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До числа найбільш великих етносів, що
входили до складу Хозарського каганату,
слід віднести аланів – народ, який жив, за
даними середньовічних письмових джерел,
як на Північному Кавказі, так і в різних
місцях Східної Європи і в степах Середньої
Азії. Однак лише в XIX ст. вченим удалося
довести, що прямими нащадками середньо-
вічних аланів на Кавказі є сучасні іраномовні
осетини. До цього походження осетинів по-
в’язували з різними народами – з половця-
ми [Гюльденштедт 1964, 56–58], з герман-
цями [Гакстгаузен, 1857], тощо. Для нас
особливий інтерес становить те, що в
XIX ст. відомий європейський мандрівник і
дослідник В.Б. Пфафф висловив гіпотезу,
згідно з якою осетини мають змішане ірано-
семітське походження. На його думку, ба-
гато горців-осетинів мали зовнішню
подібність до євреїв. Крім того, дослідник
виділив загальні риси в сімейно-шлюбних
відносинах осетинів і стародавніх євреїв:
1) старший син залишається з батьком і в
усьому йому підкоряється; 2) брат зобо-
в’язаний одружитися на дружині померло-
го брата (левірат); 3) при законній дружині
можна було мати ще кілька “незаконних”,
тощо. Усе це дозволило В.Б. Пфаффу дійти
висновку, що осетини являють собою ре-
зультат змішання семітів з арійцями
[Пфафф 1870].

Однак порівняльний метод, широко вико-
ристовуваний в етнологічних дослідженнях,
зафіксував подібні звичаї серед багатьох
народів і давно дозволив дійти висновку,
згідно з яким існування таких традицій відоб-
ражає не етнічні зв’язки, а певний рівень со-
ціального розвитку незалежно від місця і часу.
Тоді ж у XIX ст. Ю. Клапрот, Я. Потоцький,
А. Шегрен, В.Ф. Міллер та інші дослідники
зуміли довести, що мова осетинів належить
до іранської групи індоєвропейської сім’ї, а
їхніми етнічними предками були середньо-
вічні алани [Klaproth 1812–1814; Potozki 1802,
73, 86–89; 1829, 167, 336–340; Шегрен,
1844; Миллер, 1887].

Наприкінці XIX – на початку XX ст.
Ю. Кулаковський зумів обґрунтувати дум-
ку, згідно з якою північнокавказькі алани від
початку VIII ст. до першої половини X ст.
перебували у васальній залежності від хо-
зар [Кулаковский 1899, 49–54]. Незважаю-
чи на це, Ю. Кулаковський висловив підтри-
ману більшістю дослідників тезу про те, що
“аланы вместе со своим князем были кре-
щены в начале десятого века, а до тех пор
были народом языческим” [Кулаковский
1898, 7]. Таким чином, століття тому була
відхилена гіпотеза про тісні зв’язки предків
осетинів – аланів з іудеями навіть у хо-
зарський період їхньої історії. Досить харак-
терно, що для обґрунтування таких вис-
новків були використані дані лише відомих
тоді європейських джерел. Повідомлення
ж наративных текстів східного походжен-
ня не були тоді ще враховані. Однак існу-
ють уривчасті свідчення деяких середньо-
вічних письмових джерел східного та
давньоруського походження, котрі дозволя-
ють говорити про можливий перехід час-
тини аланів в іудаїзм у хозарський період
їхньої історії. До їх числа варто віднести
виявлений на початку ХХ ст. С. Шехтером
так званий анонімний Кембріджський до-
кумент, що був складений у Хозарії приб-
лизно в середині Х ст. і написаний
давньоєврейською мовою. О. Пріцак та
Н. Голб кілька десятиліть тому зуміли по-
класти кінець сумнівам, що існували, і до-
вели оригінальне походження даного дже-
рела. Дослідники вже давно звернули увагу
на один пасаж, що міститься в цьому доку-
менті. Згідно з запропонованим О. Пріца-
ком та Н. Голбом перекладом на російсь-
ку мову, фрагмент, що нас цікавить, звучить
так: “[Но в дни Вениамина] царя, возмути-
лись все народы против [казар], и они об-
ложили и[х с помощью] царя Македона.
Пошли воевать царь ‘SY’ , и ТWRQ [Y’...],
[и] ‘ВМ, и PYYNYL, и Македон; только
царь алан поддержал [народ казар, так как]
часть их соблюдала Закон евреев. Это цари,
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[кто] воевали против Казар[ии]; но царь
алан пошел на их землю и раз[громил] ее
так, что нельзя восстановить. Так Господь
поразил их перед Вениамином, царем”
[Голб, Прицак 1997, 136–137, 140–141].
Запропонований П.К. Коковцовим варіант
перекладу даного фрагменту також
підтверджує прихильність частини аланів
до іудаїзму: “...только царь алан был под-
могою для хазар, так как часть их (тоже)
соблюдала иудейский закон” [Коковцов
1932, 116].

