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ВСТУП 

Гуни – “народ вершників” або “гроза трьох імперій” – один з тих 

загадкових етносів,  які не залишили після себе ні писемності, ні 

сформованих державних інституцій, ні яскравих взірців матеріальної чи 

духовної культури, і в історичній пам’яті збереглися виключно в ролі  

войовничої руйнівної номади. Їхньою інвазією, військовими походами та 

воєнними кампаніями позначено історію багатьох регіонів Європи – Волго-

Донський басейн, Кавказ і Закавказзя, Північне Причорномор’я, 

Прикаспійські й Приазовські терени, ареал між Дніпром, Дністром та Бугом, 

Балкани, Рейнські й Дунайські землі, території сучасних країн – Угорщини, 

України, Румунії, Болгарії, Австрії, Албанії, Бельгії, Франції, Італії. Разом з 

тим, гунські племена залишили неоднозначний, проте вікопомний слід у 

військово-політичних подіях, що мали місце в період Пізньої Античності на 

європейському континенті й були пов’язані з початком кардинальних 

цивілізаційних змін – епохою Великого переселення народів та знищенням 

старого греко-римського світу. 

Гунологія як галузь номадистики і в ширшому сенсі – варваристики, 

від початку свого становлення в середині ХІХ ст. містила низку  складних 

проблем дискусійного характеру, які й на початок ХХІ ст. вимагають 

подальшої дослідницької уваги. В першу чергу це стосується кола питань, 

орієнтованих на визначення ґенези, ойкумени, ареалу розселення гунів, 

генетичної, расово-антропологічної, етнічної, культурно-цивілізаційної, 

мовної їхньої атрибутації та ідентифікації. 

Сучасний рівень накопиченої в гунології інформації (як писемної, так і 

археологічної) зводиться до наступних ключових теоретико-узагальнюючих 

положень. Локалізація гунської номади утвердилась у гігантських 

євразійських межах – від Монголії до Причорномор’я. Необхідно розрізняти 

хунну (hung-nu) і, власне, гунів. Кочовий народ хунну склався у Центральній 

Азії на початку І тис. до н.е. з місцевих монголоїдних та північнокитайських 

європеоїдних племен. Наприкінці ІІІ ст. до н.е. хунну населяли Монголію й 
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Забайкалля. У ІІ ст. н.е. частина хунну перейшла під протекторат Китаю і 

дала початок південній династії хунну. 

Частина північних хунну відкочувала на захід і, після змішання з 

приуральськими уграми й сарматами, протягом ІІ-ІІІ ст. утворила нове 

кочове об’єднання, яке стало відоме у Європі під назвою гуни (chunni). 

Хунну, що жили в Ордосі та Ганьсу, сформували дрібні державні утворення, 

котрі були завойовані табгачами. Залишки азійських хунну 460 р. в Турфані 

зазнали тотального знищення жужанями. За даними археології, культура 

хунну налічує спільні риси зі скіфо-сарматською.  

Існує ряд гіпотез щодо етногенезу хунну: вони були монголами, 

тюрками, фінами; складалися з тюрків та монголів; з монголів і тунгусів; з 

тюрків, монголів, тунгусів та фінів; являли собою політичне об’єднання; 

були т.зв. єнісейським народом; належали до іранців; мали ізольовану мову. 

Гунів (тобто західних або європейських гунів) з точки зору етнічного 

походження традиційно відносять: до монголів, фінів, слов’ян (українців, 

росіян, болгар), угорців, кавказьких народів, тюркомовних булгар, тюрків. 

Поява в європейській історії наприкінці ІV ст. саме гунського номадичного 

феномену, який швидко перетворився на впливовий рушійний чинник, 

призвела у V ст.  до епохальних змін і трансформацій. 

Актуальність теми. В 70-х рр. ІV ст. почалось активне пересування 

гунів у степові райони півдня Східної Європи. Рухаючись двома шляхами – 

через степи  і Керченську затоку, вони підкорили собі місцеві кочові племена 

сарматоалан й осіле населення – представників черняхівської культури, а 

також остготів, які жили у нижньому Правобережжі Дніпра та в Північному 

Криму. Остготський керманич Германаріх 376 р. покінчив життя 

самогубством через те, що не спромігся організувати достойний опір гунам. 

Після означеної події вестготи перемістились на терени західноримських 

володінь, а остготи опинились під владою гунських вождів. Заходи, що 

вживав остготський король Вінітарій з метою здобути самостійність, були 

знівельовані каральною експедицією завойовників. Залишки різних 
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варварських племен, рятуючись від гунського переслідування, вирушили на 

захід, за Дунай. Гуни, крім Херсона (колишнього Херсонеса), захопили і 

зруйнували всі греко-римські міста – багаті колонії на узбережжі Понту 

Евксинського (Чорного моря) на Тамані та в Криму. Припинила своє 

існування й маленька Боспорська держава. 

На початку V ст. (406 р.) частина гунської номади здійснила ще один 

міграційний стрибок і зайняла Паннонію (території сучас. Західної 

Угорщини, Східної Австрії, Східної Хорватії, частково Словенії та Сербії). З 

поступовим послабленням на міжнародній арені геополітичних позицій 

Західної Римської імперії в останні десятиліття її існування, гунський 

номадичний союз племен, який на середину V ст. нараховував десятки різних 

етносів та мов, у тому числі й тюркський елемент, за правління Аттіли досяг 

безсумнівного мілітарного домінування на значних центральноєвропейських 

обширах. Утворилось наймогутніше на той час напівдержавне об’єднання 

кочовиків. Головним театром воєнних дій цієї строкатої “номадичної імперії” 

стали території Центральної та Західної Європи. 

В окресленому ракурсі об’єктивно актуалізується недостатньо 

досліджений аспект цивілізаційного зіткнення гунів з римлянами на рівні 

глобальних соціумних стратегій – військової, політичної, економічної, 

державотворчої та міждержавної, з багатовекторними цілями й пріоритетами. 

Гуно-римський військово-політичний конфлікт середини V ст., який 

перетворився на протистояння системного характеру і спричинив активізацію 

й завершення початкової фази Великого переселення народів, потребує 

комплексного історичного осмислення в руслі нових геополітичних викликів, 

що стали реаліями сучасної Європи. З іншого боку, стійкий інтерес в царині 

варваристики становлять дискусійні питання щодо мотивації походу 

правителя гунів Аттіли  на Рим, кінцевої мети дій римського полководця 

Аеція і неочікуваних результатів Каталаунської битви. Їхня достатньо 

суперечлива інтерпретація зумовлює доречність подальших дослідницьких 

студій. Крім того, виділена вузька проблематика залишається актуальною з 
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точки зору недостатньої аналітичної та концептуальної розробленості в 

історіографічній площині. Зрештою, вивчення гуно-римської війни в її 

актуальній складовій вимагає залучення широкого пласту археологічних 

матеріалів і використання досягнень сучасної текстології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу, 

середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича і є складовою частиною кафедральної теми: 

“Проблеми слов’янської археології та соціально-політичної історії Європи в 

період давнини й Середньовіччя”. Номер державної реєстрації 0116U004761. 

 Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу 

ключових подій гуно-римської війни 451-455 рр. через призму 

геополітичного протистояння щойно сформованого кочового 

напівдержавного утворення та вже занепадаючої пізньоантичної імперії. 

Реалізація мети передбачає вирішення наступних завдань: 

 – з’ясувати витоки, виділити причини та висвітлити передумови гуно-

римського конфлікту й початку воєнних дій; 

 – провести порівняльний організаційно-структурний аналіз гунського 

війська й західноримської армії напередодні війни; 

 – охарактеризувати етнічний склад, визначити чисельність і 

дислокацію військових сил обох воюючих сторін; 

 – проаналізувати особливості перебігу Галльської кампанії 451 р. й 

значення битви на Каталаунських полях; 

 – розкрити мотивацію політичних вчинків Аеція у контексті його 

взаємин з Аттілою; 

 – розглянути цілі Італійської кампанії 452 р. та виявити підстави 

компромісу вождя гунів з Папою Левом І Великим і Римом; 

 – простежити гуно-римські військово-політичні стосунки після смерті 

Аттіли й виокремити наслідки війни гунського союзу племен із Західною 

Римською імперією. 
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Об’єктом дослідження виступили гуно-римські військово-політичні 

взаємовідносини за врядування Аттіли та правління його нащадків. 

Предметом дослідження стала війна гунського союзу племен із 

Західною Римською імперією в першій половині 50-х рр. V ст. 

Хронологічні рамки дисертації в основі охоплюють період гуно-

римської війни. Нижньою межею є 451 р. – час нападу Аттіли на римську 

Галлію, а верхньою – 455 р., дата повного відвоювання римлянами обох 

Панноній, якою фактично завершилися їхні активні воєнні дії проти гунів. 

Разом з тим, щоб краще зрозуміти передумови, причини і  наслідки цієї 

війни, виклад подій починається ще з 434 р. – часу приходу до влади Аттіли, 

й доводиться до 465 р. – дати юридичного укладення мирного договору між 

гунським вождем Денгізихом та римським полководцем Марцелліном. 

Географічні межі дисертації окреслені територією Західної Римської 

імперії, де відбулися головні воєнні події (Галлія, Італія), землями, що за 

правління Аттіли та його синів входили до безпосередніх гунських володінь 

(Паннонія І, Мезія І, Валерія, Савія, Дакія Внутрішня, придунайські терени 

Норіка Прибережного й Реції ІІ), і суміжними областями, населеними 

союзними й ворожими гунам варварськими племенами Центральної Європи. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що на 

підставі ґрунтовного аналізу історіографічної бази та залучення широкого 

пласту писемних джерел і даних археології, у вітчизняній історичній науці 

реалізована перша спроба узагальнюючого дослідження передумов, перебігу 

подій та наслідків гуно-римської війни 451-455 рр. на тлі початкового етапу 

Великого переселення народів. 

Новизна роботи визначається також тим, що  

Уперше:  

 – дана комплексна характеристика магістральних пріоритетів Аттіли в 

мілітарній політиці й дипломатії, його стратегічних цілей на міжнародній 

арені; 
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 – аргументовано доведено, що протягом другої половини 40-х рр. V ст. 

ставлення римської імператорської влади до гунів поступово набувало 

провокаційних рис та проявів; 

 – у цивілізаційному контексті виявлені етносоціальні чинники, які 

відіграли роль каталізатора у виникненні гуно-римського конфлікту; 

 – з’ясовані геополітичні реалії, що призвели до компромісу між 

гунським керманичем і Римським понтифіком. 

Уточнено: 

 – періодизацію гуно-римської війни, яка не завершилась зі смертю 

правителя гунів і початком розпаду його держави; 

 – відомості про етнічний склад, чисельність та озброєння гунського 

війська й римської армії; 

 – інформацію щодо причин зміни в особистому ставленні 

Валентиніана ІІІ до дружніх йому гунів; 

 – дані писемних джерел стосовно облоги Лютеції та захоплення 

Авреліана; 

 – умови політичного та особистісного протистояння Аттіли й Аеція в 

ході війни. 

Набуло подальшого розвитку: 

 –   положення про активну державотворчу діяльність Аттіли; 

 – твердження про намагання Верховного вождя гунів офіційно 

легітимізувати свої імперські зазіхання на підставі римського законодавства; 

 – судження про віротерпимість та достатньо прихильне ставлення 

Аттіли до християнського кліру і Церкви. 

Методи дослідження. Вивчення пізньоантичної мілітарної історії 

ґрунтується на застосуванні низки відповідних принципів, методологічних 

підходів та методичних прийомів. Пріоритетними в роботі стали принципи 

історизму, системності й наукової об’єктивності. Теоретико-методологічний 

інструментарій складають загальнонаукові (реконструкція, синтез,  

класифікація, логічний), конкретно-історичні (структурний аналіз, 
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проблемно-хронологічний, порівняльний, синхронний, критичний), 

типологічний, ретроспективний та кількісні методи пізнання (статистичний 

метод і квантитативний підхід). 

Методи типологізації і реконструкції сприяли відтворенню 

загальноісторичного тла початкового періоду Великого переселення народів, 

а також констатації причин та передумов, безпосередньо пов’язаних з гуно-

римською війною. Структурний аналіз, як метод, дозволив охарактеризувати 

воєнно-політичні особливості гуно-римських стосунків у різні історичні 

періоди. Проблемно-хронологічний метод визначив інтерпретаційний ракурс 

при висвітленні реалій, пов’язаних з Галльською та Італійською кампаніями 

Аттіли. Порівняльний метод, у поєднанні з класифікаційним, дав змогу 

виокремити спільні ознаки та відмінні риси, притаманні гунському війську й 

римській армії на середину V ст. Застосування ретроспективного й 

синхронного методів надало можливості дослідити біографії Аттіли та Аеція 

в руслі цивілізаційних викликів епохи. Критичний метод, разом із синтезним, 

склали основу комплексного аналізу писемних джерел і дали можливість (на 

рівні логіки викладу) відкинути факти та події, які в історії гуно-римського 

конфлікту виявились протирічними, суперечливими, сумнівними або 

легендизованими. Статистичний метод, сумісно з квантитативним, 

використано в роботі при встановленні чисельності й етнічного складу 

протиборчих армій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

фактологічний матеріал, теоретичні положення та висновки можуть бути 

використані у подальшій науковій і освітній роботі. Вони стануть в нагоді 

при підготовці узагальнюючих та спеціалізованих праць з історії Західної 

Римської імперії, історії варварських племен, військово-політичної історії 

Європи в епоху Пізньої Античності, праць з історії міжнародних відносин 

означеної доби. Певною мірою результати дослідження можуть бути 

використані для написання робіт із всесвітньої історії, довідникових та 

енциклопедичних статей, при укладанні навчальних і навчально-методичних 
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посібників по темі, підготовці відповідних спеціальних курсів з військової 

історії, а також історії європейських номадичних племен та Великого 

переселення народів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданні кафедри історії стародавнього світу, середніх 

віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, і знайшли відображення у вигляді доповідей на конференціях: 

Міжнародній науковій конференції “Східноєвропейські старожитності в добу 

Середньовіччя”, присвяченій 90-річчю з дня народження видатного 

вітчизняного археолога Б.О. Тимощука (Чернівці, 10-11 квітня, 2009 р.); ІV 

Волинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції (Житомир, 18-19 

листопада, 2011 р.); V Волинській міжнародній історико-краєзнавчій 

конференції (Житомир, 9-10 листопада, 2012 р.); VІ Волинській міжнародній 

історико-краєзнавчій конференції (Житомир, 15-16 листопада, 2013 р.); ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Історико-філософські читання молодих учених” (Суми, 25 квітня, 2013 р.); 

ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Історико-філософські 

дослідження молодих учених” (Суми, 25 квітня, 2014 р.); VІІІ Волинській 

всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції (Житомир, 20 листопада, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено автором у 16 публікаціях, з них 8 у наукових фахових 

збірниках, 1 – в іноземному виданні. Загальний обсяг публікацій становить 

7,2 друкованих аркушів. 

Структура роботи обумовлена змістом проблеми, поставленою метою 

і завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

поділених на 19 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури. Обсяг дисертації становить 251 друкована сторінка, з них 

основного тексту – 187 сторінок; список використаних джерел та літератури 

(637 позицій: 290 кирилицею та 347 латиною) займає 64 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Огляд історіографії 

Аналіз історіографії, присвяченої проблемам історії західних гунів у 

епоху Великого переселення народів, дозволяє констатувати, що на початок 

ХХІ ст. вона є достатньо обширною та різноплановою і складається з 

наукових праць антропологів, джерелознавців (текстологів), варварологів-

номадистів, воєнних істориків тощо. З іншого боку,  варто відзначити, що 

європейська номадологія як окрема галузь історичного знання почала 

формуватись ще у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Біля її 

джерел стояли французькі й англійські вчені. 

 Значення гунської номади для Європи доби Пізньої Античності 

розглянув французький тюрколог ХVІІІ ст. Й. де Гюгнес у першому томі 

свого тритомного дослідження “Загальна історія гунів, тюрків, монголів та 

інших західних татар” [538] (побачив світ у Парижі 1757 р.), започаткувавши 

цим нові – гунологічні студії. Його доробок ґрунтується на описі ключових 

фактів і подій, цитуванні й тлумаченні джерел, але без належної їхньої 

інтерпретації та узагальнень. Ще одним вченим, хто звернувся до 

висвітлення історії гунів на території Західної та Центральної Європи у V ст., 

був англійський антикознавець ХVIII ст. Ед. Гіббон. У відомомій 

семитомномій праці “Занепад та руйнація Римської імперії”
 
[262, 263] вчений 

на широкому джерельному матеріалі послідовно описав роль гунів у 

міжнародних відносинах у період Великого переселення народів. Багато 

сторінок Ед. Гіббон присвятив непересічній особі – гунському правителю 

Аттілі, його дипломатії, зовнішній політиці, воєнним перемогам, дружинам, 

інтригам, уподобанням, поведінці. Однак, розлога праця англійця позбавлена 

проблемності та науковості (з точки зору концептуально-методологічних 

засад); вона написана у наративному ключі з елементами історичного 

романтизму, й тому її не можна вважати справжнім монографічним 

дослідженням. 
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З наукових позицій до діяльності гунів на європейському континенті 

підійшов французький медієвіст першої половини ХІХ ст. Ам. Тьєрі. У низці 

нарисів [431-442], написаних протягом 40-х рр. і присвячених епосі Аттіли, 

науковець ґрунтовно і доволі об’єктивно проаналізував життя та воєнно-

політичну діяльність Батога Божого. Він, зокрема, зупинився на висвітленні 

таких важливих аспектів, як володарювання гунів на Дунаї, взаємини Аттіли 

з римлянами (імператорами та полководцем Аецієм), традиції гунського 

двору, вторгнення у Північну Галлію й облога Авреліана, Каталаунська 

(Шалонська) битва, наступ в Італії та зустріч Аттіли з Римським 

первосвящеником, обставини смерті гунського вождя, боротьба за владу його 

синів та наступників у другій половині V ст. 

Спробу першого аналітичного узагальнення в галузі європейської 

гунології реалізував англієць У. Херберт, випустивши 1838 р. у Лондоні 

книгу під назвою “Аттіла, король гунів, і його попередники” [560]. Гунське 

нашестя на Західну Європу і роль Аттіли у гуно-римському мілітарному 

протистоянні в дидактизованому ключі відображені у фундаментальному 

курсі лекцій “Історія цивілізації у Франції” [261] класика французької 

історичної думки ХІХ ст. Ф. Гізо, який він розробив упродовж 1829-1830 рр. 

Після публікації у 1812 р. К. Бабстом нарису “Аттіла, батіг п’ятого 

століття” [221], у середині ХІХ ст. до історії західних гунів звернулись також 

інші російські дослідники. Прикладом слугують історико-джерелознавчі 

розвідки [247, 248] Ю. Вєнєліна й обширна тритомна історико-етнологічна 

робота А. Вельтмана “Дослідження про свевів, гунів і монголів”, де в 

другому томі – “Аттіла і Русь ІV та V століття. Звід історичних та народних 

переказів” [246], автор багато уваги приділяє воєнно-політичній діяльності 

Батога Божого, його війні з Візантією й Римом. Епохи інвазії Аттіли на 

західну Імперію торкнувся у своїх медієвістичних доробках П. Деліцин [281], 

головну увагу зосереджуючи на церковно-релігійній діяльності Папи Лева І. 

Історіографія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в царині гунології 

характеризується розширенням дослідницького діапазону та наукової 
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проблематики. У більшості випадків, йдучи в наративістському руслі, автори 

– як західноєвропейські, так і російські – послідовно розглядали шлях гунів з 

Азії до Європи, реконструювали їхній побут, спосіб життя, військовий 

вишкіл, аналізували тактику, воєнні хитрощі й бойові прийоми гунських 

воїнів, організаційні засади римської армії, описували озброєння, обладунки, 

участь гунського союзу племен у війнах та нашестях за часів Аттіли, 

висвітлювали ключові персоналії тієї епохи. Серед дослідників і нині 

заслуговують на увагу своїми публікаціями та багатотомними 

монографічними роботами такі авторитетні науковці з Німеччини, Франції, 

Великої Британії й США, як Г. Вебер [243], Г. Чессмен [534], Дж. Робінсон 

[605], Е. Лавісс, А. Рамбо [356], Г. Дельбрюк [282], А. Геддон [260], Т. 

Ходжкін [562-564], Дж. Б’юрі [242, 528-531], Д. Клауде [326], М. Бріон [523]. 

Російські й українські (київські) дореволюційні воєнні та церковні 

історики, фахівці-номадисти, медієвісти і текстологи – В. Григор’єв [269], І. 

Шаровольський [470], О. Пузиревський [406], В. Потьомкіна [404], В. 

Певницький [394], С. Єшевський [297], Л. Карсавін [319], Л. Гартман [259], 

Н. Голіцин [254], І. Кондратьєв [342], розглядали феномен західних гунів на 

тлі глобальних міграційних явищ й кризових суспільно-політичних 

трансформацій, які для Західної Римської імперії на середину V ст. набули 

катастрофічних рис. Генеологічні міркування і власне осмислення значення 

постаті Аттіли для європейської історії подає у двох цікавих нотатках [448, 

449]  український класик І. Франко. 

Розквіт номадології та гунології припадає на 20-ті – 80-ті рр. ХХ ст. 

Саме в цей період сформувались школи й напрямки, які почали 

спеціалізуватись на вивченні історії гунських племен в епоху Великого 

переселення народів, створенні наукових концепцій та розробці відповідних 

методологічних підходів. В означеному контексті цінним доробком слугують 

студії французьких варварологів і медієвістів – Л. Альфана [210], Ф. 

Контаміна [343], Ж. Ле Гоффа [359, 360], Л. Мюссе [382], Т. і Р. Дюпюї [290], 

Р. Груссе [268]. З німецьких антикознавців, археологів і номадистів ХХ ст. 
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правління Аттіли і гуно-римську війну тією чи іншою мірою висвітлювали Д. 

Вернер [628], І. Бона [521], Т. Стіклер [615], Ф. Альтхейм [506, 507], В. 

Вегнер [244], Б. Бахрах [513], Г.-Й. Діснер [288], Х. Вольфрам [253]. 

Достатньою ґрунтовністю позначена монографія польського історика Ф. 

Каллімаха “Аттіла” [532], що була надрукована у Варшаві 1962 р. 

Окремий історіографічний пласт сформували радянські історики – 

фахівці у сфері орієнталістики й варваристичній проблематиці. Прикладом 

слугує концептуальна монографія К. Іностранцева “Хунну та гуни” [308]. В 

ній ще у середині 20-х рр. ХХ ст. авторитетний сходознавець-синолог, на 

підставі ретельного текстуального аналізу багатьох китайських джерел, з 

одного боку, здійснив спробу вирішити питання гунського етногенезу, з 

іншого – розкрити причини міграційних тенденцій та прослідкувати шляхи 

просування гунської номади Євразійським континентом. Саме К. Іностранцев 

запропонував  тюркологам застосувати назву “гуни” для європейської гілки 

хунів [308, с. 77-79], щоб уникнути термінологічної плутанини. У висновках, 

які не втратили свого значення і в наш час, підсумовуючи проблему 

тотожності азіатських хунну ІІІ ст. до н.е. і європейських гунів ІV-V ст. н.е., 

він подає наступне резюме: “Народ хунну, який кочував на північ від Китаю 

(…) утворився з тюркського роду, котрий посилився. Значна частина 

підкорених племен також складалася з тюрків, хоча (…) до складу держави 

входили й інші племена, зокрема: монгольські, тунгузькі, корейські та 

тібетські” [308, с. 118]. Далі К. Іностранцев констатує: “Після розпаду 

держави на дві частини (викликаного, скоріш, політичними й культурними 

причинами, ніж етнічною відмінністю), північні хунну не могли зберегти 

самостійність і частина їх виселилася на Захід (…) Хунну пройшли (…) через 

Дзунгарію й Киргизькі степи і вступили у Східну Європу в другій половині 

ІV століття” [308, с. 118]. 

Узагальнює дослідник свій погляд на проблему так: “У Північно-

Західній Азії та в Східній Європі тюрки хунну, або гунну, зіткнулися з 

іншими племенами. Перш за все, на їхньому шляху стояли племена фінські. 
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Чим далі рухалися гуни, тим більше рідшав серед них тюркський елемент. 

Вірогідно, що між підданими [шаньюя] Моде і Аттіли було мало спільного. 

Однак нам здається безсумнівним, що вторгнення грізних завойовників ІV-V 

століть [у Європу] знаходиться у зв’язку і викликане переворотами на 

крайніх східних кордонах Азії” [308, с. 119]. Таким чином, згідно з 

твердженням К. Іностранцева, коли гуни поширилися у Європі, їхній 

етнічний склад вже не був однорідним, а навпаки – складав строкату суміш 

різних племінних об’єднань. 

Гунський мілітарний чинник на терені Європи також аналізується у 

двох публікаціях кінця 30-х рр. В. Левченка й Н. Тіханової [361,362], 

аналітичній статті 1941 р. М. Розенталя “Римська імперія в останні 

десятиліття свого існування” [411]. Польову римську армію та римську 

стратегію за Амміаном Марцелліном характеризує В. Холмогоров [461, 462]. 

Узагальнений виклад історії західних гунів, із використанням даних 

археології, на початку 50-х рр. здійснив О. Бернштам в обширному 

науковому нарисі [225]. Його праця, однак, викликала гостру полеміку в 

колах антропологів, етнологів та номадистів – і радянських, і зарубіжних. 

Найбільшій критиці була піддана Глава VІІІ – “Походження західних гунів” 

[225, с. 135-142], а також позитивні оціночні судження вченого відносно 

значення гунського нашестя в історії падіння рабовласницької 

західноримської Імперії. У Главі Х [225, с. 154-163] О. Бернштам висвітлив 

особливості зовнішньої політики Аттіли, у виділеному ракурсі розглянувши 

й гуно-римську війну. В середині 50-х рр. ХХ ст. специфіку соціальних 

відносин у номадів ґрунтовно охарактеризував С. Толібєков [427]; у той 

самий період природу гунських завоювань V ст. в окремій статті висвітлила 

З. Удальцова [445].  

Вагомий внесок у світову номадистику здійснив Л. Гумільов. Його 

обширна новаторська концептуальна праця “Історія народу хунну” [271], як і 

дотичні публікації [272, 273], відображають авторське бачення й авторське 

осмислення цивілізаційних впливів гунського номадичного субстрату на 
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євразійську політичну та етнічну історію. Воєнно-політичну історію західних 

гунів доби Аттіли і його синів Л. Гумільов майстерно, хоча й не до кінця 

переконливо, інтерпретує в межах явища етногенезу та фаз “пасионарної 

напруги” гунської етнічної системи [271, с. 643]. Варто виділити й цінний 

науковий доробок пермського історика-медієвіста В. Сиротенка [417-420], 

який протягом 50-х – 80-х рр. вивчав аспекти формування, шляхи і 

особливості розвитку міжнародних відносин на теренах Центральної та 

Західної Європи, частково – в Середземноморському басейні та на Балканах 

у другій половині IV – на початку VI ст., не оминаючи своїм аналізом тему 

гунської інвазії та її наслідків для пізньоантичного суспільства. Вагомий 

внесок у європейську варварологію здійснила В. Буданова. Поряд з іншими 

ґрунтовними роботами [237, 239, 240], у монографії “Варварський світ епохи 

Великого переселення народів” [238] вона зібрала, описала, охарактеризувала 

і класифікувала основний корпус наявних писемних джерел європейського 

походження, де міститься відповідна фактологія, котра фіксує і описує дані 

стосовно життя, побуту, звичаїв, традицій, релігійних вірувань, війн та 

дипломатичних стосунків варварських народів Європи з кінця ІІ до початку 

Х ст. У цьому своєрідному “варварологічному довіднику” авторка ретельно 

підібрала та прокоментувала матеріал, присвячений воєнно-політичній історії 

гунів на Заході у V ст. 

