
ВЗАЄМИНИ ПЕЧЕНІГІВ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ЗА ДАНИМИ ПОХОВАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

ВЕРХНЬОГО ПОТИССЯ

АРХЕОЛІЯ

Ігор ПРОХНЕНКО

УДК 903.5(477.87)+94(477):327]„08/12”

Запропоноване у статті виділення старожитностей печенігів за Карпатами 
вказує на новий напрямок аналізу контактів номадів і Київської Русі. Воно 
дозволяє простежити переміщення племен, скоріше за все очолюваних Курею, 
на рахунку яких були щонайменше дві гучні перемоги: над тиверцями в Пруто-
Дністровському межиріччі і князем Святославом на дніпровських порогах.
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Предложенное в статье выделение древностей печенегов за Карпатами ука-
зывает на новое направление анализа контактов номадов и Киевской Руси. Оно 
дает возможность проследить перемещение племен, скорее всего возглавляемых 
Курей, на счету которых были по крайней мере две громкие победы: над тивер-
цами в Пруто-Днестровском междуречье и князем Святославом на днепровских 
порогах.
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The proposed in the article are for selection of antiquities Pechenegs  in 
Carpathians and shows the new direction of the contacts analysis of nomads and 
Kievan Rus. It allows to trace the movement of the tribes, probably headed by Kuria, 
on account of whom were at least two high-profile victories: over the Tiberiases in the 
Prut-Dniester interfluve and over the Prince Svyatoslav on the Dnieper thresholds.
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Серед народів Степу одни-
ми з найнебезпечніших ворогів 
Київської Русі були печеніги. 
Історія їх більш ніж сторічного 
„сусідства” відображена у руських, 
візантійських та арабських пись-
мових джерелах, а дослідженню 
стосунків слов’яно-русів з цими 

кочівниками присвячена значна 
кількість публікацій. Однак, окремі 
епізоди, відомі за свідченнями 
середньовічних авторів, досі ще не 
отримали належного осмислення 
на основі археологічних матеріалів. 
Зокрема, це стосується питання про 
відхід частини печенізьких племен 



з Причорномор’я за Карпати і роль 
у цьому процесі руських дружин.

Для заповнення цієї лакуни 
необхідно розглянути пам’ятки 
кочівників Карпатського басейну і 
виокремити серед них печенізькі. 
Складнощі вирішення питання 
зумовлені тим, що більшість похо-
вань номадів X – XI ст. на цій терито-
рії визначені у науковій літературі 
як старожитності угорців1. За 
даними письмових джерел, ці пле-
мена проникли в Карпатську уло-
говину наприкінці IX ст., доволі 
швидко осіли на нових землях, 
а на початку ХІ ст. організували 
ранньофеодальне королівство. Від-
 рі зок часу від проникнення до 
фор му вання політичного утворен-
ня в історіографії отримав назву 
періоду „завоювання угорцями 
батьківщини”. Етнонім „угорці” 
вико ристаний в історичному розу-
мінні, тобто, без врахування бага-
то племінного складу орди, участі 
„пізніх аварів” у наступному фор-
муванні скотарського населення і 
проникнення нових груп кочівни-
ків, зокрема печенігів.

З накопиченням речового мате-
ріалу була зроблена спроба пошуку 
археологічного змісту історичної 
назви „угорці”. Тери то ріальні від-
мінності в обряді погребіння і 
поховальному інвентарі „ранніх 
пам’яток” дали змогу дослідникам 
розмежувати їх на дві значні групи. 
Перша була пов’язана власне з 
угорцями, які зайняли на почат-
ковому етапі проникнення землі 
Середнього Потисся, друга – з 
кабарами, що приєдналися до них 

у ході переселення і осіли у верхній 
течії річки2.

Визначення характерних рис 
матеріальної культури кабарів 
ареалу, проведене за принципом 
пошуку „не угорського в угорсь-
кому світі”, стало наріжним каме-
нем виділення притаманного цим 
тюркським племенам набору речей. 
Передусім, з ними були ототожнені 
пластинчасті сумочні бляхи й 
арабські дирхеми3. Така історична 
побудова свідчила про кабарське 
(тюркське) походження найбільш 
ефектних пам’яток „угорців-
завойовників” і, відповідно, супе-
речила теорії про фінно-угорську 
етнічну приналежність вождя 
Ар пада та його найближчого ото-
чення. Воднораз, вона залишала за 
кочів никами всього Потисся збірну 
назву союзу племен – „угорці”.