У Кембріджському документі відзна-
чається також факт переходу пануючої вер-
хівки аланів під протекторат Візантії та їхня
подальша відмова від союзу з цією христи-
янською державою на користь хозарів: “Бо-
лее того, в дни Аарона царя царь алан вое-
вал против казар, потому что подстрекал
его царь Греции. Но Аарон нанял против
него царя ТWRQY’, так как он [был си-
лен]. Царь алан пал перед Аароном, и (пос-
ледний) захватил его в плен живым; но
[царь] оказал [ему ве]ликий почет и взял
его дочь в жены своему сыну Иосифу. Царь
алан поклялся ему в верности, и царь Аарон
отпустил его в его [з]емлю. И с этого дня
страх перед [к]азарами напал на все наро-
ды вокруг них. И еще, в дни Иосифа царя,
моего господина, [он искал] его помощи,
когда гонение обрушилось во время дней
Романа злодея” [Голб , Прицак 1997, 136,
141]. Достовірність цієї події підтверджуєть-
ся інформацією ал-Масуді: “После 320 г.
хиджры (932 г.) они (аланы) отреклись от
христианства и изгнали епископов и свя-
щенников, которых прислал им ранее визан-
тийский император” [Голб, Прицак 1997,
162–163].

Саме ця інформація дозволила О. Прі-
цаку, В.О. Кузнєцову, К.А. Бруку та деяким
іншим історикам вважати, що на певних
етапах своєї історії частина північнокавказь-
ких аланів сповідувала іудаїзм, і в цьому
варто вбачати хозарський вплив [Голб ,
Прицак 1997, 160; Кузнецов 1984, 114–115,
197–198; Brook 1999, 254]. Те, що части-
на північнокавказьких аланів і після падін-
ня Хозарського каганату продовжувала збе-
рігати прихильність до іудейської релігії,
підтверджують більш пізні середньовічні
джерела.

Так, у середині XII ст., до Багдада з На-
варрської Тудели здійснив свою подорож
відомий єврейський мандрівник Веніамін

Тудельський. У його записках знаходимо
відомості не лише про ті країни, які він
відвідав, а й про землі, що лежали далі від
Багдада на схід і північ. Веніамін Тудель-
ський прямо говорить про проживання
євреїв у “землях Алании, окруженной гора-
ми и не имеющей другого выхода, кроме
железных ворот, построенных Александром
Македонским, жители которой называют-
ся аланами” [Три еврейских путешествен-
ника…1881, 80–82]. Для нас це повідом-
лення цікаве тим, що Веніамін Тудельський
міг вживати термін “євреї” не як етнічний
термін, а для позначення тих північнокав-
казьких аланів, які у його час продовжува-
ли сповідувати іудаїзм.

Особливий інтерес викликають також
свідчення давньоруських літописів про
аланів, яких на Русі називали яси. Давньо-
руські літописи повідомляють про те, що
яси тривалий час перебували у Володими-
ро-Суздальській землі при дворі нащадків
Володимира Мономаха. Там же, у князів-
ському замку Боголюбово у 1174 р. був уби-
тий змовниками князь Андрій Юрійович Бо-
голюбський. Тверський та інші літописи,
перелічуючи учасників цієї змови, згадують
“Анбала Ясина ключника” [Тверская лето-
пись 1863, 250–251]. Мало хто з дослід-
ників сумнівається в його аланському по-
ходженні. Ще в ХІХ ст. В.Ф. Міллер
переклав даний антропонім з осетинської
мови як “товариш” [Міллер 1887, 68].
В Іпатіївському літописі один з очевидців
трагедії, що розгорілася в Боголюбово, звер-
тається до Амбала (Анбала) Ясина з та-
кими словами: “о еретиче...помнишь ли
Жидовине в которых порътех пришел бя-
шеть. Ты ныне в оксамите стоиши...” [Ипа-
тьевская летопись 1843, 590]. У цій ситу-
ації постає питання: якщо літописець назвав
Анбала Ясина “Жидовином”, то чи дійсно
він належав до числа іудеїв?

