
НОТАТКИ
КАГАНАТ РУСИ

Щ е С. Гедеонов („Варяги и Русь", СПБ, 1876 р., ч. II, 
crop. 483 —  494) висловив думку про існування в „южной 
Руси" „каганату", який він ставив у звязок і залежність від 
Хазарії і відносив до епохи 839 —  871 р.р. Ця думка старого 
антинорманіста відновлюється в новій праці сучасного норма- 
ніста проф. П. Смірнова— „Волзький шлях і стародавні 
Руси" (Київ, 1928 р., видання Української Академії Наук). 
На думку Смірнова, цей „каганат" існував на самому по
чатку IX в. й загинув десь коло 20 — ЗО р.р. IX в. від Угрів. 
Територію його проф. Смірнов зазнача на півночі — в ме
жиріччі Волги й Оки, на Суздальщині, й приписує його 
Скандинавам, що, за автором, давно — ще з VI в. —  там осе
лилися. Щ о до моменту національного в „каганаті", то, ро
зуміється, навряд чи можна цілком відкидати в ньому при
сутність елементу „варязького", але ж в кожному разі думка 
Гедеонова про щільний звязок „каганату" з Хазарами без
сумнівна.

Гадаємо, що проф. Смірнову слід було б звернути увагу 
на виявлення різних рис цього каганату —  і національних 
перш за все, ніж довільно застосовувати його до Сканди
навів. Також не доказаною залишається у автора й геогра
фічна теза, бо тлумачення арабів проф. Смірнов робить* 
полемізуючи з усіма фахівцями, досить своєрідно; його тлу
мачення не хитає старої думки про південний каганат. Момент 
хронологічний у проф. Смірнова заслуговує на увагу в ро
зумінні початкової доби існування „каганату" —  раніше 839 р.,. 
згаданого у Вертинських аналах. Але ж історичний факт 
існування „каганату" ми помічаємо й значно пізніше IX в̂

Навала Угрів могла б зруйнувати „каганат" на півночі, 
якщо ми б переконались в існуванні його там, але „кага-
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нат" швидше був на шляхах хазарської торгівлі від Волги 
на захід, що були шляхами й слов’янської колонізації X в. 
від хазарської території до Дніпра; ту територію, що на неї 
зазнана Смірнов, більш звязано з камськими Болгарами і 
дійсно з Варягами, що не зазнали форм „каганату".

Державу загадкового Хальгу-Олега початку X в. швидше 
всього слід звязати з дальшим існуванням цього „каганату" 
і після IX в. Але ж коли потім головна сила торгівлі того часу й 
маса слов’янства зосередились у середнього Дніпра, тоді 
„каганат"— десь у другій половині X в.— перебрався захід
ніш е— до Києва. Його тут раніш, як це гадав Гедеонов, 
у Києві не могло бути, бо сильні у IX в. на Дніпрі Деревляни 
та Уличі, як ми знаємо, не платили данини Хазарам, — тоді 
Хазарам до Дніпра було ще далеко. Лише з занепадом ка
ганату Хазарів на Волзі, з пересуванням торговельних шляхів 
і колонізаційним рухом посунулись до Дніпра і Хазари (л і
тописна звістка 1023 — 1024 р.р.), і ось коло цього моменту 
колись східніший до цього „каганат" улаштувався у Києві.

Розуміється, титул „каган" у Києві в XI в.— це не лише 
„термінологія" без змісту й не „поетична формула", як га
дали, бо тоді, в добу христіянізації в Києві, тут швидше в 
такому розумінні вживався б титул візантійського цісаря, 
а не занедбаний з IX в. титул, або хоч би1 титул занепалої 
Хазарської держави. Це була, очевидно, якась реальність, 
бо „кагана" знає не лише „Слово о законе и благодати", 
а й мури Ярославової Софії у Києві. І в тому відношенні 
вірне спостереження проф. Смірнова, що „Варяги" дійсно 
зв’язані були з нашим „каганатом", вони не могли утворити 
цієї чужої форми державного життя, але ж вони їй слу
жили, як знаряддя в руках дужчої торговельної верстви. Тому 
васал Свейського короля^ Ярослав, коли попав до Києва, 
робиться „каганом", бо відчуває тут силу східніх крамарів,— 
торговельний грунт Київської держави спричинився до утво
рення тут державного життя в формі „каганату". Як довго 
тут існував „каганат"? Можливо, що до революції 1113 р., 
яка посадила у Києві Володимира Мономаха з його візан
тійсько - варязьким духом і впливом на тодішнє літописання; 
перероблена тоді „Повість временних літ" в звязку зі зміною 
державних форм, очевидно, викреслила в цей час титул 
„кагана" з літопису, але ж він залишився і в розпису Софії
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Київської, і в „Слове о законе и благодати", і в пізнішому 
„Слові о полку Ігореві". В кожному разі варязька держава 
в Києві в XI в. існувала в формі східнього каганату, бо не 
мала своєї власної економічної моци, — її вона позичила зі 
Сходу. І ось в напрямку з’ясування цих затертих потім форм 
державного життя „каганату", що звязаний був з Руссю 
в двох пунктах її панування протягом 3 сторіч, і повинно 
іти тепер вивчення нашої старої історії.

В . Пархоменко

ДО ПИТАННЯ ПРО ТАТАРСЬКО - КОЗАЦЬКІ ВЗАЄМИНИ
XVI — XVII В.В.

В. Дубровський в своїй статті „Про вивчення взаємин 
України та Туреччини у другій половині XVII ст." („Східній 
Світ", ч. 5) ставить актуальне питання про вивчення архівів 
Туреччини для кращого знання стосунків України з Туреч
чиною переважно за другу половину XVII ст. Цю свою 
думку автор ілюструє низкою історичних фактів другої по
ловини XVII ст. До цього хтілось би додати, що вивчення 
архівів Туреччини (як і Румунії й Угорщини та й Риму) 
могло б охопити й ширшу епоху. Навряд чи можна визнати 
за цілком правдивий погляд нашої історіографії на „тради
ційну епичну боротьбу козаків" наших з турками й татарами 
до доби Богдана Хмельницького й на рішучу зміну цих 
взаємин з революції 1648 р. Якби вчинок Б. Хмельниць
кого — спілка з татарами на самому початку його діяльности — 
ламала б „традиційну" політику козацтва, вона б викликала 
певну опозицію й протест. Очевидно, що нам треба пере
глянути турецько - татарсько - козацькі взаємини й за добу 
до 1648 р., бо на загальному погляді на них відбилися дві 
ідеї, що їх пора здати до архіву: ідея боротьби хреста 
з півмісяцем і ідея боротьби Руси зі степом. Ми вже й тепер 
маємо факти, що говорять проти прийняття думки про „епичну 
боротьбу" наших козаків з татарами й турками. Так, можна 
нагадати договір з козаками Ш агін-Гірея 1624 року або 
московську звістку 1626 року про приєднання козаків до 
татар підчас їх нападу на польську територію або походи 
козаків на Крим 1628 —  29 р.р. для підтримки Шагін-Гірея.