Слід зазначити, що своєрідність 
матеріальної культури номадів 
північно-східної частини Карпато-
Дунайського ареалу сумнівів не 
викликає. Однак, на основі топо-
німіки й археологічних мате ріалів 
рубежу IX – X ст., в угор ській 
історіографії була справедливо від-
значена неможливість кабарської 
атрибуції верхньотиських племен4.

Аналіз старожитностей кочів-
ників регіону свідчить, що практич-
но весь їх речовий набір датується 
пізнішим часом, ніж рубіж IX 
– X ст., і походить з територій, 
розміщених на схід від Карпат. 
Спроби пояснити цю особливість 
торгівельними зв’язками з насе-
ленням, що проживало за гора-
ми, виявилися безуспішними. 



Всі матеріали чітко вказують на 
проникнення у Верхнє Потисся у 
другій половині Х ст. значної групи 
кочівників, не зв’язаної з угорським 
переселенням.

Після конкретизації хронології 
та маршруту руху номадів у 
північну частину Потисся й аналізу 
свідчень середньовічних авторів5 
племінна належність пам’яток була 
переглянута6. На основі отриманої 
інформації можна стверджувати, що 
нове населення проникло на землі 
регіону через Верецький перевал з 
Північного Причорномор’я, де, за 
свідченнями письмових джерел, у 
Х ст. локалізувалися печеніги.

Перегляд племінної належності 
номадів Верхнього Потисся змушує 
відмовитися від їхньої назви „заво-
йовники батьківщини”, незважаючи 
на те, що всього за кілька сторіч вони 
були повністю асимільовані насе-
ленням Угорського королівства.

Нині проникнення печенігів у 
Потисся сумніву не викликає, однак 
лишається цілий ряд нез’ясованих 
питань, пов’язаних з визначен-
ням хронології, характеру, причин 
і масштабності цієї події, а також 
подальшої долі племен, які переко-
чували з причорноморських степів 
за Карпати.

Через обмаль даних письмових 
джерел, відповіді на поставлені 
питання можна отримати лише на 
основі археологічних матеріалів. 
Перший крок у розв’язанні пробле-
ми – виділення речей, притаман-
них печенізькій культурі Карпато-
Дунайського ареалу. Поставлені 
завдання полегшуються тим, що 

вони або збігаються, або ні з „кабар-
ськими” старожитностями, які вка-
зують на початковий напрямок 
пошуку.

Пов’язані з печенігами речі 
характеризуються проникненням 
з розміщених на схід від Карпат 
територій через північно-східні 
перевали у другій половині Х ст. 
Інвентар може різнитися поход-
женням (з територій хазар, слов’ян 
чи норманів), однак на момент 
подолання перевалів він був саме 
у печенігів. 

Слід зазначити, що не всі 
пам’ятки Карпато-Дунайського аре-
алу, де зафіксована наявність згада-
ного інвентарю, належали названим 
племенам. Речі внаслідок обміну, 
дарування, втрати чи як військові 
трофеї могли опинитися і в угорців, 
котрі займали на той час домінуючу 
частину території Карпатського 
басейну. Також потрібно зважати і 
на можливість зворотного процесу 
– надходження угорських речей до 
печенігів.

На даний час за концентрацією 
інвентарю „східного” походження 
Х ст. потрібно виділити печенізькі 
території, а синхронних речей 
„західного” походження – угорські. 
Тільки після цього можна говори-
ти про контактні зони зі змішаною 
матеріальною культурою, де, 
вірогідно, ці два народи прожива-
ли спільно. Причому, на момент 
проникнення печенігів, через 
відсутність у Верхньому Потиссі 
слідів „угорського” заселення 
першої половини X ст., ця територія 
не могла бути контактною зоною.



Аналіз поховальних комплексів 
свідчить, що з печенігами у Карпато-
Дунайському ареалі з’явилися вико-
ристані як мониста арабські дир-
хеми, заушниці екімауцького типу, 
керамічні намиста, застібки сумоч-
них ременів чернігівського типу, 
пластинчасті сумочні бляхи типу 
Веч, орнаментовані рослинним деко-
ром бляхи для скріплення волосся, 
палаші, посудини-кринки і низка 
інших категорій речей7. Розглянути 
їх всі в одній публікації неможливо, 
тому обмежимося найбільш пока-
зовими (арабські монети, заушниці 

екімауцького типу, пластинчасті 
сумочні бляхи типу Веч і заклепки 
чернігівського типу від сумок), які 
дають змогу визначити територію 
печенізького заселення.