Дослідники давно ведуть суперечку
щодо того, звідкіля Амбал Ясин міг прийти
до Володимиро-Суздальської землі. Мож-
на пристати до версії про походження Ам-
бала (Анбала) з числа ясів південноруських
степів. Проте давньоруські літописи знають
цю групу населення насамперед як хрис-
тиян, а не іудеїв. Отже, припущення
А.П. Новосельцева про північнокавказьке
походження Амбала Ясина [Новосельцев
1968, 216] виглядає найбільш аргументо-
ваним, оскільки знаходить своє підтверд-
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ження в повідомленнях невідомого автора
Кембріджського документа і свідченнях
Веніаміна Тудельського про поширення
іудаїзму серед аланів Північного Кавказу.
Проте слід зважати на те, що Анбал Ясин
в Іпатіївському літописі міг бути названий
“Жидовином” і через його зв’язок з хозар-
ським культурним колом.

Тому не менший інтерес становить вер-
сія, запропонована І.Г. Добродомовим. Дос-
лідник пов’язав походження Амбала (Ан-
бала) Ясина з буртасами Середньої Волги,
у яких деякі сучасні дослідники схильні
вбачати аланів, що становили значний про-
шарок населення Хозарського каганату.
Амбал, на думку І.Г. Добродомова, міг з’я-
витися при Володимиро-Суздальському
дворі після походу Андрія Боголюбського
на Волзьку Булгарію в 1164 р. На доказ
цього І.Г. Добродомов навів виділене серед
написів на надгробках волзько-камських
булгар XIV ст. осетинське ім’я Амбал (Ан-
бал), причому в двох варіантах, як це дано
в різних списках давньоруських літописів.
Дослідник також вважає, що вагомим до-
казом перебування аланів-ясів на Середній
Волзі є вказівка літопису, що серед убивць
Андрія Боголюбського була і його дружи-
на-булгарка, а також зауваження В.М. Та-
тищева, що вона була також ясинею (алан-
кою) [Добродомов 1993, 130–136].

Аргументи І.Г. Добродомова щодо того,
що Амбал потрапив до Володимиро-Суз-
дальського двору після походу Андрія Бо-
голюбського на Волзьку Булгарію в 1164 р.,
заслуговують на особливу увагу через де-
кілька збігів. По-перше, територія середньо-
волзьких буртасів пролягала неподалік від
Володимиро-Суздальського князівства. По-
друге, аж до ХІІІ ст. у давньоруських тек-
стах не згадуються буртаси, а це означає,
що стосовно них східні слов’яни могли вжи-
вати етнонім яси. Отже, є підстави вважа-
ти, що Амбал Ясин міг потрапити до Воло-
димиро-Суздальської землі не тільки з
території Північного Кавказу, але й з Се-
редньої Волги, яка до X ст. входила до скла-
ду Хозарського каганату. Проте не слід за-
бувати, що Амбал Ясин був названий
“Жидовином” не стільки через його прина-
лежність до іудаїзму або до хозарського
культурного кола, скільки через те, що так
у православній Русі називали зрадників, ви-
ходячи із традицій християнської терміно-
логії. Таким чином, питання про релігійну

приналежність та територіальне походжен-
ня Амбала Ясина залишається відкритим,
незважаючи на те, що в Іпатіївському літо-
писі він був названий “Жидовином”.

