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З а 110 років досліджень салтово-
маяцьких пам’яток на теренах Хар-
ківщини було виявлено близько 300 

пунктів, які безпосередньо пов’язані з зазна-
ченою археологічною культурою. Зокрема, 
серед них важливе місце займають городи-
ща, що являлись військово-стратегічними та, 
ймовірніше за все, соціально-політичними 
центрами так званих гнізд поселень в лі-
состеповій частині Сіверського Дінця та 
Осколу. Такі городища утворювали захисну 
стратегічно важливу оборонну лінію вздовж 
Сіверського Дінця та поблизу дельт його 
приток. Вони розташовувались на стратегіч-
но важливих місцях, вигідних з точку зору 
оборони та контролю навколишньої місце-
вості. Це переважно високі корінні миси чи 
останцеподібні підвищення правого берега 
в місцях бродів, через які протягом тривало-
го часу пролягали давні сухопутні дороги1). 
Саме останньою обставиною пояснюється 
те, що цілий ряд таких фортифікаційних 
пунктів влаштовувались та в подальші часи 
відновлювались на одному й тому ж місці за 
різних історичних періодів – добрі захисні 
властивості місцевості, можливість частко-
вого використання залишків оборонних спо-
руд попередніх часів та необхідність контр-
олю давніх переправ ставали вирішальними 
факторами. Тому нам відомий цілий ряд 
салтово-маяцьких укріплень, що були зве-
дені на залишках городищ раннього заліз-
ного віку, які, в свою чергу, були поновлені 
за часів пізнього середньовіччя під час коло-
нізації території Дикого Поля українсько-

1) Не можна виключати і певної ролі салтово-маяцьких 
городищ відносно контролю водних шляхів, що пролягали 
по річкам, на яких вони були розташовані. Маються на ува-
зі шляхи безпосередньо по воді за допомогою плавзасобів 
(переважно вниз за течією і обмежено вверх проти течії), 
вірогідно частково пов’язані з цим шляхи вздовж русел, а 
також вірогідне пересування в зимовий час по льоду за-
мерзлих водних артерій. Всі ці питання на сьогодні є мало 
вивченими і потребують спеціального дослідження.
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російськими переселенцями в XVI-XVIII стст. 
На підтвердження ролі городищ як пунктів 
контролю переправ може слугувати такий 
приклад, як співпадання їх місцерозташу-
вання з бродами. Так, наприклад, на відрізку 
Осколу, де броди були відсутні [1, с. 454], го-
родища в осередках салтово-маяцьких посе-
лень невідомі. До речі, ця особливість може 
також свідчити на користь того, що влашту-
ванням укріплень салтово-маяцьке населен-
ня мало за мету захист своїх земель, перш 
за все, від загрози, що виникла на певному 
часовому проміжку і надходила зі східного 
чи південно-східного напрямків. Конкретне 
джерело цієї загрози на сьогодні за рівня су-
часного стану вивченості салтово-маяцьких 
та інших синхронних їм у часі старожитнос-
тей Південно-Східної Європи  встановити 
навряд чи можливо, але пошуки в цьому 
напрямку повинні стати одним із головних 
завдань салтово- та хозарознавства, від вирі-
шення якого буде залежати наша уява сто-
совно загальної ролі лісостепових салтово-
маяцьких пам’яток та етно-політичної ситу-
ації в означеному регіоні за доби раннього 
середньовіччя. Поки що можна лише при-
пустити, що витоком такої потенційної за-
грози могли стати як фактори військової 
експансії ззовні, так і внутрішньодержавні 
конфлікти, що виникали на теренах Хазар-
ського каганату.

В рамках даної роботи будуть розглянуті 
окремі особливості стосовно рівня соціально-
економічного розвитку одного з таких горо-
дищ в історичному центрі м. Чугуєва та при-
леглої до нього території з розташованими 
на ній в безпосередній близькості салтово-
маяцькими пам’ятками. У зв’язку з цим буде 
порушене питання відносно містоутворю-
ючих тенденцій на Чугуївському городищі 
салтово-маяцького періоду свого існування у 
світлі отриманих на сьогодні археологічних 
даних. Віддзеркаленням останніх, окрім ін-
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шого, являється відділення ремесла від сіль-
ського господарства, міста від села. Як пока-
зали дослідження Я.А. Левицького, середньо-
вічне поселення може іменуватися містом 
у випадку, коли воно стало, передусім, цен-
тром ремесла, торгівлі, промислів –  тобто 
головних неземлеробських занять [2, с. 69]. 
Це твердження узгоджується і з висновка-
ми М. Вебера, який стверджував, що, окрім 
інших чинників, «з чисто економічної точки 
зору місто може бути визначене як поселен-
ня, жителі якого займаються в переважаючій 
своїй частині не сільським господарством, а 
ремеслом і торгівлею» [3, с. 309]. У такому 
разі поселення міського типу повинне було 
неминуче придбати споживчі переваги від-
носно сільськогосподарської продукції.

* * *
Чугуївське городище займає високий ко-

рінний мис, з якого під широким кутом і на 
велику відстань проглядається лівий берег 
р. Сіверський Донець (Рис. 1). Природні за-
хисні характеристики обраного під зведення 
оборонних споруд мису і можливість контр-
олю підходів до нього та розташованих на 
даному відрізку течії бродів через русло ріки 
зіграли вирішальну роль у виборі місця для 
укріплень. Надійний контроль над навко-
лишньою місцевістю сприяв тривалому збе-
реженню — в цілому (з перервами) близько 
тисячоліття — за Чугуївським городищем 
військово-стратегічного значення, що було 
втрачене лише в кін. XVIII ст. у зв’язку з до-
корінною зміною політичної карти даного 
регіону.

Згідно з археологічними даними, перші 
захисні споруди та найдавніші культурні 
нашарування поселення належать до ран-
нього середньовіччя і були зведені носіями 
салтово-маяцької культурної спільноти сер. 
VIII-поч. X ст. Навколо укріплення зафік-
совані селища, що утворюють одне з гнізд 
салтово-мацьких поселень.

