
В О Л О Д И М И Р  П А РХ О М Е Н К О

РУСЬ ТА ПЕЧЕНІГИ
Д о справи стародавніх зв'язків Руси з і Сходом

Російська' історіографія привчила нас дивитись на Пече
нігів, як на дике, некультурне плем’я', як на „азіятів", що 
мали цілком негативне значіння для сусідньої Руси1) ;  по
дібні ж відомості дають і археологи, хоч вони не мають для 
цього достатніх по суті підстав* 2), поскільки вони не тільки 
не обслідували і не вивчили печенізькі давності, а, власне, 
навіть, і не виявили їх. Проте безперечно, що дане східне 
плем’я — Печеніги мали тісний зв’язок з первісною добою 
життя Київської Руси, й взаємовідносини Печенігів і Руси 
повинні глибоко цікавити кожного, хто хоче з’ясувати таєм
ницю зародження і первісної організації Київської Руси. 
З’явившись близькими сусідами Київської Руси після свого 
переселення на Дніпро в самому кінці IX віку, вони без сум
ніву відограли свою ролю в початковій долі цієї Руси, в добу 
X і початку XI в. в. аж до нещасної поразки Печенігів 
в 1036 р., яка теж відбилася на долі Київської Руси і по
вела до „закладки" та забудови Київа Ярославом, — що, 
звичайно, зазначало на нову добу в історії тієї таки ж 
Київської Руси.

Поява Печенігів на нижньому Дніпрі навряд чи може 
стояти без всякого звязку з тими племенними ускладнен
нями й рухами тут серед слов’янства, які літопис малює, як 
боротьбу Полян з Древлянами й пересовування Уличів

*) Трохи інакше говорить П. В. Голубовський — див. „Печенеги, 
Торки и Половцы", Київ, 1884 р. Слідом за російськ. іде й укр. історіо
графія — навіть в новіших роботах М. Яворського й Н. Мірзи - Авак’янц.

2) Див., напр., новий твір проф. R. С. Федоровського — „Охорона 
пам’яток культури на Україні", Харків, 1927 р., стор. 42.
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з Дніпра на Захід1). Можна гадати, що Печеніги не ви
пхнули звідси слов'янські племена, а вступили з ними в де
який контакт. В останній час не без підстав, з одного боку, 
підкреслюють добру військову організацію Печенігів, а з дру
гого—  в степових племенах, подібних до Печенігів, вбачають 
представників соціяльно - політичної сили, яка лише органі
зувала, як державна верхушка, місцеву людність* 2). Коли 
при цьому приймемо на увагу відомості Костянтина Багря
нородного про широкі торговельні звязки Печенігів з сусі
дами — Візантією, Руссю, Херсонесом, Хазарією та Дунай
ською Болгарією3), то у нас є вже достатні підстави диви
тись на Печенігів і їх історичну ролю інакше й переглянути 
дійсні історичні взаємовідносини Руси та Печенігів, що на 
них ми звикли до цього часу дивитись, як на невпинну не- 
примирену ворожнечу і боротьбу. Чи так це?

Сучасник, письменник половини X в., Костянтин Багряно- 
родний, з приводу цього пише так: „Россы стараются жить 
в мире с Печенегами", „быть с ними в союзе и получать 
от них помощь, потому что покупают у них коров, лоша
дей и овец", тому, що далі, „если не находятся в мире 
с Печенегами", „не могут вовсе отправляться на войну в чу
жую землю" і „не могут приблизиться к царственному граду 
Ромеев (Византии) ни для войны, ни по торговым делам" 4). 
Тут природньо повстає питання про „Росів" і „Русь".

Географічні вказівки про місце, де була Русь Костянтина 
Багрянородного, стверджують в цілому свідоцтво нашого 
літописця, що „Поляне" це „яже ныне завомая Русь" (під 
898 р.). Незалежно від того чи іншого розвязання питання 
про походження ім'я „Р усь "5), надзвичайно складного й спір
ного, ми можемо прийняти ці свідоцтва в тому розумінні, 
що в певний історичний моментпо няття „Руси" і „Полян “були

*) Докладніше про це див. в нашій книзі „У истоков русской госу
дарственности44, Ленінград, 1924 р., а також „Початок історично-дер
жавного життя на Україні", 1925 р.