Однак саме припущення І.Г. Добродо-
мова та інших дослідників, що в післяхо-
зарський період частина аланів могла на-
зиватися буртасами, заслуговує на особливу
увагу в зв’язку з тим, що північнокавказькі
буртаси у деяких пізньосередньовічних ав-
торів були відомі, насамперед, як іудеї. Так,
ще у XVIII ст. М.М. Карамзін ототожнив
буртасів із брутахіями, згаданими Плано
Карпіні в середині XIII ст. Італійський ав-
тор, перелічуючи народи і племена, скорені
монголами, про брутахіїв згадує двічі. Спер-
шу він розташовує їх поміж куманами-
половцями і мордвою: “...Кассы, Якобиты,
Аланы, или Ассы, Обезы, или Георгианы,
Несториане, Армены, Кипчиты, Команы,
Брутахии, которые суть иудеи, Мордвы,
Турки, Хозары..”. Потім Плано Карпіні чітко
прив’язує брутахіїв до Кавказу:: “С юга же
к Комании прилегают Аланы, Чиркассы,
Хозары, Греция и Константинополь, также
земля Иберов, Кахи, Брутахии, которые
слывут иудеями – они бреют голову, –
также земля Цикхов, Георгианов и Арме-
нов...” [Карпини 1957, 57, 72]. У даному
разі дуже важко погодитися з думкою
М.І. Артамонова, згідно з якою ці брутахії
були нащадками хозарів на Кавказі [Арта-
монов 1962], тому що одночасне згадуван-
ня Плано Карпіні і брутахіїв, і хозарів зму-
шує засумніватися в цьому.

З іншого боку, те, що італійський мандрів-
ник помістив брутахіїв в одному переліку
народів по сусідству з мордвою, а в іншо-
му – по сусідству з кавказькими народа-
ми, змушує бачити в них буртасів, що у се-
редні віки проживали як на Середній Волзі,
так і на Кавказі. Про те, що в пізній хозар-
ський період і в післяхозарські часи бурта-
си проживали на Північному Кавказі і на
Нижній Волзі, є згадки й в інших джерелах.

Так, Ібн Хаукаль, оповідаючи про похід
русів проти хозарів у другій половині Х ст.,
локалізує, судячи з послідовності подій, бур-
тасів на Нижній Волзі: “И произвели наше-
ствие на все это русы и погубили все, что
принадлежало на реке Итиле всем созда-
ниям божим из хазар, болгар и буртасов, и
овладели ими” [Бартольд 1940, 35]. Мусуль-
манський автор XIII ст. Ібн Саїд уже роз-
ташовує буртасів не тільки на Волзі, але й у
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районі Дагестану: “К востоку от города
Сарир находится город Буртас – столица
этого тюркского племени” [Коновалова
1990, 43–46]. Воскресенський, Софіївський,
Ніканоровський, Скорочені літописні зводи
1493 р. і 1495 р., а також інші пізньосеред-
ньовічні руські літописи, оповідаючи про
склад найманців у війську Мамая під час
Куликовської битви в 1380 р., згадують бур-
тасів серед кавказьких народів: “понаймо-
вал Бесермены, и Армены, Фрязы, Черка-
сы, Ясы, Буртасы...” [Софиевская летопись
1853, 90; Воскресенская летопись 1854, 34;
Никаноровская летопись 1962, 71; Сокра-
щенный летописный свод 1493 г. 1962,. 252;
Сокращенный летописный свод 1495 г.
1962, 331].

Досить цікаво, що в Московському літо-
писному зводі кінця XV ст. у цьому списку
чомусь не згадані яси (алани), але фігуру-
ють буртаси: “...понаименови рати, Бесер-
мены и Армены, Фрязы и Черкасы и Бур-
тасы...” [Московский летописный свод
конца XV в. 1949, 201]. Чи випадковість це?
Чи російським літописцем кавказькі яси і
буртаси уявлялися як дві частини одного
народу?

У зв’язку з цим особливий інтерес ста-
новить той фрагмент “Історії держави Ро-
сійської” М.М. Карамзіна, де в переліку на-
родів, що постачали воїнів до армії Мамая,
буртаси вже названі буртанами і охаракте-
ризовані як іудеї: “...войско из Татар, По-
ловцев, Хазарских Турков, Черкесов, Ясов,
Буртанов или Жидов Кавказских, Армян
и самих Крымских Генуэзцев...”. При цьо-
му М.М. Карамзін у своїй примітці зазна-
чив: “Доныне находится много Жидов в
земле Черкесской; а Буртанами называет-
ся теперь особенный, неизвестного проис-
хождения народ между Кубанью и Акта-
ром, богатый медью и серебром”. Тож
російський історик XVIII ст. був схильний
ототожнювати сучасних йому буртанів не
тільки з буртасами руських літописів, але і
з брутахіями Плано Карпіні [Карамзин 1992,
34, прим. 61]. Однак чи лише ці два збіги
дозволили М.М. Карамзіну внести поправ-
ки в зміст тексту російського літопису? Не
варто забувати, що автор “Історії держави
Російської” міг володіти щодо цього невідо-
мими нам джерелами інформації. Про бур-
танів, що мешкали в басейні Кубані, у
другій половині XVIII ст. згадував також
Тунманн як про сучасний йому народ: “бур-