Початки і наслідки гунського нашестя на греко-римську цивілізацію у 

широкому історичному контексті розглядаються в спільному дослідженні О. 

Корсунського та Р. Гюнтера “Занепад та загибель Західної Римської імперії й 

виникнення германських королівств (до середини VІ ст.)” [344]. З числа 

відомих радянських істориків 60-х – 80-х рр. ХХ ст. війни Аттіли на Заході, 

як і його зовнішню політику, тією чи іншою мірою у своїх працях 

аналізували М. Мерперт [373], С. Плєтньова [400, 401, 402], І. Стучевський 

[425], Н. Пігулевська [398], Ю. Джафаров [285], М. Артамонов [214], Ю. 

Колосовська [339, 340, 341] та ін. [321, 444, 465, 471]. До висвітлення різних 

аспектів гунської проблематики – військових, дипломатичних, 
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антропологічних – долучились такі радянські археологи та етнологи, як І. 

Засецька [300, 302], А. Першиць [396], Л. Гіндін [264], С. Абрамзон [208], Г. 

Марков [367], В. Петров [397], О. Хазанов [451,452], С. Міняєв [376], О. 

Халіков [454], ряд інших науковців [329, 330, 358, 424]. 

Зарубіжну російську історіографію минулого століття найбільш 

яскраво репрезентують три аналітичні дослідження – “Скіфи та гуни. З 

історії кочового світу” [426] євразійця М. Толля, “Євразійські номади та їхній 

вплив на середньовічну Європу” [626] етнолога Г. Вернадського, й “Щодо 

завдань номадознавства (Чому скіфи та гуни мають бути цікаві росіянину?)” 

[412] соціолога-номадиста М. Савіцького, де автори спромоглися воєнну 

історію західних гунів інтерпретувати в культурно-цивілізаційному ключі. 

Разом з тим, фундаментальними гунологічними дослідженнями у ХХ 

ст. відзначились англо-американські вчені. Визнаними класиками у вивченні 

західногунської номади, зокрема, стали Е. Томпсон, Е. Хаттон, Дж. Мен, О. 

Менхен-Хелфен. Характеризуючи дослідницьку спадщину Е. Томпсона, 

варто зазначити, що концептуальні погляди на феномен західних гунів 

британський вчений-медієвіст виклав у двох монографіях – “Гуни. Грізні 

воїни степів” [428] та “Історія Аттіли і гунів” [618]. У першій значну увагу 

він приділив гунському соціуму до Аттіли і в часи його правління, 

політичній історії західних гунів, перемогам Батога Божого і причинам його 

поразок; у другій – розглянув образ (політичний портрет) Аттіли на тлі 

епохи, особливості політики Равенського двору щодо гунської номади та 

наслідки цієї політики для західної Імперії. В роботі “Римляни й варвари. 

Падіння Західної імперії” [429], книзі, присвяченій історичним поглядам 

Амміана Марцелліна [620], а також у тематичних статтях [619, 621-623] Е. 

Томпсон аналізує роль “гунського чинника” з точки зору реалізації 

міграційних й мілітарних тенденцій останньої чверті ІV-Vст., спричинених 

Великим переселенням народів.  

Невелика монографія Е. Хаттона “Аттіла. Керманич гунів” [456] в 

історіографічному плані одночасно є межовою та знаковою. В ній автор 
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зробив вдалу спробу, з одного боку, систематизувати і узагальнити лише 

достовірні (підтверджені) дані джерел та висновки провідних європейських 

дослідників ХІХ – початку ХХ ст. стосовно місця західних гунів і Аттіли у 

процесі остаточного занепаду й падіння Західної Римської імперії, з іншого – 

сформувати і актуалізувати ряд важливих питань, що потребують 

подальшого вивчення. Так само порівняно невелика робота англійця Дж. 

Мена “Аттіла. Варвар, який утоптав Рим у багно” [381] містить критичне, без 

залучення традиційних міфологем та викладу гіпотетичних припущень, 

оригінальне авторське бачення історичних фактів, інтерпретованих в дусі 

гіперкритицизму. Свою наукову позицію Дж. Мен декларує не менш 

відверто: “Вивчати особистість Аттіли – все одно що намагатись роздивитись 

стару вицвілу фотокартку при тьмяному світлі” [381, с. 5]. 

У царині гунології, однак, існує ім’я, яке стало знаковим для всіх 

науковців, хто займається дослідженням даного етносу, це – О. Менхен-

Хелфен. Він, зібравши великий фактологічний та археологічний матеріал, 

створив протягом 60-х рр. ХХ ст. і видав своєрідну енциклопедію знань та 

свідчень про західних гунів. Цінним є й те, що О. Менхен-Хелфен всебічно 

проаналізував і врахував майже весь накопичений досвід, концепції і фахові 

погляди своїх попередників, починаючи з Ед. Гіббона і Ам. Тьєрі, а полеміка 

з Л. Гумільовим сформувала в історіографії окремий гунологічний доробок з 

публікацій прибічників та критиків його наукової позиції. Крім статей [585, 

586], найбільш відомою працею американського вченого австрійського 

походження став “Світ гунів” [371, 587], який приніс йому славу та визнання. 

Монографія, з одного боку, є класичною, з іншого – взірцевою, оскільки 

стала не лише новаторською (в методологічному сенсі), а й концептуальною, 

з огляду на розкриття автором цілої низки складних питань і 

слабодосліджених проблем, пов’язаних з осмисленням та комплексним 

аналізом феномену гунів. Необхідно відзначити, що книга О. Менхен-

Хелфена надзвичайно ґрунтовна за опрацьованим та використаним 

фактологічним матеріалом, масштабна за описом і аналізом історичних 
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подій, які стосуються епохи Пізньої Античності на європейському терені, 

хоча й не дописана автором (історик приніс рукопис до редакції і помер через 

два дні). Вона складається з дванадцяти тематичних розділів, пов’язаних між 

собою послідовністю авторського викладу концептуально-аналітичних 

узагальнень. Доречно підкреслити, що в роботі О. Менхен-Хелфен 

використав майже весь наявний на сьогоднішній день писемний матеріал – 

різноплановий корпус пізньоантичних та ранньосередньовічних джерел, як 

авторизованих, так і анонімних. Крім того, вчений залучив значну кількість 

даних епіграфіки, нумізматики та сфрагістики. Для підсилення власної 

доказової бази з точки зору її аргументації, О. Менхен-Хелфен використав 

численні археологічні артефакти, пов’язані саме з гунською добою та 

гунською культурою у Європі кінця ІV-V ст. 

У другому розділі монографії, який має назву “Історія” [587, с. 18-167],  

складається з дванадцяти підрозділів (параграфів) та є одним з найбільших за 

обсягом, О.Менхен-Хелфен послідовно розглядає та поетапно висвітлює 

ранню й найбільш легендизовану історію західних гунських племен (описує 

та характеризує початкове вторгнення гунського етносу з Азії, правління 

керманичів Улдіна, Харатона, Октара і Роаса), у підсумку доводячи її до 

аналізу блискучого врядування Батога Божого – найвідомішого вождя гунів 

Аттіли і його війн з готами (дві т.зв. гото-гунські війни), Візантією та 

Західною Римською імперією [587, с. 94-151]. Виваженим і об’єктивно 

вмотивованим є одне зі стрижневих тверджень О.Менхен-Хелфена про те, 

що в епоху важких випробувань для латинян імперські інтелектуали бачили 

майбутню розв’язку подій у змішанні варварів та римлян [587, с. 93]. 

У четвертому розділі роботи (його назва – “Суспільство”) [587, с. 190-

200], О.Менхен-Хелфен розглядає складну й не до кінця на сьогоднішній 

день розв’язану гунологами проблему, яка стосується реконструкції 

гунського кочового суспільства, його соціумних ідеалів, духовно-

світоглядних орієнтирів та особливостей ладу (устрою) на тлі багатовікової 
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номадичної практики. В окремому параграфі [587, с. 198-199] вчений 

розглядає гунську правлячу верхівку – родову аристократію. 

Свій аналіз О.Менхен-Хелфен здійснює на прикладі звичаїв і традицій, 

які побутували й були поширені в гунському аристократичному середовищі 

при дворі Аттіли. Аналізуючи воєнно-політичну історію гунської номади у 

Європі, її міграційний шлях від Дону до Дунаю, широкомасштабну інвазію 

на території Центральної та Західної Європи, О.Менхен-Хелфен констатує, 

що саме гунський чинник відіграв одну з ключових ролей в активізації 

процесу Великого переселення народів, котрий, зрештою, докорінно змінив 

етнічну мапу європейського континенту. Доречно підкреслити, що свою 

дослідницьку увагу вчений сконцентрував у більшості випадків на 

джерелознавчому й текстологічному аналізі масиву греко-римських 

писемних джерел, а також на інтерпретаційних можливостях, які надають 

фахівцям означені джерела. 

У п’ятому розділі (“Озброєння”) [587, с. 201-258] О. Менхен-Хелфен 

подає всебічну характеристику основних видів гунського озброєння. У 

восьми параграфах розділу він послідовно аналізує та описує функціональну 

специфіку і переваги гунської кінноти (з точки зору її тактичних завдань на 

полі бою), гунського лука, гунських мечів, списів, ласо, бойового батога та 

захисних обладунків. В останньому параграфі [587, с. 205-258] О. Менхен-

Хелфен розглядає роль гунів – як найманців та федератів – у римській армії 

першої половини V ст. Підкреслюючи, що гуни не мали власної піхоти, не 

були добре обізнані в мистецтві здійснювати облоги міст, користуватися 

артилерією і т.зв. грецьким вогнем, вони як вершники й кіннотники 

залишались в ту епоху неперевершеними, домінуючи над кіннотою інших 

варварських племен – зокрема, готів, вандалів і аланів [587, с. 201-221]. Саме 

гунська кіннота, акцентує О. Менхен-Хелфен, відігравала у тогочасному 

західноримському війську головну атакуючу роль [587, с. 257]. 

До оцінки постаті Батога Божого та його впливу – як політичного, так і 

мілітарного (інвазія на Східну Римську імперію, гуно-римська війна, 
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Каталаунська битва, стосунки Рима з Барбарікумом щодо найманства, 

організаційні особливості римської армії та гунського війська) – на 

європейську історію V ст., так само у ХХ ст. вдавалися відомі 

англоамериканські варварологи й воєнні історики – Т. Харботл [458], С. 

Енглім, Ф. Джестіс, Р. Райс [478], А. Феррілл [543], Г. Хауссіг [457], Дж. 

Денісон [283], Х. Робінсон [606], Х. Нікерсон [385], А. Джонс [287], У. 

Тескольм [617], К. Девріз, М. Догерті, Й. Діккі [279], Д. Браунд [522], М. 

Аннхейм [510], Ф. Кловер [535], Р. Броунінг [526], Б. Кроке [537], Дж. Фулер 

[546], Т. Неварк [593], Р. Лінднер [582], ряд інших авторитетних вчених [446, 

520, 524, 527, 536, 547, 558, 559, 571, 576, 577, 581, 594, 599, 611, 612, 616, 

624]. Гунологічну проблематику в різних контекстах, зокрема, мовному 

(наприклад, лінгвістична ідентифікація мови західних гунів, їхній образ у 

середньовічній європейській літературній традиції, витоки формування 

усталених міфологем стосовно Аттіли), антропологічному (ґенеза та етнічна 

приналежність племен хунну), питання ролі персоналій, які входили до кола 

контактів гунського керманича або залишили про нього свідчення (Аецій, 

Галла Плацидія, Гонорія, Римський понтифік Лев Великий, Сидоній 

Аполлінарій, Клавдій Клавдіан, Пріск Панійський, Одоакр), у 50-х – 80-х рр. 

ХХ ст. піднімали  Р. Рейнолдс, Р. Лопец [602], С. Оост [598], Т. Джалланд 

[570], У. Хелліуелл [557], Дж. Харріс [552], К. Енокі [541], У. Бейлесс [514], 

С. Барніш [517], І. Хугнес [567], А. Кемерон [533], А. Хойслер [460]. 

В останній чверті ХХ ст. – на початку ХХІ ст. висвітлення вченими 

варварологічної проблематики обумовило повернення наукового інтересу й 

до питань, пов’язаних з широкомасштабною інвазією гунського союзу 

племен на Західну Європу. На відміну від попередніх аналітичних орієнтирів, 

більшість оціночних суджень сучасних дослідників вже не схиляється до 

однозначного (зазвичай негативного) трактування ролі гунської номади у 

міжнародних відносинах кінця ІV – першої половини V ст. на європейських 

теренах. Прикладом слугують розгорнуті біографії Аттіли, написані 

французькими істориками М. Був’є-Ажаном [235] й Е. Дешодтом [284]. В 
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них автори, крім уточнення фактів з життя гунського правителя, підняли 

аналітичні питання, орієнтовані на висвітлення процесів, що відбувались у 

Західній Римській імперії протягом 30-х – 50-х рр. V ст., через призму 

гунських вторгнень і гунських імперських зазіхань. Значну увагу вчені 

приділили воєнно-політичній історії гунського союзу племен в останній 

третині ІV – першій половині V ст. З інших представників сучасної 

французької варваристики, які розглядали гунський феномен і війну Аттіли з 

Римом, можна згадати Г. Мансуеллі [366], М. Казанського [316, 573]. 

Свої наукові міркування стосовно постаті Аттіли, його впливу на 

пізньоримське військове мистецтво й західноєвропейську геополітику 

середини V ст., а також значення гунського феномену в епоху Великого 

переселення народів, протягом минулих трьох десятиліть виклали англійські 

(М. Бішоп, Дж. Коулстон [519], П. Броун [525], М. Уїтбі [629], У. Пол [600], 

Е. Річ [603], Т. Джонс, А. Ерейра [286], М. Олівер [597], Д. Ніколль [595, 

596], С. МакДауелл [583, 584], У. Напієр [592], С. Мітчелл [590], П. 

МакГеорг [589], С. Келлі [572], П. Ховарт [566], Н. Філдс [544, 545], К. Хіндс 

[561], П. Ердкамп [540]) й американські (П. Уеллс [627], С. Дандо-Коллінз 

[277], М. Бебкок [511, 512], П. Моунтер [591], Р. Лейдлау [575], С. Харві 

[556], П. Літтл [580], Дж. Пенроз [395], С. Гордон [548]) дослідники. 

Нашестя гунів на Балкани, у Північну Галлію, прирейнські області, 

їхнє воєнне протистояння зі Східною Римською імперією, війни з аланами, 

вестготами, вандалами, що точилися з кінця ІV ст. і протягом першої 

половини V ст. – в епоху гунського мілітарного домінування на терені 

Центрально-Східної Європи, зрештою, події гуно-римської війни 

висвітлювали німецькі (Б. Анке, Х. Екстернбрінк [509], Р. Матісен, Д. 

Шанцер [588], Г. Кенігсбергер [320], С. Пріче [601]), угорські (Ф. Бьоумль 

[515, 516], В. Обрушанські [392], С. Варду [625], А. Сегура, Дж. Ортіц [607], 

Д. Сінор [609, 610]), датські та норвезькі (С. Холланд [565], С. Інграм [569], І. 

Стефенсон [613, 614]), італійські (Р. д’Амато [508]), польські (М. 

Куліковський [574], М. Мончинська [380]), чеські (Х. Грачанін [550, 551]), 
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словацькі (Дж. Річчі [604]), хорватські (І. Бугарські, І. Іванішевич [236]), 

румунські (М. Гогу [549]), навіть корейські (Хун Джин Кім [568]) фахівці. 

На окрему увагу через свою гіперкритичну позицію щодо констатацій 

тогочасних писемних джерел і низки аспектів, пов’язаних з історією західних 

гунів першої половини V ст. (в руслі поглядів й тверджень О. Менхен-

Хелфена), заслуговує книга П. Хізера “Падіння Римської імперії” [459]. В 

ній, наприклад, прихід Аттіли до влади наприкінці 434 р. автор спростовує 

без наведення будь-якої аргументації чи доказової бази. Дослідник, 

натомість, так само без особливих пояснень або прямої апеляції до джерел, 

наполягає на 439 р., вважаючи, що лише тоді Аттіла одержав реальні 

повноваження Верховного правителя над гунським союзом племен (тобто 

над “західним крилом” європейської держави гунів). Крім власної хронології, 

П. Хізер пропонує нову інтерпретацію подій 448-453 рр., яка за багатьма 

аналітичними складовими є контраверсійною усталеним історіографічним 

поглядам, поширеним у ХХ ст. Разом з тим, антикознавець об’єктивно 

аналізує причини, які після смерті Батога Божого призвели до швидкого 

занепаду й розпорошення гунської номади, втрати нею воєнного потенціалу, 

політичної ваги та державного статусу в міжнародних відносинах, що 

сформувались у Європі після падіння Західної Римської імперії. 

Питому вагу в наукових студіях, присвячених західним гунам, їхнім 

війнам й державотворчим процесам, займають історико-археологічні роботи 

російських та українських науковців. З найбільш вдалих та цінних 

досліджень в галузі сучасної гунології, крім відповідних тематичних збірок 

[215-218, 274], необхідно виділити комплексні праці й ґрунтовні статті 

російських номадистів, медієвістів та археологів – С. Ахматнурова [219], М. 

Бойцова [227], Є. Черних [468], А. Вєнкова, С. Деркача [249], В. Яйленка 

[505], С. Хамідулліна [455], О. Фурасьєва [450], Є. Смагулова [423], О. 

Бичкова [241], О. Єрмоліна [296], В. Гриценка [270], Є. Нечаєвої [384], А. 

Мєтєльова [374, 375], С. Лазарева [357], А. Зобніної [305], З. Кузнєцової 

[350], Т. Габуєва [255, 256], О. Смірніцької [422], Л. Гмирі [262], М. 
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Балабанової [222], М. Болгова [229], де вони, використовуючи різні типи 

джерел, у синтезному ключі характеризують цивілізаційні особливості 

гунського етносу, його витоки, походження, міграційний ареал, причини 

самих міграцій та їхні наслідки, воєнний потенціал, військову справу та 

війни, складові кочової практики і культуру західних гунів, розглядають 

джерелознавчі й текстологічні питання. 

Високим рівнем інформативності, залученням найновіших даних 

спеціалізованої історіографії та археології, новаторськими методологічними 

прийомами, концептуальними підходами та широкими науковими 

узагальненнями відзначені публікації М. Крадіна [345-349], В. Ніконорова, 

Ю. Худякова [386-389], С. Боталова [231-233], С. Кляшторного, С. 

Султанова, Д. Савінова [327, 328], І. Єрмолової [292-295], О. Івіка, В. 

Ключнікова [307], А. Мартинова [368], Є. Кичанова [354], І. Мітрохіної [377], 

П. Шувалова [473-475], Р. Свєтлова [413], Д. Чернієнка [466, 467], І. 

Семенова [415]. До дещо відособленої категорії публікацій належать 

дослідження, в яких гунська проблематика авторами піднімається лише у 

загальному контексті варварських інвазій в Європі, і де гунський 

антропологічний пласт або гунський мілітарний чинник використовується 

зазвичай дотично чи опосередковано, здебільшого – в межах компаративного 

аналізу, пов’язаного з визначальними подіями періоду Великого переселення 

народів. Серед подібних видань можна згадати праці А. Гуревича [276], О. 

Баннікова [223], І. Акбулатова [209], О. Богачьова [228], М. Щукіна [477], В. 

Шустова [476], А. Шохіна [472], Б. Селецького [414], І. П’янкова [408], О. 

Махлаюка [369], І. Златкіна [304], М. Єгорова [291], В. Задворного [298], А. 

Величка [245]. 

Українська історіографія кінця ХХ – початку ХХІ ст., яка репрезентує 

вітчизняну варваристику й гунологію, поділяється на два магістральні 

напрямки – археологічний та етно-філологічний; суто історичні дослідження 

є нечисленними і у більшості випадків орієнтовані на український 

цивілізаційний контекст V-VІ ст. або питання антропологічної ідентифікації 
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західних гунів та їхніх сусідів. Прикладом слугують цікаві статті О. Бубенка 

– “Протоболгари: гуни чи оногури?” [234], й О. Тортіки “До питання щодо 

історичної інтерпретації легенди про переправу “гунів” через Боспор 

Кіммерійський” [430], невеличке есе Я. Дашкевича “Стежками гунів” [278]. 

Потужний археологічний напрямок представлений статтями та монографіями 

провідних вчених України – О. Симоненка [421], О. Приходнюка [405], Ю. 

Павленка [393], А. Івченка [306], В. Власова [252], Д. Козака, С. 

Крижицького, В. Мурзіна [335]. Окремо необхідно виділити змістовну 

розвідку Д. Козака “Гуни” [334], присвячену археологічним артефактам, 

пов’язаним з племенами західних гунів, які залишили свій “кочовий слід” і на 

українських землях. 

На увагу також заслуговують статті С. Лимана й А. Козака. Перший 

дослідник у низці публікацій [363-365], переважно в історіографічному 

ключі, розглядає науковий доробок деяких вітчизняних (харківських та 

київських) медієвістів ХІХ ст., котрі у своїх працях, крім західноєвропейської 

середньовічної проблематики, висвітлювали питання Великого переселення 

народів, гунського нашестя на Європу й гуно-римської війни. Другий вчений, 

антикознавець-карфагеніст, у статтях, присвячених воєнній історії Карфагена 

та армії Баркидів [336-338], одночасно здійснює компаративний аналіз 

відмінностей, притаманних римській армії як часів Республіки, так і Імперії, 

виділяючи й характеризуючи її ознаки в останній період існування – у війнах 

з варварами та степовими номадами. 

Етно-філологічні дослідження мають чітко виокремлену специфіку – 

вони зосереджені на питанні етногенезу “європейських гунів”. Ряд 

професійних істориків, етнологів, філологів, деякі археологи та просто 

інтерпретатори національної історії, зокрема – О. Тютюн [443], А. 

Кіндратенко [322-325], С. Наливайко [383], Ю. Глушко [265], М. Відейко 

[250, 251], І. Кодлубай, О. Нога [332], О. Білоусько [226], схиляються до 

думки, що “європейські гуни” були слов’янами, скоріш за все – українцями 

чи протоукраїнцями, можливо – мали протоболгарський “домішок”. У свою 
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чергу львівська авторка І. Калинець у книзі “Епоха гунів та її передісторія (у 

світлі Біблійних джерел)” [318] взагалі визначає коріння цих гунів як 

семітське. До воєнно-політичної історії гунського союзу племен сучасні 

українські вчені не звертаються. Історіографічний аналіз не був би 

завершеним без згадки деяких дисертацій, захищених у другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. на тему ролі гунів у європейському Барбарікумі в період 

Пізньої Античності або по дотичних цивілізаційних та мілітарних проблемах. 

На увагу в означеному плані заслуговують дисертаційні роботи І. Засецької 

(Ленінград, 1971) [634], Г. Глазиріної (Москва, 1979) [632], Л. Гмирі (Москва, 

1980) [633], В. Буданової (Москва, 1994) [631], С. Бєлоусова (Москва, 1995) 

[630], Д. Чернієнка (Іжевськ, 2000) [635], С. Гоша (Торонто, 2009) [636], П. 

Куосманена (Турку, 2013) [637]. 

Здійснений огляд історіографії, тим не менш, дає підстави 

стверджувати, що у цілому гунська проблематика в сучасній номадистиці 

переживає певний застій. Частково це пояснюється браком нового матеріалу 

– археологічного й писемного, частково тим, що даний етнос не знайшов 

широкого висвітлення в історичній традиції та культурній спадщині 

європейських держав і народів, які в епоху Пізньої Античності мали з ним 

різного роду контакти – воєнно-політичні, дипломатичні, економічні. Разом з 

тим, протягом ХХ ст., й особливо – за останні три десятиліття, історіографія, 

пов’язана з вивченням феномену західних гунів в історії Європи ІV-V ст., 

безсумнівно, поповнилась концептуальними здобутками і склала вагомий 

внесок у галузі варваристики. 

1.2. Характеристика джерел 

Комплексний аналіз існуючого корпусу писемних джерел по 

проблематиці дослідження, у першу чергу, вимагає здійснення відповідної 

типологізації, згідно із сутнісно-жанровими ознаками, і класифікації цих 

джерел за принципом змістового навантаження. Такий підхід, зокрема, 

дозволяє виділити низку типів використаних джерел. До найбільш раннього 

пласту античних джерел можна віднести історико-географічні опуси. 
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Наступні типи джерел утворюють в роботі базову декларативно-наративну 

категорію, широко репрезентовану суто історичними творами  світських 

авторів, церковними історіями й дидактико-полемічними пам’ятками 

християнських письменників та релігійних діячів, взірцями різних 

літературних жанрів і форм. Далі йде агіографічна (житійна) література, 

Діяння Вселенських Соборів, епістолярна спадщина. Високим рівнем 

інформативності відрізняється ще один важливий тип тематичних джерел – 

тогочасні військові трактати. 

Типологічно окреслене коло джерел класифікується за змістовою 

основою тексту та його атрибутаційною специфікою. Видова палітра опусів, 

де містяться свідчення про гунську номаду, з точки зору класифікаційної 

градації представлена такими формами, як: 1. географічні Описи, 

Керівництва та Космографії; 2. Епітоми, Бревіарії, авторизовані всесвітні 

Історії, Консульські фасти, Хроніки, Хронографії, Аннали та Літописи; 3. 

історії Церкви, Апології, Екзерпти, етико-напучувальні твори 

моралізаторського характеру (Слова, Промови, Повчання); 4. панегірики, 

мімри, вірші (оди), а також поеми й епоси (скандинавські саги) героїко-

легендизованого спрямування; 5. Житія християнських святих і 

великомучеників; 6. матеріали і Акти Вселенських Соборів; 7. листи західних 

та східних Отців Церкви, Римських первосвящеників, Константинопольських 

патріархів, різних церковних архієреїв і державних діячів; 8. різнопланові 

твори поліоркетиків, присвячені проблемам теорії та практики військового 

мистецтва. Разом з тим, писемні джерела суттєво доповнюються джерелами 

археологічними, які у багатьох випадках дозволяють ідентифікувати, 

уточнити й унаочнити (в межах історичної реконструкції) дані та описи, що 

фігурують у працях стародавніх авторів. 

Завершуючи загальну характеристику джерел, необхідно відзначити, 

що за своїм походженням вони поділяються на грецькі, римські, візантійські, 

вірменські, сирійські, германські (готські, франкські й скандинавські) та 

англосаксонські (пізньосередньовічні угорські, французькі й німецькі 
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літописні рецепції до уваги не беруться через свою компілятивність та 

високий рівень міфологізації описуваних подій), а за світоглядно-релігійною 

орієнтацією – на язичницькі та християнські (виняток становить перська 

поема “Шахнаме”). У хронологічному діапазоні всі залучені писемні джерела 

діляться на початкові (І ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.), пізньоантичні (ІV-V ст.) й 

ранньосередньовічні (VІ-ХІ ст.). Пізньоантичні та ранньосередньовічні 

джерела поділяються на дві частини: до першої входять твори, де згадки й 

повідомлення про західних гунів мають дотичний характер і стосуються 

висвітлення їхнього побуту, звичаїв, традицій або розгляду воєнно-

політичних подій, що передували епосі правління Аттіли (переважно мова 

йде про авторів, які жили й писали до 30-х рр. V ст.); другу частину 

складають опуси, де описуються події, пов’язані саме з історією гунського 

союзу племен та його війн за часів Батога Божого, його синів і нащадків 

(деякі римські, візантійські й вірменські автори розглядали долю гунської 

номади в Європі до середини VІ ст.).  