2) Порівн. у Я. Є. Преснякова в ст. „Задачи синтеза протоисториче
ских судеб Восточной Европы" — „Яфетический сборник", V, Ленін
град, 1927, в основі останньої думки лежать дослідження акад. Н. Я. Марра.

3) Див. „Пері £&vdjv“, розд. 1 — 8.
4) Див. „Пері efrvtov", розд. 2.
г‘) Про що див. у згаданій книзі „У истоков русской государствен

ности 44.
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тотожні і це як раз був момент сукупного життя Руси та 
Печенігів, цеб то X та перша половина XI в. Маємо, таким 
чином, неначе повне протиріччя між виразним свідоцтвом 
Костянтина Багрянородного і даними нашого літопису про 
взаємини Руси чи Полян з Печенігами; природньо, що тут 
потрібується уважний перегляд літописних даних у цьому 
питанні.

Перша звістка літопису про Печенігів*) звязується (під 
915 р.) з ім'ям родоначальника Київської династії Ігоря, що 
загинув у боротьбі з Древлянами за Подніпрів’я, — вона 
каже про „мир" між Печенігами та Руссю, що був складе
ний без вказівок на попередню війну, а потім через де-який 
час говорить навіть про спілку* 2) Ігоря з Печенігами (944 р.). 
Правда, після, за Святослава, ми бачимо військові події —  
сутички між цим князем з одного боку і Печенігами та Ха
зарами з другого; але, по - перше, Святослав це не є по суті 
князь землі Полян — не князь ще Київський, це князь типа 
„пардуса" — „ни шатра имяше" (964 р.), що нехтував Київом 
і землею Полян (969 р.) і географічно, так би мовити, не 
самовизначився, це князь, що турбує своїми походами.Хазар 
і Печенігів; по - друге, в звязку з цим в літописному навчаль
ному оповіданні він став конкретним уособленням певної 
моральної сентенції — „ты, княже, чужея земли ищеши 
и блюдеши, а своея ся охабив" (968 р.), і тут мають певні 
підстави міркування A. R  Шахматова3) про неясні пригаду
вання в народніх споминах що до діяльности та походів 
цього князя та про вплив певних звісток і пригадувань та 
пізніших історичних аналогій на літописну компановку 
всього літописного оповідання про Святослава; нарешті, 
по - третє, підчас походу Святославова на Дунайську Болга
рію, ми бачимо в його війську загін Печенігів. У дальших 
історичних подіях ми можемо помітити факти військової до-

*) Тут ми не торкаємося ступеня хронологічної творчости літо
писних повідомлень, це в даному разі не важливе.

2) В звязку з роллю Ігоря в затвердженні Полян на Дніпрі такі 
взаємини його з Печенігами можуть говорити про звязокрухудо Дніпра 
Печенігів і Полян і про контакт між ними в боротьбі з Древлянами 
та Угличами.

3) „Разыскания о древнейших русских летописных сводах", СПБ, 
1908, стор. 479 — 481, 487 та інші.
19 Східній світ № і — 2
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помоги й підтримки Печенігами Полян, але при цьому слід 
не забувати наведеного загального погляду Шахматова про 
однобоку тенденційну трактовку літописом історичних подій 
за добу II половини X в. і навіть початку XI в.1) і не нада
вати великого і рішучого значіння літописній генеалогії кня
зів і їх родинним звязкам та взаєминам за літописом.

Так само після Святослава при продовженні, очевидно, 
боротьби Полян з Древлянами, коли Ярополк Полянський. 
подолав Олега Древлянського* 2) (чи були вони дійсно бра
тами — це питання сумнівне і в даному разі другорядне), 
і саме в звязку з цим ніби на допомогу Древлянам проти 
Полян, власне щоб використати цю місцеву політичну ситу
ацію, саме тоді приходять на Подніпрів’я „Варяги из-за  
моря" з Володимиром і перемагають Ярополка (питання про 
їх родинний звязок теж сумнівне й другорядне) Полянського 
(який, можливо, подібно до Ігоря та Святослава, не мав ще 
резеденції в Київі, в звязку з чим можливо стоїть звістка 
про осаду його в Родні — на гирлі Роси ?), тому Печеніги 
стають месниками за смерть Ярополка і ніби оборонцями 
Полян від Варягів (980 р.), чим і можна з'ясувати потім 
вперту довгу боротьбу Володимира з Печенігами.

