
В. ПАРХОМЕНКО

ПРО КУЛЬТУРУ ТЮРКІВ НАШОГО СТЕПУ ІХ-ХІП в. в.

Під впливом російської історіографії археологи вважають 
тюрків - кочовників нашого степу в ЇХ—ХНІ в. в. за народи 
мало культурні, що залишили рештки „дуже вбогої одно
манітної культури"1). Яле ж треба сказати, що взагалі 
археологи мало цікавилися тою культурою і мало її вивчали. 
Тимчасом, гадаємо, тепер наступає час, коли слід уже пе
реоцінити це тверження* 2). З одного боку, знахідки з Сал- 
тівської культури саме на терені наших степів3), з другого 
боку — старі письменники зазначають наявність у степовиків 
того часу жвавих торговельних зносин з сусідами (напр., Ко
стянтин Багрянородйий про печенігів) і належність їм міст 
(Едрізі про половців, наш літопис почасти про Чорних Кло
буків і половців). Якщо це ми приймемо на увагу і будемо 
обережніше ставиться до того, що наші та візантійські ченці 
підкреслюють негативні риси в житті „поганих" степовиків, 
то й факти нашої історії, і взаємовідносини старої Руси та 
цих кочовників з'являться перед нами трохи в іншому вигляді.

Справді, князі старої Руси не лише воювали з тюрками- 
степовиками, а й торгували, мали і мирні зносини, інколи 
спілку військову. Недарма Костянтин Багрянородний свід
чить, що Русь намагалася жити в мирі та спілці з печені
гами. Це ми бачимо за часів старого Ігоря в X в.; потім 
печеніги підтримають київських князів — Ярополка (кінець 
X в.) та Святополка (початок XI в.) в їх боротьбі проти

*) Див., напр., погляд проф. О. С. Федоровського в новій книзі 
„Охорона пам’яток культури на Україні", Харків, 1927, стор. 42.

2) В цьому відношенні цікаві історичні спостереження ще у 70 —  
80 р. р. XIX в. робили Блау та Голубовський. В. П.

3) Питання про характер цієї Салтівської культури, ще не розвяза- 
но остаточно, див., напр., ст. Ю. В. Готье в 5 кн. „Известий Гос. Ака
демии и ст. материальной культуры", Ленінград, 1927 р.
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варягів1). Що ж до тюрків і Чорних Клобуків, то вони живуть 
неподалеку від Києва і біля самого Переяслава (напр., Іпат. 
1070, 1150 і інш.), живуть нерідко в містах і, як свідчить лі
топис, беруть велику участь у київських справах, — остільки, 
що якось правдиво заявляють одному князю (Мстиславу Ізясла- 
вовичу 1159), здобуваючи йому київського стола: „в нас ти, 
княже, і добро, і зло".

Що ж до половців, то вони часто приятелюють з нашими 
князями, особливо Чернигівськими, родичаються з ними (на
віть з Володимиром Мономахом) і т. інше. По суті у цих 
кочовників були ті ж принципи торговлі та об'єкти її, що й 
у пануючих верств нашої київської Руси, ті ж торговельні 
звязки з Візантією, Херсонесом, Кавказом та ще в додаток 
із Середньою Азією (напр., у половців з Кара - китаями в XII в.).
І тому хоч, звичайно, й бідні фактично відомі нам рештки 
кочовницької культури, яких мало виявлено й зовсім не роз
ташовано по окремих народах і віках, все ж так наші музеї 
дають деякий матеріял, що свідчить про наявність у цих 
кочовників значної як на той час культури. Ось так дещо 
має, напр., Дніпропетровський краєвий музей; тут крім пред
метів — звичайних ознак воїна - скотаря й значної збірки 
кам'яних баб, трапляються сліди досить високої культури, 
особливо в жіночих прикрасах, що свідчить про торговельні 
зносини степовиків того часу в широкому маштабі (напр., 
№№ 752, 753, 755, 620, 922, 350, 656, 660, 661, 662). Подібні 
речі трапляються й по інших музеях України, напр., у Київ
ському, в Харківському. Особливо цінні й цікаві в цьому 
відношенні знахідки пок. Н. Е. Бранденбурга, що тепер пе
реховуються в Ленінградському Артилерійському Історичному 
Музеї (напр., вітрини: М — № 183, Н — №178, О — №№160, 
179, 229, П — №№ 158, 159 і інш.).

Разом з цим слід нашим археологам у їх дослідах зрек
тися тенденційного погляду старої російської історіографії 
про „злий", „дикий" степ, що лише руйнував слов'янську 
культуру і був нещастям нашої історії. *)

*) Ця участь печенігів у київських подіях звичайно освітлює 
інакше через те, що ворогами їм і спільниками - варягам були проти
ставлені особи князів Володимира св. та Ярослава Мудрого, але ж 
факт підтримки печенігами старого київського ладу проти захожих ва
рягів залишається в силі.
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Що більше це питання цікавитиме науку, і при нових 
дослідах могили степовиків того часу мусять дати ще яскра
віші докази про певний ступінь культурности тодішньої люд
ности степу; вони не дадуть, розуміється, таких решток, 
які ми знаходимо в могилах давніших степовиків-скитів, але ж 
мусять виявити в них те, що відповідає сучасній середньо
вічній культурі чорноморського району доби IX — XIII ст. 
І тоді археологи допоможуть нам скласти інше уявлення про 
ролю цих тюрків - кочовників у нашій історії. І ми, може, 
краще розберемося в складному питанні, оскільки ці пле
мена були тюрками і в якій мірі і хто саме з них мав яфе
тичні домішки.