Серед початкових античних джерел, в яких на рівні історико-

етнографічного, антропологічного або географічного контексту згадуються  

азійські племена хунну (в латинському написанні фігурує досить багато 

варіантів – Chuni, Chonei, Chunavoi, Funi, Hugni, Huni, Massagetae, Phuni, 

Thyni, Thuni, Ugni, Uni), потрібно згадати “Історію” (у 144 книгах) [57, 58, 

164] Миколая Дамаського (друга половина І ст. до н.е.), грецького автора 

сирійського походження, від якої збереглися лише фрагменти, “Природничу 

історію” (у 37 книгах) [114] римського письменника й державного діяча Гая 

Плінія Секунда (Старшого) (23-70), особливо книги 4-5, “Керівництво з 

географії” [44, 182] александрійського вченого Клавдія Птолемея (90-160), 

віршований “Опис заселеної землі” [17, 18, 19, 125] грецького поета з 

Александрії Діонісія Періегета (ІІ ст.), “Історію імператорської влади після 

Марка Аврелія” (у 8 книгах) [14, 140] антіохійського грека Геродіана (170-

240), трактат “Про смерть гонителів” [47, 154] ритора й християнського 

апологета Цецилія Фірміана Лактанція (середина ІІІ – перша половина ІV 
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ст.), учня Арнобія, “Скорочену історію” [22, 133] римського політичного 

діяча Флавія Євтропія (ІV ст.), Промови [94, 193] Фемістія (317-388), 

грецького ритора, константинопольського чиновника високого рангу. 

Про загадкових “хунну” повідомляє на початку ІV ст. у своїй  

“Хроніці” (в 2 книгах) [132] церковний історик Євсевій Памфіл (260-340), 

єпископ Кесарії Палестинської, довірена особа імператора Константина І 

Великого, та Агатангелос Вірменський (кінець ІІІ – перша половина ІV ст.) в 

“Історії Св. Григорія і наверненні Вірменії у християнство” [4]. Свідчення, 

що стосуються початку гунської інвазії на Європу, залишив у декількох 

листах [9] Св. Василій Великий (330-379), єпископ Каппадокійський, перший 

східний Отець Церкви. Їхнє вторгнення образно змальовує в одній зі своїх 

епіграм [3, 111] й ряді листів [110] Децим Магній Авзоній (310-395), відомий 

римський поет і ритор. 

Основна маса джерел, у котрих зберігається обширний матеріал, 

присвячений появі західних гунів на європейському континенті, їхнім 

міграційним пересуванням, відносинам з іншими варварськими племенами, 

війнам та військовому мистецтву, найманству, дипломатії й контактам з “pax 

Romana”, державному устрою, нашестям і політиці їхніх вождів, особливо 

Аттіли, обставинам швидкого злету й зникнення гунської “степової імперії”, 

припадає на ІV-VІ ст. Цей корпус нараховує близько 50, переважно римських 

та візантійських авторизованих історичних і церковних творів. Однак, 

найбільш змістовними щодо кількості та якості фактологічного матеріалу, 

присвяченого саме західним гунам, і на сьогоднішній день залишаються три 

класичні джерела тієї епохи – “Римська історія” [6, 103] Амміана Марцелліна 

(332-397), “Сказання” [67, 173] Пріска Панійського (418-469), “Про 

походження та діяння гетів” [35, 147] Йордана (485-553). Отже, в першу 

чергу доречно зупинитись на аналізі та характеристиці цих опусів, до яких 

завжди звертаються всі без винятку дослідники гунської проблематики.  

Ґрунтовний історичний твір Амміана Марцелліна “Історія” (в оригіналі 

– “Res Gestae”, тобто “Діяння”) належить до числа найбільш значимих в 
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історичній літературі Стародавнього Риму доби Імперії. Ця книга (вона 

охоплює події з 353 по 378 рр. і складається з останніх 18 книг; перші 13 не 

збереглися) є достойним продовженням сформованої завдяки Титу Лівію (59 

р. до н.е. – 17 р. н.е.) й Корнелію Тациту (18-117) традиції вивчення 

історичних подій, а сам Марцеллін по праву іменується “останнім великим 

істориком Риму”. На тлі опису загальнодержавної кризи ІІІ ст., висвітлення 

зовнішньої та внутрішньої політики імператора Діоклетіана і його 

наступників, розгляду становища римської армії, аналізу державного 

управління, фінансової та податкової політики в Імперії у другій половині ІV 

ст., римський історик приділив увагу й “екзотичним” племенам гунів, котрі 

саме у той період (з кінця 70-х рр.) почали активно виходити на європейську 

воєнно-політичну арену. 

Характеристику західних гунів, багато в чому надуману, упереджену та 

вкрай суб’єктивну, Амміан Марцеллін подає в останній, 31 книзі своєї 

“Історії”, присвяченій битві при Адріанополі 378 р. Він досить детально й 

послідовно аналізує боротьбу гунів з остготами та вестготами, віддаючи 

належне їхній кінноті, тактиці та воєнним хитрощам. Етнографічний опис 

гунів, дані про їхні традиції, одяг, побут, зовнішність, поведінку римський 

історик подає виключно у негативному, ворожому ключі; для нього гуни – це 

тотальне зло, найгірші й найнебезпечніші представники варварського світу, 

“жах і смерть” для греко-римського суспільства. 

Другий твір, де міститься набагато більше свідчень про гунів першої 

половини V ст., про правління Аттіли, його політику та дипломатію, 

належить перу знаменитого фракійця Пріска, римського чиновника високого 

рангу й державного діяча за врядування Феодосія ІІ Молодшого. У 448 р. він, 

у складі офіційної делегації, очолюваної легатом Максиміном, відвідав двір 

гунського керманича і залишив про цю подію власні враження та 

спостереження у вигляді своєрідних історичних нотаток. Пріск Панійський 

яскраво змальовує гунську столицю, аудієнцію у Аттіли, перемовини з ним 

відносно мирних та союзницьких договорів (Верховний вождь гунів до того 
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часу підписав 4 такі договори з римлянами), розповідає про урочистий 

бенкет, організований гунами на честь посланців. Необхідно відзначити, що 

“Сказання” Пріска складаються з 35 уривків, які охоплюють історичні події з 

433 по 468 рр. Власне, майже весь свій твір Пріск присвятив гунській 

проблематиці, у багатьох випадках деталізуючи опис тих чи інших подій. 

Найважливішим є те, що ці нотатки – безпосередня розповідь очевидця. 

Талановитий та досвідчений дипломат, Пріск показав себе і як тонкий 

вдумливий спостерігач. Саме з його праці можна багато дізнатись про життя 

гунів, їхнє військо, озброєння, мову, релігію, їжу, ставлення до жінок, 

полонених та підкорених народів. Жоден з інших тогочасних письменників 

та істориків не залишив такого яскравого, списаного з натури, 

неупередженого портрету Батога Божого, як це зробив Пріск. 

Третє фундаментальне джерело, де є багато свідчень з історії західних 

гунів – “Гетика” Йордана, завершена автором у 551 р. Дід історика був 

нотарієм у Малій Скіфії та Нижній Мезії за врядування намісника Кандака; 

останній, як відомо, отримав ці області в управління у часи загального 

переселення варварських племен і нового розподілу центральноєвропейських 

земель протягом 453-454 рр., після смерті Аттіли. За твердженням більшості 

дослідників, Йордан народився найвірогідніше саме в цих краях, тут провів 

молоді роки і служив попервах нотарієм у Гунтигіса. Таким чином, його 

звернення до історії готських племен не було випадковим. Свідчення про 

набіги та війни гунів у першій половині V ст., їхнє військо, епоху Аттіли, 

його взаємини із Західною Римською імперією, Візантією, різними 

племенами і народами Центральної Європи розкидані по всьому тексту 

“Гетики”. Центральне місце займає опис Йорданом битви на Каталаунських 

полях 451 р. та її наслідки для гунів і римлян, визначені автором як руйнівні. 

Крім того, в роботі Йордан наводить багато фактів, пов’язаних з родоводом, 

біографією, воєнними кампаніями, перемогами, полководницьким талантом 

Аттіли – найстрашнішого ворога готів. З іншого боку, історик повністю 
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розділяє кінцевий тріумф готських племен (після смерті Аттіли) над 

переможеними гунами. 

Зіткнення гунських орд з греко-римською цивілізацією у 70-х – 80-х  

рр. ІV ст. і опис ареалів їхнього міграційного осідання  відображено в ряді 

різнотипних джерел того часу – “Александрійській хроніці” [119], складеній 

на початку V ст., Панегірику ІІ Максиміану Августу зі збірки кінця ІV ст. 

“ХІІ латинських панегіриків” [166], листах [102] і промовах [101] Св. 

Амвросія (339-397), єпископа Медіоланського, трактатах “Про цезарів” [2] й 

“Про знаменитих мужів міста Рима” [109, 197] римського історика Аврелія 

Секста Віктора (ІV ст.), “Космографії” [105] Аноніма (V ст.), “Об’їзді 

Зовнішнього моря” [49, 161] географа Маркіана Гераклейського (перша 

половина V ст.), інвективах “Проти Руфіна” [42] й “Проти Євтропія” [43], а 

також панегірику Стиліхону [122] римського поета Клавдія Клавдіана (375-

404), “Продовженні історії Дексиппа” (у 14 книгах) [21, 126] Євнапія 

Сардійського (345-420), історика, ритора, філософа-язичника, “Консульських 

фастах” [123], складених протягом ІV ст., полемічному опусі християнського 

поета, уродженця Тарраконської Іспанії, Аврелія Публія Пруденція Климента 

(348-413) “Проти Сіммаха” (у 2 книгах) [76, 108], листах [82, 192] і трактаті 

“Про царство” [83] богослова, філософа-неоплатоніка Синесія Киренського 

(370-413), єпископа Птолемаїдського. 

Наступним відомим автором, в історичних творах котрого фігурують 

об’єктивні дані про гунів у Європі, про їхні воєнні, політичні та 

дипломатичні “справи” із Заходом, є візантійський письменник, історик та 

державний діяч епохи правління імператора Юстиніана І, еллінізований 

сирієць Прокопій Кесарійський (500-563). Зокрема, він про них неодноразово 

згадує у “Війні з вандалами” [69, 175] (описує воєнне протистояння між 

Аецієм та Аттілою) та “Війні з персами” [68, 174] (в цьому опусі гуни 

фігурують під назвою массагетів – залишків остаточно розгромленого на 

початок VI ст. гунського союзу племен). Проте найбільше даних про 

західних гунів Прокопій наводить у “Війні з готами” [71, 72, 176], де вони 
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описані як гуни-савіри. Свідчення про гунів зберігаються і в інших його 

працях [70, 73, 177, 178]. Гунську воєнно-політичну домінанту середини V 

ст. згадує не менш авторитетний і талановитий візантійський історик тієї 

доби – Агафій Міринейський (536-582), в праці “Про царювання Юстиніана” 

[5, 100]. Однак, його міркування відносно історичного минулого гунської 

номади мають переважно інтерпретаційний характер. 

Порівняно менш відомою залишається “Історія” (у 22 книгах) [59, 165] 

Олімпіодора Фіванського (кінець IV – перша половина V ст.), де він 

зображує переважно воєнно-політичні події 407-425 рр., що відбувалися в 

західній Імперії у роки правління імператора Гонорія, молодшого сина 

Феодосія І Великого. Олімпіодор описує складну епоху масових вторгнень 

варварських племен у світ старої античної цивілізації, крах еллінізму й 

народження нового, ранньосередньовічного соціуму. Уродженець 

єгипетських Фів послідовно розповідає про видатних історичних діячів тієї 

епохи – візантійського полководця з вандалів Стіліхона, вестготського 

короля Аларіха І, римського намісника провінції Африка Боніфація, Галлу 

Плацидію та Аттілу. З точки зору хронології, Олімпіодор виступив 

продовжувачем Євнапія, який описав події на території Імперії з 270 по 404 

рр. Разом з тим, “Історія” Олімпіодора стала джерелом “Нової історії” 

Зосими та “Церковної історії” Ермія Созомена (ці два автори довели 

висвітлення подій у греко-римському світі до 30-х рр. V ст.). Необхідно 

підкреслити, що у своєму опусі Олімпіодор розповів про маловідомі гунські 

інвазії у дунайському регіоні на початку V ст. (нашестя 402-419 рр.). Крім 

того, він описав набіги гунів у 422 р. на землі Фракії та початок воєнної й 

дипломатичної кар’єри Аттіли. 

Окремий корпус джерел, де так само можна знайти дані про гунів на 

терені європейського континенту протягом останньої чверті IV-V ст., 

складають праці церковних істориків означеної доби. Серед них необхідно 

виділити твори Сократа Схоластика, Євагрія Схоластика, Феодорита, 

єпископа Кирського, та Павла Орозія. Найбільш цінні відомості з мілітарної 
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історії західних гунів залишили Євагрій та Орозій. “Церковна історія” (в 6 

книгах) [20, 134] Євагрія Схоластика (536-597), складена ним у 594 р., є 

прямим продовженням “Церковної історії” Євсевія Памфіла. В цій роботі 

візантійський автор розглядає важливі для Східної Церкви та ромейської 

держави події з 431 по 594 рр.; окрему увагу Євагрій приділяє війнам гунів, у 

тому числі – гуно-римській. Так само на увагу заслуговує “Історія проти 

язичників” (у 7 книгах) [62, 169] не менш відомого римського церковного 

письменника Павла Орозія (385-420). В ній Орозій неодноразово звертається 

до висвітлення та аналізу подій, пов’язаних з воєнно-політичною історією 

гунів на території Західної Європи в епоху Великого переселення народів. 

Поява даного опусу стало своєрідним відгуком автора на захоплення та 

пограбування варварами Риму 410 р. З іншого боку, цим твором Орозій 

сформував новий літературний жанр – жанр світової християнської хроніки 

(розповідь починається з подій грецької історії VI ст. до н.е. і завершується 

описом подій та викладом фактів з римської історії 410-419 рр. н.е.). Саме 

цей жанр став на Заході провідним у період Раннього Середньовіччя. В 

“Історії” Орозій уперше вмістив основні історичні знання християнина V ст., 

які у подальшому з успіхом розвинули Проспер Аквітанський, Ідацій Лемік, 

Павло Диякон, Беда Досточтимий і Оттон Фрейзінгенський. Павло Орозій, як 

і більшість його сучасників, характеризує початок гунського нашестя на 

Центральну та Західну Європу у 375 р. як надзвичайно небезпечний чинник 

загальної варварської інвазії проти греко-римського світу. Він також 

констатує підвищення ролі та впливу гунів – як союзників та найманців – у 

воєнних кампаніях римлян у перші десятиліття V ст. 

Уродженець Константинополя, юрист за професією, адвокат Сократ 

Схоластик (380-440) склав 7 книг “Церковної історії” [80, 189], де охоплено 

події 306-409 рр. На тлі розгляду церковно-релігійних суперечок Сократ 

приділяє увагу й аналізу боротьби двох протиборчих таборів у вестготів – 

прибічників і противників Імперії, та розповідає про напади гунів на 

бургундів, а також про перемогу бургундів над гунами після смерті їхнього 
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вождя Октара. Сучасник Сократа, Ермій (Гермій) Созомен (387-450), родом 

із селища Віфелія поблизу Гази, столичний адвокат, написав у 444 р. 9 книг 

“Церковної історії” [99, 190], де висвітлив події 324-423 рр. У роботі Созомен 

приділив увагу воєнним і політичним відносинам Імперії з алеманами й 

готами, гунами та ісаврами. Розглядаючи “гунське питання”, він висвітлив 

походи гунів на придунайські землі, описав їхні тактичні прийоми ведення 

війни. Декілька характеристик, пов’язаних з гунською інвазією на 

європейських теренах і гуно-римською війною подає в “Церковній історії”(у 

5 книгах)  [91] вже згадуваний антіохієць, єпископ Кирри Феодорит (393-

466). Каталаунська битва та її наслідки активно обговорювались учасниками 

ІV Вселенського Собору [85, 86], що проходив восени 451 р. у Халкидоні. 

Уривки з “Хроніки” [143] Іоанна Антіохійського (кінець VІ – перша 

половина VІІ ст.), яку можна назвати всесвітньою, висвітлюють події від 

іудейського царя Давида до 610 р. Про автора відомо лише те, що він був 

родом з Антіохії. За своїм змістом ці уривки чітко поділяються на дві 

частини. Перша частина, яка описує події до повстання Віталіана 515 р., 

містить інформацію про протистояння Аттіли з Аецієм; у другій 

розглядаються події кінця VI й початку VII ст. Найбільш оригінальні уривки 

(зі 194 по 214) з маловідомою інформацією датуються 408-488 рр. Оскільки 

їх зберегли візантійські компілятори, природно, що зміст цих уривків 

значною мірою стосується осіб та подій саме західноримської й візантійської 

історії. Завоювання Африки вандалами хроніст пов’язує з міжусобною 

боротьбою Боніфація та Аеція. Він стверджує, що Аецій домігся великого 

мілітарного впливу в державі й сконцентрував у своїх руках значну 

політичну владу. Завдяки його зв’язкам  з варварами, зокрема з гунами, він 

контролював не лише дії сенату та імператора Західної Римської імперії, а й 

сусідні германські племена. 

Автор акцентує, що Аецій майстерно використовував гунські 

допоміжні війська для реалізації власних амбіцій. Зміцнення позицій 

Максима Петронія, який став імператором після вбивства Валентиніана ІІІ, 
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пов’язується хроністом з підтримкою нового правителя Риму вестготськими 

вождями. Похід Аттіли у Галлію 451 р. пояснюється Іоанном Антіохійським 

інтригами сестри імператора, Гонорії, котра відрядила до керманича гунів 

євнуха Гіацинта з проханням про допомогу та заручини. Вірогідно, не 

знаючи істинних причин гунського походу на Захід, хроніст надав 

надмірного значення факту, що датується Марцелліном Комітом під 434 р. 

Ще один симптоматичний висновок, зроблений автором, полягає у 

наступному: наприкінці 20-х – протягом 30-х рр. V ст. равенський уряд 

тримав Галлію у покорі, придушуючи за допомогою саме гунів масовий 

релігійний рух багаудів і прагнення вестготів, салічних франків та бургундів 

незалежності; така політика у підсумку призвела до посилення ролі гунів і 

піднесення Аттіли. Хроніка візантійського історика Іоанна Малали (491-578) 

займає особливе місце серед подібних до неї робіт, оскільки вона є найбільш 

типовою. Його опус, котрий отримав назву “Хронографія” [36, 151], 

складається з 18 книг і охоплює події від найдавнішої історії єгиптян до 

останніх років правління Юстиніана. Малала зберіг значну кількість фактів з 

європейської історії V ст., почерпнутих у попередників або з усної традиції. 

Цей фактологічний матеріал, зокрема – розповідь про гуно-римську війну, 

він вмістив у 15 і частково 16 книгах. За своїм змістом “Хронографія” 

Малали являє собою вульгарну переробку “Хроніки” Іоанна Антіохійського і 

у більшості випадків передає свідчення, вже висвітлені там, досить часто їх 

спотворюючи. Тим не менш, праця Іоанна Малали залишається одним з 

важливих джерел, де збереглися дані про воєнні кампанії західних гунів у 

середині V ст. 

Інший візантійський церковний письменник – Філосторгій 

Каппадокійський (364-426), склав “Церковну історію” [95, 171] у 12 книгах. 

Вона написана в аріанському дусі й хронологічно доведена до 425 р. 

Опозиційність Філосторгія офіційній Церкві збільшує значення даного опусу, 

котрий зберігся у конспективному викладі патріарха Фотія (820-891). 

Константинопольський предстоятель назвав її “похвальним словом 
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єретикам”. Проте, 4 книги своєї праці Філосторгій повністю присвячує 

висвітленню й аналізу боротьби між східним та західним дворами Римської 

імперії, дещо тенденційно пояснюючи її причини суперництвом різних 

політичних угрупувань нобілів та сенаторів, які у боротьбі за зверхність 

використовували найманців-варварів. Для підтвердження своєї точки зору 

автор докладно описує змову Прокопія, проголошення імператором Аттала 

(414 р.), заколот Олімпія, захоплення імператорської влади нотарієм Іоанном 

і звернення ворогуючих таборів по допомогу до варварів: Прокопія й Аттала 

– до вестготів, Гонорія – до остготів, Іоанна та Аеція – до гунів. Філосторгій 

у подробицях розповідає про дружні стосунки й таємні дипломатичні 

перемовини римського полководця Аеція з вождями гунів ще до початку 

правління Аттіли. Крім того, лише Філосторгій згадує той факт, що у 

повстанні Требігальда і Гайни на боці останніх взяли участь гуни. 

Війна Візантійської імперії з гунами у 446-447 рр., перші роки 

врядування Аттіли з братом Бледою і його контакти із Заходом фігурують у 

збірці (налічує 4 опуси й 10 Післань) богословських трактатів 

“Ареопагітикум” [77] що приписуються Псевдо-Діонісію Ареопагіту (друга 

половина V – початок VІ ст.). У трактаті “Про церковну ієрархію” анонім (за 

останніми даними текстологів і джерелознавців, автором збірки може бути 

грузинський мислитель-теолог V ст. Петро Івер) констатує, що під час 

гунського нашестя ромеї втратили міста Фанагорію та Кепи на Таманському 

півострові. Руйнування зазнала й Тіритака на Керченському півострові. Гуно-

візантійське протистояння і гуно-римську війну згадує в “Церковній історії” 

[205] Захарія Ритор (480-560), монофізит, єпископ Метілени. Його твір 

хронологічно охоплює про події 436-491 рр. Свідчення про гунів та Аттілу 

Захарія також подає у своїй “Хроніці” [25, 204]. Гуно-римський конфлікт 

описує в “Церковній історії” (у 4 книгах) [194] й візантійський історик 

Феодор Лектор (483-550); його праця розглядає події з 439 по 527 рр. 

Виключно важливе значення для висвітлення та аналізу подій 

європейської воєнно-політичної історії кінця IV – початку V ст. має праця 
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Зосими. З підзаголовку опусу витікає, що Зосима був комітом і адвокатом 

фіска. На думку Євагрія Схоластика, Зосима жив у роки правління 

імператорів Аркадія та Гонорія. Свій твір, названий “Нова історія” (у 6 

книгах) [27, 28, 206], у котрому охоплено події римської історії від правління 

Октавіана Августа (30 р. до н.е.) до 410 р., він написав вже будучи у 

відставці. Це дало йому можливість відтворити достатньо повну, об’єктивну і 

достовірну картину внутрішнього та зовнішньополітичного життя Римської 

держави, розглянути її контакти з Барбарікумом, висвітлити появу гунів на 

європейській політичній арені. Цінний фактологічний матеріал міститься в 4 

та 5 книгах, де відтворюються події 364-410 рр. Зосима констатував глибоку 

всеохоплюючу кризу греко-римського соціуму і пов’язані з цим інвазії 

прикордонних варварських племен на римський лімес. Одночасно він 

змалював складні відносини західної Імперії із задунайськими та 

зарейнськими племенами. Ці стосунки набували в різні роки різні форми. 

Поряд з воєнними експедиціями та кампаніями проти алеманів, вестготів, 

остготів, Римом велися й мирні перемовини з вестготами, квадами, гунами. 

Імперія залучала варварські племена до найманої воєнної служби у своїх 

легіонах і платила данину деяким з них, зокрема – тим самим гунам. Робота 

Зосими зберегла й ряд інших свідчень – про дипломатичні та воєнно-

політичні зв’язки римлян із гунами. 

Християнський письменник Св. Єроним Стридонський (340-420), 

уродженець Далмації, мешкаючи у великих містах Імперії – Римі, Трирі, 

Аквілеї, Віфлеємі й Константинополі, листувався з багатьма державними й 

церковними діячами, своїми сучасниками. Збереглися його епістоли до 

Іліодора, Океана, Агерухії, Принципії, Гауденція та Деметріади [33, 129], де 

богослов без упереджень описує вторгнення готів, сарматів, квадів, аланів і 

гунів. Найбільше згадок про гунів, про їхні воєнні кампанії та гунську 

безмежну жорстокість фігурує в листі Єронима до Іліодора, складеному в 375 

р., авторській “Хроніці” [32], ще у декількох богословських творах [29, 30, 

31, 128, 130, 131]. Успіх наступу гунів він пояснює зайнятістю 
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імператорських військ у міжусобній війні на Заході; причину бідувань 

населення Імперії святий бачить у масовому вторгненні гунів, аланів, свевів 

та вандалів. “Хроніку” Св. Єронима інтерпретаційно виклав і продовжив 

Проспер Тірон (400-463), родом з Аквітанії, секретар папи Лева І Великого. В 

роки вторгнення гунів у Галлію і вандальського розгрому Рима він перебував 

у столиці, де склав коротку “Хроніку” [74, 180], яка доведена до 455 р. 

Матеріал про події 379-425 рр. Проспер черпав з Равенських фаст, частково – 

у Св. Августина Аврелія (354-430), єпископа Гіппонського, й Орозія; події 

425-455 рр. він висвітлив як сучасник. Найбільшу увагу в праці Тірон 

приділяє подіям, які стосуються взаємовідносин Західної Римської імперії з 

вестготами, бургундами, вандалами та гунами. Численні факти, наведені в 

“Хроніці”, дозволяють зробити висновок, що Равенський двір протягом 425-

439 рр. панував на території Галлії значною мірою за допомогою гунського 

війська, в результаті чого надалі виникла гунська небезпека як для самої 

Галлії, так і для всієї Італії. Висвітлення автором “гунського питання” 

зводиться до наступного “ланцюга подій”. Вперше привів гунські допоміжні 

війська в Равенну Аецій. За їхньої допомоги він здобув собі високе 

становище і владу, після чого активно використовував гунських “союзників” 

у Галлії. В 425 р. він відігнав вестготів від Арелату; 428 р. силами дружніх 

гунів відвоював у салічних франків найближчу до Рейну частину Галлії, а в 

432 р. гуни допомогли Аецію повернути втрачені ним владні позиції при 

Равенському дворі. 

У 435 р. Аецій, спираючись на їхню кінноту, завдав поразки 

бургундському королю Гундіхару, а через два роки виступив спільно з 

гунами проти тих самих вестготів. 439 р. гуни, за підтримки честолюбного 

римлянина, знов здійснили напад на володіння вестготів. Тірон резюмує, що 

саме гунські допоміжні війська були основною ударною силою  Равенського 

двору на землях Галлії у його війнах проти франків, бургундів та вестготів. 

Записи 451, 452 та 453 рр. цілком присвячені гунам. Хроніст, зокрема, 

розповів про вторгнення гунів у Італію, відзначивши при цьому, що Аецій не 
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скористався укріпленнями в Юлійських Альпах, за допомогою котрих він міг 

затримати їх. Під 453 р. Проспер Тірон здійснив записи про смерть Аттіли, 

про міжусобну боротьбу його синів за владу відразу ж після поховання 

батька, і про те, що держава гунів невдовзі зазнала спустошення та швидко 

занепала. Гунська мілітарна історія відображена ще у двох його трактатах 

[179, 181]. Цікаві роздуми відносно гуно-римського протистояння й оцінки 

тих епохальних подій залишив у своєму листуванні [156] сам Римський 

понтифік Лев І Великий. 