Таким чином, з розвитком варяго - грецького шляху, бо
ротьба Полян з Древлянами, що йшла на Дніпрі в X в., 
в кінці X в. і потім на початку XI в., перейшла в уперту бо
ротьбу Варягів з Печенігами, що точилася з перервами за 
літописною хронологією від 980 до 1036 р. Як і більшість 
літописних оповідань про Володимира 3), літописні дані про 
його боротьбу з Печенігами носять легендарний та до того 
неясний характер (такі перекази — про збудування Пере
яслава 992 —  993 р. і про Білгородський кісіль 997 р.), але 
недарма повідомлення відомого листа Брунона говорить про 
заявлену Печенігами потребу оборонити їх від Володи
мира: мабуть в цій боротьбі проявились не стільки на
ступ степу на північ, скільки агресивна політика в рухові 
до моря нового Київа, шо його збудовано за допомогою ва
рязької зброї та візантійської торгівлі. Відповідно цьому

*) Ibidem стор. 487 „Припоминания в тексте древнейшего (летопис
ного) свода едва ли переходят время Ярослава" і т. інше.

2) Порівн. в „Разысканиях" стор. 372 та інші.
3) Порівн. в „Разысканиях" стор. 487 та інші.
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в діяльності Володимира помічається його вороже ставлення 
до степу і певні заходи огородитися від нього форте
цями (988 р.).

Взагалі, Володимир, очевидно, скорше був прихильником 
Древлян, ніж Полян. Недарма літописна легенда ставить його 
в родинний звязок по матері з Малом Древлянським — „Мал- 
ком-Любутчанином" 3) ; звідси й бажання Володимира опер
тися на „старців городських" (996 р.), — елемент, звичайно, 
скорше древлянський, ніж полянський. Таким чином, по суті 
неясна із літопису в подробицях, обвіяна легендами, бо
ротьба Володимира з Печенігами була продовженням бо
ротьби Полян з Древлянами, —  інакше —  степу з хлібороб
ським лісостепом.

В цьому, очевидно, була причина тому, що Володимиру 
не вдалося збудувати сильної монархії2), бо степ ставив йому 
перешкоди на підступах до моря, а шлях через Чернігів до 
південного сходу також, очевидно, не був в руках Воло
димира3). В подіях 1015 — 1019 р. р. ми знову бачимо про
довження старої полянсько - древлянської боротьби, ще 
більш ускладненої явною участю в ній Варягів та Печенігів.

Київський князь Святополк спирається на Вишгород — 
„Ольжинград", — мабуть, полянський, перемагає ворожого 
Печенігам князя Бориса4) і князя древлянського Святослава 
і в момент нового руху Варягів на Київ (роля Ярослава тут, 
звичайно, службова) користується військовою підтримкою 
Печенігів.

Таким чином, в особі Святополка тенденційно прозваного 
Окаянним і дуже замальованого чорними фарбами в дина
стично - релігійній легенді, ми вбачаємо представника еле
менту полянсько - степового, що веде боротьбу проти Древ
лян, а потім і проти Варягів, що виставили проти нього 
в ролі претендента на Київ Ярослава. Наслідком цього, як 
видно із літопису, була поки що перемога Варягів над Пе- * 2 3 4

1) Ibidem, 373 — 377.
2) Звичайне перебільшення уявлення про неї не має в літопису 

міцних підвалин.
3) Бо не знаємо про посаження Володимиром у Чернігові свого 

сина.
4) Дійсна історична роля його дуже затемнилася церковною ле

гендою.

19*
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ченігами, що й досі продовжували підтримувати Святополка 
проти Ярослава. Ця перемога не могла не викликати нового 
опору з боку степу й привела до з'явлення на лівому бе
резі Дніпра в 1024 р. Мстислава з Хазарами та Касогами, 
наслідком чого ці зайди з південного сходу організували 
Чернігівську державу, очевидно, союзну Печенігам, а Київ, 
мабуть, залишався під гегемонією Печенігів, бо Варягів звідси 
прогнали, та й Ярослав, здається, засів на 10 років знову 
у Новгороді, де він почував себе міцніше. Можна припу
стити, що в цей час в Київі сидів спільник Мстислава та 
Печенігів таємний князь Судислав, що постраждав потім під
час катастрофи 1036 р.