У колекції середньовічних монет 
Карпатської улоговини арабські 
дирхеми Х ст. становлять обмежену 
групу. Їх присутність фіксується у 
23 пунктах, переважно на північних 
територіях ареалу8 (рис. 1).

Проникнення цих номіналів 
на захід дослідники пояснюють 
торгівлею середньоєвропейських 
міст і Русі9. Однак, домінуюча 

Рис.1. Карта поширення арабських дирхемів у Європі (за Ч. Балінтом) з 
конкретизацією пунктів, пов’язаних з переміщенням печенігів з Північного 
Причорномор’я до Карпатського басейну в другій половині Х ст. 1. Берегово 
(Буча); 2. Веч; 3. Глаговець; 4. Добра; 5. Ібрань; 6. Карош; 7. Кенезльо; 
8. Кечкемет; 9. Кіштокай; 10. Пап; 11. Прша; 12. Сегед; 13. Сілаш; 
14. Сольнок; 15. Сомод; 16. Тата; 17. Твирдошовце; 18. Тисашюй; 19. Хайдудорог; 
20. Хустський район; 21. Чома; 22. Шарошпоток; 23. Егер; 24. Алчедар; 
25. Екімауци; 26. Галич; 27. Перемишль.



частина знахідок, за винятком скар-
бу (400 екз.) з Хустського райо-
ну Закарпатської області України 
та одиничних екземплярів з посе-
лень, пов’язана з кочівницькими 
похованнями. Причому, харак-
терною особливістю більшості 
монет є використання їх як монист 
(пробиті отвори для підвішування). 
На підставі цих даних можемо 
заперечити твердження про участь 
дирхемів у грошовому обігові 
Карпатського ареалу і пов’язати їх 
проникнення сюди як прикрас з 
племенами кочівників.

Більшість саманідських номі-
налів, що потрапила до ареалу, 
відкарбована монетними дворами 
Бухари, Самарканду, аш-Шаші, 
Балхи та Андерабаду в середині 

Х ст.10 Треба підкреслити, що 
дослідники при датуванні тезавро-
ваних екземплярів пропонують до 
випуску додати ще 30 – 3511, а то 
й 50 років12. У кожному разі, час 
карбування і маршрут надходжен-
ня дирхемів свідчить про їх появу 
на півночі Карпатського ареалу у 
другій половині Х ст. з печенігами, а 
не наприкінці IX ст. з угорцями.

Час інвазії нових племен уточ нює 
датування дирхема з похо ван   ня 3 
Чомського некрополя (рис. 2). Ця 
мо  нета на сьогодні є наймолодшою 
емі сією арабських номіналів у аре-
алі. Доктор В. Новак (Національний 
музей у м. Празі (Чехія)) пов’язує її 
карбування з Мансуром ібн Нухом 
(961 – 976 рр.). 

Маршрут проникнення печенігів 
до ареалу з Причорномор’я через 
територію Волині, Мол дови, При-
карпаття і перевали (най імо вірніше 
Верецький) фік сує ться за одинич-
ними знахідками дирхемів та скар-
бами з іншого боку Карпат, у тому 
числі неподалік від них (Красне, 
Цеканівка, Грабовець, Крилос, 
Ніжнієв, Львів, Звенигород, Пере-
мишль)13.

Картографування знахідок мо -
нист-дирхемів всередині Карпат-
ської дуги засвідчує їх найбільшу 
концентрацію у верхній течії р. Ти -
си. Мабуть, саме цю територію і за -
селяли печеніги наприкінці Х ст.

У меншій кількості дирхеми тра-
пляються у Середньому Потиссі та 
Північно-Східному Подунав’ї. Цей 
факт, у комплексі з аналізом поши-
рення західноєвропейських монет, 
дає змогу визначити вказані райо-

Рис. 2. Чома (урочище Сіпа Хат). 
Арабський дирхем з поховання 3.



ни як „контактні зони угорської і 
печенізької культур”.