В Іспанії “Хроніку” Св. Єронима Стридонського продовжив Ідацій 

(Гідацій) Лемік (427-510), єпископ Галісії, згодом – архієпископ Астуріки, 

запеклий антиаріанин. Історичний опус Ідація [142] послідовно змальовує 

події 379-468 рр., котрі автор описав на підставі усної традиції і як сучасник. 

У тексті “Хроніки” є повідомлення про спільну воєнну кампанію Аеція з 

гунами проти вестготів 438 р. Збереглась також друга частина “Хроніки” 

[196], автором якої є уродженець Північної Африки Віктор Тоннонський 

(501-569), єпископ міста Тоннони. Його твір описує історичні події 444-567 

рр. В розповіді про вторгнення гунів у Італію 452 р. та події у Північній 

Галлії Віктор зазначає, що західну Імперію охопило таке нещастя через 

необачний “дружній союз” із цими дикунами Равенського двору. Ряд 

важливих свідчень про гунський етнос і гунську навалу на Галлію за 

правління Аттіли залишив Св. Григорій Турський (540-594) в “Історії 

франків“ (у 10 книгах) [15, 139]. В 2-й книзі опусу єпископ Турський окрему 

5-у главу присвятив взаємовідносинам єпископа Аравіція та гунів перед 

Каталаунською битвою, а інші дві глави (7-у та 8-у) – біографічним даним, 

які стосуються західноримського полководця Аєція і його зв’язків з Аттілою. 

Дані про гунський союз племен так само містяться в листах та панегіриках 

[84, 187] Аполлінарія Сидонія (430-482), єпископа Оверні (Клермона), галло-

римського письменника, поета та політичного діяча при імператорі Авіті. В 

його епістолярній спадщині й поезіях є багато згадок про жорстокі набіги 
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гунів на галльські землі, про битви останніх з остготами, про Каталауни і 

Аттілу тощо. 

Чи не єдиним писемним джерелом, яке найбільш послідовно розглядає 

події середини V – початку VІ ст., залишається латинська “Хроніка” [50, 160] 

колишнього секретаря візантійського імператора Юстиніана Марцелліна 

Коміта (кінець V – перша половина VІ ст.). Фактологічний матеріал в ній 

стосується 379-534 рр., з окремими додатками для 534-548 рр., які, скоріш за 

все, належать іншому автору. В роботі Марцеллін детально описує відносини 

Візантії та Риму з варварськими королівствами і воєнно-племінними союзами 

гунів, булгар та слов’ян. Запис про заняття римлянами в 427 р. Паннонії дає 

підставу датувати встановлення там гунського панування 406-409 рр. Значна 

частина записів хроніста і його продовжувача присвячена гунським набігам 

на Дакію та Фракію, котрі у 40-х рр. V ст. стали систематичними. Запис 434 

р. повідомляє, що Гонорія, сестра імператора Валентиніана ІІІ, вигнана з 

Равенни у Константинополь через свою розпусну поведінку й вагітність, 

закликала Аттілу (в листуванні з останнім) виступити проти Західної 

Римської імперії. Однак свій похід на Захід гунський керманич, як відомо, 

почав лише через сімнадцять років. У 441 р., згідно з розповіддю хроніста, 

гуни вторглися в ромейський Іллірик, піддали розоренню Вімінацій, 

Сингідун, Ратіари, Сирмій та інші міста. Упродовж 442-443 рр. Аттіла “разом 

із Бледою” (це твердження хроніста залишається спірним), на чолі 

об’єднаного війська, до складу якого входило багато воїнів з підкорених 

гунами племен, знов спустошив Іллірик та Фракію, знищив місто Наїсс. В 

447 р., фіксує Марцеллін, Аттіла дійшов до Фермопіл. Цінним джерелом є 

“Галльська хроніка 452 року” [12, 118], написана в Лерінському монастирі 

невідомим автором у середині V ст. Її зміст охоплює події від біблійного 

Адама до 452 р.; частину “Хроніки” анонім присвятив гунам. Зокрема, він 

двічі описує поразку гунів у Галлії, до того ж ім’я Аттіли хроніст згадує з 

ненавистю, додаючи до нього епітет “фуріатос” (тобто біснуватий). 

Одночасно автор не схвалює союзу Равенського двору з гунами і з прикрістю 
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повідомляє, що 447 р. ці дикуни спустошили 70 міст на Сході (терени 

Фессалії), а Захід не надав допомоги потерпілим. Доповнюючий матеріал про 

гуно-римську війну міститься в “Галльській хроніці 511 року” [13]. 

Гунська інвазія на Західну Європу у середині V ст., гострий конфлікт 

Аттіли з Равенським двором, гуно-римське протистояння так само 

згадуються в джерелах другої половини V-VІ ст., що здебільшого мають 

характер компілятивності або екзерпцій. Прикладом можуть слугувати 

повідомлення, вміщені у таких працях, як: “Космографія“ [152] Юлія Гонорія 

(V ст.); “Про владу Господа” (у 8 книгах) [79, 185] уродженця Кельна 

Сальвіана (400-480), сина галльського магната, християнського проповідника 

та письменника; “Панегірик [імператору] Анастасію” [75, 172] Присціана 

(друга половина V – початок VІ ст.), римського граматика з Мавританії; 

“Історія” [51, 163] (збереглася у фрагментах) візантійського дипломата 

Менандра Протектора (VІ ст.), продовжувача Агафія Міринейського; “Луг 

духовний” [37, 153] візантійського ченця Іоанна Мосха (550-619). Оцінка 

гуно-римських стосунків міститься у Проповідях [158] арелатського 

церковного діяча та письменника Магна Фелікса Еннодія (473-521). 

Початкові стосунки Аттіли із Західною Римською імперією зафіксовані в 

листах [170] Пауліна (353-431), єпископа Ноланського, поезіях [162] Флавія 

Меробада (V ст.), “Консульських фастах Італії” [124] (VІ ст.) та ін. [106, 107, 

136, 144, 145, 167, 183, 184]. 

Власне осмислення наслідків тісних контактів греко-римського світу з 

варварами – готами, гунами, свевами, вандалами, залишив у своїх працях 

авторитетний римський політичний діяч і християнський письменник, 

виходець із сенатської аристократії, радник остготського короля Теодоріха, 

Флавій Магн Аврелій Кассіодор (487-578). Роль гунів у падінні Імперії на 

Заході він розглядає у трьох опусах – “Хроніці” [115] (охоплює історичні 

події від найдавніших часів до 519 р.), “Церковній історії” (у 12 книгах) 

[116], “Варіях” [117]. Гуно-римську війну досить повно описав уродженець 

Картахени, грек за походженням, Св. Ісидор (560-636), єпископ Севільський, 
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в ряді історичних праць – “Історії готів, вандалів та свевів” [39, 148], 

“Хроніці” [40, 149] й “Етимології” (у 20 книгах) [150]. 

Джерела VІІ-ХІ ст. гунський мілітарний аспект, правління Аттіли й 

гуно-римську війну середини V ст. висвітлюють, з одного боку, більш 

лаконічно, з іншого – ґрунтуючись на свідченнях письменників попередньої 

епохи. Першим в ряду авторів VІІ ст. звертає увагу варварський історик 

Фредегар. Йому приписується анонімна “Хроніка” [121, 137, 138, 141], яка є 

збіркою чотирьох інших хронік. Три з них – конспективні перекази хронік 

Єронима й Ідація, а також з 2 по 6 книги “Історії франків” Св. Григорія 

Турського, де Фредегар розповідає (іноді з явною гіперболізацією) про війну 

гунів з Римом; четверта – стисла оригінальна хроніка, де описуються  

історичні події 584-642 рр. Згадка про гунську інвазію на Рим фігурує й у 

порівняно маловідомій “Хроніці” [38, 146] єпископа Жирони, вестгота Іоанна 

Бікларського (540-621).  

Про воєнні походи гунів на Заході згадує в “Церковній історії народу 

англів” [8, 112] Беда Досточтимий (672-735) – один з найвидатніших 

англосаксонських вчених ранньосередньовічної Європи. Інтерпретація Бедою 

ролі та значення “гунського чинника” в історії Західної Римської імперії 

стала своєрідним еталоном для багатьох західноєвропейських анналістів 

доби Середньовіччя, зокрема, Відукінда Корвейського (925-980), автора 

“Діянь саксів” [10], і Саксона Граматика (1140-1208), який написав відомі 

“Діяння данів” [186]. Їхній погляд на гуно-римську війну є відображенням 

оцінок саме Беди Досточтимого. Не менш цінним історичним твором, у 

котрому збереглися свідчення першоджерел, є його ”Хроніка” (друга назва – 

“Про шість віків”) [113]. Опус змальовує події від найдавніших часів до 729 

р., і є першою офіційною  “всесвітньою” історією, складеною після падіння 

Західної Римської імперії. В ній Беда на широкому історичному тлі образно й 

конкретизовано розглянув перебіг подій, пов’язаний з гуно-римським 

протистоянням. На відміну від Орозія, Сальвіана та Св. Ісидора Севільського, 

котрі ідеалізували варварів як союзників провінційної знаті, Беда, будучи 
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простим ченцем, об’єктивніше підійшов до опису варварських вторгнень та 

їхніх наслідків, акцентуючи увагу на страшних реаліях, пов’язаних з 

гунським пануванням у Європі в середині V ст. 

Окремо варто виділити “Пасхальну хроніку” [65] анонімного автора 

VII ст. Це джерело створене досвідченим візантійським пасхалістом, який 

для підтвердження свого Великого Індиктіону склав всесвітню хроніку від 

Адама до 20-го року правління імператора Іраклія (тобто до 630 р.). Анонім 

використав попередні хроніки Св. Іполита Римського, Юлія Африкана, 

Євсевія Памфіла та Іоанна Малали. У розділі “Епітома часів. Розселення 

народів” він розповідає про появу гунських племен на західноєвропейських 

теренах у IV ст. та їхнє подальше поширення на цій території, про 

захоплення Паннонії, про війни гунів з обома Імперіями; гуни фігурують і у 

“Повному описі Всесвіту та народів” [7] (VІ ст.). 

Гунське нашестя у Європі й гуно-римська війна як доленосні події, 

природно, згадуються у тому чи іншому контексті в багатьох 

ранньосередньовічних творах, зокрема, в “Римській історії” (у 16 книгах) [63, 

168] та “Діяннях Мецьких єпископів” [64] уродженця Фріуля, 

лангобардського історика Павла Диякона (720-779), в “Бревіарії” [56] 

Никифора (758-828), патріарха Константинопольського, “Хронографії” [92] й 

“Літописі від Діоклетіана до царів Михаїла і сина його Феофілакта” [93] 

візантійського ченця та літописця Феофана Сповідника (Сигріанського) (760-

818), “Витягах” [135] з архієрейської книги церкви Аньєллі у Равенні 

(середина ІХ ст.), “Суді” [191] – візантійському енциклопедичному словнику 

(друга половина Х ст.), “Хроніці” [16] Гуго з Флавіньї (Х ст.), “Хроніці”[81, 

188] Сигеберта з Жамблу (ХІ ст.), в “Мелькських анналах” [52, 104] (друга 

половина ХІ – початок ХІІ ст.), “Анналах” (у 18 книгах) [207] Іоанна Зонари 

(ХІІ ст.) та ін. [120, 155, 157]. 

Відомості стосовно римської армії пізньоантичної епохи, її структурно-

організаційних засад, специфіки бойових підрозділів, тактичних прийомів і 

мистецтва стратегії містяться у тогочасних воєнних трактатах – “Стислому 
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викладі воєнної справи”  (у 4 книгах) [97, 195] римського історика й 

теоретика Публія Флавія Вегеція Рената (кінець ІV – перша чверть V ст.), 

“Про стратегію” [60] аноніма VІ ст., “Стратегіконі Маврикія” [87, 159] 

(кінець VІ – початок VІІ ст.). Свідчення та згадки про гунське нашестя на 

Європу й гуно-римську війну зберігаються в ряді латинських Житій V-VІ ст. 

– “Історії Грода Гунського” [41], “Житії Св. Северина з Норіка” [199], 

складеному 511 р. абатом Евгіппієм (468-533), “Житії Св. Аніана” [201], 

“Житії Св. Женев’єви” [20], “Житії Св. Лупа” [202] та ін. [198, 200]. 

Інформація про мілітарну історію та інвазії західних гунів за 

врядування Аттіли наявна ще у двох корпусах історичних джерел – 

сирійському і вірменському. До складу сирійських пам’яток входять 

наступні: антигунські мімри [1] Абсанью Едеського (V ст.) й поетичні твори 

[45] Кириллони (V ст.); історичні екзерпти антіохійця Несторія (381-451) 

[55], архієпископа Константинопольського, та Захарія (465-536) [26], 

єпископа Мітіленського; “Хроніка” [34] Ієшу Стиліта (VІ ст.) і “Едеська 

хроніка” [98] (середина VІ ст.).  Серед вірменських ранньосередньовічних 

істориків та письменників зовнішньополітичну боротьбу західної Імперії з 

варварським світом у середині V ст., війни Аттіли на Заході та його 

дипломатію у Персії, Прикаспії й на Кавказі висвітлювали Фавстос Бузанд 

(кінець ІV-V ст.) в “Історії Вірменії” [90], його продовжувач Лазар Парпеци 

(441-510) в “Історії Вірменії” [48], Егіше (Еліше) Вардапет (кінець V – перша 

половина VІ ст.) в “Історії” [24] й “Війні вірменській” [23], католікос Ованес 

Драсханакертци (845-929) в “Історії Вірменії” [61], низка інших авторів [46, 

53, 54, 89]. 

Останній пласт писемних джерел, де є повідомлення про кампанії 

Батога Божого проти “pax Romana”, складається з героїчних германських 

епосів, зокрема, “Пісні про Нібелунгів” [66], скандинавських пам’яток – 

“Старшої Едди” [88] і “Саги про Вьольсунгів” [78], взірців давньоанглійської 

поезії [11], деяких історико-літературних творів, наприклад – поеми 

“Шахнаме” (“Книга царів”) [96] перського вченого й поета Фірдоусі (935-
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1020). Доречно підкреслити, що західноєвропейські середньовічні епоси, 

легенди, усні перекази  та передання правителя Аттілу і гунів традиційно 

змальовують напівмістичними фарбами, приписуючи останнім надзвичайні 

подвиги, криваву славу й несамовиту хоробрість у битвах. 

Важливу реконструкційно-уточнюючу роль в роботі відіграють 

археологічні джерела, оброблені, проаналізовані й опубліковані вченими-

археологами. Матеріали, які стосуються поховань воїнів та вождів, 

атрибутації знайдених протягом ХХ ст. предметів побуту і прикрас, 

кінського спорядження, озброєння, обладунків, локалізації полів битв 

західних гунів, зібрані й опрацьовані відомими дослідниками-номадологами. 

Своїми фаховими оцінками, реконструкціями і узагальненнями відносно 

виявлених у Європі гунських артефактів, на увагу заслуговують публікації 

таких авторитетних спеціалістів-варварологів і археологів, як О. Амброз 

[211, 212], І. Ковриг [331], Дж. Харматта [553, 554, 555], О. Радюш [409], С. 

Плєтньова [403], Г. Ласло [578], М. Ерді [542], І. Драгомір [539], Г. 

Нудельман [391], І. Ерделі [479], Ю. Худяков [463, 464], Є. Редіна й О. 

Росохацький [410], М. Горелік [267], Л. Мацулевич [370] та ін. [213, 220, 224, 

230, 275, 289, 333, 355, 399, 407, 416, 447, 579]. Ґрунтовний аналіз гунських 

археологічних пам’яток притаманний працям В. Ніконорова [390], І. 

Засецької [299, 301, 303], М. Казанського [311-315, 317], Л. Кизласова [352, 

353], М. Мерперта [372], С. Яригіна [504], Л. Бирзу [518], А. Хазанова [453], 

А. Шаломона і Л. Баркоци [469], Б. Михайлова [378, 379], І. Гаврітухіна 

[258], Е. Іштвановича й В. Кульчара [309, 310, 351]. 

В межах узагальнення необхідно констатувати: всі існуючі на 

сьогоднішній день писемні джерела й археологічні пам’ятки, тим не меш, не 

дають можливості вченим до кінця розібратися в протирічній “гунській 

проблемі”, яка зводиться до кількох принципових питань – етногенез 

західних гунів, звідки вони з’явились на європейському континенті, кінцева 

мета зовнішньої політики Аттіли, якою була гунська “степова імперія” в 

організаційній основі, де розташовувалась столиця і де поховано Аттілу, 
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зрештою, з якими племенами вони асимілювались, починаючи з VІ ст. Однак, 

ті самі писемні джерела містять унікальну інформацію щодо воєнної історії 

гунського союзу племен у першій половині V ст., дипломатії Аттіли, його 

рис характеру, якостей як полководця та державного діяча, зовнішньої й 

внутрішньої політики Батога Божого, подій, пов’язаних із нашестям гунів на 

Західну Європу і війною з Равенським двором. 

1.3. Теоретико-методологічні засади 

Розгляд практики номадизму, зокрема європейської, об’єктивно 

зумовлює її дослідницьке сприйняття і наукове трактування у вимірі 

феноменології. Досить вдалу спробу загального методологічного 

обґрунтування феномену номади з її природним експансіонізмом  здійснив 

наприкінці 70-х рр. ХХ ст. відомий французький філософ-постмодерніст 

Жиль Дельоз у “Трактаті про номадологію” [277] (цей опус, у співавторстві з 

Феліксом Гватарі, увійшов до другого тому “Капіталізму та шизофренії”, що 

побачив світ 1980 р.). Його концепт (філософсько-історичне трактування) 

став методологічною основою для багатьох сучасних істориків-варварологів 

та медієвістів при вивченні ними етносів і племен номадичного типу, в тому 

числі й західних гунів. 

Характеризуючи в теоретичній площині сутнісні ознаки номадизму – 

“гладкий простір кочовиків”, і репрезентуючи далі його філософську модель 

через історико-антропологічну складову, Ж. Дельоз відзначає, що потрібно 

“протиставляти дві наукові моделі – Компарс та Диспарс. Компарс – правова 

або правоспроможна модель (…) Пошук правових норм означає виділення 

інваріантів, навіть якщо інваріант – відношення між перемінними (рівняння). 

У цьому сенс гілеоморфізму – принципу, який доводить перемінність матерії 

й усталеність форми. Диспарс – принцип науки кочовиків – протиставляє 

скорше не матерію і форму, а матеріал та силу. Тут мова йде не про 

виділення інваріанту в низці перемінних, а про приведення самих перемінних 

до стану безперервної варіації. 
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Рівняння можливе тут лише як зрівнювання – тимчасова рівновага 

перемінних, (…) невіддільних від процесу варіації. Воно виділяє 

індивідуальні моменти й особливості матерії, а не загальні “форми”. 

Індивідуальність виникає тут як подія (…), а не як “предмет”, що складається 

з матерії та форми. Гладкий простір кочовиків – це простір мінімальних 

відстаней (…) Це простір контакту, індивідуальних подій контакту (…) Це 

гетерогенне поле відповідає особливому типу множин – децентрованим 

різоматичним множинам, які не розмічують простір, що ними займається. 

Цей простір можна експлуатувати, лише подорожуючи ним” [277, с. 185]. 

Отже, номадичний ареал для Ж. Дельоза – це перш за все “простір контакту, 

індивідуальних подій контакту”. “Степова імперія” європейських гунів та дії 

й рішення владолюбного Аттіли органічно вписуються у структурований 

просторовий контекст номадології французького філософа, де кочовики не 

розділяють простір, а розділяються у просторі.  

Розвиваючи свою думку, Ж. Дельоз послідовно уточнює і доповнює 

протирічний феномен кочовика. “Кочовик, пише він, володіє територією, 

пересувається постійними маршрутами, рухається від одного пункту до 

іншого, не пропускаючи жодного з них. Однак необхідно розібратись, що є у 

житті кочовика головним і що – похідним. По-перше, якщо навіть пункти 

окреслюють маршрут, вони самі належать цьому маршруту, тоді як для 

осілого жителя пункти визначають маршрут (…) Шлях [у кочовика] (…) 

набуває самостійної та внутрішньої цілісності (…) Кочовик не те саме, що 

мігрант: мігрант завжди пересувається з одного пункту до іншого, навіть 

якщо цей наступний пункт ще йому невідомий.  Кочовик натомість рухається 

з одного пункту в інший тільки в силу  фактичної необхідності – в силу 

суміжності цих пунктів на трасі, пункти – це зв’язки його шляху. По-друге, 

хоча маршрут кочовика може проходити звичайними дорогами, це не та 

дорога, яку знають осілі народи. Та дорога ділить замкнутий простір, 

надаючи кожному певну частину цього простору й забезпечуючи зв’язок 

частин. Маршрут кочовика – повна протилежність дорозі: він ділить людей у 



 50 

відкритому просторі – неокресленому і незв’язному. По-третє, існує різниця 

між двома типами простору. Простір осілих народів розмежовано стінами, 

кордонами та шляхами. Кочовики населяють гладкий простір, позначки 

котрого зсуваються разом із трасою (…) Кочовик обживає гладкий простір, 

привласнює собі даний простір – у цьому й полягає його територіальний 

принцип. Було би помилково визначити кочовика через поняття руху. Тойнбі 

повністю правий, говорячи, що кочовик швидше той, хто не рухається. 

Мігрант – це втікач, який залишає місцевість, коли вона вичерпала свої 

ресурси. Кочовик нікуди не тікає, не хоче тікати: він зрощується з цим 

гладким простором (…) Кочовик, очевидно, рухається, але рухається сидячи; 

він сидить завжди, коли рухається (…) Кочовик вміє чекати, він безмежно 

терплячий. Нерухомість та швидкість, заціпеніння й поривчастість (…) 

повною мірою характеризують кочовика (…) Лише кочовик володіє 

абсолютним рухом або швидкістю; круговий рух – властивість його 

військової машини. Саме в цьому сенсі кочовик не володіє земельними 

наділами та шляхами, хоча є очевидним, що він ними володіє” [277, с. 186-

187]. 

Як підсумок, Ж. Дельоз наостанок симптоматично обґрунтовує зв’язок 

кочовика із “земельною константою”, що дозволяє робити пряму 

методологічну проекцію наукової позиції вченого на природу традиційних 

мотиваційних орієнтирів гунських інвазій, війн та загарбань, у тому числі – й 

державотворчих процесів. “Якщо можна назвати кочовика у повному 

розумінні слова детериторіалізованим, акцентує філософ,  то саме тому, що 

детериторіалізація здійснюється не після, як у мігранта, і не за допомогою, як 

у осілого жителя (…) Зв’язок кочовика із землею створює саме 

детериторіалізація, навіть якщо в результаті кочовик здобуває земельну 

територію (…) Номадизм пов’язаний швидше з “нестійкістю локальних 

кліматів”, ніж з глобальними змінами клімату (що породжують переважно 

міграцію). Там, де виникає гладкий простір, де він зростає і ширшає в усіх 

напрямах, там з’являється й кочовик. Він зрощується з цим простором і сам 
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його розширює: кочовик породжує пустелю у тій мірі, в якій породжений 

нею” [277, с. 187]. 

Даний філософсько-історичний концепт, який вдало моделює 

феноменологічну природу номади, зокрема гунської, одночасно формує 

логіку вибору методології дослідження. Вивчення війни гунського союзу 

племен із Західною Римською імперією в середині V ст. через дослідження 

генези конфлікту, висвітлення перебігу основних подій та розгляд наслідків 

для греко-римської цивілізації й варварського світу, безсумнівно, передбачає 

ґрунтовний аналіз тематичних джерел. Це у свою чергу зумовлює залучення 

та використання конкретизованого методологічного інструментарію.  

Крім базового діалектичного підходу, в роботі знайшов відображення 

системний підхід, який передбачає пізнання окремих історичних феноменів у 

контексті геополітичної ситуації епохи, що розглядається. Означений 

дослідницький ракурс мотивує реконструкцію сучасних соціумних структур, 

мілітарних стратегій та практик, світоглядних образів і політичних реалій. У 

конкретному зверненні до тексту автор додержується принципів філологічної 

критики й історичного аналізу джерел, який у розрізі зафіксованих фактів і 

подій ґрунтується на довірі до античної та ранньосередньовічної традиції 

історіописання, а також намаганні зняти (нівелювати) наявні протиріччя не 

шляхом відкидання будь-якої частини даної традиції як недостовірної, а 

шляхом пошуку прийнятного способу взаємного погодження протирічних 

свідчень. Разом з тим, осмислення історичного наративу (онтологічної 

даності) відбувається на двох рівнях – емпіричному й теоретичному. Перший 

передбачає використання таких важливих методів як загальний, 

експлікативний, конструктивний; другий орієнтований на аналітичний та 

синтезний методи, мета яких – одержувати верифіковані результати або нові 

концепції. Виділені рівні дозволяють моделювати соціальну реальність 

минулого та інтерпретувати її згідно зі змістовими параметрами. Історичний 

простір зі свого боку передбачає врахування темпоральних уявлень, 
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орієнтирів колективної пам’яті, об’єктивних процесів, системних змін і 

трансформацій. 

В руслі наведених теоретичних констатацій для написання роботи  

автор використав низку як загальнонаукових, так і спеціально-історичних та 

міждисциплінарних методів й принципів, які допомогли сформувати і 

відтворити цілісну картину подій, пов’язаних з масштабним гуно-римським 

протистоянням у першій половині 50-х рр. V ст. З точки зору опрацювання 

корпусу писемних джерел і різнопланових археологічних матеріалів, серед 

загальнонаукових методів, що були задіяні, необхідно виокремити наступні. 

Першорядну роль відіграли методи  аналізу й синтезу. Залучення цих методів 

дозволило простежити та визначити окремі аспекти гуно-римської війни, 

охарактеризувати воєнні кампанії 451-452 рр., висвітлити  тогочасні 

стрижневі політичні й дипломатичні події, розглянути їх у комплексі як 

цілісний органічний процес. Методи індукції та дедукції дозволили на 

підставі аналізу фактології дійти узагальнюючих висновків, які лягли в 

основу дисертаційного дослідження. 

Метод порівняння є одним з головних загальнонаукових методів, що 

використовувались при написанні роботи. Його введення дозволило 

розглянути проблему гуно-римського конфлікту у комплексі зі схожими 

багатовимірними явищами протистояння “варварського світу” (“Barbaricum”) 

й “pax Romana”, яке набуло цивілізаційного загострення саме в кінці ІV – 

першій половині V ст. – упродовж початкового етапу Великого переселення 

народів. Даний метод сприяв визначенню витоків і ступеня обопільної 

мілітарної конфронтації, що розгорнулась між Західною Римською імперією 

та гунським союзом племен, коли до влади у своїх державних інституціях 

прийшли такі антагоністичні й значною мірою непередбачувані у вчинках і 

рішеннях постаті, як Верховний вождь Аттіла й імператор Валентиніан ІІІ. 

Крім того, за допомогою методу порівняння в роботі була дана 

всебічна оцінка “гунського чинника” у стосунках готів із західноримською 

Імперією. Важливу роль у цьому відіграло порівнювання складних 
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етносоціальних процесів, що відбувалися в готському середовищі, з 

відповідними тенденціями (за рядом стрижневих ознак – майже тотожними), 

характерними для строкатої гунської номади, оскільки вони у підсумку 

призвели до перетворення гунів та готів з кочовиків на мігрантів і одночасно 

– на “локомотив” міграційного руху варварських племен в межах 

пізньоантичної Європи. Як окрему складову методу порівняння доречно 

назвати порівняльно-історичний метод, який уможливив встановлення 

спільних та відмінних рис в явищах реалізації владної домінанти, 

притаманних розвитку гунських і готських племен зазначеного періоду. 