Перші шурфування пам’ятки проведено 
у 1996 р. силами археологічної експедиції 
під керівництвом Л.І. Бабенка [4]. Резуль-
татом стало виявлення культурних шарів 
салтово-маяцької культури та періоду осво-
єння Слобожанщини за доби пізнього се-
редньовіччя.

Археологічні дослідження городища 
шляхом розвідок та розкопок продовжено 

експедицією під керівництвом Г.Є. Свисту-
на у 2004-2007 і 2009 рр. [5-9].

На сьогодні зафіксовано сліди життєді-
яльності ранньосередньовічного населення 
не лише на компактно розташованих навкру-
ги городища селищах як на правому (на при-
родних мисових підвищеннях, розмежованих 
руслами річок та струмків), так і на лівому 
(низьких та рівнинних надзаплавних терасах) 
берегах Сіверського Дінця, але й на приле-
глому до цитаделі з південної сторони поса-
ді, розташованому дещо вище від городища 
щодо заплави Сіверського Дінця (Рис. 1).

Правобережні салтово-маяцькі посе-
лення (городище та селища) розташовані 
на темно-сірих опідзолених (лісових) ґрун-
тах. Лише з південного боку Чугуївської 
гори з розташованими на ній городищем і 
селищем-посадом є досить великий ареал 
чорноземів, розташований витягнутою сму-
гою вздовж правого берега Сіверського Дін-
ця до місця впадіння в нього правої притоки 
Уди. Слід зазначити, що на сьогодні на дано-
му відрізку не зафіксовано жодного салтово-
маяцького поселення (Рис. 2).

Розташування поселень на тих чи інших 
ґрунтах як фактор відображення комфорт-
ності екологічних умов існування, безпере-
чно, визначало види господарчої діяльності 
населення. Очевидним є прагнення соці-
альних груп забезпечити собі стабільність 
отримання продукту господарчої діяльності. 
За цієї умови правобережні поселення, роз-
ташовані на темно-сірих опідзолених (лісо-
вих) ґрунтах, мали більшу стабільність щодо 
самозабезпечення продуктами землеробства 
порівняно з лівобережними поселеннями, 
розташованими на малородючих піщаних 
терасах, до яких далі від русла ріки приляга-
ють чорноземні ґрунти степового простору2).

Загалом археологічно досліджена площа 
території Чугуївського городища складає 
476 м2, що становить лише близько 0,35 % 
від загальної площі верхнього майданчика 
корінного мису (≈14 га)3). В межах розкопів 

2) Автори виражають вдячність за надану консультацію 
кандидату сільськогосподарських наук В.Б. Соловей. 

3) Точні межі Чугуївського городища на сьогодні не 
встановлено у зв’язку з розміщенням пам’ятки на тери-торії 
сучасного міста, де ранньосередньовічні фортифікаційні 
споруди значною мірою знівельовані ще у XVII-на по-
чатку XIX ст. Межі виведені головним чином згідно 
топографічних особливостей місцевості і проходять по 
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виявлено зернову яму, хлібну піч, жорна та 
фрагменти тарного посуду, придатного для 
зберігання врожаю.

Зернова яма (яма-зерносховище) вияв-
лена в розкопі 2 в південно-західній частині 
пам’ятки і була влаштована в центральній 
частині дещо заглибленого підквадрат-
ного житла каркасно-стовпової конструк-
ції (яма 13 в розкопі 2 2007 р.) [8, с. 45-48] 
(Рис. 3). Краї вхідного отвору зернової ями 
відносно підлоги приміщення мали невели-
кі скоси-заплечики, призначені, ймовірно, 
для розміщення на них дерев’яного щита-
перекриття в рівень з дном житла. Яма мала 
округлу в плані форму, значний загальний 
об’єм (понад 2 м3), широкий вхідний отвір 
(близько 1,7 м), пласке дно (діаметром 1,7 м) 
та тулуб, що розширявся донизу і становив 
у найширшій частині діаметр 1,85 м. За-
глиблення зерносховища від рівня підлоги 
приміщення складало 1,15 м; від заплечиків 
для утримування перекриття — 0,80-0,85 см 
(Рис. 3, 1, 2).

Заповнення ями носило пошаровий ха-
рактер перемежованих відкладень темно-
го і світлого відтінків (Рис. 3, 4). Прошарки 
звертають на себе увагу своїми стабільними 
параметрами відносно товщини кожного 
з них та упорядкованістю горизонтальних 
рядів, що перемежовуються між собою. Та-
ким чином вони є занадто стабільними для 
запливів, які могли б утворитися внаслідок 
періодичного заповнення ями водою (темні 
полоси) і грязьовими потоками (світлі по-
лоси) під час поступового руйнування вже 
покинутого житла. Вода в материковій гли-
ні утримувалась довго і її рівень в подібних 
випадках зазвичай відзначається темними 
полосами. Іншими словами, за кількістю 
темних нашарувань можна було б нарахува-
ти кількість сильних водяних агресій до часу 
повного запливу колишнього зерносховища 
(весняні повені або сильні зливи тощо). Але 
в нашому випадку світлі прошарки не були 
чисто материковою глиною, а нагадували 
за структурою зотлілу (без доступу повітря) 

сідловині корінного мису — природній перешкоді, по якій 
зазвичай проходили лінії давніх укріплень городищ. Менш 
перепланованою та забудованою з більшою, в порівнянні з 
сьогоденням, збере-женістю давніх оборонних споруд го-
родища та первинного ландшафту його округи можна про-
стежити на фото часів II Світової війни, зробленого з борту 
розвідувального німецького літака (Рис. 12).

органіку – скоріш за все, дерево. До того ж 
занадто правильними є прошарки і по вер-
тикальним рядам і за товщиною кожного з 
них стабільні для звичайних запливів. Тому 
автори надають перевагу найбільш вірогід-
ному поясненню, згідно з яким таке страти-
графічне заповнення ями є рештками заго-
товленого зерна. Пояснень тому, що могло 
спонукати покинути заготовлений врожай, 
може бути декілька. Зокрема, у випадку 
уходу населення з городища частину майна 
могли залишити, зважаючи на його нетран-
спортабельність. Або ж житло з зерновою 
ямою залишили внаслідок якогось мору. Те-
оретично не виключено і можливий напад, 
наприклад, кочовиків, для яких цінність, 
перш за все, представляла худоба — її мо-
більно, в умовах короткої тривалості набігу, 
можна було перегнати до степу та й для ра-
ціону харчування кочівника вона була більш 
підходящою.