тани, свободный, независимый народ, жи-
вущий оседло, из неизвестной мне поныне
группы народов” [Тунманн 1991, 65].

Таким чином, якщо виходити з того, що
в хозарський період певна частина аланів
могла називатися буртасами, то можна вис-
ловити припущення, згідно з яким на Кав-
казі буртасами могли називати тих аланів,
які під впливом хозар перейшли в іудаїзм.
Однак не зовсім зрозуміло, чому значна час-
тина цих аланів-іудеїв опинилася за межа-
ми Центрального Передкавказзя, яке ста-
новило основу території середньовічної
Аланії? Щоб відповісти на це запитання,
необхідно простежити послідовність подій,
позв’язаних з поширенням у середовищі
північнокавказьких аланів двох монотеї-
стичних релігій – іудаїзму та християнства.

У зв’язку з цим, особливий інтерес ста-
новлять припущення О. Пріцака, основані
на співставленні інформації документа
Шехтера з даними інших середньовічних
джерел. Дослідник вважає, що за хозар-
ського царя Веніаміна алани Північного Кав-
казу були союзниками хозар, і певна їхня
частина сповідувала іудаїзм. Але за часів
хозарського царя Аарона політична орієн-
тація пануючої верхівки аланів могла зміни-
тися, і цар пішов на зближення з Візантією,
що могло сприяти поширенню християнства
в Аланії. Трохи пізніше Аарон зумів пере-
могти союзника Візантії – правителя Аланії,
і той змушений був змінити релігійно-по-
літичну орієнтацію на користь хозар. Це, на
думку О. Пріцака, можуть підтверджува-
ти дані ал-Масуді про відмову аланів від
християнства. Згаданий у Кембріджсько-
му документі факт, що цар аланів шукав
заступництва в хозарського царя Йосипа за
часів правління візантійського імператора
Романа (920–944 рр.) – гонителя євреїв,
може свідчити, що верхівка аланів спові-
дувала тоді аж ніяк не християнство. На
основі цих подій, О. Пріцак запропонував
свою хронологію правління хозарських
царів: Веніаміна – близько 880–900 рр.,
Аарона – близько 900–920 рр. та Йосипа –
близько 920–960 рр. [Голб, Прицак 1997,
158–163]. Що ж стало підставою для цьо-
го?

О. Пріцак схиляється до думки, згідно з
якою північнокавказькі алани перейшли в
християнство за часів перебування на по-
саді Константинопольського патріарха Ми-
коли Містика в період між березнем 901 р.
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і лютим 907 р. Через це підпала під сумнів
дата зречення аланами християнства, зап-
ропонована ал-Масуді – 320 р. гіджри
(932 р.). О. Пріцак відніс цю подію до 310 р.
гіджри (922 р.) [Голб, Прицак 1997, 161].
Однак ним не були враховані висновки
Ю. Кулаковського, викладені в статті “Хри-
стианство у алан”. Як відзначив відомий
візантолог, “Николай Мистик дважды зани-
мал патриарший престол: от 901 до 907 года
и от 912 до 925”. Аналіз листів патріарха,
особливо 9-го, дозволив Ю. Кулаковському
зробити висновок: “Сообщения патриарха
в этих письмах не оставляют никакого со-
мнения в том, что просвещение Алан све-
том христианства совершилось в патриар-
шество Николая Мистика и притом,
вероятно, в ту пору, когда он вторично за-
нял патриарший престол” [Кулаковский
1898].