Статистичний метод був використаний автором при аналізі чисельності 

гунського війська, керованого Аттілою, західноримської армії, очолюваної 

Аецієм, а також чисельності допоміжних військових загонів з обидвох сторін. 

Залучення статистичного методу дозволило, разом з тим, порівняти дані, 

вміщені в різних писемних джерелах V-VІІ ст. Доцільно відзначити, що 

статистика в роботі так само фігурує при описі й характеристиці втрат серед 

мирного населення провінцій та міст Західної Римської імперії, які зазнали 

нашестя, плюндрування і грабунку зі сторони гунського союзу племен. 

Врахування статистики є не менш важливим, коли мова йде про підрахунок і 

порівняння втрат військових контингентів під час воєнних кампаній, походів, 

облог, боєзіткнень та битв, визначення інтенсивності гунських нападів й 

набігів. Не менш важливу роль статистичний метод відіграє при висвітленні 

питання торгівлі та закупівлі зброї, обладунків, матеріалу для їхнього 

виготовлення. Відомо, наприклад, що західна Імперія протягом першої 

половини V ст. регулярно продавала майже всі види зброї варварам, і не 

лише своїм федератам. Виняток не склали ні гуни, ні готи. Равенський 

імператорський двір займався постачанням зброї у війська Аттіли не лише в 

30-х – 40-х рр. V ст., а й упродовж війни 451-455 рр. Гуни навіть закупили у 

римлян значну кількість луків, комплектуючих та компонентів до них і перед 

Каталаунською битвою, і перед битвою на річці Недао. Зрештою, 

опрацювання статистичного матеріалу дозволило визначити гуно-римський 
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мілітарний баланс перед початком війни й напередодні вирішальної битви на 

Каталаунських полях. 

Метод класифікації дав можливість здійснити чітку систематизацію 

різних племен, племінних груп, етносів та субетносів (етнічних субстратів)  

переважно германського і слов’янського походження, що були об’єднані 

Аттілою й увійшли до складу гунського союзу племен, окреслити та піддати 

аналізу їхній цивілізаційний рівень, політичний статус, міграційний 

потенціал. Поряд із цим даний метод дозволив саме через класифікацію 

виокремити й ідентифікувати деякі автономізовані локальні угрупування, які 

існували в неоднорідній та етнічно розшарованій номаді західних гунів на 

середину V ст., і згадуються у джерелах. 

При написанні роботи також було частково використано метод 

психоаналізу, який дозволив трактувати поведінку і вчинки тих чи інших 

персоналій в історичному контексті. Цей метод виявився результативним при 

реконструкції психологічного портрета ключових історичних осіб епохи. В 

руслі означеного метод психоаналізу допоміг зрозуміти, яке місце займали 

гуни в суспільній свідомості (ментальних орієнтирах) автохтонного 

населення Західної Римської імперії, – тобто який архетипний образ склався 

у західноримських громадян щодо “народу вершників”. 

Поряд із загальнонауковими методами в роботі знайшов відображення 

комплекс соціально-історичних методів. До його складу так само увійшла 

низка профільних методичних прийомів. Першим виступає власне 

історичний метод. Він спонукав розглянути досліджувану проблему з 

урахуванням специфіки часових (темпоральних), географічних, міжнародних 

(дипломатичних), воєнно-політичних та цивілізаційних умов, в яких 

перебували “степова імперія” Аттіли й західноримська Імперія. 

Застосування проблемно-хронологічного методу дозволило автору 

виокремити й поставити перед задекларованими дослідницькими завданнями 

ряд проблем, зокрема – місце гунського номадичного простору у 

геополітичному контексті відносин варварського світу з пізньоантичною 
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греко-римською цивілізацією, політичні передумови гуно-римського 

конфлікту в ракурсі державотворчих процесів, ініційованих Аттілою, 

особливості економічних та культурних контактів гунського союзу племен з 

римлянами, ступінь впливу західних гунів на зовнішню політику Равенського 

імператорського двору до 451 р. 

Необхідно констатувати, що кожна проблема в роботі, яка 

актуалізувалась в рамках окресленого періоду, досліджувалась у 

хронологічній перспективі: від ґенези передумов до формування й появи 

самої проблеми та її розв’язання. Такий підхід дозволив простежити 

динаміку стосунків європейських гунів та західноримської держави у двох 

дослідницьких векторах: вертикальному (проведення аналітичного зрізу 

відносно окремих “історичних граней” або згадуваних у джерелах 

“фактичних проявів” гуно-римських контактів) й горизонтальному 

(висвітлення складових темпорально-хронологічної еволюції цих контактів, 

виділення та розгляд особливостей відповідних спонукуючих або 

активізуючих чинників на кожному етапі стосунків двох політичних 

суб’єктів). Історико-генетичний метод дозволив виявлені процеси й тенденції 

вивчити послідовно. Це допомогло показати наявність причинно-наслідкових 

зв’язків та різних форм взаємодії і протистояння у відносинах гунської 

номади й західноримського соціуму. 

Історико-системний метод, в основу якого покладено єдність 

одиничного (виключного) і загального (варіативність множинного) у процесі 

суспільно-історичного розвитку, зумовив охоплення широкого й розмаїтого 

спектру взаємин кочовиків з носіями класичної античної культури та 

освіченості у політичній, мілітарній, дипломатичній, економічній сферах. 

Даний метод також сприяв осмисленню цілісної картини історичних подій та 

явищ як єдиної, органічно взаємопов’язаної системи з її цивілізаційними 

універсаліями і структурними компонентами. У свою чергу, такий підхід 

надає можливості глибше зрозуміти суть визначеної проблематики й дати 

обґрунтовану відповідь на всі завдання, що були поставлені в роботі. 
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Не менш ефективним з точки зору результативності виявився задіяний 

в роботі біографічний метод. Завдяки його дослідницьким можливостям під 

час опрацювання джерельного матеріалу, автору вдалося простежити 

життєвий шлях головних історичних осіб, від яких залежав перебіг вузлових 

подій гуно-римської війни 451-455 рр., визначити їхню роль та місце на тлі 

глобальних трансформацій, пов’язаних з активізацією Великого переселення 

народів, охарактеризувати вплив, який вони мали на зміну геополітичної 

ситуації у Західній Європі в середині V ст. Використання біографічного 

методу передбачало залучення пласту специфічних джерел, таких як 

фольклорні епічні твори (саги), агіографічна література (Житія святих), 

церковні історії тощо. Це дозволило всебічно вивчити неоднозначні колізії 

(наміри та вчинки) в біографіях визначних діячів гуно-римського мілітарного 

протистояння. 

Крім використання загальнонаукових та спеціально-історичних методів 

дослідження, робота  ґрунтується ще на ряді важливих підходів й принципів. 

Магістральним є принцип історизму. Цей принцип логічно пов’язаний з 

усіма вищезазначеними методами дослідження і базується на нерозривній 

єдності предмета дослідження з історичною епохою, воєнно-політичним та 

економічним середовищем, у якому він перебуває. Саме тому, спираючись на 

принцип історизму в ході написання роботи, автор, в руслі задекларованого 

дискурсу, розглядає як нерозривну сталість (у часі та просторі) й 

цивілізаційну очікуваність (діалектичну передбачуваність) ланцюг подій, що 

склали дифузійну основу гунського номадичного проникнення в імперські 

інституції західноримського суспільства. 

Панорамність самого розгляду й діапазон піднятих питань дозволяють 

сконцентрувати увагу на геополітичних підвалинах і суто  мілітарних 

аспектах гуно-римських взаємин, висвітлення яких через призму історизму 

породжує цілісність й органічність сприйняття епохи зіткнення номадичних 

племен Барбарікуму із остаточно занепадаючою західною Імперією. Важливу 

роль у даному випадку має синтезна оцінка тих чи інших фактів, процесів, 



 57 

подій, явищ, тенденцій. З метою дотримання принципу історизму та 

посилення наукової аргументації й доказової бази, автор також залучив 

необхідну історичну термінологію, належні оціночні критерії, відповідний 

категоріальний апарат, дані археології, антропології, лінгвістики, ономастики 

і топонімії, врахував загальні світоглядні орієнтири і ціннісні  пріоритети 

антагоністичних соціумів досліджуваної епохи. 

Спираючись на принцип об’єктивності при оцінці історичних явищ і 

тенденцій, автор проаналізував різні чинники, що тією чи іншою мірою 

впливали  на них. Такий підхід дозволив уникнути тверджень, суджень та 

висновків, які логічно не витікають з наведених в роботі фактів, а відтак – 

несуть загрозу упередженого ставлення до будь-якої згадуваної події в історії 

контактів гунів та римлян, зокрема – у війні гунського союзу племен із 

Західною Римською імперією в середині V ст. У даному випадку ключовим 

при аналізі існуючих фактів залишається врахування усього комплексу 

витоків, причин та передумов з одного боку, впливу, наслідків і значення – з 

іншого. Це зумовлено принципом всебічності. При його застосуванні автор 

розглянув вплив гунської номади на пізньоантичний греко-римський соціум з 

різних позицій, на рівні різних функціональних проявів, охоплюючи всі 

найважливіші сфери життєдіяльності західноримської держави. 

Поряд із зазначеними стрижневими принципами при роботі з корпусом 

писемних джерел був задіяний не менш важливий індивідуально-

орієнтований підхід, який дозволяє дослідити персону автора джерела, 

зв’язок його особистості (індивідуальності поглядів та характеру) із самим 

твором й описаним історичним періодом. Даний методологічний підхід 

корисний і результативний при розгорнутому аналізі історичного контексту 

Хронік, Анналів, Житій. Незважаючи на те, що у багатьох випадках 

авторство того чи іншого твору не піддається прямій ідентифікації, науці, 

шляхом атрибутації супутніх реалій та дотичних ознак, у багатьох випадках 

вдається відкрити середовище походження творця тексту. Воно не менше 

впливає на об’єктивність або тенденційність опусу, онтологічну специфіку 
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відображення подій, ніж автор як інтерпретатор. Разом з тим, реалізація 

можливостей індивідуально-орієнтованого підходу сприяє здійсненню 

критичного аналізу джерел й відокремлення доконаних (підтверджених) 

фактів від соціально (можливо релігійно) упередженої чи політично 

заангажованої оцінки (суб’єктивної позиції) самого автора твору. 

Для повного досягнення мети і розв’язання поставлених завдань, в 

роботі, як допоміжні, використовувались: просопографічний метод, завдяки 

якому досліджено етнічний склад, структуру та організацію обох армій – 

гунської й західноримської; історико-антропологічний метод, котрий 

дозволив вивчити й висвітлити складне питання етнічної ідентичності, 

расової та мовно-культурної приналежності західних (європейських) гунів; 

історико-типологічний метод, що обумовив вивчення окремих 

організаційних складових як гунського, так і західноримського війська; 

дискрептивний метод, який допоміг у виявленні характерних рис гунського 

війська, очолюваного Аттілою, та його впливу на інші варварські мілітарні 

одиниці; історичної реконструкції, що сприяє (за допомогою існуючих 

зображень, описів, військових трактатів, наявних археологічних матеріалів) 

відтворенню різних видів озброєння, спорядження, обладунків і тактики бою 

відповідних родів військ обох протиборчих армій; синхроністичний метод, 

котрий передбачає порівняння подій та фактів в одному часовому проміжку в 

різних чи суміжних регіонах. Робота автора з різноплановими 

пізньоантичними й ранньосередньовічними джерелами зумовила також 

залучення головних джерелознавчих методів – критичного, евристичного, 

герменевтичного. 
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РОЗДІЛ 2. ПРИЧИНИ Й ПЕРЕДУМОВИ КОНФЛІКТУ 

ГУНСЬКОГО ВОЖДЯ З РАВЕНСЬКИМ ДВОРОМ 

2.1. Прихід Аттіли до влади і створення “степової імперії” 

В історії Великого переселення народів гунський чинник, безсумнівно, 

відіграв одну з ключових ролей. Про це повідомляє більшість джерел ІV-VІ 

ст. Однак, їхня фактологічна скупість, у багатьох випадках – суперечність, з 

елементами легендизованості, породжує серед дослідників-гунологів дискусії 

та оціночні розбіжності. Виділені реалії значною мірою стосуються і 

трактування постаті Аттіли. У його біографії є чимало “темних плям і лакун”. 

Суперечливі дані, зокрема, пов’язані з приходом Аттіли до влади. Його 

обрання гунським правителем, разом зі старшим братом Бледою, побіжно 

згадують такі пізньоантичні автори, як Ермій Созомен [190, VІ, 37], Пріск 

Панійський [173, Fr. 1, p. 71-72], Проспер Тірон [180, Chron. ІI, 432.8], 

Марцеллін Коміт [160, An. 441, 1.3], Захарій Ритор [204, Fr. 8, Col. 1155-

1156]. Початок врядування Батога Божого стисло висвітлили й 

ранньосередньовічні історики – Віктор Тоннонський [196, An. 449, 2.5], 

Менандр Протектор [163, Fr. 3, p. 202], Кассіодор [116, VІІІ, 13], Іоанн 

Малала [151, Chron. XII, p. 303], Йордан [147, Rom. 30,37, 121-122]. Проте 

події, описані ними, налічують помилки, плутанину в подіях, хронологічні 

розбіжності, сумнівні твердження, географічні неточності  тощо. 

Природно, що така ситуація породила в історіографії два провідні 

напрямки – поміркований, до якого належать науковці кінця ХVІІІ – початку 

ХХ ст., і гіперкритичний, до котрого можна віднести ряд вчених другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Представники першого – Ед. Гіббон [262, 

263]. Ам Тьєрі [431-442], Ф. Гізо [261], У. Херберт [560], Дж. Б’юрі [528-531], 

ставились до свідчень джерел без належного критичного підходу, 

намагаючись звести у цілісну історичну картину існуючі протиріччя та 

“дописати” на свій розсуд відсутні або втрачені подієві реалії тієї епохи. 

Прибічники другого – Дж. Мен [381], О. Менхен-Хелфен [587], М. Олівер 

[597], П. Хізер [459], Д. Сінор [610], навпаки, відкидають щонайменші 
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фактологічні суперечності, неточності й розбіжності, і ставлять під сумнів 

значну частину інформаційної наповненості авторизованих джерел, 

залишаючи, у підсумку, більше питань ніж відповідей. Прикладом слугує той 

самий П. Хізер, який, йдучи за О. Менхен – Хелфеном [587, с. 91-94], 

безапеляційно стверджує, що “брати прийшли до влади лише наприкінці 430-

х рр., можливо, у 440 р.” [459, с. 462], принципово ігноруючи 

загальноприйняту дату – жовтень 434 р. [235, с. 74]. В подібній ситуації 

історична реконструкція, крім компаративного аналізу ключових джерел, 

може ґрунтуватись на дотичних повідомленнях свідків епохи і даних 

сучасної археології, природно, не уникаючи необхідної логічної кореляції, 

коли цього вимагає якість відповідної інформації. 

Отже, орієнтуючись на домінуючу наукову думку, можна погодитись, 

що влада в руках братів опинилась внаслідок несподіваної смерті їхнього 

дядька – “східного вождя” Роаса (Ругіли або Роїли) (373-434). Останній, після 

смерті старших братів – Октара (340-407), керманича західної частини 

держави, батька Бледи й Аттіли Мундзука (350-401), а також Ебарса (371-

431), з 432 р. правив, як зазначає Проспер Тірон, усіма племенами 

центральноєвропейських (або “чорних”) гунів одноосібно [180, Chron. II, 

432.15]. Смерті Роаса (за свідченням Сократа Схоластика, його вбила 

блискавка [189, ІV, 34]; “Галльська хроніка 452 року” лише фіксує його 

кончину [118, Х, 112]), передувало декілька симптоматичних подій. По-

перше, влітку, завдяки Аттілі, він дізнався про інтриги й спроби організувати 

сепаратні перемовини з вождем акацирів, які послідовно здійснював 

імператор Східної Римської імперії Феодосій ІІ Молодший (408-450). Мета 

перемовин – умовити акацирів виступити проти Роаса [556, с. 49]. По-друге, 

на дунайських землях, контрольованих гунами, були затримані таємні 

візантійські посланці із золотом для підкупу [566, с. 49]. Крім того, підлеглим 

гунам племенам неодноразово робились пропозиції вступити з Візантією у 

антигунський союз [548, с. 36]. В цій ситуації Аттіла переконав Роаса вдатися 

до рішучих дій, і той надіслав у Константинополь офіційне послання, де 
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вимагав від Феодосія ІІ відрядити до себе двох легатів для оголошення 

претензій та суми компенсацій, інакше – війна [548, с. 36-37]. 

Ідацій Лемік констатує: легатами, за поради  Аеція, стали Флавій 

Плінта (Плінфас) і Флавій Діонісій (Епігеній) [142, An. 434, 4]. Посольство 

вирушило до римського міста Маргус (сучас. Сербія), розташованого в гирлі 

ріки Морави, де на початку листопада передбачалась зустріч з “володарем 

усіх гунів” та його радниками. Смерть Роаса надалі дещо підкорегувала 

плани обох сторін. Разом з тим, за таких непередбачуваних обставин, вожді й 

воїни спішно проголосили “суверенними верховними вождями” двох 

племінників померлого. Як підкреслює М. Був’є-Ажан, розпочинався 

визначний період в історії гунів [235, с. 74]. 

Друга половина 30-х рр. V ст. виявилась для становлення Аттіли як 

керманича вирішальною. Надто лаконічні повідомлення джерел, тим не 

менш, дозволяють проаналізувати найголовніші події, пов’язані з початком 

державотворчої діяльності нового Верховного правителя гунів і визначити 

характер його стосунків з Равенським двором на той період. Ініціативи в  

управлінні, реформи, ведення внутрішньої та зовнішньої політики належали 

вже достатньо досвідченому Аттілі, а не Бледі, і це фіксують джерела. 

Зокрема, Пріск Панійський розповідає, що в перші роки врядування 

головною метою Аттіли, “вихідця зі славетного роду Турди”, було тримати у 

вузді “піддані” племена й не допустити штучного падіння товарообігу з боку 

обох Імперій [173, Fr. 5, p. 74-75]. Існуючи між братами протиріччя ними 

були подолані шляхом поділу підвладних гунам територій. Молодший 

зупинив свій вибір на центрально-західних регіонах сучасної Румунії (очолив 

західні, “дакійські” володіння держави), а Бледа, за правом старшого брата, 

віддав перевагу Паннонії, – тобто сучасним угорським землям, ставши 

керманичем усіх східних гунських теренів. На думку Дж. Мена, Бледу 

приваблювало близьке сусідство із західноєвропейськими, більш 

цивілізованими та багатими державами: він волів мати здобич у себе під 

боком [381, с. 47]. 
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Бледу політика цікавила мало, на відміну від його молодшого брата. 

Аттіла мав намір якнайшвидше укласти нові договори з Константинополем і 

Равенною. Для початку він вирішив “порозумітися” із Візантією й зустрітись 

з легатами, які залишались в очікуванні. Аттіла серйозно підготувався до 

перемовин: на римський кшталт, він теж організував “дипломатичний почт”. 

До нього увійшли два найближчих радники – грек Онегез і паннонійський 

римлянин Орест з помічниками-гунами – Еслою та Скоттою [173, Fr. 8, p.78]. 

Зустріч відбулась не в Маргусі, а неподалік, на Моравській рівнині, на 

правому березі Дунавію (Дунаю), у прикордонній цитаделі Констанція, в 

останній декаді грудня 434 р. [625, с. 30]. Пріск пише: “Вони [гуни] 

влаштували зустріч поза містом, сидячи на конях, оскільки у варварів не було 

за звичай радитися пішими; тому і римські посли, турбуючись про свою 

достойність, з’явились до скіфів (так Пріск іменує гунів – Я.Я.) з 

дотриманням цього ж звичаю, щоб не мусили вести бесіду одні на конях, а 

інші піші” [173, Fr. 1, p. 78]. Наслідком перемовин братів з ромеями стало 

укладення Маргуського договору, згідно з яким: Візантія мусила розірвати 

всі союзи з варварськими об’єднаннями, що входили до гунської держави 

(“гунського протекторату”); відмовити у будь-якій підтримці дунайським та 

каспійським племенам й відізвати своїх емісарів; звільнити зі служби усіх 

гунів, найнятих без згоди Роаса; видати гунів, які знайшли прихисток у 

василевса, і дезертирів, котрі зрадили Роаса; дати обіцянку ніколи не 

надавати допомоги ворогам гунів; кожного року влаштовувати великий 

ярмарок з гарантованою безпекою для кожного учасника; і головне – 

Феодосій ІІ відтепер повинен був щорічно виплачувати не “жалування” у 350 

фунтів золота (римський фунт складає 327,45 гр), як колись “римському 

полководцю” (“magister militum”) Роасу, а платити Аттілі “данину” у 700 

фунтів золота [235, с. 78]. Далі Пріск повідомляє, що “після укладання миру з 

римлянами (тобто візантійцями – Я.Я.) Аттіла й Бледа займалися 

підкоренням народів, [які жили] у Скіфії, та вступили у війну із соросгами” 
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[173, Fr. 8, p. 80]. Це – останнє і єдине у Пріска місце, де Бледа згаданий як 

полководець й вождь [307, с. 127]. 

Перед тим як врегулювати дипломатичні взаємини з Римом, у січні 435 

р. сорокарічний Аттіла прийняв рішення коронуватись з титулом 

“імператор”; його друга дружина Керка (406-448) стає “імператрицею” [610, 

с. 5]. У квітні того ж року, зустрівшись зі своїм другом та вчителем Аецієм, 

амбітний правитель гунів уклав з ним, на достатньо жорстких для Риму 

умовах, воєнно-політичний союз, одержав підтвердження (для себе і Бледи) 

повноти влади над Паннонією, а вже влітку починає брати активну участь у 

походах римського воєначальника проти бургундів, галльських багаудів і 

вестготів, що тривали до кінця 437 р. [610, с. 5-6]. Союзу з Равенським 

двором передувала далекоглядна підготовка: Аттіла відправив дар 

впливовому Аецію – коштовну зброю, а Галлі Плацидії (388-450) – багато 

китайського шовку й слонової кістки [173, Fr. 10, p. 96]. Варто додати, що 

колишня (414-415) королева вестготів протягом 425-437 рр. була регентом 

Західної Римської імперії за свого малолітнього сина Валентиніана ІІІ.  

На умовах федерата Риму Аттіла, одержавши високу платню, виділив 

союзникам 10 тис гунської кінноти [160, An. 435, 7.2]. Нею вдало 

скористався Аецій, котрому набридли постійні вторгнення бургундів, 

очолюваних Гундахаром (385-436), з лівого берега Середнього Рейну (де 

вони жили) у Бельгіку. За повідомленням Гуго з Флавіньї, першу, не дуже 

вдалу кампанію, він провів у серпні-жовтні 435 р., другу – в травні-червні 

436 р. [16, An. 436, 3]. Роль ударної сили відігравали саме гуни. Вони 

особливо відзначились у 437 р.: королівство бургундів зазнало великих втрат 

внаслідок серії спустошливих гунських нападів; крім гунів, у поході взяли 

участь герули, франки й алани. Ідацій Лемік, наприклад, повідомляє про 

загибель 15 тис бургундів [142, An. 437, 5], а Гуго з Флавіньї – 20 тис воїнів і 

7 тис союзних їм готів [16, An. 437, 2]. Гундахара з його братами, за 

свідченням Проспера Тірона [181, An. 437, 8] та Мелькських анналів [52, An. 
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437, 6], гуни стратили, а залишки покараного племені Аецій розселив у 

Савойю, біля Женевського озера [459, с. 443]. 

Далі з прикордоння він вирушив на внутрішні території Галлії. 

Залучивши крім аланів гунів (до 12 тис вершників), римський полководець 

здійснив аналогічну “акцію” проти багаудів Арморіки, які підняли повстання 

під керівництвом Тібатто ще 435 р. [173, Fr. 10, p. 98]. Отже, на початок 

вересня 437 р. влада Риму була відновлена на усьому північному заході 

Імперії. Як зазначає латинський ритор Флавій Меробад у панегірику Аецію 

від 439 р., “місцевий житель нині набагато сумирніший, перетинає пустоші 

Арморіки. Земля, що звикла ховати у своїх лісах награбоване добро, здобуте 

у кровожерливих злочинах, втратила колишні звички і вчиться ввіряти зерно 

незайманим [до того] полям” [162, Paneg. fr. I. C]. Аецій також стабілізував 

ситуацію за допомогою гунів на теренах від сучас. Орлеана до басейну Сени. 

Тепер у нього нарешті з’явилась можливість упокорити вестготів 

Аквітанії. Поки Аецій воював із бургундами, у 436 р. почалось друге 

вестготське повстання, очолюване їхнім королем Теодоріхом І (418-451). Як і 

425 р., вони знов вирушили на південь, але вже не на Арелат; в червні 437 р. 

повсталі взяли в облогу Нарбонн [459, с. 444]. У цій ситуації римський 

командувач набрав з гунів (за попередньої згоди Аттіли) 15 тис ауксиліаріїв 

(їхнім командиром став полководець Літорій), атакував вестготів неподалік 

Зміїної гори  (на землях кельтського племені арвернів; сучас. Овернь) у 

середині жовтня і змусив останніх  відійти у листопаді до Бордо [162, Paneg. 

fr. II. B]. Тим не менш, взяти під контроль Аквітанію Аецію не вдалося, зате 

неконтрольовані Літорієм гуни, після перемоги почали масовий грабунок 

місцевого населення. Ці події згадуються у Проспера Тірона [179, Col. 1335] 

й Ісидора Севільського [148, p. 24]; поведінку гунів під Нарбонном яскраво 

змалював поет Аполлінарій Сидоній [187, Carm. VII, 338], а лангобардський 

історик Павло Диякон відзначив: “Починаючи з наступного року, війна проти 

[західних] готів велась за підтримки гунів” [168, ХІ, 14]. 
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Нове загострення римо-готських стосунків у 439 р. стало реваншем для 

останніх: війська Літорія, як згадує той самий Павло Диякон, були розбиті й 

деморалізовані [168, ХІ, 15], хоча гунська кіннота в усіх боєзіткненнях з 

ворогом взяла гору, про що пише Проспер Тірон [179, Col. 1335-1336]. 

Йордан зі свого боку акцентує, що у підписанні мирного договору між 

Західною імперією та Теодоріхом І брав участь і Аттіла [147, Rom. 125-126]. 

У той же час сам володар гунів зіткнувся із сепаратистськими тенденціями 

серед підлеглих племен, що стали відчутні з весни 437 р. Зокрема, відкрито 

проявився сепаратизм білих гунів, які жили на захід від Ітіля (Волги), 

почались набіги аланів і акацирів на землі вірних Батогу Божому білих гунів 

Кавказу й Каспія, вторгнення слов’ян з обох берегів Вісли і тевтонів з-за 

Ельби [575, с. 86]. Протягом літа Аттілі вдалося приборкати “зрадників” і 

навіть почати їхнє переслідування. Як наслідок – він розсунув кордони своїх 

володінь, після чого шляхом дипломатії спромігся укласти вигідні союзи з 

племенами, що кочували в донських степах, і самостійно почати набирати 

найманців. Намовляння Феодосія ІІ акацирів до нападу на каспійських гунів 

Аттіла теж не залишив поза увагою. Скориставшись доносом на василевса 

Верховного вождя акацирів Куридака (візантійці обділили його 

подарунками), гунський правитель розгромив акацирів, стратив їхніх 

керманичів, після чого жорстоко покарав і підкорив каспійських аланів, тоді 

ще нечисленних, та волзьких гунів-“сепаратистів” [575, с. 88]. У грудні 437 р. 