Заповнення на момент обстеження сяга-
ло рівня заплечиків ями. Тобто його об’єм 
сягав 2 м3, що приблизно відповідало 20 гек-
толітрам або 1540 кг зерна (середній покаж-
чик ваги зерна — 77 кг на 1 гектолітр) [10].

У цій же житловій споруді між ямою-
зерносховищем та південно-західним кутом 
виявлено заглиблення розмірами 0,85×0,80 м 
та глибиною 0,3 м від рівня підлоги, призна-
чене, судячи з усього, для розміщення в ньо-
му тарного піфоса (Рис. 3, 1, 3). Рештки посу-
дини представлені дрібними частинами чер-
воноглиняних, шамотованих битою кераміч-
ною масою, стінок, прикрашених нарізним 
прямолінійним орнаментом на зовнішній 
поверхні, розміщеним в горизонтальній пло-
щині. Їх концентрація в межах заглиблення 
вказувала на те, що розміщений піфос був за 
якихось причин згодом витягнутий і пере-
міщений. Фрагмент верхньої частини черво-
ноглиняного піфоса, повністю ідентичного 
за структурою тіста та іншими формальни-
ми ознаками, знайдений на дні розглянутої 
вище зернової ями (Рис. 4, 5). Сплощене по 
верху і відігнуте назовні вінце тарної посуди-
ни прикрашене насічками, виконаними зуб-
частим штампом. Плечико орнаментоване 
прокресленими в горизонтальній площині 
прямими лініями. Ймовірно, окрім зернової 
ями, для зберігання врожаю використовува-
ли й піфос, розміщений стаціонарно в ґрун-
товому заглибленні, влаштованому в підлозі 
житлового приміщення.
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У ході археологічних досліджень знайдено 
фрагменти й інших тарних піфосів, що від-
різняються розмірами, якістю тіста та оздо-
бленням (Рис. 4, 1-4, 6, 7). Але майже всі вони 
мали тою чи іншою мірою погано пропече-
не тісто, шамотове крупнозернистим кера-
мічним боєм, рихлу структуру поверхні, що 
передбачало їх стаціонарне використання, 
виключаючи часте переміщення в просторі. 
Частина фрагментів зберегла сліди побілки 
поверхні вапняковим розчином, що могло 
слугувати як запобіжний засіб від проник-
нення паразитів до вмісту тарного посуду.

Зокрема, крупні фрагменти тарних пі-
фосів були використані в конструкції печі-
кам’янки з житлового напівземляночного 
приміщення з біструктурною конструкцією 
стін — зрубною та плетневою з глиняною об-
мазкою в районі розміщення опалювально-
го пристрою (яма 1 розкопу 2 2006/2007 рр.) 
(Рис. 5, 1). Днище великого піфоса (Рис. 4, 6) 
було впущене догори дном в камеру палив-
ника. Піч мала двокамерну конструкцію — 
прямокутний паливник та округлий димо-
хід («чисту» частину) (Рис. 5, 2). Конструкція 
печі була частково винесена за прямокутний 
периметр основної камери будівлі. Кон-
структивні особливості печі можуть вказу-
вати на те, що вона слугувала для випічки 
хліба [11, с. 272, 274-276]. Поряд з нею зна-
йдено верхній камінь ручного жорна (ходун) 
(Рис. 5, 1). Крім нього на пам’ятці знайдено 
ще кілька жорнових каменів.

Усі ці дані, що характеризують процеси 
приготування їжі з продуктів землеробства, 
привернули увагу авторів до питання про ра-
ціон, до складу якого входили продукти зем-
леробства. Для відповіді на це питання од-
ним з авторів переглянуто колекцію виробів 
з кераміки з Чугуївського городища з метою 
зняття відбитків зернівок та насіння культур-
них та бур’янових рослин. Матеріал збері-
гається в фондах Художньо-меморіального 
музею І.Є. Рєпіна у м. Чугуїв. Зняття від-
битків проводилося за загальновживаною 
методикою, використаною в колишньому 
Радянському Союзі З.В. Янушевич [12]. На-
далі матеріал проаналізовано завдяки його 
порівнянню з раніше визначеними анало-
гічними зразками, а також широким колом 
публікацій на цю тему.

У результаті аналізу визначено 41 оди-
ницю зернівок і насіння культурних та 

бур’янових рослин (за зменшенням кількос-
ті): 14 проса (Panicum miliaceum), 8 пшениці 
голозерної (Triticum aestivum s. l.), 5 пшени-
ці двозернянки (Triticum diccocon), 5 ячменю 
плівчастого (Hordeum vulgare), 3 жита (Secale 
cereale), 1 вівса (не визначеного до виду) (Avena 
sp.), 1 насінина гороху (Pisum sativum); 3 сто-
колосу (не визначеного до виду) (Bromus sp.), а 
також 1 фрагмент колоска (Рис. 6; додаток).

Для складання палеоетноботанічного 
спектру4) зернівок за кількістю враховано 
лише основні зернові культури: просо, пше-
ниця голозерна і пшениця плівчаста, ячмінь 
плівчастий, жито, овес. Отже, за кількістю 
зернівок, палеоетноботанічний спектр має 
наступний вигляд (%): просо — 38,9, пшени-
ця голозерна — 22,2, пшениця двозернянка 
(плівчаста) — 13,9, ячмінь плівчастий — 13,9, 
жито — 8,3, овес — 2,8 (Рис. 7).

Просо. Серед відбитків злаків на кераміці 
за кількістю перше місце належить зернів-
кам проса, точніше пшона (зернівкам, звіль-
неним від плівок). Відбитки зернівок проса 
мають такі розміри: ширина — 2,12-2,32, 
довжина — 2,62-3,12 мм (табл.; Рис. 6, 1-4). 
Відбитки виявлено в основному у тісті чи на 
поверхні керамічних виробів, але на денцях 
вони зустрічалися не часто.