Для підтвердження висловле-
них припущень розглянемо інші 
категорії інвентарю, насамперед, 
заушниці екімауцького типу. Їх ха -

рак  терною особливістю є підвіски 
із зерні у вигляді виноградного ґро-
на на дротяному кільці (рис. 3).

Цей тип прикрас з’явився у 
Потиссі водночас, що засвідчують 
інгумаційні похованнях кочівників 

Рис. 3. Чома (урочище Сіпа Хат). Заушниці екімауцького типу.



у Чомі, Дьоге, Тисаберцелі, Ібрані 
та інших місцях, і період їх викори-
стання був незначний.

У вітчизняній фаховій літе ра-
турі ці заушниці отримали назву 
волинський тип, оскільки більшість 
знахідок (до виявлення в Екімауцах) 
походила з Волині14, у тому числі 
з Борщівського скарбу 1883 р.15 
та Пересопницького могильни-
ка16. У працях зарубіжних вчених 
заушниці визначені як „токайсь-
кий” тип17 за знахідкою кількох 
подібних прикрас у Токайському 
„скарбі” (Угорщина)18. Хоча нині і 
побутують різні назви (токайський, 
завадський, волинський, екіма у-
цький тип), уживатимемо остан-
ню з огляду на розміщення єдиної 
відомої майстерні з їх виготовлен-
ня на Екімауцькому городищі19. 
Випуск заушниць в Екімауцах 
під тверджується не тільки від-
крит тям майстерні юве ліра, в якій 
виявлено набір ін стру ментарію 
та готові сережки, а й значною їх 
кількістю на городищі (32 екзем-
пляри)20. Додатковим свідченням 
виробництва саме тут цих при-
крас є факт професійного ремонту 
окремих екімауцьких екземплярів. 
Найбільша кількість знахідок зга-
даного типу, виявлених в Екімауцах 
разом з інструментарієм для їх 
випуску, причому не в скарбі, а на 
городищі, дала змогу Г.Б. Фе дорову 
не тільки зробити висновок про 
їх місцеве походження, але й вва-
жати специфічними прикрасами 
тиверців21.

На пам’ятках у Прутсько-Дніс-
тровському межиріччі, які знахо-

дяться неподалік Екімауц (горо-
дище Алчедар, Бранештський мо -
гиль ник) і в Серето-Прутському 
межиріччі (на могильнику Реду-
кені) подібні екземпляри трапля-
ються у незначній кількості22.

Можливо, з проникненням час-
тини населення з Придністров’я 
через Східні Карпати пов’язані 
знахідки заушниць екімауцького 
типу у пам’ятках Х ст. Румунії 
(Бландіана, Гимбаш, Клуж)23.

Значно більше цих прикрас зус-
трічається на півночі і північному 
заході від центру їх виготовлення. 
За винятком поховань Київського 
некрополя24, вони представлені у 
матеріалах скарбів (Юрківецький 
1864 р., Гньоздівський 1868 р., Бор-
щівський 1883 р., Денисівський 
1912 р. і Копіївський 1928 р.). Юр -
ківецький, Борщівський і Копіїв-
ський скарби Г.Ф. Корзухіна датує 
другою половиною Х ст. або рубе-
жем Х – ХІ ст.25

Вважаємо, що хроноіндикатори 
дають можливість обмежити зако-
пування Копіївського скарбу дру-
гою половиною Х ст. На відміну 
від інших, він містить найбільшу 
кількість заушниць, і разом з 
Юрківецьким знаходиться ближче 
до Екімауц. Хронологічна відпо-
відність його останніх емісій дир-
хемів екімауцьким свідчить про 
можливу синхронність закопу-
вання скарбу і знищення городи-
ща внаслідок одного проникнення 
печенігів.

Своїм молодшим нумізматич-
ним матеріалом, порівняно з ін -
ши  ми скарбами із заушницями, 



виріз няється Денисівський 1912 р., 
– єдиний, знайдений на ліво бе-
режжі Дніпра. До нього входило 
5400 монет (цілих і в уламках) 
хронологічного діапазону 805/6 – 
1002/26 рр.26 Скарб розміщений 
осторонь згаданих, датується ХІ ст. 
і має характерні риси північно-
західних скарбів27. Від інших він 
відрізняється не тільки датою, але 
й тим, що всі виявлені у ньому 
заушниці походять від різних пар 
і зламані. Стан знахідок свідчить 
про використання їх не як прикрас, 
а як срібного лому, скоріше за все 
ювеліра.