землі й племена акацирів остаточно увійшли до складу гунської держави; 

ними почав правити старший син Аттіли Еллак (413-454). 

Після східної кампанії Батіг Божий у 438 р. провів чотири експедиції 

проти ворожих північних народів. Слов’яни і тевтони були розбиті й 

частково уярмлені; гунські війська вийшли до Балтики. Вся європейська 

північ між верхньою течією Рейну, Ельбою та Скандинавією перетворилася, 

за визначенням М. Був’є-Ажана, на конгломерат “колоній” і “провінцій” 

імперії гунів під управлінням імператорських намісників [235, с. 86]. У тому 

ж 438 р., коли Аттіла перебував у поході, сталась ще одна подія: за 
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нез’ясованих обставин на полюванні загинув Бледа [176, І (V), 5.4], хоча, 

наприклад, візантійська “Суда” розповідає про його вбивство особисто 

братом [191, Zerc. 29]. Захарій Ритор описує іншу ситуацію: п’яний, біля 

ведмежого барлогу, Бледа впав з переляканого від запаху звіра коня і розбив 

голову об стовбур дуба [204, Fr. 8, Col. 1156]. Безумовно, його смерть певною 

мірою розв’язала молодшому брату руки; він прискорив створення гунської 

імперії з точки зору інституційних й законодавчих процесів. Важливо додати, 

що значна хронологічна розбіжність повідомлень джерел, як вже згадувалось 

вище, дозволила дослідникам апелювати до різних дат і років. У випадку зі 

смертю Бледи щонайменше фігурує ще три  дати – 444 р. за Проспером 

Тіроном [179, Col. 1338], 445 р. за Марцелліном Комітом [160, An. 445, 3.4] й 

446 р. – за даними “Галльської хроніки 452 року” [118, Х, 116], але вони 

протирічать низці інших джерел – Сальвіану [185, ІV, 17.81], Євагрію 

Схоластику [134, І, 17], Ермію Созомену [190, VІ, 37]. Крім того, будь-яка 

його діяльність протягом першої половини 40-х рр. V ст. не знайшла 

конкретизованого відображення в Хроніках; згадується лише суперечливий 

рік смерті Бледи. Така особливість вірогідно пов’язана з низьким рівнем 

поінформованості більшості авторів V ст. – сучасників описуваних ними 

подій, або тією обставиною, що брат Аттіли помер чи зійшов з історичної 

арени саме 438 р.  

Не менш складним теоретичним питанням залишається визначення 

організаційних засад, інституційних складових та форм управління держави 

Аттіли, які склались у другій половині 30-х рр. В історіографії фігурує ціла 

низка дефініцій та характеристик – від розпливчастих термінів “гунське 

царство” та “Гуннія” до таких назв як “варварське королівство”, “гунський 

протекторат” й “імперія”. Реалії V ст., зумовлені цивілізаційним процесом 

переходу від Античності до Середньовіччя, від напівзруйнованого 

рабовласництва до зародження феодалізму, від залишків класичної греко-

римської культури до тотальної християнської духовності, на тлі 

кардинальних геополітичних трансформацій породили в тогочасному 
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номадичному варварському середовищі тип напівкочового державного 

утворення з рисами етноплемінної строкатості, мінової торгівлі та 

специфічної мілітарної організації, орієнтованої на постійну війну як умову 

існування. Виділені ознаки були притаманні й державі західних гунів. Разом 

з тим, структурний аналіз “гунської державності”, що в основі являла собою 

міжплемінне потестарне об’єднання (одночасно – поліетнічний конгломерат), 

дозволяє виокремити низку її стрижневих ознак з етно-соціальною 

специфікою. В першу чергу – це наявність потужної уніфікованої військово-

адміністративної організації з контролюючими функціями, поширеної на 

значних заселених територіях. Адміністративний центр номадичної держави, 

природно, був позбавлений стаціонарності. Наступною ознакою може 

слугувати домінуюча над рештою населення воєнна еліта (верхівка), яка 

складалася з професійних воїнів, інкорпорованих в ієрархічну мілітарну 

систему. Кочовий побут і відносно високий рівень життя воїнів та членів 

їхніх родин, а також відповідний соціальний статус, забезпечувався 

залежним місцевим населенням, рабами й слугами. Ще одна важлива ознака 

– певна монополізація воєнною елітою зовнішніх контактів і права на війну 

та мир. До сфери цих контактів входили – торгівля або обмін коштовними 

речами, шлюбні та інші міжетнічні союзи, дипломатичні домовленості й 

угоди тощо. 

Зрозуміло, що проблема характеристики устрою, організації та ладу 

“гунської імперії” і серед фахівців минулого століття (С. Абрамзон [208, с.62-

64], Т. Неварк [593, с. 38], Дж. Харматта [553, с. 293]), і серед сучасних 

номадологів й археологів залишається відкритою та дискусійною. Тим не 

менш, такі дослідники, як О. Хазанов [452, с.46-47], І. Акбулатов [209, с. 

244], Г. Вернадський [626, с. 409-410], Д. Сінор [609, с. 185-186], І. Бона [521, 

с. 52], Д. Чернієнко [467, с. 31], А. Халіков [454, с. 96], наполягають на 

використанні дефініції “імперія”, або “імперська конфедерація” (наприклад, 

М. Крадін [349, с. 48]), оскільки величезні обшири, значна кількість 

упокорених європейських етносів і низка базових структурно-владних 
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складових, притаманних державі Аттіли, дозволяють це робити, попри 

відсутність інших важливих “імперських” елементів – розгалуженого 

бюрократичного апарату, фіксованого законодавства та юриспруденції, 

урбанізованих центрів, розвинутої економіки і ремісничого виробництва, 

власної фінансово-грошової системи, писемності й т.п.  

Джерела у свою чергу дозволяють реконструювати деякі реалії, 

пов’язані з формуванням гунської “степової імперії”. Як інші номадичні 

держави, гунська “імперія” складалася з двох “крил” – “білого“ та “чорного”, 

західного й східного; статус вождя другого був вищий. “Білі” гуни мешкали 

на захід від Ітіля, на Кавказі й Прикаспійських степах, “чорні” – на теренах 

Центрально-Східної Європи, від Данувію до Ітіля й Танаїсу (Дону) [173, Fr. 

8, р. 82]. Влада гунів успадковувалась і переходила за т.зв. лествичною 

системою – від брата до брата й від дяді до племінника [556, с. 11]. У перші ж 

роки правління, з метою “розбудови” імперії, Аттіла відчутно активізував 

набіги, особливо на Балкани. Цей “важель” допомагав домовлятися з 

Равенною і Константинополем на виключно сприятливих умовах. Крім того, 

“імперія” вимагала “столиці”, і володар гунів, порушуючи номадичні 

традиції, на початок 40-х рр. побудував у Потиссі [257, с. 160] ціле місто – 

Гуннівар, обнесене стіною з тесаних колод. Свої враження про нього 

залишив Пріск: “Чарівна столиця. Відверто говорячи, це місто з наметів і 

критих возів, у центрі якого розташоване село, оточене частоколом” [173, Fr. 

25, р. 102]. В місті, на пагорбі, Аттіла звів палац, теж добре описаний 

Пріском, котрий, зокрема, зауважував: “На невеликому узвишші в центрі 

села стоїть палац вождя, якщо лише можна називати палацом помешкання з 

дерева. Його оточують тереми дружин і будинки стражників. Цікаво 

поглянути на палац зблизька. Стіни зроблені з майстерно підігнаних дощок, 

дах спирається на невеликі дерев’яні колони, утворюючи свого роду галерею; 

все старанно оброблено і вкрито різьбленням, котре, попри варварський 

малюнок, надає будівлі певну велич” [173, Fr. 25, p. 102]. Палац став ставкою 

гунського правителя, де крім нього мешкало багато іноземців – послів, 
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мандрівників, гостей. Однак, залучаючи до складу “імперії” осілі народи і 

країни, військо Аттіли, його головна опора і джерело влади, втрачало свою 

стратегічну перевагу – мобільність [349, с. 79]. 

На першому етапі формування та зміцнення власної “імперії” Аттіла 

виступав захисником і вождем усіх, хто корився його владі, налагоджував 

зв’язки із сусідніми державами, турбувався про розвиток мережі шляхів, які 

сполучали головні області, центр й містечка його володінь [235, с.79]. 

Отже, прихід Батога Божого до влади і початковий процес створення 

ним держави протягом другої половини 30-х рр. V ст. – це два чинники, що 

призвели до кардинальних змін і трансформацій в межах гунського 

номадичного соціуму. Концентрація після смерті Бледи всієї повноти влади в 

одних руках дозволила Аттілі зосередитись на реалізації першочергових 

завдань, пов’язаних зі зміцненням позицій та авторитету “степової імперії” 

на міжнародній арені з точки зору її цивілізаційного протистояння греко-

римському світові. 

2.2. Стосунки гунів з римлянами протягом 40-х рр. V ст. 

Аналіз джерел дозволяє констатувати, що 40-і рр. за багатьма ознаками 

стали для Аттіли вирішальними: його “імперія” ставала дійсно могутньою, 

впливовою й небезпечною для ворогів. Одночасно авторами V ст., надалі – й 

VІ-VІІ ст., починається легендизація діяльності володаря гунів у цей період, 

його особистості, навіть його уподобань і смаків, що знайшло відображення в 

германських епосах та ісландських сагах – “Пісні про нібелунгів” [66], “Сазі 

про Вьольсунгів” [78, с. 37-39], “Старшій Едді” (“Гренландська пісня про 

Атлі” [88, Col. 1233-1278], “Гренландські промови Атлі” [88, Col. 1279-

1381]). В них Етцель  (або Атлі) фігурує як “король з Грани” (сучас. місто 

Естергом в Угорщині) [66, Col. 1497]. Наприклад, піднесення Аттіли 

церковні історики й світські хроністи, зокрема – ті самі Пріск [173, Fr. 10, р. 

98] та Йордан [147, Rom. 126], зазвичай пов’язували із “Марсовим мечем” 

(“Gladius Martis”; меч скіфського царя Марака), який один пастух знайшов у 

донських степах і подарував гунському вождеві у 440 р. [284, с. 69]. 
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Йордан розповідає: “Хоча він (Аттіла – Я.Я.) за самою природою своєю 

завжди відрізнявся самовпевненістю, але вона зросла у ньому ще від знахідки 

Марсового меча, що визнавався священним у скіфських царів (…) Меч цей 

було відкрито за таких обставин. Якийсь пастух (…) помітив, що одна телиця 

з його стада шкутильгає, однак не знаходив причини її поранення; 

стурбований, він простежив криваві сліди, поки не наблизився до меча, на 

який вона, поки скубла траву, необережно наступила; пастух викопав меч і 

відразу ж приніс його Аттілі. Той зрадів приношенню і, будучи й без того 

пихатим, вирішив, що поставлений (долею – Я.Я.) володарем над усім світом 

і що через Марсів меч йому дарована могутність у війнах” [147, Get. 183]. 

На початок 40-х рр. володіння Аттіли розкинулись від Уральських гір і 

Каспійського моря до Данувію. На півдні природними кордонами “імперії” 

були Кавказ, Азовське море (Меотида), Чорне море, Карпати й дунайський 

регіон. На півночі подібних природних кордонів не існувало; тут, однак, 

влада Батога Божого поширювалась на терени від верхів’їв Ітіля й Танаїсу до 

Віндобони (Відня) [431, с. 88-89]. І ефталіти (“білі гуни”), і хіоніти (“чорні 

гуни”) визнавали його як Верховного вождя. На 441-443 рр. “степова 

імперія” вже мала, акцентує Е. Хаттон, більш-менш чіткі (щоправда, не сталі) 

й захищені кордони, своїх підданих, своїх землеробів, пастухів, кочовиків, 

воїнів, городян, ремісників, торговців, майстрів, своїх данників, 

заколотників, федератів, істинних та удаваних союзників, свою офіційну 

релігію й численні місцеві культи [456, с. 64]. 

Оцінюючи й аналізуючи гунську “імперію” в соціо-організаційному 

плані, Л. Мюссе висуває таку ідею: “Існують достатньо вагомі підстави 

вважати, що за взірець була прийнята держава Сасанідів, чий вплив на 

мистецтво гунів не викликає сумнівів. Ритуали, яких дотримувались у 

присутності короля, на кшталт падіння на коліна або жертовного пиття, 

скоріш за все, були запозичені з іранського церемоніалу, як і діадема, котра 

слугувала символом одноосібної влади. Соціальна трансформація, яка 

почалась із появою спадкової королівської влади, замінила древню племінну 
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структуру пануванням придворної знаті, котра збагачувалася за рахунок 

здобичі. Цей прошарок, очевидно, був достатньо неоднорідним: крім 

справжніх гунів він включав германців і, як мінімум, одного паннонійського 

римлянина, Ореста (батька майбутнього імператора Ромула Августула), 

главу королівської канцелярії” [382, с. 42-43]. 

Характеризуючи інституціональні та структурно-мілітарні особливості 

гунської держави, французький історик висловив концептуальну думку: “Ця 

монархія, що тільки-но почала зароджуватись, була зобов’язана своєю силою 

військовому мистецтву, успадкованому нею від кочових племен. Можливо, в 

тому, що стосувалося кінноти, гуни не могли суперничати з аланами, чиї коні 

славилися своїми достоїнствами ще з ІІІ ст., однак їхня кіннота була 

численною, невтомною і чудово засвоїла тактику східних лучників. Чи 

включала вона до того ж важку кінноту, одягнену в обладунки, як в Ірані або 

у ефталітів? Цього стверджувати не можна. Озброєння гунських вершників 

складалося з тугого лука, стріл із трикутними наконечниками, дерев’яного 

сідла, хлиста, аркана, двосічної чи простої шаблі. Навколо цього гунського 

ядра концентрувалися частини з васальних народів, у більшості своїй 

германських” [382, с. 43]. Зі свого боку, український археолог О. Приходнюк 

підкреслює: “Створена гунами “імперія” стала першим варварським 

утворенням протодержавницького типу, що трималося на жорсткій 

військовій організації і дисципліні. У гунів було найсучасніше для тих часів 

озброєння. Вони першими застосували чітку організацію війська і першими 

для кіннотників стали застосовувати довгі і вузькі мечі – палаші (прообраз 

шабель), складні великі луки зі стрілами, оздобленими залізними 

трилопатевими вістрями, шкіряні та залізні панцирі. Проте, на стадії 

кочового господарства та доби завоювань, технічний прогрес кочовиків 

полягав лише у застосуванні вдосконаленої зброї та кінського спорядження. 

Вони лише поширювали здобутки інших народів – великі луки від хунну, а 

стремена від алтайських ту-гю” [405, с. 9]. 
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Крім одержання “Марсового меча”, того ж року ще однією важливою 

для гунського керманича подією стало напівофіційне “сватання” до нього 

сестри імператора Валентиніана ІІІ, доньки Флавія Констанція ІІІ (372-421) й 

Галли Плацидії, Юсти Грати Гонорії (417-452). Після скандальної любовної 

історії з прокуратором Євгенієм та вагітності, у 434 р. мати вигнала її з 

Равенського двору й відправила до Константинополя під тамтешній 

“домашній арешт” [147, Rom. 128]. Проте Гонорія звідти втекла й 

повернулась у рідну Равенну з наміром будь-що вийти заміж [531, с. 134]. 

Брат пообіцяв їй сприяння зі свого боку, але слова не додержав. Джерела 

фіксують (Флавій Меробад [162, Paneg. fr. I. D], “Консульські фасти Італії” 

[124, An. 440, 16]), що розлючена Гонорія наприкінці 439 р. почала таємне 

листування з Аттілою, а навесні 440 р. в одному з листів запропонувала 

шлюб; на знак підтвердження серйозності намірів вона, крім листа, передала 

“нареченому” камею зі своїм портретом й обручку – символ заручин [531, с. 

5]. Небезпечність ситуації полягала в тому, що Гонорія просила Аттілу 

вимагати від її брата як посаг половину Західної Римської імперії; вона 

належала їй як “спадок” від батька [515, с. 44-45]. Аттіла тоді поставився до 

цієї історії з недовірою, передбачаючи можливість провокації чи пастки. Він 

відіслав гінця – євнуха Гіацинта, без відповіді, а листа й обручку вирішив 

зберегти “до кращих часів”. Тим не менш, посланець з Гонорією не зустрівся 

(Гіацинта перехопили, катували і стратили): вона все розповіла одній зі 

служниць, та Галлі Плацидії. Мати і брат ув’язнили розпусну “зрадницю” в 

одному з равенських монастирів [173, Fr. 8, p. 86]. Вона знов втекла і зникла з 

поля зору на декілька років. Аттіла зі свого боку прийняв очікувальну 

позицію.  

Необхідно також відзначити: більшість джерел V-VІ ст. взагалі не 

згадують цей інцидент, а з авторів, хто його описав, Марциллін Коміт датує 

“заручини” 434 р. [160, An. 434, 4], Пріск Панійський 449 р. [173, Fr. 8, р. 86], 

Іоанн Антіохійський – початком 450 р. [143, Fr. 4, p. 199.2]; Йордан 

традиційно додержується даних Пріска [147, Rom. 128]. Разом з тим, аналіз 
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тогочасної гуно-римської дипломатії й політичного контексту зумовлює 

зупинитись саме на 440 році як найбільш вірогідному. Якби Аттіла чекав 

приводу для нападу, і це дійсно був би 449 р. чи 450 р., він відповів би 

Гонорії згодою, а не відсилав гінця з порожніми руками. 

Вивчення корпусу писемних джерел V-VІІ ст. дозволяє констатувати: 

на відміну від широкомасштабної війни зі Східною Римською імперією, з 

Равенським двором протягом 40-х рр. Аттіла мав відносно доброзичливі 

стосунки. Головна заслуга в цьому належала, безумовно, Аецію. Після того, 

як гуни з дозволу свого керманича у травні 441 р. напали на великий 

міжнародний ярмарок у передмісті Маргуса, що належав і контролювався 

ромеями, пограбували купців (у тому числі й західноримських) та відібрали 

майже всі товари, а згодом навіть перетворили Маргус на своє “єпископальне 

місто”, досвідчений головнокомандувач, як радник Валентиніана ІІІ у 

зовнішньополітичних справах, наполегливо рекомендував останньому не 

надавати допомоги Феодосію ІІ, хоча той її із надією очікував, і не вступати у 

відкритий конфлікт з Батогом Божим [590, с. 322]. Аецій передбачав: ця 

провокація з боку Аттіли може мати непередбачувані результати; і патрицій 

виявився правий.  

Гуно-римські дипломатичні контакти того десятиліття позначені 

симптоматикою равенського “терплячого умиротворення”. Імператор Заходу 

демонстрував свою доброзичливість, відкритість та лояльність, не 

допомагаючи Візантії ні військами, ні зброєю, ні фінансами; гунський 

правитель теж не наважувався на відкритий збройний виступ, ризикуючи 

мати війну на два фронти. Представники західної Імперії брали участь у всіх 

вісьмох гуно-візантійських перемовинах 441-449 рр., проте лише в ролі 

свідків і дипломатичних гарантів [530, с. 84]. 

У 441-442 рр. західні гуни здійснили ряд спустошливих походів на 

Балкани [362, с. 49]. На 445 р. до складу гунської “імперії” входили великі 

союзні,  підлеглі й підкорені племена – алани, остготи, акацири, свеви, 

частково сармати, гепіди, скири, герули, лангобарди, тюринги, частина 
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франків [362, с. 49-50]. Аттіла швидко набирав впливу й ваги на рівні 

загальноєвропейських геополітичних перспектив, і починав вести себе дедалі 

агресивніше та вимогливіше.  Як наслідок – 446 р. за новим договором з 

Аецієм “за дружбу” Аттіла отримав від Західної Римської імперії землі 

уздовж ріки Сави [395, с. 103]. Ці території стали у подальшому головним 

плацдармом для організації кампаній проти слов’ян [362, с. 52]. 

Не менш симптоматичними виявились для Равенського двору гуно-

ромейські перемовини влітку 449 р., свідком яких був Пріск Панійський. 

Головним приводом стали чергові територіальні поступки: Аттіла, згідно із 

римським законом “Про гостинність”, волів одержати під свій контроль всю 

Паннонію і з легатами Валентиніана ІІІ, за свідченням Пріска, поводив себе 

демонстративно зухвало, зверхньо, ледь стримуючись, без традиційного 

дипломатичного етикету [173, Fr. 8, p. 88-89]. Крім того, прояв гніву 

володаря гунів і необхідність у перемовинах із Заходом диктувались двома 

доволі “штучними” обставинами. По-перше, Аттіла висунув не зовсім 

правомірну і дивну претензію щодо “нахабного” вчинку маловідомого 

римського “банкіра” (скоріше – лихваря) на ім’я Сільван: той “незаконно” 

заволодів ромейськими срібними фіалами (прихованим городянами 

церковним начинням з храмів пограбованого гунами Сирмія), і продав їх 

одному італійському єпископу, хоча вони “належали” Батогу Божому за 

правом війни [173, Fr. 8, p. 89-90]; Аттіла погрожував Равенні війною, якщо 

проблема не буде врегульована на його користь. По-друге, вірогідно не 

пізніше березня 449 р. гунський керманич мав зустріч з найлютішим ворогом 

Риму, королем вандалів Гейзеріхом (389-477), який підкупив Аттілу, щоби 

той нарешті почав війну із західною Імперією [535, с. 109-110]. Отже, гуно-

римські перемовини мали дещо нервозний характер. Щоб підкреслити власну 

могутність, рішучі наміри і завуальовано натякнути римлянам на свої 

мілітарні вагання (хто після Візантії стане наступним об’єктом інвазії), Батіг 

Божий вдався до ледь прихованого шантажу. Він оголосив легатам – Ромулу 
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і Константу (обранцям Аеція), що нібито збирається у похід на Персію, “а 

можливо й не на Персію”. 

Пріск, як свідок, процитував констатуючий “коментар” одного з 

імператорських послів: “Велика удача [Аттіли] і та могутність, яку вона йому 

дарувала, зробили його настільки пихатим, що він не приймає жодних порад, 

якщо не впевнений у тому, що вони йдуть йому на користь. Жоден з 

колишніх правителів Скіфії (…) ніколи не досягав так багато за такий 

короткий термін. Він володарює над островами в океані [Атлантичному, або 

Західному] і, крім усієї Скіфії, навіть римлян (візантійців – Я.Я.) примусив 

платити йому данину (…) Щоб розширити межі своєї держави, тепер він має 

намір йти війною на персів” [173, Fr. 8, p. 90]. Аецій, як ніхто інший розумів 

ситуацію, що склалась; проте цього разу він на жодні поступки не пішов, 

свідомо очікуючи надалі можливої ескалації у гуно-римських стосунках. 

Аттілу він знав добре, і кампанію гунів проти персів вірогідно поставив під 

сумнів. Натомість римський полководець далекоглядно почав готуватися до 

війни [148, р. 25]. Необхідно також додати, що більшість сучасних 

дослідників, зокрема – П. Хізер [459, с. 519-520], М. Олівер [597, с. 58], У. 

Нейпір [592, с. 90-91], Р. Ледлоу [575, с. 75], С. Келлі [572, с. 69-70], взагалі 

ставлять під сумнів реальну можливість здійснення гунським правителем у 

середині V ст. широкомасштабного вторгнення у володіння далекої Перської 

імперії. Дійсно, Аттіла не міг собі дозволити надовго втратити контроль над 

європейським Барбарікумом і ослабити тиск на греко-римський світ; тоді під 

загрозою існування опинилась би його власна держава.  

В цілому гуно-римські перемовини 449 р. для обох сторін виявились 

невдалими. Валентиніан ІІІ відмовився повертати фіали (оскільки це є 

християнські священні посудини), як і видати “злодія” Сільвана (лихвар не 

порушив жодного римського закону); територіально-адміністративний статус 

Паннонії залишився старим. Обурений зневагою імператора, Аттіла в серпні 

оголосив наказ, згідно з яким гунам заборонялось ставати найманцями в 

армії Заходу [148, р. 27]. Ще одне не менш провокативне рішення Батога 
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Божого: він відкрито надав прихист одному з керманичів повстання проти 

римлян, що відбулось на північно-західних землях Галлії 448 р. й було 

розгромлене Аецієм за участі тих самих гунів [459, с. 519]. 

В межах вищеокресленої ситуації залишається дискусійним питання: 

мотивація політичних і дипломатичних кроків Аеція. В чиїх інтересах він 

діяв – імператора?, Аттіли?, власних? Чому так відтягував війну? Історичний 

контекст епохи диктує щонайменше шість варіантів відповіді. 1. Діяти в 

інтересах імператора? Валентиніан ІІІ мав відчутні проблеми: на 

відвоювання чекала Сіцилія, імперська “житниця”, захоплена Гейзеріхом; 

необхідно було звільняти римську Африку, яка опинилась в руках зрадника 

Себастіана; потребував термінового оновлення флот для вигнання піратів з 

Середземного моря й забезпечення перекидання військ у Карфаген; вимагали 

придушення постійні повстання багаудів; слід було зміцнювати кордони 

проти аланів і вестготів. Равенна не мала права починати війну з гунським 

керманичем; Аецій це усвідомлював. 2. Діяти в інтересах Аттіли? Той 

відчував себе впевнено по обох берегах Данувію. Він поставив на коліна 

Візантію і збирався повністю її розгромити. Напад Західної Римської імперії 

зупинив би його просування до кінцевої мети – ліквідації ромейської 

держави, примусив би до оборони й припинення експансії [235, с. 94-95]. 

Відмова Аеція надати допомогу Феодосію ІІ – певною мірою відповідала 

інтересам Батога Божого. 

3. Можливо, полководець волів послугувати обом сторонам одночасно, 

не вважаючи як дипломат і державний діяч їхні інтереси несумісними. 

Можливо, Аецій був переконаний: отримає свій “зиск” і імператор Сходу, 

теж зацікавлений в ліквідації піратства й відновленні за допомогою саме 

гунів контролю над Африкою та Сіцилією. 4. Можливо, однак, Аецій з 

прихованою симпатією спостерігав за переможною ходою Аттіли теренами 

Візантії, радів, що справи Феодосія ІІ критичні, й вірив: у випадку, якщо він, 

Аецій, наведе порядок у Середземномор’ї, не зустрівши супротиву з боку 

вождя гунів (отже, навіщо його дратувати?), то стане спроможний відновити 
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єдність Римської імперії зі згоди й підтримки Аттіли, котрий теж отримає 

певні території [235, с. 95]. 5. Можливо, патриція влаштовувала мілітарна 

допомога гунського “друга”, його контроль над варварським світом і роль 

суттєвого важеля, “гунського козиря” у далеко непростих взаєминах Аеція з 

Валентиніаном ІІІ, які мали тенденцію ось-ось перетворитись на відкрите 

протистояння. 6. Зрештою, варіант, який не можна не враховувати: таємна 

змова двох досвідчених політичних партнерів. Їхня можлива мета – розподіл 

між собою влади або сумісне володарювання. Багато хто із сучасників так і 

вважали – надто підозріло поводив себе Аецій у стосунках із гунами після 

подій 449 р. 

Таким чином, гуно-римські стосунки протягом 40-х рр. V ст. поступово 

трансформувались з майже федератських у майже ворожі. Тим не менш, 

Аттіла, з почесними титулами “сенатора” , “патриція” і “magistеr militum”, на 

це десятиліття став чи не головним захисником західної Імперії від 

германських племен, мінімізувавши глобальний “варварський тиск”. 