Лише смерть в 1036 р. Мстислава відкрила нові можли
вості для „Варягів", що сунулися на південь до моря,— 
Ярослав рушає з ними до Дніпра. І тут знову останній впер
тий опір перемозі Полян з боку Варягів та Ярослава ро
блять Печеніги. В подіях 1036 р. Печеніги скорше є обо
ронці полянського Київа; недарма рішучий бій проти пів
нічних завойовників був майже в самому місті Київі — на 
місці майбутнього Софійського собору і мав такі серьйозні 
наслідки для Київа, Новгорода * 2) та в житті князів Ярослава 
та Судислава.

Ось чому Київська поразка Печенігів 1036 року була 
початком забудови і поширення самого Київа й повела 
до встановлення нової доби в історії Київської державности. 
Після цього Печеніги масою посунулись на південний захід — 
на Балканський півострів до Візантії і значної політичної 
ролі на Дніпрі вже не відограють, залишивши тут лише не
величку частину свого народу, яка, проте, ще довго збере- 
гала тут свою етнічну відокремленість (літописні згадки 
р. р .— 1096, 1097, ПОЗ, 1116, 1121, 1142, 1151, 1162,
1169— Іпат).

Така в загальних рисах схема взаємин Печенігів та По
лян, що дає підстави гадати, що Печеніги— діти того ж 
„П о ля "3), що й Поляни, дійсно, за вказівками Костянтина 
Багрянородного та вірним тлумаченням нашого літопису,

*) Зазначення року Лаврент. вірніше Іпат, бо погоджується з ві
зантійським повідомленням.

2) Що отримав лише тепер нового князя замісць Ярослава.
3) Порівн. повідомлення 968 р. „прогна Печенеги в поле“.
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взагалі скорше мали з ними мирні й добрі взаємини та 
були звязані й економічно, і до де - якої міри державно, бо 
в критичні хвилині Печеніги, як бачили, обороняли місцеву 
полянську державність від чужоземних завойовань, за які 
слід вважати наступи на Київ північних варягів (980, 1016, 
1019, 1036 р.р.).

1 це цілком зрозуміло, бо Печенігі, як і царські Скіти1)  
давньої доби й пізніші Запорожці, володіли порогами, що 
закривали рух із середнього Подніпрів’я до моря, і тим тісна 
економічно були звязані з київською торгівлею; при спілці 
їх здійснювались взаємні торговельні інтереси — і печені
зького Запоріжжя й Київа, що не міг, як це вірно підмітив 
Багрянородний, без спілки з Печенігами вести торгівлю 
з Візантією і морем взагалі. Проте, з відходом Печенігів 
і перемогою у Київі Варягів питання про взаємини Руси 
й степу не було покінчено, а лише перейшло в нову стадію, 
в звязку з чим і Печеніги не зникають зовсім з Київського 
обрію в XI —  XII в. в., а продовжують своє співробітництво 
з Князями Руси і в нову добу існування Київської держави. 
Яле вона вже має новий характер, порівнюючи з поперед
ньою добою X — початку XI в. в., коли, як бачимо, Пече
ніги в історії Київської Руси відогравали значну ролю * 2).

Prof. W. PARCHOMENKO

„RUSS“ UND DIE PETSCHENEGEN
Die russischen Hystoriographen von ehedem betrachteten 

die Petschenegen, als „wilde gegen jegliche Kultur widerspen- 
stige Asiaten", die den benachbarten, slavischen Volkern nichts, 
als Schaden, bringen konnten. Die Gebersiedelung der Petsche
negen nach dem Dnjepr - Gebiet gegen Ende des IX Jhr., die 
Rolle, die sie in der Anfangsperiode der „Kiewer - Russ" (X Jhr.)

*) Більшість найважливіших і найбагатіших курганів, як відомо,, 
сконцентровано поблизу порогів (Чартомлицький, Солоха і інші).

2) Порівн. думку Н. Е. Бранденбурга про печенізькі древності.
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spielten und ihre tragische Niederlage (1036) zu Kiew, —  all’das 
sind wichtige und interessante Fragen fiir das entsprechende 
Zeitalter.

Der Verfasser vergleicht die Angaben, die wir beim byzanti- 
nischen Chronisten Konstantin Porphyrogenet (X Jhr.) fipden, 
mit den Daten alter ukrainisch - russischer Annalisten, analisiert 
ihre Beziehungen zu den Polianen (Russen), Drewlianen,Wariagen 
und beweist, dass die alte, fiir die Petschenegen herabsetzende 
Ansicht, keine wissenschaftliche Existenzberechtigung hat.