Пшениці голозерні. Відбитки зернівок 
пшениці голозерноної також у достатньо 
великій кількості були виявлені на кераміці 
з Чугуївського городища. Їх характерні роз-
міри: ширина (B) — 3,96-4,22, довжина (L) — 
6,01-6,52 мм. Індекс співвідношення довжи-
ни до ширини (L/B) — 1,4-1,65 (табл.; Рис. 6, 
5-7).

Виявлено відбитки зернівки пшениці 
двозернянки: B — 3,62-4,25, L — 7,11-7,77 мм; 
L/B — 1,68-2 (табл.; Рис. 6, 8—10).

Ячмінь плівчастий. Відбитки зернівок 
мають наступні розміри: B — 3,37-4,08 мм; 
L — 7,21-8,97 мм; L/B становить 2,14-2,29 
(табл.; Рис. 6, 11-13).

Жито (Secale cereale) посідає за кількіс-
тю місце після проса, пшениць голозерної і 
двозернянки, ячменю плівчастого. Розміри: 
B — 2,3-2,42, L — 7,65-8,77 мм; L/B — 7,65-8,77 
(табл.; Рис. 6, 14—16).

Овес виявлено у незначній кількості. 
Його розміри: B — 2,83, L — 9,62 мм; L/B — 
3,4 (табл.; Рис. 6, 18).

4) Поняття ПБС (і ПБК) див.: [16].
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Горох. Виявлено один відбиток насіння го-
роху розмірами 4,3×4,83 мм (табл.; Рис. 6, 17).

Окрім зернівок культурних рослин вияв-
лено також відбитки зернівок бур’янів. Се-
ред них — 3 відбитки стоколосу. Обидва його 
види (стоколос житній (Bromus secalinus), сто-
колос польовий (Bromus arvensis)) нині нале-
жать до засмічувачів озимих посівів в осно-
вному жита, а також пшениці. Його знахідки 
вказують на використання різноциклічних 
культур. Так, наприклад, в археологічній лі-
тературі вже неодноразово зазначалося, що 
зернівки стоколосу житнього та стоколосу 
польового (засмічувачі озимих посівів жита 
[13, с. 5-7]) маркують вирощування озимого 
жита [див., напр.: 14, с. 60; 15, с. 157].

Усі відбитки зернових культур в цілому 
подібні до раніше досліджених аналогіч-
них синхронних матеріалів з пам’яток сал-
тівської культури у Сіверсько-Донецькому 
регіоні [17, табл. 6, 8; 18, табл. 2] і з інших 
пам’яток І тис. н. е. [19].

У перерахунку ПБС зернівок культурних 
рослин за об’ємом5) бачимо, що перше міс-
це посідає пшениця голозерна (30 %); далі 
йдуть пшениця плівчаста і ячмінь плівчас-
тий (по 18,8 %), просо (17,5 %), за ними — 
жито (11,2 %). Овес знаходиться на остан-
ньому місці (3,7 %) (Рис. 8). Також засвідчено 
використання староорних земель (знахідки 
відбитків бур’янів у цілому), озимих і яро-
вих посівів (знахідка стоколосу). Останнє 
опосередковано вказує на можливість вико-
ристання дво- трьохпілля.

Зазначимо, що великий відсоток пшени-
ці голозерної вказує на високий рівень земле-
робської (орної) техніки. Доволі нетиповим 
видається знижений (у порівнянні з іншими 
салтівськими ПБС: Верхній Салтів, Мохнач, 
Коробові Хутори, П’ятницьке-І [17; 18]) від-
соток зерен ячменю плівчастого. Можливо, 
це пов’язано тим, що на аналіз потрапили 
матеріали, що відображають вподобання на-
селення Чугуївського городища салтівського 
часу, а не власне вирощування зернових. За 
такого припущення слід згадати, що ячмінь 
плівчастий могли використовувати як фу-
ражну культуру. А його незначну кількість у 
визначеному ПБС можна пояснити невели-
кою кількістю худоби на городищі, яку тре-
ба було годувати.

5) Про перерахунок див., напр.: [23, с. 161].

На городищі знайдено кілька жорнових 
каменів. Крім згадуваного вище (з напівзем-
лянки (Рис. 9, 2)), на пам’ятці мали місце 
знахідки ще кількох жорнових каменів — в 
кількох метрах північніше житлових споруд 
(ями 13, 2007 р. та яма 1 2006/2007 рр. в роз-
копі 2) (Рис. 9, 3), на внутрішньому дворищі 
(шурфування 1996 р.) (Рис. 9, 1) та в кам’яній 
кладці оборонної споруди в північно-
західній частині фортеці (розкоп 1, 2006 р.) 
(Рис. 9, 4). Усі жорна виготовлені з піскови-
ку, який зазвичай широко використовували 
для виготовлення жорен в різні часи та різні 
народи. Жорнові камені повинні були ха-
рактеризуватися однорідною будовою, від-
сутністю шаруватості, значною твердістю та 
рівномірністю зернистості.

Виходи покладів таких пісковиків, крім 
іншого, мають місце на території Харківщи-
ни і фіксуються на поверхні правобережних 
донських схилів [20, с. 896; 21, с. 5]. Нині ві-
домі кар’єри з видобутку пісковику в неда-
лекому минулому для замощення вулиць, 
для фундаментів будівель тощо м. Чугуєва 
на його південно-західній окраїні (північні-
ше залізничного вокзалу) та в районі розта-
шованого в кількох кілометрах на північний 
схід смт Кочеток в межиріччі правих при-
ток Сіверського Дінця — Тетлеги та Большої 
Бабки.

Як справедливо відмітив В.К. Міхеєв, на 
салтівських поселеннях не зафіксовані заго-
тівки жорен або відходи від їх виробництва 
і тому можна припустити, що виготовлення 
жорнових каменів здійснювалось біля місць 
видобутку каміння [22, с. 78]. Чугуївські 
пам’ятки салтівського часу не стали винят-
ком з вище наведеного спостереження.