Барбарікум майже повністю опинився під гунським контролем і 

“протекторатом”. Володіння правителя гунів почали перевищувати 

західноримські. 

З важливих факторів, що сприяли виникненню гуно-римського 

конфлікту та його ескалації, заслуговують на увагу: навмисно зверхнє та 

непоштиве ставлення Аттіли до західноримських легатів і провал перемовин 

449 р. при гунському дворі; категорична заборона Батога Божого своїм 

воїнам найматись до Аеція на будь-яких умовах; надання притулку одному з 

керівників антиримського повстання у Північно-Західній Галлії, 

придушеного Аецієм у 448 р. В останньому випадку Аттіла розраховував ви 

використати цю людину для нагнітання напруги із римським Заходом і, 

можливо, для забезпечення у майбутньому безперешкодного просування 

гунського війська галльськими територіями. На практиці всю європейську 

геополітику в середині V ст. визначали лише дві особи – володар гунів і 

західноримський головнокомандувач. 
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2.3. Зміна у ставленні імператора Валентиніана ІІІ до гунів 

Особистість імператора Флавія Плацида Валентиніана ІІІ (425-455) в 

історичній оцінці є достатньо протирічною й неоднозначною, особливо – у 

вимірі політичних вчинків і уподобань, дипломатії, державної діяльності 

тощо. Сучасники у більшості випадків характеризують його як людину 

слабохарактерну, бездіяльну, підступну, при цьому не вдаючись у подробиці 

приватного життя правителя Західної Римської імперії. Про персону 

Валентиніана ІІІ і його майже двадцятирічне врядування (після скасування 

регентства Галли Плацидії) повідомляють Кассіодор [115, Col.1232-1233], 

Ісидор Севільський [148, р. 27], Сальвіан [185, V, 8.35-36], Проспер Тірон 

[180, Chron. ІІ, 449.11], Гідацій Лемік [142, An. 447, 2; An. 450.4-5] та Євагрій 

Схоластик [134, ІІІ, 43], згадує Павло Диякон [168, ХІІ, 9-10]. 

Джерела загалом зберегли мало прямих свідчень, які дозволяють 

реконструювати  основні події його біографії, оскільки цей західноримський 

монарх завжди залишався в тіні своєї матері й “останнього римлянина” 

Аеція. Валентиніан ІІІ народився 2 липня 419 р. у Равенні. Для батьків – 

першого консула і майбутнього імператора Констанція ІІІ й Елії Галли 

Плацидії, доньки Феодосія І Великого (379-395), він став другою дитиною в 

родині. Тогочасний імператор Заходу Гонорій (395-423) залишався 

бездітним, і за даних обставин мав не дуже приязні стосунки зі своєю 

зведеною сестрою, амбітною Плацидією, хоча 417 р. власноруч організував її 

шлюб з цим талановитим, перспективним полководцем. Означену подію 

описують Прокопій Кесарійський [175, І (ІІІ), 11.9], Павло Орозій [169, VІІ, 

33.10] і Олімпіодор Фіванський. Останній, наприклад, констатує: “Коли 

імператор Гонорій отримав консульство в одинадцятий раз, а Констанцій 

вдруге (417 р.), вони вирішили справу із заміжжям Плацидії. Вона вперто не 

погоджувалась на шлюб і налаштувала проти Констанція усіх своїх слуг. Тим 

не менш, у день вступу свого в консульство імператор Гонорій, її брат, 

силоміць узяв її за руку і вручив Констанцію. Шлюб було відсвятковано 

найрозкішніше” [165, Fr. 16, р. 58]. 
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Не менш амбітним виявився і Констанцій: 8 лютого 421 р. він оголосив 

себе Августом – на рівні з Гонорієм [175, І (ІІІ), 11.11], але 2 вересня того ж 

року раптово помер. Галла Плацидія приклала багато зусиль для примирення 

з братом і захисту інтересів малолітнього сина; при дворі навіть поповзли 

чутки, що сестра зблизилась з імператором до “непристойної відстані” [598, 

с. 78]. І тоді у ситуацію втрутилось її оточення. Олімпіодор зі свого боку 

акцентує: “Прихильність Гонорія до власної сестри після смерті її чоловіка 

Констанція стала такою, що їхня безмірна любов і часті поцілунки у вуста 

викликали у багатьох стидкі підозри. Така сама надалі виникла у них 

ворожнеча одне до одного стараннями Спадуси (правильно – Падусії, 

подруги Галли, дружини головнокомандувача польової армії на ім’я Фелікс – 

Я.Я.) й Елпідії (годувальниці Плацидії – Я.Я.), котрим вона багато надала 

[довіри]. Цим жінкам допомагав і куратор Плацидії Леонтій, отже в Равенні 

почалися часті чвари (важливо додати, що Галлу традиційно і постійно 

оточувало багато варварів через її перший шлюб з Атаульфом (410-415), 

королем вестготів; варвари мимоволі ставали свідками майже усіх подій – 

Я.Я.), які супроводжувалися бійками з обох сторін. Врешті-решт ця 

ворожнеча й ненависть, рівна колишній любові, призвели до того, що 

Плацидія, подужана братом, була вислана разом зі своїми дітьми (листопад 

422 р. – Я.Я.) у Візантій” [165, Fr. 16, р. 59]. Невдовзі, 15 серпня 423 р., від 

водянки помер, однак, і Гонорій, переживши Констанція лише на два роки; 

на Заході почалась боротьба за владу, пов’язана з ім’ям Іоанна-Узурпатора 

(423-425). Його нетривале правління висвітлили Павло Диякон [168, ХІІІ, 6-

7], Ермій Созомен [190, VІІ, 26] й той самий Олімпіодор [165, Fr. 29, р. 74-

75]. 

В умовах розколу військової верхівки Заходу вирішальну роль почав 

відігравати східний двір Феодосія Молодшого. Легатів Іоанна, які прибули з 

пропозицією його визнати, василевс ромеїв відправив у вигнання в 

Причорномор’я [459, с. 399]. Головнокомандувач Боніфацій відмовився 

віддати Північну Африку під владу західного узурпатора. За цих обставин 
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Феодосій ІІ відрядив експедиційний корпус до Равенни, щоб захистити 

династичний принцип й підтримати претензії свого кузена – Валентиніана 

[459, с. 400]. Плацидію з сином відправили у Фессалоніки, де 23 жовтня 424 

р. представник Феодосія, magister officiorum Геліон проголосив Валентиніана 

Цезарем (своїм спадкоємцем з титулом “nobilissimus puer” покійний Гонорій 

його зробив ще 421 р.) [520, с. 116]. 

Далі імператор Сходу наказав військам, очолюваним Ардабурієм, його 

сином Аспаром, і Кандідіаном, вирушати проти узурпатора. Усе завершилося 

доволі швидко. “Аспар, відзначає Олімпіодор, з’явився із кіннотою (до того 

вони з батьком звільнили два міста – Салону й Аквілею; в останню 

перемістився претендент на римський престол – Я.Я.), й після короткої 

боротьби Іоанна захопили у полон через зраду його чиновників і відправили 

в Аквілею до Плацидії та Валентиніана. Тут йому на знак покарання відсікли 

руку, після чого він був обезглавлений, пробувши узурпатором усього 

півтора року” [165, Fr. 29, р. 75]. Наступні події вже нікого не здивували: 

Валентиніан опинився в Римі, де 23 жовтня 425 р. Геліон проголосив його 

Августом і єдиним правителем Заходу, а невдовзі відбулись заручини 

Валентиніана з Ліцинією Євдоксією, донькою Феодосія ІІ [459, с. 400]. Разом 

з тим, поява шестирічного хлопчика на троні не означала припинення 

нестабільності в західній Імперії; нестабільність лише прийняла іншу форму. 

Почалась боротьба між патриціями, сенаторами й особливо полководцями за 

те, хто стане спроможний досягти найбільшого впливу на дитину-імператора. 

Крім матері, що є природним, на середину 30-х рр. V ст. це вдалося здійснити 

тільки Аецію [459, с. 401]. Його порад змушена була слухати і Галла 

Плацидія.  

Яскраву характеристику Плацидії та юному імператорові дає Ед. 

Гіббон, підкреслючи: “Мати Валентиніана старалась утримати в своїх руках 

таку владу, якою вона не була здатна користуватись: вона правила двадцять 

п’ять років ім’ям свого сина, і характер цього недостойного імператора 

поступово виправдав підозру, що Плацидія розслабила його юність, 
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привчаючи його до моральної розбещеності й старанно відволікаючи його 

увагу від усіляких благородних та чесних занять. При загальному занепаді 

войовничого духу її арміями командували два полководці – Аецій і 

Боніфацій, які достойні назви останніх римлян. Їхня достойність могла би 

підтримати імперію, що розвалювалась; їхні чвари виявились пагубною й 

безпосередньою причиною втрати Африки (…). Таланти Аеція та Боніфація 

могли би бути з користю застосовані проти суспільних ворогів, якби 

кожному з них доручали якесь окреме командування, а з минулого досвіду 

Плацидія повинна би була знати, який з них є найбільш достойний її 

милостей і довіри” [262, с. 568]. Внутрішньополітична перемога Аеція 

відбилась і на поведінці Валентиніана ІІІ. Його вчинки почали диктуватись 

волею фаворита, тим більше, що ще з 427 р., згідно з рішенням Феодосія ІІ 

(його підтримала Галла Плацидія і обидва римських сенати), дії кожного 

нового закону надалі мали обмежуватись володіннями того монарха, котрий 

його видав; другий імператор “не свій” закон міг ратифікувати або відхилити 

[262, с. 567]. Отже єдність старої Римської імперії, навіть умовна, як і її 

управління, були остаточно знищені; руйнації також зазнали міжімперський 

військово-політичний союз і прямі родинні зв’язки [529, с. 195]. Цим вдало 

скористався Аецій, не дозволяючи Валентиніану протягом 40-х рр. прийти на 

допомогу візантійцям.  

Джерела V-VІ ст. свідчать: зміна у ставленні імператора Валентиніана 

ІІІ до гунів та їхнього керманича, попри стримування Галли Плацидії, 

відбувалась в міру того, як у нього псувались відносини з головним “другом 

усіх гунів” – Аецієм. Дана ситуація почала набирати обертів після 

категоричної заборони римського головнокомандувача втручатися в гуно-

римський інцидент у Маргусі, тобто від самого 441 р. Маючи доволі 

скритний і мстивий характер, правитель західноримської Імперії почав 

“накопичувати” образи й претензії до впливового царедворця та політика, не 

маючи за собою реальної повноти влади [546, с. 18]. Равенський двір через 

протидію Аеція не допомагав Константинополю і в подальшому, навіть коли 
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жорстокі й спустошливі інвазії Аттіли на економічно розвинуті 

східноримські території та володіння протягом 441-443 рр., 446-447 рр. 

досягли апогею насильства і нищення [546, с. 182]. Валентиніан ІІІ терпів й 

мусив мовчати, тим більше, що у зовнішньополітичних пріоритетах і 

стратегічних рішеннях Аеція (хоча теж вимушено, через “зв’язки” із 

варварами) завжди підтримувала сама Галла Плацидія – владолюбна 

регентша римського Заходу [598, с. 81-83].  

Своє особисте ставлення до Батога Божого й гунської “імперії” 

Валентиніан ІІІ у 40-і рр. V ст., особливо – з 445 р., демонстрував суто 

дипломатичним шляхом. Він, порушуючи (або ігноруючи) міжнародний 

“урядовий” етикет, не проявляв, як імператор і суверен, належної “союзної” 

лояльності могутнім західним гунам. Наприклад, Валентиніан не привітав 

Аттілу, ні коли той у 445 р. одружився із гепідською “принцесою”, сестрою 

короля Аларіха (володарю гунів вона народила сина Гейсма), ні коли у нього 

446 р. народився інший син – Емнедзар (матір’ю була гунська “аристократка” 

зі знатного роду) [564, с. 147]. Так само у 449 р. равенський монарх 

проігнорував черговий шлюб Аттіли, цього разу – з Ескою, донькою Ескама 

(402-454), короля скирів [564, с. 149], при тому, що його поздоровив 

переможений василевс ромеїв Феодосій ІІ. Мовчанням Валентиніан ІІІ 

відбувся і тоді, коли вартувало висловити Батогу Божому співчуття: у жовтні 

того ж 449 р. померла його найулюбленіша дружина Керка, а через місяць, у 

листопаді під час пологів – і Еска, народивши сина Ернака [564, с. 150]. 

У той самий період, як описують джерела, залишаючись формальним 

союзником Равенни, Аттіла протягом 40-х рр. реалізує тривалу 

антивізантійську експансію: 441-443 рр. – відбулись походи у Мезію та 

Паннонію, взяття Вімінація, Ратіари, Сингідуна, Сирмія й Сердики, прорив у 

Фракію, поява під стінами Константинополя, знищення Наїсса; 446-447 рр. – 

нові походи у Фракію, Іллірію, Македонію та Фессалію, одна з гунських 

армій під командуванням Онегеза захопила Фермопіли; гуни безперешкодно 

просунулися далі на Схід, рівниною між Данувієм і Балканським хребтом до 
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Маркіанополя, спучтошили це місто й повернулина південь, де безжально 

пограбували Філіппополь і Аркадіополь; в битві на річці Утамі вони вщент 

розбили візантійське військо, після чого вдруге з’явилися під стінами 

ромейської столиці; невдовзі, перекинувши війська на півострів Херсонес 

Фракійський, Аттіла розбив друге й останнє візантійське ополчення [614, с. 

73-76]. В грудні 447 р. з ромеями настає  перемир’я, згідно з яким 

непримиренний до того Феодосій ІІ погоджується на принизливу виплату 

контрибуції й щорічної данини володарю гунів [614, с. 77]. 

Важко до кінця пояснити, чому Західна Римська імперія жодного разу 

навіть не намагалась здійснити реальну спробу надати ромеям якоїсь 

допомоги. Цього не відображають і джерела. Без сумнівів можна 

констатувати лише одне: імператор Валентиніан ІІІ боявся і ненавидів Аеція, 

якого відкрито підтримував гунський племінний союз на чолі з Батогом 

Божим. Впливовий західноримський державний діяч цим вдало 

користувався, контролюючи всі дії боягузливого монарха і його розсудливої 

матері [531, с.6]. Невдалі гуно-римські перемовини, які проходили під кінець 

того десятиліття, на практиці продемонстрували, що “гунський чинник” 

Равенні не можна було недооцінювати, або нехтувати ним. І в мілітарному, і 

в геополітичному контексті він виявився вкрай небезпечним, оскільки лише 

імперське домінування могло задовольнити  державотворчі амбіції його 

творця – гунського Верховного вождя. Зухвалість Валентиніана ІІІ відіграла 

не останню роль у прийнятті Аттілою остаточного рішення почати війну із 

Заходом [572, с. 63]. Гунські володіння між Данувієм і Дравою стали для неї 

плацдармом. 

Таким чином, поведінка та дії значною мірою підконтрольного Аецію 

правителя західноримської Імперії мають характер пасивної і одночасно 

прихованої провокації. Її постійна нівеляція з боку всевладного 

головнокомандувача у підсумку виявилась малоефективною. Дружні 

стосунки Аеція з Аттілою теж не допомогли: політичне напруження і 

дипломатична ескалація, які майже непомітно “стартували” восени 449 р., 
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скоріш за все влаштовували або тішили не лише гунського керманича. 

Прямого зіткнення, можливо, очікував і Валентиніан ІІІ, мріючи, нарешті, 

зіштовхнути у двобої обридлого честолюбного фаворита й небезпечного 

гордовитого варвара. 

2.4. Політика правителя гунів щодо римського Заходу на 450 р. 

450 рік і для Аттіли, і для гунської “імперії” виявився вирішальним та 

доленосним. В цей рік Батіг Божий прийняв низку кардинальних рішень, 

спрямованих на реалізацію ним геополітичної доктрини, розробленої ще 

наприкінці 30-х рр.: приєднати дві римські Імперії до своєї і створити на 

європейському континенті єдину надпотужну державу від Іберії до Уралу, на 

цивілізаційному рівні інкорпорувавши й поглинувши весь греко-римський 

світ. Два перших кроки вже було зроблено: під контролем опинився 

Барбарікум і капітулювала Візантія. Настала черга Західної Римської імперії. 

Проте історичні реалії й вектори зовнішньополітичних орієнтирів Сходу і 

Заходу у 450 р. для Аттіли, як виявилось у подальшому, не стали до кінця 

прогнозованими та сприятливими. Вагання і остаточний інвазійний вибір 

гунського керманича стали межовим етапом, який, зрештою, трансформував і 

спрямував пріоритети варварського та греко-римського світів в русло 

етноцивілізаційного синтезу. Перший період Великого переселення народів 

добігав кінця; його вирішальну фазу передвизначив саме Аттіла. 

Прийняттю остаточного рішення передував цілий ряд “супутніх” 

факторів, тенденцій, подій. Зокрема, першу спонукуючу роль відіграла 

відмова Валентиніана ІІІ у жовтні 449 р. виплачувати з наступного року 

гунському керманичу значною мірою символічної, однак почесної 

(“статусної”) платні за титул “magister militum” [562, с. 217]. Другу джерела 

пов’язують з “вандальським питанням”. Йордан з цього приводу пише 

наступне: “Зрозумівши, що помисли Аттіли звернені на розорення світу, 

Гізерих (Гейзеріх – Я.Я.), король вандалів [і володар Африки] (…) усілякими 

дарами штовхає його на війну з везеготами” [147, Get. 184]. У Гейзеріха 

дійсно були складні взаємини із вестготами – головними (поряд з франками) 
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союзниками й федератами західноримської Імперії на теренах Галлії. Справа 

в тому, що син Гейзеріха – Гунеріх, одружився на вестготській принцесі, 

доньці Теодоріха І, яка пізніше була запідозрена у спробі отруїти чоловіка. 

Той відрізав їй ніс та вуха і відіслав скалічену жінку назад до батька [147, 

Get. 184]. Звичайно, після такого ганебного випадку відносини між двома 

королівськими дворами, як підкреслює Ф. Кловер, ускладнилися [535, с.115]. 

“Позбавлена природної краси, зазначає Йордан, нещасна являла собою 

жахливе видовище, і подібна жорстокість, яка могла розчулити навіть 

сторонніх, тим сильніше волала до батька про помсту” [147, Get. 184]. Саме 

помсти й злякався “підкорювач Карфагену” Гейзеріх, звертаючись на 

початку 450 р. до Аттіли по допомогу і одночасно добре розуміючи: якщо 

володар гунів нападе на аквітанських вестготів, ворогів вандалів, це 

неодмінно спровокує війну з Равенським двором. До того ж, розлючений 

Теодоріх І вже пообіцяв Аецію допомагати Риму у боротьбі з усіма 

варварами не-готами [168, ХІІІ, 13]. 

Витоки третьої причини беруть початок у франкському середовищі. 

Пріск Панійський вважає, що “приводом до війни Аттіли з [ріпуарськими] 

франками (безпосередніми сусідами гунів – Я.Я.) була смерть їхнього 

правителя [Хлодіана] і суперечка між синами за панування: старший [Вааст] 

наважився триматися союзу з Аттілою, а молодший [Рамахір] з Аецієм (…) 

Ми бачили цього останнього, коли він прибув до Рима з пропозиціями: на 

обличчі ще не пробивався пушок; русе волосся настільки було довге, що 

огортало плечі. Аецій всиновив його і, пишно обдарувавши, тоді ж відправив 

до імператора для укладення між ними дружби та союзу. Саме через цю 

причину Аттіла готувався до походу (…)” [173, Fr. 10, р. 99]. На виділену 

причину як реальну передумову посилаються, наприклад, О. Івік та В. 

Ключніков, висловлюючи думку, що розкол “у середовищі франків, які були 

близькими сусідами Аттіли, і готовність одного з їхніх вождів порушити 

федератські стосунки з Римом заради союзу з гунами, дійсно могли стати 

вагомою підставою для початку війни” [307, с. 189]. Рамахір зміг за 
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допомогою римлян дещо потіснити брата, але Вааст міцно утримував 

територію, яка прилягала до Рейну; це дозволяло безперешкодно 

переправлятися через ріку. Отже, геополітика вимагала від Батога Божого 

рішучих дій: назрівало відкрите протистояння Аеція й Аттіли. 

Четверта причина лежить в сфері гуно-римської дипломатії. З весни 

450 р. дипломатична тональність у взаєминах між Аттілою і Валентиніаном 

ІІІ різко змінилась [560, с. 348-349]. Намітились чіткі тенденції до 

конфронтації. Аецій, як багаторічний гарант гуно-римської “дружби”, не 

спромігся цьому перешкодити: на заваді стояла стійка недовіра до нього 

імператора Заходу, яка вже стала неприхованою, тим більше, що хвора Галла 

Плацидія практично теж втратила свій вплив на лицемірного сина [598, с. 

301-302]. З іншого боку, римський головнокомандувач сам відмовив Батогу 

Божому у передачі частини паннонійських територій, що належали 

Равенському двору, про які той наполегливо просив [571, с. 1131-1132]. 

Звісно, не можна не брати до уваги “романтичну” складову: її не ігнорує 

жоден з пізньоантичних і ранньосередньовічних авторів. Невдалі “заручини” 

440 р. із Гонорією, старшою сестрою імператора, у 450 р. “поновлені” самим 

Аттілою з витікаючими відповідними вимогами та “претензіями”, виглядали 

для Равенського двору достатньо сміхотворно. Крім того, вони збіглися з 

відмовою новообраного (після смерті 28 липня 450 р. Феодосія ІІ, котрий 

впав з коня і розбив голову) василевса ромеїв, іллірійця Маркіана Флавія 

(450-457), одруженого на сестрі покійного Августі Пульхерії (шлюбна 

церемонія відбулась через два місяці після смерті Феодосія), виплачувати, 

згідно з договором 449 р. про перемир’я, щорічну данину у розмірі 21 тис 

фунтів золотом [433, с. 67]. “Гаранта” виплат, ненависного євнуха Хрисафія, 

ще до того вбила розлючена юрба жителів столиці [168, ХІІІ, 16]. 

Під 450 роком Пріск повідомляє: “Коли Аттіла дізнався, що після 

смерті Феодосія престол Східної Римської імперії посів Маркіан, і коли його 

повідомили про те, як обійшлися з Гонорією, відрядив він послів до 

імператора західних римлян з вимогою, щоб їй не було ніякого утиску, 
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оскільки вона заручена з ним і що він помститься за неї, якщо вона не 

отримає [імператорського] престолу. Східним римлянам він писав, щоб 

надіслали йому належну данину. Західні римляни відповіли, що Гонорія не 

може бути видана за нього, оскільки одружена (насправді була заручена – 

Я.Я.) з іншим чоловіком (чиновником Флавієм Бассом Геркуланом – Я.Я.), 

престол же їй не може дістатись, оскільки верховна влада у римлян належить 

чоловічій, а не жіночій статі. Східний імператор оголосив, що він не 

зобов’язаний платити призначеної Феодосієм данини, і якщо Аттіла буде 

залишатися у спокої, то він вишле йому дари, але якщо буде погрожувати 

війною, то виведе силу, яка не поступиться його силі. Після таких відповідей 

Аттіла був у нерішучості й розмірковував, на яку з двох держав напасти. 

Нарешті він вирішив розв’язати війною клубок суперечностей на Заході, де 

повинен був битися не лише з італійцями, а й з готами та франками: з 

італійцями, щоб отримати [за дружину] Гонорію разом з її посагом, а з 

готами – на догоду Гейзеріху (...) [Аттіла] в Італію знову відрядив деяких 

мужів зі свого оточення, [далі] вимагаючи видати [йому] Гонорію. Він 

стверджував, що вона заручена з ним, і на доказ цього показував обручку, 

прислану йому Гонорією, яку й відправив з легатами як доказ; стверджував, 

що Валентиніан повинен віддати йому півімперії, оскільки й Гонорія 

успадкувала від батька владу, що була відібрана у неї ненажерливістю її 

брата. А через те, що західні римляни трималися попередніх думок, не 

приймали жодної з його пропозицій, то він ще рішучіше готувався до війни і 

зібрав велику кількість воїнів” [173, Fr. 25, р. 102]. Ослаблену Візантію й 

зухвалого Маркіана Батіг Божий вирішив покарати після підкорення Заходу. 

Шостою причиною послугувала смерть 27 листопада Галли Плацидії. 

“Галльська хроніка 452 року” розповідає, що Аттіла, можливо, напав би на 

західноримську Імперію і раніше, але повага й певні зобов’язання (або 

обіцянки), які він мав перед матір’ю Валентиніана ІІІ, не дозволяли йому 

почати війну [118, ХІІ, 52]. Разом з тим, не можна ігнорувати ще одну 

супутню подію: смерть Феодосія ІІ викликала у Валентиніана, як 



 88 

двоюрідного брата, бажання прибути до Константинополя й висунути 

претензії на владу над усім греко-римським світом як єдиного правителя (син 

Феодосія Аркадій ІІ помер раніше за батька, ще 439 р., не залишивши 

нащадків), але його майже силоміць утримав Аецій і це спровокувало 

перший серйозний конфлікт між ними; даною сприятливою ситуацією 

вирішив скористатися правитель гунів. 

Сьома причина має цивілізаційний характер: на межі 40-х – 50-х рр. V 

ст. номада західних гунів внаслідок реформ, реалізованих Аттілою, значною 

мірою перетворилась на напівосілий соціум. За визначенням Ж. Дельоза, 

кочовики трансформувались у мігрантів, їхній “гладкий простір” став 

“розмежованим” [280, с. 186], а це у свою чергу є симптоматичною ознакою 

активізації державотворчих процесів. Отже, гунський керманич не мав 

більше права зволікати: завершення створення “номадичної імперії” 

вимагало завоювання Заходу. Разом з тим, і джерела одностайно це фіксують, 

спонукальну роль для Батога Божого відіграло його намагання реалізувати 

давнє пророцтво – хто знайде “Марсів меч”, підкорить весь світ [196, An. 450, 

3.4]. Крім головних, джерела дозволяють виділити й супутні фактори. 

Прикладом слугує візит (ще 449 р.) Євдоксія, глави галльських багаудів: під 

час зустрічі він натякнув володарю гунів про спокусливу слабкість римського 

панування на галльських землях [115, Col. 1235]. На 450 р. активізувались 

також пророцтва. За повідомленнями Гуго з Флавіньї, блаженний 

Пульхроній, єпископ міста Верден, ще до того, як гуни перейшли Рейн, 

стверджував, що більша частина Галлії буде “повалена через гріхи населення, 

яке тут живе”, гріхи кояться “від ситості черева, безтурботливості та 

неробства” і що Аттіла виступить як “караючий меч небесного гніву” [16, An. 

450, 5]. Майже такі самі передбачення висловив Григорій Турський, який 

посилався на повідомлення єпископа Аравація з міста Тонгр. Спочатку 

владика боявся вторгнення гунів і “молив милосердного Господа про те, щоб 

Він не допускав у Галлію це невіруюче й не достойне Бога плем’я” [139, ІІ, 

5]. Проте невдовзі він отримав наступне повідомлення зверху: “Господь 
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твердо вирішив, що гуни повинні прийти у Галлію і, подібно великій бурі, 

спустошити її” [139, ІІ, 5]. 

Переддень гунської інвазії на Захід Павло Диякон з відстані VІІІ ст. 

описує так: “Отже, володіючи підтримкою найхоробріших племен, яких він 

підкорив собі, Аттіла перейнявся наміром подолати Західну імперію. 