Отже, є підстави довіряти даті ал-Ма-
суді про відмову аланів від християнства –
320 р. гіджри (932 р.). А це може означати,
що цар хозар Аарон міг правити і після
932 р. Таким чином, за часів візантійсько-
го імператора Романа Лакапина, що пра-
вив з 920 р. по 944 р., у хозар правління
Аарона змінилося правлінням Йосипа. Хто
був на чолі північнокавказької Аланії у цей
період, неможливо встановити. Цілком імо-
вірно, що Аарон сів на престол до початку
правління Романа у Візантії, і саме тоді цар
аланів міг разом зі своїми підданими зрек-
тися іудаїзму і перейти в християнство.
Цілком очевидно, що після цих подій в ото-
ченні аланського правителя могли залиша-
тися іудеї, і це могло стати причиною май-
бутніх його суперечок з Романом. Саме
тому, програвши війну з хозарами, цар аланів
охоче відрікся від християнства в 932 р. і
знову перейшов в іудаїзм. Зберігати свою
прихильність до іудаїзму аланські аристо-
крати могли аж до 944 р., тобто до кінця
правління у Візантії Романа. З послаблен-
ням у Хозарії влади Йосипа і зміною релі-
гійної політики Романа наприкінці його прав-
ління могла змінитися і релігійно-політична
орієнтація аланського правителя. Як
свідчать джерела того часу, уже незаба-
ром після смерті Романа, за Костянтина
Багрянородного, правитель північнокав-
казької Аланії знову підтримував Візантію,
а не хозар. Так, в середині Х ст. у своєму
трактаті “Про управління імперією” Костян-
тин Багрянородний відзначав: “... эксусио-

кратор Алании не живет в мире с хазара-
ми, но более предпочтительной считает
дружбу василевса ромеев, и, когда хазары
не желают хранить дружбу и мир в отно-
шении василевса, он может сильно вредить
им, и подстерегая на путях, и нападая на
идущих без охраны при переходах к Сар-
келу, к Климатам и к Херсону. Если этот
эксусиократор постарается препятствовать
хазарам, то длительным и глубоким миром
пользуются и Херсон, и Климаты, так как
хазары, страшась нападения аланов, нахо-
дят небезопасным поход с войском на Хер-
сон и Климаты и, не имея сил для войны
одновременно против тех и других, будут
принуждены хранить мир” [Константин Баг-
рянородный 1991, 53]. Виходячи з цього,
можна цілком погодитися з думкою Ю. Ку-
лаковського, згідно з якою в середині Х ст.
північнокавказька Аланія була не тільки
союзницею Візантії, але і “страной вполне
независимой” [Кулаковский 1899, 52–54].
Аналіз письмових джерел середини і кінця
Х ст. підтверджує, що тоді північнокавказькі
алани вже остаточно перейшли в христи-
янство, а значить політична орієнтація їхніх
правителів стала провізантійською.

Отже, цілком логічно припустити, що
вірні хозарам алани-іудеї вже не могли за-
лишатися в християнській державі, що вела
в союзі з Візантією боротьбу проти
іудейської Хозарії. Цілком можливо, що
незадовго до падіння Хозарського кагана-
ту з Центрального Передкавказзя, тобто
з території Аланії, відбувся відтік основної
маси аланів-іудеїв на землі, що були кон-
трольовані хозарами. У даному разі дореч-
но говорити про політичну міграцію. І тому
вживання етнічних термінів “алан” і “бур-
тас” могло набути нових особливостей.
Якщо виходити з того, що основна маса
центральнокавказьких аланів сповідувала
християнство, то можна припустити, що
термін “алан” почав застосовуватися із
середини Х ст. виключно для позначення
аланів-християн, союзників Візантії.
А щодо терміна “буртас”, то є підстави
вважати, що він міг набути в середині Х ст.
більш широкого значення – “хозарські ала-
ни”, навіть якщо позначав не лише аланів-
язичників Східної Європи, але й аланів-
іудеїв, що проживали на Кавказі та Нижній
Волзі. Аналогічне вживання етнонімів ми
можемо простежити в джерелі кінця
Х ст. – “Худуд ал-‘Алам”, де печеніги
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чітко поділені на “тюркських” і “хозар-
ських” [Minorsky 1937, 160].