Всі виявлені жорнові камені мали пласку 
робочу поверхню. Діаметри жорен склада-
ли 33-34, 36 та 39-40 см. Внутрішні техноло-
гічні наскрізні отвори конусоподібного по-
перечного профілю варіювалися в розмірах 
від 4-6 см в найвужчій частині до 8-9 см в 
найширшій. Висота окремих виробів могла 
мати значні перепади в межах загального 
діаметру.

Виявлені в кладці оборонної споруди і 
з північного боку від житлових комплексів 
жорнові камені (Рис. 9) були фрагментовані 
і носили сліди значної зношеності — тонкі, 
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зі стертою вщент насікою. Один з каменів 
був стертий до половини діаметру боково-
го отвору руків’я. Салтівське населення ра-
ціонально підходило до використання вже 
непридатних жорнових каменів, принаймні 
частково використовуючи їх для інших по-
треб. Ця обставина може вказувати на за-
гальний дефіцит пісковику на Чугуївському 
городищі.

Незважаючи на відносну близькість 
кар’єрів з пісковиком, відомим за матеріала-
ми нового та новітнього часу, дефіцит цього 
матеріалу, окрім труднощів, пов’язаних з ви-
добутком та доставкою на Чугуївське городи-
ще внаслідок великої трудовитрати та пересі-
ченої місцевості (яри, миси, русла річок), був 
зумовлений і поганою якістю місцевих порід, 
широкодоступні поклади яких не вирізня-
лися достатньою міцністю та однорідністю 
структури, що важливо як для використання 
в якості будівельного матеріалу, так і при ви-
готовленні жорен. Тому, з одного боку, добу-
тий пісковик цінували з огляду на затрачені 
трудовитрати, з іншого — використовували 
обмежено, зважаючи на переважно низьку 
якість каменя. На користь цього також вказує 
і використання для зведення оборонних спо-
руд Чугуївської фортеці цегли — штучного 
замінника каменю. Врахування салтівськими 
будівельниками поганих якостей переважної 
кількості доступних покладів місцевих піско-
виків простежено і на інших городищах регі-
ону [24].

Так, одне з виявлених на Чугуївському го-
родищі жорен використано у вимостці бо-
йового майданчика для розміщення вояків 
у керамічного бруствера оборонної споруди 
Чугуївського городища. Точне стратиграфіч-
не положення іншого встановити, на жаль, 
не виявлялось можливим внаслідок пору-
шення культурного шару сучасною земле-
рийною технікою.

Щодо вторинного використання жор-
нових каменів і в той же час зміни системи 
приводу пристрою жорна в цілому за час 
використання виробу за прямим призна-
ченням, привертає увагу знахідка бігуна в 
ямі 1 2006/2007 рр. На цьому виробі фіксу-
ються одразу два отвори для здійснення кру-
гових обертів жорна — верхнє для кріплен-
ня дерев’яного руків’я для безпосереднього 

прикладання зусилля руки і бокове для крі-
плення дерев’яної штанги для збільшення 
сили помелу зерна (Рис. 9, 2). Це свідчить про 
зміну системи приводу за час використання 
жорна, скоріш за все, від менш продуктивно-
го прямого прикладання сили (Рис. 10, 1) до 
її збільшення за допомогою станка (Рис. 10, 
2). Таким чином, на певному етапі експлуа-
тації жорна було здійснено модернізацію з 
ціллю збільшення продуктивності перероб-
ки продукту. До того ж, з високою імовірніс-
тю можна припустити, що обв’язка бігуна з 
метою кріплення штанги була виготовлена 
зі шкіри — металеві обручі, притаманні для 
даного пристрою за нового та новітнього 
часу, на салтівських пам’ятках досі невідомі, 
а їх сліди на поверхні бігунів не зафіксовані. 
За класифікацією Р.С. Мінасяна, жорнові ка-
мені можуть належати до групи І (кріплен-
ня руків’я поза межами верхнього каменя), 
групи ІІІ, варіанту А, групи ІІІ, варіанту Б 
(кріплення руків’я на периферії верхнього 
каменя у спеціальному отворі; може мати 
і коротке, і довге руків’я) [25]. Етнографіч-
ними матеріалами, що нині знаходяться 
в різних музеях України (напр., Пирогове, 
Меджибіж), засвідчено існування такого 
типу руків’я: у бічний отвір бігуна вставлено 
дерев’яну деталь-«поличку», в якій зроблено 
отвір власне для руків’я (Рис. 10, 3).

Крім цього, бігун жорна було викорис-
тано, вочевидь, вторинно як підставку для 
кронштейна для підвішування казана над 
термічним джерелом (Рис. 11). На це може 
вказувати його знахідка у перевернутому 
положенні з правого переднього боку від 
паливника печі на рівні його основи. Ана-
логічне розміщення жорнового каменю за-
фіксовано В.В. Колодою на городищі Мох-
нач в залишках житлової споруди (яма 40 
2010 р.) — в перевернутому положенні, з 
правої сторони від вогнища [26, с. 23, 24, 
рис. 28, 2, 29, 30, 33, 12]. До речі, три отвори 
для руків’їв на верхній площині жорнового 
каменю також свідчать про його тривале ви-
користання: коли попереднє гніздо зношу-
валось і замість нього виготовлялося нове.

Залізний кронштейн розбірної конструк-
ції для підвішування казану був знайдений 
поблизу Сухогомольшанського могильни-
ка. Технологічні особливості дозволили від-
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нести артефакт до салтівської культури. Ре-
конструкція способу використання виробу 
здійснена В.В. Колодою. [27, с. 128-132, рис. 3, 
4]. Враховуючи факт виявлення кронштей-
ну для підвішування казана в середовищі 
салтово-маяцької спільноти, не виключено 
також і можливості існування стаціонарно-
го варіанту кронштейну (дерев’яного з важ-
кою кам’яною підставкою, виготовленою зі 
старого жорна). Аналогія такому пристрою 
відома ще з часів античності, а саме серед 
знахідок в місті Аугуста Рауріка (Augusta 
Raurica) — римської провінційної столиці 
(середина I ст. до н. е. — середина III ст. н. е.), 
розташованої на території Швейцарії в 20 км 
на схід від м. Базеля біля сіл Аугст і Кайзе-
раугст. В експозиції музею Römermuseum 
(Римський музей), розташованого в с. Аугст 
на території давнього міста, представлено 
реконструкцію типового римського дому, в 
якій наочно показано аналогічну конструк-
цію кронштейну з використанням округло-
го в плані каменю з отвором посередині як 
підставки, розташованого з правого боку 
опалювального пристрою [28].