Інші екземпляри заушниць по  -
ши рені у західному напрямку 
від Екімауц і поділяються на дві 
групи: за межами Карпатської 
дуги і  всередині неї. Артефакти 
першої групи класифіковані М. Де -
ков ною як варіант 3 заушниць з 
підвіскою у вигляді виноградного 
ґрона28. Відомі вони у низці пунктів 
Польщі (Завада Ланскоронська, 
Краків, Лісовек, Олесниця, Ос -
ниця, Перемишль, Тшиниця), де 
датуються Х – початком ХІ ст.29 
Особливе зацікавлення викли-
кають перемишлянські знахідки, 
виявлені неподалік Верецького 
перевалу. Група з десяти поховань 
відображає певне відгалуження від 
основного напрямку просування 
печенігів всередину Карпатської 
дуги з Північного Причорномор’я. 
Польські дослідники датують її 
Х ст., а з’ява цих поховань пояс-
нюється рухом угорців з Карпат  -
ської улоговини30. У даному разі 
не можемо говорити про аргу мен-

тованість напрямку прониклих 
„угорців”, передусім, на основі карто-
графування аналогічних матеріалів 
та їх датування. Припущення 
про печенізьку атрибуцію даної 
пам’ятки підтверджується зна-
хідкою в Перемишлі скарбу більше 
700 арабських дирхемів середини 
Х ст.31, який,  подібно  скарбам з 
Прикарпаття (Галич) та Закарпаття 
(Хустський район), за хронологією 
також не пов’язаний з проникнен-
ням угорців наприкінці ІХ ст.

Про поширення заушниць у 
Європі  свідчить їх концентрація 
в басейні р.Тиси (рис. 4). На 
відміну від екземплярів, виявле-
них за межами Карпатського ареа-
лу, як правило, відомих за мате-
ріалами скарбів, практично всі 
знахідки всередині Карпатської 
дуги пов’язані з кочівницькими 
могильниками. Зброя, подібна 
до знайденої у похованнях цих 
номадів, відома з Екімауц, що дає 
змогу припустити участь у розгромі 
городища кочового населення, 
яке перемістилося з Північного 
Причорномор’я до Карпатської 
улоговини. Проникнення печенігів 
зі Степу, через Прикарпаття у 
Верхнє Потисся утворює логічну 
послідовність розвитку подій, від 
розгрому Екімауцького городища і 
закопування скарбів на Волині до 
проходження цих номадів на захід і 
північний захід.

Найбільша кількість зауш-
ниць всередині Карпатської дуги 
(11 екземплярів) виявлена у Чом-
ському некрополі. Звертає на себе 
увагу факт віднаходження зауш-



ниць у бідних жіночих похован-
нях. Угорські дослідники (Б. Сьоке, 
К. Мештергазі, Е. Іштвановіч)32 
вважають, що прикраси до нових 
господарів потрапили внаслідок 
торгівлі чи обміну. На наш погляд, 
їх печеніги отримали як військову 
здобич під час розгрому тиверців у 
Екімауцах33.

Картографування знахідок під-
тверджує припущення про заселен-
ня басейну верхньої течії р. Тиси 
печенігами наприкінці Х ст. Також 
можна відзначити слушність думки 

про Середнє Потисся і Північно-
Східне Подунав’я як „контактні зони 
угорської і печенізької культур”.

Наступна категорія інвентарю 
– пластинчасті сумочні бляхи, 
більшість яких орнаментована рос-
линним декором (рис. 5). Їх назву 
М. Шульце-Дьорлам конкретизу-
вала як тип Веч34. В угорській 
істо ріографії стиль оформлення 
блях визначався як характерний 
для угорців епохи „завоювання 
батьківщини”. При цьому їх виго-
товлення пов’язувалося з Карпато-

Рис. 4. Карта поширення заушниць екімауцького типу в Європі. 1. Алчедар; 
2. Бесоб; 3. Бландіана; 4. Борщевка; 5. Бранешти; 6. Вац-Хейткаполна; 
7. Гимбаш; 8. Гньоздово; 9. Деніс; 10. Дьоге; 11. Екімауци; 12. Завада 
Ланскоронска; 13. Ібрань; 14. Київ; 15. Кіровоград; 16. Кіштокай; 17. 
Клуж; 18. Копіївка; 19. Краків; 20. Лісовек; 21. Ніредьхаза; 22. Нодькевешд; 
23. Олесниця; 24. Осниця; 25. Перемишль; 26. Пересопниця; 27. Прша; 
28. Редукені; 29. Саболч-Вонтотопарт; 30. Сентеш-Сентласло; 31. Соб; 
32. Терекканіжа; 33. Тисаберцел; 34. Тшиниця; 35. Ужгородський район (?); 
36. Чома; 37. Чонград; 38. Юрковці.



