матеріали, співвідношення розміщення з 
давніми бродами через русла річок та ін. Зо-
крема, на сьогодні встановлено взаємозв’язок 
застосування будівельних матеріалів та архі-
тектурних форм оборонних споруд в залеж-
ності від будівельного матеріалу, що знахо-
див своє застосування на городищах. У рам-
ках лісостепу залягають та мають виходи, 
доступні для розробок давнім населенням, 
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природні будівельні матеріали, зокрема такі 
як крейда, вапняк, мергель, пісковик. В ціло-
му геологічні поклади та виходи на поверх-
ню будівельних матеріалів на даній терито-
рії говорять про перевагу таких доступних 
для розробок в ранньому середньовіччі по-
кладів як пісковики та крейда. Їх виходи на 
поверхню зонуються територіально в окре-
мих мікрорегіонах салтівського лісостепу: 
крейдяні породи – в долині Сіверського Дін-
ця на кордоні зі степом та в верхів’ях ріки, а 
також вздовж русла Тіхої Сосни. На інших 
територіях, що розглядаються, переважали 
пісковики [61, 1936] (Рис. 2). Ці обставини 
значною мірою вплинули на вибір будівель-
ного матеріалу та застосування тих чи інших 
будівельних прийомів під час побудови обо-
ронних споруд.

Також можна стверджувати, що пере-
важаюча більшість укріплень розташовува-
лись поблизу переправ на високих правих 
берегах, чим наочно вказується їх військово-
стратегічна направленість проти протилеж-
них, лівих берегів, звернених на схід чи пів-
денний схід. До того ж  ряд салтівських посе-
лень розташовані за лінією укріплень вздовж 
р. Сіверський Донець в західному напрямку 
(Рис. 1). При цьому ці поселення на Заході не 
мають укріплень і розташовані на близькій 
відстані від селищ слов’янського світу. Все це 
зовсім не свідчить щодо жорсткого контролю 
кордону Хазарським каганатом в Сіверсько-
донецькому мікрорегіоні за допомогою лінії 
оборони, створеної з салтівських лісостепо-
вих городищ. Навпаки, вся міць цих горо-
дищ і військово-стратегічний потенціал був 
звернений у зворотньому напрямку2).

Пояснення привабливості даних тери-
торій для салтівського населення, полягала 
скоріш за все, і в першу чергу в економіч-
них чинниках, а не виключно необхідністю 
«виживати» в умовах потенційної загрози зі 
сторони слов’янського (руського) світу, ви-
конуючи розпорядження центральної вла-
ди Хазарського каганату3). В цьому зв’язку 

2) Дещо більш докладніше про це в статті Свистуна Г.Є. 
та С.А. Горбаненко в цій збірці.

3) Хоча слід зауважити, що це твердження справед-
ливе, перш за все, для Сіверськодонецького мікрорегіону. 
Ситуація з лінією північних городищ вздовж р. Тіхої Сосни, 
можливо, дещо відмінна, хоча багато в чому і споріднена з 
Сіверськодонецьким та Оскольським мікрорегіонами. До 
речі, тіхососновська група укріплень має відмінності і в 

слід звернути ретельну увагу на природно-
кліматичні умови, за яких виникли та функ-
ціонували салтівські лісостепові пам’ятки. 
Нагадаємо, що це частина Східноєвропей-
ського Лісостепу, ще окреслена, головним 
чином, територією річкових долин Сівер-
ський Донець, Оскіл та Тіхая Сосна, а також 
невеликих ділянок в межах відрізків течій їх 
приток та річки Дону (Рис. 1, 2). У природно-
географічному відношенні салтово-маяцькі 
городища Сіверськодонецького, Осколь-
ського та Тіхососновського мікрорегіонів 
розташовані в лісостеповій зоні помірного 
поясу. Ландшафти лісостепів, як і степових 
зон помірного поясу, виникли в пліоцені і 
перетерпіли значну еволюцію в епоху чет-
вертинного періоду. У силу цього первісний 
ландшафт території являв собою високі ко-
рінні миси правих берегів річок. Унаслідок 
наближення кількості вологи, що надходить 
з атмосферними опадами, до кількості ви-
паровуваності склався лісостеповий тип 
ландшафту. Такі кліматичні умови сприя-
ють розвитку і лісових, і лугових рослинних 
співтовариств. З'єднання деревної і трав'яної 
рослинності, зміна їх як у просторі, так і в 
часі обумовили надзвичайну строкатість 
ґрунтового покриву. У ґрунтах спостері-
гаються ознаки, зобов'язані як дерновому, 
так і підзолоутворюючому процесам. Та-
кож спостерігається уповільнена мінера-
лізація. Розкладання органічних речовин 
відбувається, головним чином, у результаті 
дії бактерій і приводить до утворення зна-
чної кількості гумінових кислот, що пере-
важають над фульвокислотами. Це сприяє 
виникненню міцної структури, високої по-
глинаючої здатності й інших сприятливих 
агрономічних властивостей. Головні типи 
ґрунтів: сірі лісові, котрі мають найбільш 
сильні ознаки опідзолювання, чорноземи 
(головним чином опідзолені і вилужені), 
лучно-чорноземні і чорноземовидні. висо-
ка природна родючість ґрунтів є однією 
з головних причин, які сприяли сільсько-
господарському освоєнню цих територій. 
Також слід відмітити, що в системі ґрунтових 
зон помірного поясу лісостепова зона виділя-
ється багатством гумусу та потужністю своїх 
ґрунтів. як північніше, в лісовій зоні, так і 