* * *
Підбиваючи підсумки, у першу чергу 

звернемо увагу на наступні положення. На 
Чугуївському городищі не знайдено жодних 
знарядь праці, пов’язаних із виробничими 
землеробськими процесами (до цієї катего-
рії слід зараховувати знаряддя для обробіт-
ку ґрунту — наральники, чересла, мотички; 
знаряддя для збирання врожаю — серпи, 
коси різних типів). Отже, ми нічого не може-
мо сказати про вирощування зернових. На-
томість, на городищі відкрито ями для збе-
рігання продуктів землеробства, тарну кера-
міку, використовувану в аналогічних цілях, а 
також жорнові камені. Усе це має відношен-
ня до використання продуктів землероб-
ства. Крім того, більшість виявлених жорен 
(їх зношеність, вторинне використання як 
будівельного матеріалу або бази для фіксації 
стаціонарного кронштейну), крім екземп-
ляру з шурфу 1996 р. (Рис. 9, 1) засвідчують 
використання не за прямим призначенням. 
Таким чином, при аналізі матеріалів з зем-
леробства, що походять з Чугуївського горо-
дища, слід констатувати, що маємо справу 

зі споживанням продуктів, а не їх продуку-
ванням. Однак, споживацький процес пред-
ставлено типовими для носіїв салтівської 
культури матеріалами, широко відомими з 
інших пам’яток і Сіверсько-Донецького ре-
гіону, і ареалу салтівської культури загалом. 
Отриманий палеоетноботанічний спектр 
також засвідчує споживацькі вподобання, 
але водночас і слугує відображенням вироб-
ничих тенденцій; отже, може бути характер-
ним для сільських поселень у гнізді навколо 
Чугуївського городища.

Розташування переважної більшості сал-
тівських поселень Чугуївського «гнізда» на 
масиві родючих сірих лісових ґрунтів дозво-
ляло, вочевидь, створювати прибавочний 
продукт у вигляді, перш за все, продукції 
землеробства. Це у свою чергу обумовлюва-
ло поглиблення процесів розподілу праці 
(відносно продуктів землеробства — вироб-
ництво з одного боку і переробка з подаль-
шим споживанням з іншого), виникненню 
ремісництва та обміну товарами. Вказані 
вияви є ознаками, що вирізняють поселення 
міського типу серед інших. Така просторова 
та соціально-економічна організація дещо 
нагадує полісну систему античного міста з 
культурно-соціальним центром та сільською 
округою навкруги. Також можна знайти 
просторово-організаційні паралелі відносно 
міст Середньої Азії та Близького Сходу, які 
також запозичували риси полісної системи 
античного світу. В такі структури входила і 
сільська округа з сільськогосподарськими 
територіями, розташованими поміж ними. 
Вся ця територія міста в цілому створювала 
на Близькому Сході та в Середній Азії так 
званий баллад. В такому разі, екстраполюю-
чи дану організаційну структуру на систему 
салтівського «гнізда» поселень, можна виді-
лити аналогічні складові частини давнього 
міста — центральну укріплену частину (ма-
діну або шахрістан в містах Сходу) з відкри-
тим поселенням, яке прилягає до укріпле-
ного центру (рабадом в містах Сходу) та ад-
міністративно підлеглою округою (шахром 
в містах Сходу).

Структуру приміської сільської зони се-
редньоазіатського міста можна простежити 
на прикладі Самарканду X ст. В цій зоні ви-
ділялося кілька згущень забудови, колиш-
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ніх селищ, які стали вважатися кварталами 
рабада. Від рабада відходили уздовж магі-
стральних вулиць-доріг язики щільнішої 
забудови; простір між ними займали поля 
і сади [29, с. 228]. Не можна не відмітити за-
гальну схожість в розташуванні окремих 
згущень забудови з розташуванням селищ 
навкруги сіверськодонецьких салтівських 
городищ, в тому числі і Чугуївського «гніз-
да», часто розділених лише особливостями 
рельєфу і руслами струмків і річок, але в той 
же час таких, що тяжіють до загального ад-
міністративного центру (в нашому випадку 
до Чугуївського городища).

Звичайно, не можна стверджувати, що 
виявлені на Чугуївському городищі ознаки 
говорять про розвинене середньовічне міс-
то у звичайному розумінні, але тенденції 
щодо його утворення в Чугуївському «гніз-
ді» салтівських поселень можна простежи-
ти. Слід зазначити, що до цього часу так і не 
вироблено єдиного розуміння поняття «міс-
то» — регіонально і в різні часи це поняття 
було різним [30, с. 3; 3; 31-34 та ін.].

А.Г. Большаков справедливо зауважив, 
що «…яку б кількість ознак не намагалися 
ми врахувати, ми ніколи не знайдемо без-
перечну межу міста і неміста. І не тому, що 
міста як явища не існує, а тому, що тут ми 
стикаємося із загальною проблемою будь-
якої класифікації» [35, с. 58].

С.А. Плетньова у своїх дослідженнях 
більше за інших зверталася до проблеми ви-
ділення міст серед салтово-маяцьких горо-
дищ [36, с. 13-50; 37, с. 198-211; 38, с. 110-128]. 
Тою чи іншою мірою ця тема знайшла відо-
браження в цілому ряді робіт вченого. Але, 
незважаючи на велику увагу, приділену цій 
проблемі, їй так і не вдалося надійно виді-
лити міста в Хазарському каганаті та виокре-
мити їх чіткі критерії.

На нашу думку, слід також зважати і на 
сприйняття безпосередньо давнім населен-
ням того чи іншого поселення як міста [39].