Дунайським ареалом. Надходження 
сюди сумок з пластинчастими бля-
хами в результаті торгівлі деякі 
дослідники заперечують, аргумен-
туючи це відсутністю подібних 
екземплярів у основних торгових 

центрах Східної Європи35. Однак, 
картографування знахідок пока-
зало їх відповідність поширенню 
дирхемів, внаслідок чого „угорсь-
ка” приналежність сумок з бляхами 
викликає сумнів36.

Рис. 5. Орнаментовані сумочні бляхи типу Веч Карпатського ареалу. 
1. Бана; 2. Баранд; 3. Бодрогвеч; 4. Дунавече-Фегередьгаз; 5/1 – 2. Еперейшке; 
6. Глаговець; 7. Карош; 8. Кішкунфеледьгаза; 9. Ракамаз; 10. Солнок; 
11. Свалява; 12. Тарцал; 13. Тисабездед; 14. Туркеве; 15. Реткьозберенч.



Зважаючи на наявність ранніх 
екземплярів на півночі Європи, 
можна припустити їх випуск на нор-
манських територіях. Наприклад, у 
похованні 956 Бірки подібна бляха 
лежала в комплексі з дирхемами 
893 і 902 рр.37

Розміщення і датування цих 
знахідок у Карпатському басейні 
свідчить про їх печенізьку при-
належність (рис. 6). У похованнях 
Глаговця і Солнока сумочні бляхи 
входили до комплексів з дирхема-
ми Насра ібн Ахмада (918/919 рр. і 
920/921 рр. відповідно), у похованні 
Кішкунфеледьгази – з динаром 
Рудольфа Бургундського (922 – 

926 рр.), тобто вони не пов’язані 
з переселенням угорців на рубежі 
ІХ – Х ст.

Сьогодні можна не тільки гово-
рити про виготовлення блях на 
норманських територіях і потра-
пляння їх з печенігами за Карпати, 
але і припустити появу цих сумок у 
кочівників як військового трофею 
після розгрому ними в 972 році 
дружини Святослава. Найбільш 
імовірно, що такі сумки були атри-
бутом найближчого оточення 
київ ського князя, що пояснює їх 
незначну кількість у нормансько-
му світі порівняно з печенізькими 
територіями Потисся.

Рис. 6. Карта поширення сумочних блях типу Веч у Європі. 1. Бана; 
2. Баранд; 3. Бодрогвеч; 4. Дунавече-Фегередьгаз; 5. Еперейшке; 6. Глаговець; 
7. Карош; 8. Кішкунфеледьгаза; 9. Ракамаз; 10. Солнок; 11. Свалява; 
12. Тарцал; 13. Тисабездед; 14. Туркеве; 15. Бірка; 16. Крюково-Кузне; 
17. Паново; 18. Веселово; 19. Бешеньотелек; 20. Іжак; 21. Кенезльо; 
22. Тисаеслар; 23. Тисанана; 24. Тужер; 25. Реткьозберенч.



Концентрація знахідок сумоч-
них блях типу Веч у верхній течії 
р. Тиси в черговий раз підтверджує 
припущення про заселення саме цієї 
території печенігами наприкінці 
Х ст., а також про „контактні зони 
угорської і печенізької культур” у 
Середньому Потиссі та Північно-
Східному Подунав’ї.

З розгромом печенігами дружи-
ни Святослава пов’язана і поява 
у кочівників сумок із застібками 
чернігівського типу (рис. 7). 