У яких же частинах Хозарського кага-
нату, що розпадався, у середині Х ст. мог-
ли оселитися алани-мігранти іудейського
віросповідання? Повідомлення Ібн Хаука-
ля про похід русів проти хозарів у другій
половині Х ст. дозволяє припускати, що бур-
таси (ретроспективно алани-іудеї) могли
перебувати на Нижній Волзі, тобто в районі
хозарської столиці. Однак наслідки цього
походу виявилися фатальними для хозар і
їхніх союзників. При цьому Ібн Хаукаль
повідомляє: “В это наше время не осталось
ничего ни от болгар, ни от буртасов, ни от
хазар. Дело в том, что на всех них произ-
вели нашествие русы и отняли у них все
эти области, которые и перешли во власть
их (русов); кто спасся от их руки, те рассе-
лились по соседним областям, желая нахо-
диться вблизи своей страны...” [Бартольд
1940, 36]. Цими сусідніми областями для
нижньоволзьких хозарів і буртасів могли ви-
явитися землі Дагестану, що підтвер-
джується в пізніших джерелах. Про те, що
буртаси перебували поблизу міста Сарир у
Дагестані в XIII ст., може свідчити по-
відомлення Ібн Саїда [Коновалова 1990,
45]. Досить цікаво, що дотепер аварці для
позначення своїх західних сусідів – чеченців
вживають терміни “burt” і “burtic” [Попов
1948, 209], що може свідчити про перебу-
вання в минулому на західних кордонах
Дагестану буртасів. У даному разі можна
припустити, що ті іудеї-буртаси, котрі опи-
нилися в Дагестані, з часом були асимільо-
вані  місцевими євреями та хозарами.

Ще одним районом, куди могли пересе-
литися алани-іудеї, міг бути Північно-Захід-
ний Кавказ, а саме – місцевість поблизу
Таматархи (Тмутаракані). Дані давньорусь-
ких літописів свідчать, що й у XI ст. тут
все ще проживали хозари. Давньоруські
літописи, оповідаючи про похід Святослава
проти хозар у 965 р., відзначають: “В лето
6473. Иде Святослав на Козары; слышав-
ше же Козары, и изыдоша проитиву с кня-
зем своим Коганом, и соступишося обои; и

одоле Святослав Козаром, и град их Бе-
лую Вежу взя; и Ясы победи и Касоги”
[Воскресенская… 1956, 284]. Аналіз зга-
даних уривків дозволяє припускати, що в
965 р. Святослав спочатку напав на хозарів
у районі Саркела–Білої Вежі, захопив цю
фортецю і лише після цього міг піти на со-
юзників хозарів – аланів-ясів та касогів. Як
повідомляє Костянтин Багрянородний, в
середині Х ст. алани Центрального Перед-
кавказзя вже не були союзниками хозарів.
А це може означати, що їхніми союзника-
ми могли бути алани, що проживали на зем-
лях касогів, тобто на Північно-Західному
Кавказі.

Крім того, П’ятий Новгородський літо-
пис містить коротку звістку про похід Ярос-
лава Мудрого в 1029 р. проти ясів: “Ярос-
лав ходи на ясы и взять их” [Новгородская
Пятая… 1917, 116]. Досить важливо, що
дана подія зафіксована тільки в одному літо-
писі, а це може свідчити про перемогу над
незначною за чисельністю групою аланів.
Крім того, необхідно пам’ятати, що в 1026 р.
Ярослав уклав угоду зі своїм братом
Мстиславом, у володінні якого перебувала
Тмутаракань. Отже, похід Ярослава в
1029 р. був спрямований не проти аланів
Центрального Передкавказзя, а проти ясів,
що проживали поблизу Тмутараканського
князівства. Цілком можливо, що нащадки
цих ясів проживали на Північно-Західному
Кавказі аж до XVIII ст., продовжуючи спо-
відувати іудаїзм, і були відомі М.М. Карам-
зіну та його сучасникам під назвою “Бур-
таны” [Карамзин 1992, 34].

Таким чином, дані деяких наративних
документів часів середньовіччя дозволя-
ють вважати, що під впливом хозарів у
IX ст. певна частина аланів Північного Кав-
казу могла перейти в іудаїзм і сповідувати
цю монотеїстичну релігію не одне століття.
Іудаїзм, як ми бачимо, у Хозарському ка-
ганаті був релігією не лише євреїв і части-
ни хозарів, але і певних соціальних про-
шарків тих народів, що перебували в
політичній залежності від пассіонарного хо-
зарського етносу.
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