У спектрі соціально-економічних ознак 
остаточно відповісти на питання щодо за-
вершеності процесів містоутворення на лі-
состепових салтівських пам’ятках, зокрема, 
і на Чугуївському осередку, буде можливим 
лише за умови ширших археологічних до-
сліджень. Є слушним зауваження В.С. Фльо-
рова що «переходу від «кочовищ до міст» в 
Хазарському каганаті не відбулося. Він лише 
почав рух, йшов по цьому шляху, але й цей 
рух потрібно зафіксувати даними архео-
логії» [40, с. 120]. Слід лише наголосити на 
природно-географічній специфічності сто-
совно салтово-маяцького Лісостепу, віднос-
но якого говорити про кочове суспільство як 
таке недоречно – на цих територіях в довго-
тривалих поселеннях розташовувалось осіле 
населення, що займалося землеробством та 
випасним скотарством та зналося в мета-
лургійній, ковальській та інших справах з 
відповідною спеціалізацією виробництва. В 
силу цього цей регіон порівняно зі Степом 
мав більш сприятливі умови щодо процесу 
містоутворення, але й відносно лісостепу 
на сьогодні ми не маємо достатніх даних 
про ступінь такого розвитку і тим більш 
щодо його завершеності.

Так чи інакше, щодо Чугївського «гніз-
да» на основі виявленого в даній роботі спо-
живацького відношення до продуктів земле-
робства як одного з факторів містоутворю-
ючих виявів на рівні з іншими існуючими 
ознаками [41] можна говорити про тен-
денції утворення соціально-економічної 
структури принаймні поселення місько-
го типу. До того ж, цьому сприяло розта-
шування означеного осередку на перетині 
шляхів, що проходили через нього, а також 
економічний потенціал6), який полягав, зо-
крема, в розташованих на цих територіях 
високо родючих темно-сірих опідзолених 
(лісових) ґрунтах, що гарантували отриман-
ня остаточного продукту за умови викорис-
тання тогочасних сільськогосподарських 
технологій.

6) Не можна недооцінювати і інших факторів як то, 
наприклад, металургійної справи, на продукцію якої, без-
перечно, існував великий попит.
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додаток. опис кераміки з відбитками зернівок і насіння рослин

Шифр 
виробу

Код назви 
зернівки 
(кількість)

Примітки

А-277* Br. sp. Фрагмент стінки коричневоглиняного гончарного кухонного горщика з 
орнаментом у вигляді горизонтально прокреслених прямих ліній. У тісті є 
включення керамічного шамоту, щільне; обпалення рівномірне.

А-290* P. m. Обпалена обмазка печі.
120/I-06 T. d., T. a. s.l. Фрагмент нижньої частини сіроглиняного парадного піфоса. У тісті є домішки 

піску. Обпалення рівномірне.
382/II-06 T. d. Фрагмент стінки сіроглиняного кухонного горщика. У тісті є домішки дрібного 

керамічного шамоту, обпалення нерівномірне. Яма № 1.
396/II-06 T. d. Фрагмент денця сіроглиняного кухонного горщика. У тісті є домішки 

керамічного шамоту. З внутрішньої сторони має прокреслену спіраль. Яма 
№ 6.

426/II-06 T. a. s.l. Фрагмент стінки товстостінного тарного піфоса. У тісті є рясні домішки 
крупного керамічного шамоту, обпалення нерівномірне. Яма № 1.

481/II-06 P. m. Фрагмент денця сіроглиняного кухонного горщика. У тісті є домішки 
керамічного шамоту. Яма № 6.

654/II-06 P. m. (2) Фрагмент стінки сіроглиняного кухонного горщика з орнаментом у вигляді 
горизонтально прокреслених прямих ліній. У тісті є домішки дрібного 
керамічного шамоту. Яма № 5.

668/II-06 A. sp. Те саме.
677/II-06 T. a. s.l. Фрагмент стінки сірокоричневоглиняного товстостінного тарного піфоса з 

орнаментом у вигляді горизонтально прокреслених прямих ліній. У тісті є рясні 
домішки крупного керамічного шамоту, обпалення неякісне. Яма № 5.

690/II-06 P. m. Фрагмент стінки гончарної столової посудини з орнаментом у вигляді 
вертикально пролискованих ліній. Тісто добре відмучене, щільне, обпалення 
рівномірне. Яма № 5.

706/II-06 P. s. Фрагмент верхньої частини червонокоричневоглиняного гончарного кухонного 
горщика з орнаментом у вигляді горизонтально прокреслених прямих ліній по 
плечику і косими насічками, виконаними гусеничним штампом, по округлому 
краю вінчика. Тісто щільне, обпалення рівномірне. Яма № 1.

730/II-06 P. m. (3) Обпалена обмазка. Яма № 1.
738/II-06 T. d. Фрагмент стінки сірокоричневоглиняного товстостінного тарного піфоса з 

орнаментом у вигляді горизонтально прокреслених прямих ліній із заповнення 
печі-кам’янки. У тісті є рясні домішки крупного керамічного шамоту, обпалення 
неякісне. Яма № 1.

739/II-06 H. v. Те саме.
956/II-07 H. v. Фрагмент нижньої частини сіроглиняної гончарної посудини. Тісто добре 

відмучене, щільне, обпалення рівномірне.
964/II-07 S. c. Фрагмент горлової частини сіроглиняної лискованої гончарної столової 

посудини з орнаментом у вигляді широких горизонтально прокреслених ліній. 
Тісто добре відмучене, обпалення рівномірне.

992/II-07 H. v. Фрагмент верхньої частини червоноглиняної гончарної посудини з 
орнаментом, нанесеним у вигляді широких горизонтально прокреслених ліній. 
Тісто щільне, обпалення рівномірне.

1006/II-07 P. m. Фрагмент стінки сіроглиняної столової посудини з орнаментом у вигляді 
горизонтально прокреслених прямої та хвилястих ліній з пролискованими 
лініями поверх прямої, прокресленої в вертикальному напрямку. Тісто добре 
відмучене, щільне, обпалення рівномірне.
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1018/II-07 P. m. Фрагмент верхньої частини темноглиняного кухонного горщика з орнаментом 
у вигляді горизонтально прокреслених прямих ліній. У тісті є включення 
керамічного шамоту, обпалення неякісне.