Аналогії потиським екземпля-
рам виявлені у норманських похо-
ваннях Бірки, Рьости, Шестовиці, 
датованих Х ст. У похованні Рьости 
застібка знайдена у комплексі з 
дирхемом Насра ібн Нуха (943/944 
рр.)38, а в кургані 93 Бірки на нако-
нечнику ременя сумки зафіксова-
ний знак Рюриковичів (тризубець), 
який С.С. Ширинський визначив 
як тамгу Ярополка (973 – 978 рр.)39.

Час проникнення таких сумок 
за Карпати наприкінці Х ст. кон-
кретизує згаданий дирхем з похо-
вання 3 Чомського некрополя. Ана-
логічне датування має і знахідка з 
Перемишля, що входила до горизон-
ту із заушницями екімауцького типу.

Аналіз застібок чернігівського 
типу підтверджує маршрут і час про-
никнення печенігів у Карпатський 
басейн, а також територію їх осі-
дання – Верхнє Потисся (рис. 8). 
Це стосується й інших категорій 
речей, які входять до комплексів 
кочівницьких поховань регіону 
(рис. 9).

Поширення характерного для 
пе   ченігів Верхнього Потисся ін -

Рис. 7. Чома (урочище Сіпа Хат). 
Реконструкція сумки з поховання 3.

вен тарю на сході від Карпатської 
дуги дає змогу встановити механізм 
потрапляння до них різних речей 
у ході конкретних історичних 
подій. Це і контакти з Хазарським 
каганатом напередодні його роз-
грому, і знищення у 70 – 80-х рр. 
Х ст. тиверських городищ Пруто-
Дністровського межиріччя, і вбив-
ство у 972 р. на дніпровських поро-
гах князя Святослава.

Верхнє Потисся можна харак-
теризувати як основну територію 
осідання печенігів після подо-
лання ними Верецького перева-
лу в останній чверті Х ст. (рис. 
10). Сучасні дані археології про 
локалізацію печенігів у Кар пат-



ському ареалі, північніше угор-
ців, збігаються зі свідченнями 
твору візантійського імператора 
Костянтина Багрянородного про 
розміщення тут орд пачинакитів 
(печенігів)40. Питання лишають-
ся тільки при конкретизації дату-
вання їх переселення у Верхнє 
Потисся. Трактат „Про управління 
імперією” був завершений до 
955 р., а за археологічними дже-
релами основне проникнення пе -
ченігів датується не раніше 70 – 
80-х рр. Х ст. Не виключено, що 
свідчення про локалізацію части-
ни печенізьких племен всередині 
Карпатської дуги були вставлені 
до паризької редакції твору (кінець 

XI ст.) після смерті імператора, 
коли змінилися реалії розміщення 
окремих племен Європи.

Слід звернутися і до пові дом-
лення угорського хроніста Аноніма. 
Він згадує поселення значної 
кількості бешенеїв (печенігів) на 
півночі Угорщини з метою захисту 
країни в той час, коли угорці при-
пинили просування на захід і осі -
ли в Карпато-Дунайському ареалі, 
тобто після 955 року41.

Дані археології і письмових 
джерел щодо проникнення пече-
нігів до Карпатського басейну 
підтверджують топоніми пече-
нізького походження на пів ніч-
них територіях, а також збереже-

Рис. 8. Карта поширення застібок чернігівського типу в Європі. 1. Бірка; 
2. Боркі; 3. Гньоздово; 4. Іваново; 5. Київ; 6. Новий Білоус; 7. Перемишль;
8. Рьоста; 9. Стреда над Бодрогом; 10. Сязнега; 11. Уйфегертьо; 12. Чемічино; 
13. Чернігів; 14. Чома; 15. Шестовиці.



Рис. 9. Чома (урочище Сіпа Хат). Прикраси і убрання.



Рис. 10. Локалізація печенігів у Карпатському басейні.

на тут печенізька ономастика до 
XIII ст.42 Додатковим свідченням 
присутності цих кочівників у 
регіоні слугує аналіз народної 
творчості, насиченої історіями про 
бешеньовців.