архітектурі, хоча теж, безперечно, контролювала перепра-
ви через водні артерії.
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південніше, в степах, відбувається змен-
шення потужності ґрунтів і кількісного 
падіння в них гумусу [62, с. 49]. Саме ці фак-
тори, окрім іншого, і зумовили, вочевидь, 
вибір місць в лісостеповій зоні для розсе-
лення і подальшого освоєння салтівським 
населенням, в основі господарства якого 
було розвинуте землеробство та випасне 
скотарство. Слід зауважити, що салтівські 
поселення в лісостеповій зоні концентрува-
лися вздовж русел річок. Тому схема розпо-
всюдження даної групи старожитностей, що 
наводиться в роботах Г.Є. Афанасьєва [16, 
рис. 1; 1993, рис. 1], дещо не відповідає дій-
сності, окреслюючи всю територію лісостепу 
до умовно встановленої лінії кордону лісосте-
пової та степової природно-кліматичних зон. 
В той же час, група салтівських лісостепових 
пам’яток, які розташовані в басейнах річок 
Мож та Уди, Сіверського Дінця та Осколу за 
якоїсь причини не ввійшли до ареалу лісо-
степового варіанту СМК (Рис. 1).

також на даних територіях, які тя-
готіть до курської магнітної аномалії 
(Рис. 1), були широко розповсюджені ба-
гаті поклади залізної руди, доступні для 
розробок в ранньому середньовіччі за 
умови, до того ж, великої кількості необ-
хідного для виробництва палива у вигля-
ді деревини. це також, безперечно, при-
тягувало в ці місця осіле населення з ви-
соко розвинутою, як на той час, металур-
гійною справою. Широке впровадження 
останньої сприяло соціально-економічному 
розвитку в умовах збільшення попиту на 
залізорудну продукцію. В порівнянні зі сте-
повими регіонами територія салтівського 

лісостепу була більш багатою на залізну 
руду. Всю його територію можна геологічно 
розділити на дві рудоносні ділянки: на пів-
ніч від р. Вовча і на південь від неї. Найбільш 
багатими сировиною, доступною для роз-
робки, є верхів'я річок Осколу і Сіверського 
Дінця. Салтівські металурги використовува-
ли легкоплавкі лімонітові руди і, вірогідно, 
поклади Курської магнітної аномалії [61, 
с. 147-150; 63, с. 95, 96, рис. 1; 64, с. 89, 90]. 
Про «насиченість» селищами, об’єднаними 
в «гнізда» навколо, можливо, виробничих 
(залізоплавильних) комплексів, з яких деякі 
відносились до пеньківської археологічної 
культури, що передувала на даній території 
салтівській (що свідчить на користь давніх 
коренів металургійної справи в регіоні), на-
голошують і А.З. Вінніков та С.А. Плетньова 
[9, с. 34].

Саме цей освоєний потенційно еконо-
мічно важливий регіон, виходячи з вище на-
ведених факторів, і змушене були укріплю-
вати лісостепове салтівське населення за до-
помогою фортифікацій в період військово-
політичної кризи у відповідь на загрозу, що 
витікала зі східного чи південно-східного 
напрямку.

Як ми могли спостерігати, соціально-
економічні процеси та пов’язані з ними яви-
ща у життєдіяльності лісостепової салтово-
маяцької спільноти є досить складними та 
багатогранними. І простими поясненнями 
причин побудови салтівських лісостепових 
городищ як то лише необхідністю контр-
олю північно-західного загальнодержавного 
кордону Хазарського каганату їх навряд чи 
можливо пояснити.
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