1092/II-07 S. c. Фрагмент плечика сіроглиняної чорнолискованої гончарної столової посудини 
з орнаментом у вигляді горизонтально прокреслених і пролискованих прямих 
ліній. Тісто добре відмучене, обпалення рівномірне.

1208/II-07 T. a. s.l. Фрагмент стінки сіроглиняного піфоса з орнаментом у вигляді горизонтально 
прокреслених прямих ліній та зі слідами вапнякової побілки. У тісті є домішки 
крупного керамічного шамоту, обпалення нерівномірне.

1399/II-07 T. a. s.l. Фрагмент стінки сіроглиняного кухонного горщика з орнаментом у вигляді 
горизонтально прокреслених ліній. Тісто пористе, з домішками дрібного 
керамічного шамоту та піску.

141?/II-07 H. v. Фрагмент обпаленої цегли. У тісті є незначні домішки фракцій пісковику, 
дерев’яних щепок та деревного вугілля. Обпалення нерівномірне. Бруствер 
оборонної споруди.

1415/II-07 P. m. Фрагмент денця сіроглиняного гончарного кухонного горщика з клеймом у 
вигляді рельєфно випуклого кільця. Тісто пористе, з включеннями керамічного 
шамоту. Яма № 13.

1440/II-07 P. m. Фрагмент вінця коричневоглиняного товстостінного тарного піфосу з 
орнаментом у вигляді різноспрямованих косих вдавлених прямих ліній-відрізків 
по верху сплощеного вінця. У тісті є рясні включення крупного керамічного 
шамоту, обпалення нерівномірне. Яма № 13.

1449/II-07 P. m. Фрагмент нижньої частини сіроглиняної гончарної посудини з орнаментом 
у вигляді горизонтально прокреслених прямих ліній. Тісто щільне, обпалення 
рівномірне. Яма № 13.

1464/II-07 T. a. s.l. Фрагмент верхньої частини червонокоричневоглиняного кухонного гончарного 
горщика з орнаментом по плечику у вигляді горизонтально прокреслених 
прямих ліній. Тісто щільне, з незначною кількістю керамічного шамоту, 
обпалення рівномірне. Яма № 13.

146?/II-07 Фрагмент 
колоска

Фрагмент обпаленої цегли. У тісті є незначні домішки фракцій пісковику, 
дерев’яних щепок та деревного вугілля. Обпалення нерівномірне. Бруствер 
оборонної споруди.

98/III-09 S. c., Br. sp. Фрагмент верхньої частини сіроглиняного пролискованого столового глечика 
зі сплощеним в поперечному розрізі руків’ям. Тісто добре відмучене, щільне, 
обпалення рівномірне.

141/III-09 T. a. s.l. Фрагмент стінки сіроглиняної гончарної столової посудини з орнаментом у 
вигляді вертикально прокреслених прямих ліній. Тісто добре відмучене, щільне, 
обпалення рівномірне.

158/III-09 Br. sp. Фрагмент стінки жовтоглиняного гончарного кухонного горщика з нарізним 
лінійним орнаментом. Тісто пористе, з домішками піску та рідкі домішки 
дрібного керамічного шамоту, обпалення нерівномірне.

205/III-09 T. a. s.l. Фрагмент стінки сіроглиняної гончарної столової посудини. Тісто щільне, добре 
відмучене, обпалення рівномірне.

495/III-09 H. v. Фрагмент нижньої частини коричневоглиняної гончарної посудини. Тісто 
щільне, добре відмучене, обпалення рівномірне. Яма № 33.

996/III-09 T. d. Фрагмент стінки сіроглиняної товстостінної посудини з орнаментом у вигляді 
зонально прокреслених прямих ліній. Тісто щільне, з домішками піску, 
обпалення рівномірне.

1001/III-
09

P. m. Фрагмент стінки сіроглиняного кухонного горщика з орнаментом у вигляді 
прямих ліній, що пересікаються між собою. Тісто пористе, з домішками піску, 
обпалення рівномірне.
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до статті г.Є. Свистуна та С.а. горбаненка 
«Споживчі аспекти соціально-економічних відносин 

на прикладі Чугуївського городища салтівського часу»

Рис. 1. Чугуївське городище та прилеглі до нього селища салтово-маяцької культури:  
1 — сучасне русло р. Сіверський Донець, 2 — русло р. Сіверський Донець у ХVIII-ХІХ ст.,  

3 — орієнтовні межі Чугуївського городища, 4 — орієнтовні межі салтово-маяцьких селищ, 
5 — розкопи і шурфи різних років
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Рис. 3. Житло з зерновою ямою та ямою для розташування піфосу: 1 — план житла,  
2-4 — перерізи ям

Рис. 4. Фрагменти тарних піфосів (1-7)
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Рис. 6. Відбитки зернівок культурних рослин та бур’янів з кераміки Чугуївського городища; 
а — пластилінові моделі, б — прорисовки: 1-4 — Panicum miliaceum, 5-7 — Triticum aestivum 

s. l., 8-10 — Triticum diccocon, 11-13 — Hordeum vulgare, 14-16 — Secale cereale,  
17 — Avena sp., 18 — Pisum sativum, 19 — фрагмент колоска, 20-22 — Bromus sp.

Рис. 7. Палеоетноботанічний 
спектр зернівок культурних рослин 

Чугуївського городища (за кількістю): 
P. m. — Panicum miliaceum,  

H. v. — Hordeum vulgare, T. a. s. l. — 
Triticum aestivum s.l., T. d. — Triticum 
dicoccon, S. c.— Secale cereale, А. sp. — 
Avena sp. Над стовп-чиками подано 

кількість зернівок / їх відсоток

Рис. 8. Палеоетноботанічний 
спектр зернівок культурних рослин 

Чугуївського городища (за об’ємом). 
Скорочення див на Рис. 7
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Рис. 9. Жорнові камені з Чугуївського городища (1-3)
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Рис. 10. Варіанти реконструкцій приводу жорен: 1 — з прямим прикладанням сили;  
2 — з підсилювачем сили за допомогою кронштейну; 3 — з бічним руків’ям

Рис. 11. Варіант реконструкції кронштейну для підвішування казана
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