Також відзначимо, що лока-
лізація печенізьких старожитнос-
тей на території Угорщини за 
даними топоніміки, здійснена 
А. На дем43, збігається з наши-
ми висновками, отриманими на 
основі археологічних матеріалів. 
Однак, у публікаціях угорських 
археологів припущення А. Надя про 
присутність печенігів у Верхньому 
Потиссі або ігнорувалося44, або 
піддавалося критиці45. Така реак-
ція пояснюється бажанням збе-
регти лінію офіційної угорської 
історіографії, тому що запропо-
нована схема передбачає перегляд 
племінної належності „найбільш 

класичних старожитностей угор-
ців”. Передусім це стосується клю-
чових пам’яток, таких як Рака-
маз, Кенезльо, Карош, Земплін, 
Берегово, Свалява та інших, які 
укорінилися в науковій та науково-
популярній літературі як угорські. 
Небажання переглянути атрибуцію 
„угорської класики” на печенізьку 
призводить до низки інших огріхів, 
зокрема при диференціації угорсь-
ких та печенізьких старожитно-
стей у Північному Причорномор’ї 
і розгляді історичного розвитку 
населення Верхнього Потисся.

Не зупиняючись на причинах 
спротиву „печенізькому питанню” 
у сучасній угорській історіографії, 
відзначимо, що проникнення цих 
племен у Верхнє Потисся напри-
кінці Х ст. – факт, а не припу-
щення, яке вимагає додаткової 
аргументації.



Особливе зацікавлення виклика-
ють причини переселення печенігів 
у регіон непопулярним для кочо-
вих народів маршрутом – через 
Карпатські перевали. Середина і 
друга половина Х ст. в Європі ха -
рак теризуються важливими істо-
рич ними подіями. Це і поразка 
угорців, яка ознаменувала завершен-
ня їх експансії у Європі (955 рік), 
і знищення Хазарського каганату 
Святославом (965 рік), і Візантійсько-
Болгарська, Візантійсько-Руська 
війни за участю угорців та печенігів 
тощо. Як одну з можливих при-
чин, що змусили печенігів вийти 
на північні окраїни угорців, розгля-
даємо конфлікт останніх з Київською 
Руссю. Конкретніше – це могла бути 
серія ударів, завданих печенігам кня-
зем Володимиром (978 – 1015 рр.) 
наприкінці Х ст. після загибелі від їх 
рук Святослава. Однак, у такому разі 
важко пояснити напрямок руху пе -
ченігів з Північного Причорномор’я 
на початковому етапі їх переселення.

Скоріше за все, проникнення 
кочівників у Верхнє Потисся через 
Верецький перевал могли викли-
кати внутрішні конфлікти Степу, 
особливо після появи тут у 60-х рр.
Х ст. чергового значного континген-
ту номадів. Не виключена і роль у 
цих подіях половців, які після роз-
грому Хазарського каганату впритул 
наблизилися до кочовищ печенігів.

Ймовірно, кочівники йшли у 
Верхнє Потисся цілеспрямовано. 
Угорці дозволили цим племенам 
оселитися в регіоні, який, з одно-
го боку, не цікавив їх як тери-
торія для кочування, з іншого, – 

вирішувалося питання захисту 
північної прикордонної зони. Тільки 
так можна пояснити той факт, що 
угорські загони не завдали удару 
печенігам, які прийшли зі значни-
ми цінностями. Не останню роль у 
цьому відіграли і родинні зв’язки 
– мати вождя угорців Гейзи була 
печеніжкою. Можливо, саме на її 
прохання „родичів” пропустили до 
Карпатського басейну.

На жаль для печенігів, родинних 
почуттів до них не мав київський 
князь. Дружина Володимира, пові-
домленого про пересування кочів-
ників, напала на їхні ослаблені й 
розрізнені загони безпосередньо 
перед гірськими перевалами. Хро-
нологічно ці події можна пов’язати з 
походом князя на міста Перемишль 
та Червен у 981 р.46 Свідченням 
ударів по окремих печенізьких заго-
нах були скарби арабських дирхемів, 
залишені номадами біля Карпат 
(Галич, Перемишль, Хустський р-н). 
Археологічні матеріали свідчать, 
що більша частина кочівників все-
таки досягла Верхнього Потисся, 
яке стало основною територією їх 
осідання у Карпатському басейні.

На завершення відзначимо, що 
проведене дослідження старожитно-
стей печенігів за Карпатами вказує 
на новий напрямок аналізу контактів 
цих номадів і Київської Русі. Воно 
дає змогу простежити переміщення 
племен, скоріше за все очолюва-
них Курею, на рахунку яких були 
щонайменше дві гучні перемоги: над 
тиверцями у Пруто-Дністровському 
межиріччі і князем Святославом на 
дніпровських порогах. 
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