Оскільки його владі були підпорядковані: знаменитий король гепідів 

Андарік; Валамир, правитель готів, більш знатний, ніж той король, якому він 

служив, а також такі найхоробріші племена, як маркомани, свеви, квади, 

герули, турцилінги, руги, з їхніми власними королями і, крім них, інші 

варварські народи, що жили у північних краях”[168, ХІV, 2]. Якщо вірити 

Йордану, перед початком вторгнення Аттіла зробив спробу  внести розлад 

між вестготами й римлянами. Він відрядив послів до Валентиніана ІІІ, 

запевняючи, що “нічим не порушує дружби своєї з Імперією”, і що метою 

його виступу буде війна з вестготами. “Так само він направив листа й до 

короля вестготів Теодорида, намовляючи його відійти від союзу з римлянами 

та згадати боротьбу, котра невдовзі перед тим велася проти нього. Під 

крайньою дикістю таїлась людина хитромудра, яка, раніше ніж розпочати 

війну, боролась майстерним прикиданням” [147, Get. 185]. 

Однак і Валентиніан ІІІ, за порадою Аеція відрядив до Теодорида 

легатів з дорученням запропонувати йому союз й одночасно дати 

найнелицеприємнішу характеристику Аттілі. У своєму зверненні імператор 

зауважував: “Розсудливо буде з вашого боку, найхоробріші з племен, 

[погодитись] об’єднати наші зусилля проти тирана, який зазіхає на весь світ. 

Він прагне урабівлення Всесвіту, він не шукає причин для війни, але – що би 

[він] не здійснив, це і вважає законним. Марнославство своє він міряє 

[власним] ліктем, гордовитість насичує свавіллям. Він зневажає право та 

Божеський закон і виставляє себе ворогом  самої природи. По правді 

заслуговує на ненависть з боку суспільства той, хто всенародно оголошує 

себе загальним недругом. Згадайте, прошу, про те, що, звісно, і так забути 

неможливо: гуни навалюються не у відкритій війні, де нещасна випадковість 
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є явищем спільним, а – і це страшніше! – вони підбираються підступними 

засідками. Якщо я вже мовчу про себе, то ви невже спроможні, невідомщені, 

терпіти подібну пиху? Ви, могутні озброєнням, поміркуйте про страждання 

свої, об’єднайте всі війська свої! Надайте допомогу і Імперії, частиною якої 

ви є. А наскільки бажаний, наскільки цінний для нас цей союз, запитайте про 

те думку ворога!” [147, Get. 185]. Теодорит погодився з доводами 

західноримського імператора; але поки вони обмінювались посольствами, 

Аттіла їх випередив. 

У підсумку можна виокремити наступні дипломатичні тенденції 450 р., 

пов’язані із зовнішньополітичними кроками та заходами Батога Божого, 

орієнтованими на Західну Римську імперію. Попри зухвалу поведінку й 

відмову візантійського імператора Маркіана платити данину, Аттіла 

принципово проігнорував цей прикрий інцидент і залишив його без уваги. 

Натомість гунський керманич почав провокувати Равенський двір і “згадав” 

про “заручини” із сестрою Валентиніана ІІІ Гонорією. Негативний результат 

у перемовинах, схоже, його влаштовував. Наступна дипломатична зустріч 

відбулась із Гейзеріхом, де поряд з іншими питаннями, обговорювалась 

можливість війни на Заході. Втручання Батога Божого у “франкське питання” 

теж було спрямоване проти Рима. Стосунки Аттіли з Аецієм у 450 р. почали 

набувати вже не зовсім дружнього характеру: останній відмовився віддати 

гунам римську частину провінції Паннонія ІІ. Листування правителя гунів із 

західноримським імператором перетворилось на взаємне висловлювання 

докорів та прихованих погроз. Останній дипломатичний хід Аттіли того року 

– спроба перешкодити зближенню Валентиніана з готським королем 

Теодоридом. І хоча це йому не вдалося, він виграв час для організації 

вторгнення. В цілому політика Аттіли, спрямована проти римського Заходу у 

450 р., виявилась вдалою. 
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РОЗДІЛ 3. ВІЙСЬКО АТТІЛИ ТА ЗАХІДНОРИМСЬКА АРМІЯ: 

ПОРІВНЯННЯ СИЛ ВОЮЮЧИХ СТОРІН 

3.1. Організація, озброєння й етнічний склад гунського війська 

Структурно-організаційні  складові гунського війська на середину V ст. 

за багатьма ознаками були типовими для тогочасних (друга половина ІV – 

перша половина V ст.) номадичних держав та імперій Євразійського 

континенту. Зокрема, на думку В. Ніконорова, “усі основні компоненти 

воєнної практики європейських гунів, особливо в період їхнього перебування 

у Південно-Східній Європі, були практично ідентичні хуннським” [388, с. 

228]. Розвиток військової організації гунів тривав протягом усієї історії 

їхнього перебування у Європі. На початковому етапі гунських завоювань в 

ролі воєначальників виступали “старійшини” (або “впливові”), яких, за 

свідченням Амміана Марцелліна,  вибирали з представників родової 

аристократії [103, ХХХІ, 2.1]. При необхідності, наприклад, для ведення 

бойових дій проти серйозного супротивника, окремі гунські племена 

об’єднувались у союзи, а з числа їхніх “старійшин” призначався 

“головнокомандувач” союзними силами [388, с. 232]. Такий гунський 

“воєнний вождь” у пізньоантичних авторів фігурує під назвою “філарх” 

(Іоанн Антіохійський [143, Fr. 4, р. 199.4]; Євнапій Сардійський [126, Fr. 41, 

р. 236.28]). 

Титул “головнокомандувача” мали і Роас (Феодорит Кирський [91, V, 

37.4]), і його брат Октар (Сократ Схоластик [189, ІV, 34]; Кассіодор [115, Col. 

1247]), і Бледа з Аттілою (Пріск Панійський [173, Fr. 3, р. 73]; Євагрій 

Схоластик [134, VІ, 21]). Разом з тим, характер влади військових лідерів 

західних гунів поступово змінювався, пройшовши еволюцію від родового 

старійшини, який вибирався з числа інших в якості полководця лише на час 

набігів і бойових дій, через вождя окремого племені й надалі Верховного (у 

більшості випадків номінального) вождя конфедерації племен, до монарха з 

необмеженою владою, класичним втіленням котрого був Аттіла [388, с. 235]. 

Саме він став, за визначенням С. Плєтньової, “главою крупного об’єднання 
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державного типу”, до того ж межі володінь й могутність останнього 

“дозволяють називати його імператором” [402, с. 45]. 

Наступне за верховним головнокомандувачем місце у військово-

політичній ієрархії гунів займали “ловаби” (досл. “обрані”). Цей термін 

неодноразово вживає Пріск [173, Fr. 5, р. 75; Fr. 8, р. 88; Fr. 30, р. 105] 

відносно різних осіб з оточення Аттіли – Онегеза (друга за значенням людина 

в державі після Батога Божого), його брата Скотти  (як і Онегез, виконував 

найвідповідальніші доручення гунського керманича), Едекона (улюблений 

полководець Верховного вождя), Берика (радник володаря по “етнічних” 

питаннях; зі знатного гунського роду), римлянина Ореста з Паннонії 

(воєначальник, слуга й особистий секретар Аттіли). В сучасному розумінні 

“ловаби” у гунській “імперії” складали військову аристократію або 

“військову еліту” [388, с. 237]. Вони виконували важливі мілітарні й 

дипломатичні функції, були “найближчими сподвижниками” правителя і 

членами особливого “дорадчого комітету” при ньому [173, Fr. 8, 90]. У 

Йордана вони згадуються як “ministrі regii” (досл. “царські соратники”) [147, 

Rom. 129]. 

Певні, але, на жаль, не конкретизовані дані щодо гунської військової 

організації містяться в описі Созомена. Згідно з його повідомленням, військо 

гунів складалося з “родичів”, “командирів” (“лохагамів”), а також “їхніх 

підлеглих” [190, VІІ, 26]. В. Ніконоров вважає, що під першим терміном 

можна розуміти родичів головнокомандувача, які стояли на чолі ополчень; 

другим терміном – “лохагами”, церковний історик вірогідно позначив 

керівників окремих загонів чи підрозділів у складі цих ополчень; під 

“підлеглими” автор, без сумніву, вбачав основну масу гунських воїнів 

незнатного походження і германських союзників [388, с. 238-239]. 

Найзнатніші та найвпливовіші гуни, “співтрапезники” Аттіли (командири з 

привілейованим статусом), мали власні військові дружини. Особисту 

дружину тримав і Батіг Божий. Про “гвардію” Верховного вождя, його 
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відбірну “стражу”, озброєних “слуг почту” (т.зв. супроводжуючих) і 

зброєносця, розповідає Іоанн Малала [151, Chron. ХІІ, р. 309]. 

В організаційній основі гунського війська, за характеристикою М. 

Крадіна, лежала усталена хуннська “десятинна система”: військо поділялось 

на загони, сформовані по десятках, сотнях, тисячах і десятках тисяч воїнів 

[345, с. 58-59]. Така система значно поліпшувала тактичну структуру, 

мобільність, маневреність і військову дисципліну. Думку М. Крадіна на 

сьогоднішній день підтримують Ю. Худяков [463, с. 49-50], Є. Кичанов [354, 

с. 28], Д. Ніколь [596, с. 14], Х. Кім [568, с. 77-78]. Організаційно-структурну 

специфіку гунського війська першої половини V ст. ще на початку минулого 

століття аналізував І. Шаровольський [470, с.9-10]; однак його висновки 

значною мірою були позначені гіпотетичними припущеннями. Необхідно 

також додати: в епоху правління Аттіли у його реформованому війську, як 

фіксують джерела, налічувалась т.зв. середня командна ланка, до складу якої 

входили “малі вожді” (керували невеликими загонами до 300-500 воїнів) та 

“великі вожді” (командували загонами у 2-5 тис воїнів або племінним 

ополченням) [151, Chron. ХІІ, р. 310]. Крім того, кожний гун був за 

визначенням воїном, незалежно від того, чи займався він ремеслом, гірським 

промислом або сільським господарством. Осілий гун завжди тримав зброю 

напоготові, а кочовик взагалі з нею не розлучався. За першим сигналом 

тривоги, як повідомляє Марцеллін Коміт, гуни кидали все, а “жінок, дітей і 

літніх людей везли за собою в кибитках (…); по можливості вони намагались 

залишати їх під захистом укріплень і таборів” [160, An. 452, 3.2]. 

З точки зору наявності родів військ, кістяк війська західних гунів на 

середину V ст. складала кіннота – легка й середня; важкої вони не мали. Гуни 

були чудовими наїзниками, тренованими, як підкреслює той самий Амміан 

Марцеллін, з раннього дитинства, й цим схожими з аланами [103, ХХХІ, 

2.21]. У виділеному контексті доречно згадати, що коли Флавій Вегецій 

Ренат, автор відомої військово-теоретичної праці “Стислий виклад військової 

справи” (“Epitoma rei militaris”), відзначив високе мистецтво римського 
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імператора Валентиніана ІІІ як кавалериста, він порівняв майстерність 

монарха вправлятися із конем з навичками, притаманними гунам й аланам 

[195, ІІІ, 26]. Для проведення сумісних мілітарних акцій (переважно – 

інвазій), досить часто до гунської кавалерії приєднувались загони інших 

варварських етносів, союзних або підвладних західним гунам, – у першу 

чергу сармато-аланських племен (Амміан Марцеллін [103, ХХХІ, 3.1, 3], 

Феліцій Еннодій [158, Carm. ІІ, 18.4], Авзоній Децим [110, Epist. V, 1.31; 111, 

Epig. 26.8], Пакат Дрепаній [167, Paneg. Theod. 11.4]). 

Піхота, як необхідний мілітарний компонент античного військового 

мистецтва, не відігравала ключової ролі в гунській стратегії й тактиці 

досліджуваного періоду. Джерела акцентують, що самі гуни не могли бути 

хорошими “піхотинцями”, оскільки погано пересувались по землі на своїх 

ногах (Амміан Марцеллін [103, ХХХІ, 3.6], Зосима [206, ІV, 20.4], Єроним 

Стридонський [129, Epist. 60, 17], “Суда” [191, Acrob. 54], Маврикій [159, ХІ, 

2.19]). Зрозуміло, що це перебільшення. Гуни не мали фізичних вад, однак 

дійсно залишались дуже посередніми пішими воїнами. Доречно також 

зазначити: в мілітарних традиціях номадів піший бій взагалі не розглядався 

як звитяга. Разом з тим, піші підрозділи, безумовно, були завжди необхідні 

західним гунам для ведення облогових операцій, дій на території, 

важкодоступної для кавалерії – в лісових масивах, гірських та горбистих 

місцинах [388, с. 247]. Піхотні підрозділи, за даними Зосими, Аттіла наймав у 

остготів, гепідів, скирів та карподаків [206, ІV, 23.6]. Цю інформацію 

підтверджує і Ермій Созомен [190, VІІІ, 25]. 

В гунському війську за врядування Батога Божого існувала й добре 

організована інженерно-технічна “служба”. До її складу входив спеціальний 

підрозділ, який обслуговував при облогах міст і ворожих укріплень метальні 

машини. Персонал у цю “службу”, крім лучників, набирався з полонених та 

дезертирів, і в жодному разі не з числа самих гунів, як підкреслює Пріск [173, 

Fr. 25, p. 104]. Завданням іншої інженерної частини було наведення мостів 

через водні перепони й заболочені місцевості, для чого у своєму арсеналі 
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вона мала відповідне спорядження – плоти-понтони, що перевозились, 

акцентує Павло Диякон, на спеціальних возах – “vehicula” [168, ХІІІ, 16]. У 

плануванні й проведенні кампаній їй відводилась суттєва роль. Наприклад, у 

442 р., приступаючи до облоги Наїсси на Данувії, гуни в першу чергу навели 

через ріку міст; завдяки йому вони змогли підтягнути облогові машини 

прямо під міські стіни [173, Fr. 25, p. 104]. Для подолання водних перешкод 

поряд з понтонами використовувались т.зв. човни-однодеревки [173, Fr. 25, p. 

104], обслуговування котрих здійснювалось спеціальними перевізниками. 

Вже згадуваний вище Вегецій Ренат у своєму трактаті рекомендує військам 

мати в обозі широкі та легкі човни-однодеревки, а також окремо заготовлені 

дошки, залізні цвяхи й канати. При переправі через ріку ці човни зв’язуються 

між собою і по них прокладається настил з дощок: так швидко будується міст 

[195, ІІІ, 7]. Потрібно зауважити, що військово-інженерна служба Аттіли за 

багатьма ознаками була організована на початку 40-х рр. за римським 

взірцем та активної участі самих римлян [523, с. 61]. 

Характеризуючи гунську ручну наступальну зброю, необхідно 

констатувати: їхньою головною зброєю був складнозіставний (рекурсивний 

або “композитний”) лук. Його основа (т.зв. кибить) у вигляді двох дуг-плечів 

з прямою рукояттю-перехопом по середині була зіставлена з декількох 

шматків дерева (іноді різних порід). Для надання всій конструкції більшої 

гнучкості, до кибиті приклеювались сухожилля, а її кінцівки та рукоять 

підсилювались кістяними й роговими накладками [388, с. 278]. За 

висновками таких дослідників-археологів, як А. Хазанов [253, с. 33-40], Ю. 

Худяков [464, с. 110-114], І. Засецька [299, с. 35-36], Й. Вернер [628, с. 46-50], 

І. Бона [521, с. 167-170], цей вид стрілецької зброї, який отримав у науці 

умовну назву “гунський лук” (“гуно-парфянський” або “кумдар’їнський”), 

сформувався в останні віки до н.е. у кочовиків східної частини Центральної 

Азії і у подальшому поступово поширився до теренів Західної Європи; у 

цьому процесі гуни зіграли чи не головну роль. Великі (середня довжина 

“гунських” луків сягала 120-150 см) й потужні рефлексуючі луки “гунського” 
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типу, як і конструктивно близькі до них “сасанідські” [587, с. 228-232], 

завдяки своїй далекобійності та високій пробивній здатності (максимальна 

далекобійність складнозіставних луків сягала 165-230 м, а ефективна – 50-

150 м [388, с. 279]) сприяли становленню тактики дистанційного бою. 

Означену тактику широко використовували в середині V ст. саме західні 

гуни. Вчені-археологи, зокрема Дж. Лаїнг [576, с. 130] та Р. Ледлоу [575, с. 

98], довели, що луки гунів могли пробивати обладунки з відстані у 100 м. 

Йордан наголошує на майже сакральному ставленні гунів до лука. Він 

пише, що “цей народ надає дуже великого значення цій зброї” [147, Rom. 

115]. Сидоній Аполлінарій говорить про “ретельно оброблені” луки та стріли 

гунів як про предмети їхньої особливої “пристрасті” [187, Carm. II, 239]. 

Джерела також свідчать про неперевершену майстерність гунів, гунських 

вождів у стрільбі з лука (Олімпіодор [165, Fr. 18, р. 61], Зосима [206, ІV, 

25.2], Ландольф Сагацій [155, ХІІ, 87], Григорій Турський [139, ІІ, 7], 

Прокопій Кесарійський [174, ІІ (ІІ), 3.47; 176, І (V), 27.2; ІІ (VІ), 1.9]). Кістяні 

деталі луків, стріли та сагайдаки, знайдені в гунських похованнях, 

класифіковані й описані І. Засецькою [299, с. 36-38], Й. Вернером [628, с. 49-

50], І. Боною [525, с.222-225], О. Дмітрієвим [289, с. 215-217]. Крім того, 

гунологи й археологи фіксують поширення в тогочасному середовищі вищої 

гунської знаті надзвичайно престижних за своєю соціальною вагою моделей 

цієї зброї – т.зв. золотих луків. Золоті накладки від них були знайдені 

протягом другої половини ХХ ст. в гунських елітних воїнських похованнях у 

Якушовицях, Печ-Усьозі й Батасеці. Аналіз цих знахідок подають Дж. 

Харматта [554, с. 111-118], Г. Ласло [578, с. 39-43], І. Ковриг [331, с. 7-10]. 

Зброєю ближнього бою гунам слугували мечі. Їх у своїх опусах 

згадують Амміан Марцеллін [103, ХХХІ, 3.8], Сидоній [187, Carm. II, 239], 

Меробад [162, Paneg. II, 83], Григорій Турський [139, II, 7], Пріск Панійський 

[173, Fr. 30, p. 105], Йордан [147, Rom. 115-116]. Проте згадки ці стислі й 

фрагментарні. Як доповнення до тих небагатьох описів, що зберігає 

пізньоантична писемна традиція відносно гунських мечів, В. Ніконоров 
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наводить дані з “Вальтарію” – латинського перекладу Х ст. втраченої 

давньогерманської героїчної пісні, пов’язаної з епічним циклом про 

Нібелунгів. У цьому творі, який приписується ченцю на ім’я Еккехарт з Сент-

Галленського монастиря, розповідається історія трьох заручників при дворі 

гунського царя Етцеля (історичного Аттіли): вестготського принца Вальтера 

Аквітанського, бургундської принцеси Хільдегунд і знатного франкського 

юнака Хагена [388, с. 285]. Джерело констатує, що, готуючись до втечі зі 

ставки гунів, Вальтер підперезався “за звичаєм паннонійців” двома мечами – 

довгим дволезовим (“ensis”) з лівого боку й коротким однолезовим 

(“semispata”) – з правого. Далі, у бою з франкськими воїнами, Вальтер бився 

спочатку довгим мечем, а коли той зламався, і коротким. 

Думки, що гуни Аттіли мали на озброєнні два мечі – “енсіс” та 

“семіспату”, додержується угорський археолог Х. Нікель [594, с. 131-135], 

ґрунтуючись на відповідному археологічному матеріалі. На підтвердження 

висновків Х. Нікеля, І. Засецька [299, с. 23-34] й І. Бона [521, с. 176-178] 

відзначають: згідно з археологічними даними, на озброєнні західних гунів у 

першій половині V ст. були як мечі з довгими (до 90 см) прямими 

дволезовими клинками, так і прямі однолезові палаші (або тесаки; 

франкською – “scramasaxes”) з дещо короткими клинками (50-60 см). За 

твердженням Й. Вернера, скрамасакси, знайдені археологами у значно 

меншій кількості, з’явились на території Центрально-Східної Європи разом з 

гунами [628, с. 39-43]. У цьому контексті й звертають на себе увагу факти 

їхнього сумісного виявлення в деяких похованнях германської знаті у 

Західній Європі [388, с. 287]. Зрештою, як і лук, меч вважався у гунів 

сакральним об’єктом: вони вшановували його як бога війни. Про це 

повідомляють і Пріск [173, Fr. 30, p. 105], і Йордан [147, Rom. 116]. У 

Меробада збереглася також згадка про гунський важкий, прикрашений 

золотом черес [162, Paneg. II, 79], до якого, вірогідно, підвішувався не менш 

пишно прикрашений меч. Важливо підкреслити, що жодне писемне джерело 
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V-VІІІ ст. не називає в комплексі озброєння західних гунів ні дротики, ні 

будь-які інші різновиди списа [299, с. 35]. 

Подібно до інших кочових народів Євразії, гуни використовували у 

бойових діях аркан (ласо). За словами Амміана Марцелліна, “гуни 

обплутують ворогів кинутими з розмаху арканами, щоб, обв’язавши частини 

тіла тих, хто чинить опір, позбавити їх можливості всидіти верхи або піти 

пішки” [103, ХХХІ, 3.8]. Інший пізньоантичний автор – Ермій Созомен, 

вказує, що гуни, приготувавши ласо, кидали його піднятою правою рукою, 

спираючись при цьому на свій щит, з наміром відтягти жертву, яка потрапила 

у зашморг, до себе й своїх одноплемінників [190, VІІІ, 25]. Оцінюючи 

значення даного виду зброї для гунського комплексу бойових засобів, М. 

Артамонов писав, що поряд з луком, “найважливішим предметом озброєння 

гунів був аркан, який вони спритно кидали на противника; стягнувши з коня, 

вони волочили його за собою, щоби потім, залежно від обставин, взяти у 

полон або прикінчити” [214, с. 68]. Доречно додати: необхідною складовою 

техніки володіння ласо було вміння захопити ворога зненацька, не 

дозволяючи йому вжити будь-які контрзаходи. Кінь самого накидувача ласо 

повинен був бути навчений швидко зупинятись [388, с. 288]. Аркани 

зазвичай кріпилися до сідла або ж до череса вершника – в останньому 

випадку за допомогою спеціального блоку-грузила [452, с. 365]. Про 

майстерність гунів у володінні арканом розповідають Олімпіодор Фіванський 

[165, Fr. 8, p. 61] та Зосима [206, ІV, 26.4]. 

Арсенал гунського захисного озброєння, з одного боку, не був широко 

представлений відповідними взірцями, з іншого – така особливість повністю 

відповідала тактиці степової номади. Природно, що гуни широко 

використовували щит. Вище вже згадувався приклад з розповіді Созомена 

про спробу одного з гунських воїнів під час набігу на Мезію, за допомогою 

ласо та застосування щита полонити Феотима, єпископа міста Томи [190, ІХ, 

5]. Сучасні археологічні реконструкції відтворили гунський щит епохи  

Аттіли. Він був порівняно невеликий, легкий та дерев’яний, обтягнутий 
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шкірою й тому цілком придатний для застосування в кавалерії. Такий 

невеликий щит круглої форми фактично захищав лише верхню частину 

тулуба кінного бійця від ударів ворожої зброї, тоді як його нижню частину 

якоюсь мірою прикривала висока передня лука сідла жорсткої конструкції 

[388, с. 290]. 

Джерела також зберегли два конкретні повідомлення про металеві 

гунські шоломи. В першому випадку, у Меробада, обладунок для захисту 

голови, вкритий позолотою, виступає під терміном “cassis” [162, Paneg. II, 

83],  в іншому у Сидонія – під назвою “galea”. Зокрема, Сидоній фіксує: 

“Відтак, для того, щоб над щоками не випиналась подвійна трубка [носа], 

обв’язаний навколо [голови] бинт стискає тендітні ніздрі, щоб вони входили 

під шоломи [187, Carm. II, 239]. З контексту даного повідомлення, де мова 

йде про гунську практику навмисного спотворення облич чоловіків ще у 

дитинстві для більшої відповідності їх потребам війни, О. Менхен-Хелфен 

зробив не зовсім коректний висновок, що ці шоломи були з приробленими 

наносниками і відносились до відомого пізньоримського типу “spangenhelm” 

[587, с. 251-253], тобто характеризувались конусоподібною формою каркаса, 

який у більшості випадків складався з чотирьох (іноді більше) спрямованих 

вгору металевих штаб. 

Твердження О. Менхен-Хелфена було піддане цілком об’єктивній 

критиці рядом археологів та варварологів. Серед них ґрунтовністю 

аргументації відрізняються погляди М. Бішопа й Дж. Коулстона [519, с. 172-

173], П. Сотхерна і К. Діксона [611, с. 92-96]. Їхню наукову позицію 

підтримав В. Ніконоров. Він зазначає: “Згадувані Сидонієм бойові наголів’я 

могли швидше належати до шоломів іншого, т.зв. ковзаневого (“ridge”) типу, 

які у ІV – на початку V ст. суттєво домінували серед інших видів римських 

обладунків для голови. Конструктивно вони складалися з двох металевих 

шкаралупоподібних половин, до того ж кожна з них, у свою чергу, була або 

цільною, або набраною з декількох (трьох) пластин, і в тому чи іншому 



 100 

вигляді обидві половини скріплювались між собою поздовжньою металевою 

штабою, свого роду “ковзаном”. 

Ці шоломи додатково комплектувались наносником, нащічниками й 

пластиною для захисту шиї. Як їхній безпосередній прототип справедливо 

розглядається ранньосасанідський залізний шолом, який було знайдено в 

Дура-Європос (…). Таким чином, для римських шоломів типу, що 

розглядається, достатньо надійно визначено східне, парфяно-сасанідське 

походження” [388, с. 290-291]. З точки зору спроби атрибутації гунських 

бойових наголів’їв, які містяться в тексті Аполлінарія Сидонія, цікавим є той 

факт, що залізний шолом “ковзаневого” типу, вкритий листовим сріблом, був 

знайдений у 1812 р. неподалік села Концешти (Молдавія) в похованні т.зв. 

гунського князя. І. Засецька датує цю знахідку (зберігається в Державному 

Ермітажі у Санкт-Петербурзі) 400-410 рр. [299, с. 175]. Незважаючи на 

східну ґенезу шоломів даного типу, немає серйозних підстав вважати, що 

самі гуни  принесли із собою з Центральної Азії як цей, так і інші металеві 

обладунки для голови. Вірогідно, вони запозичили їх з римського комплексу 

захисного озброєння [388, с. 291]. Крім того, зрозуміло, що дорогі металеві 

шоломи носили лише представники гунської знаті; прості воїни, за описами 

Амміана Марцелліна, мали вигнуті хутряні шапки (“galeri incurvі”) [103, 

ХХХІ, 8.4], котрі служили їм і як засіб захисту у бою. 

Відносно гунських панцирів в класичній наративній традиції свідчень 

збереглося теж небагато. Найбільш вагомим і достовірним повідомленням 

залишаються рядки того ж таки Сидонія, де він описує кінний поєдинок 

Авіта, майбутнього західноримського імператора, із гуном з армії Літорія 436 

р. У фіналі двобою, в третій атаці, римлянин проштрикнув списом 

противника наскрізь – так, що панцир гуна виявився пробитим спереду і 

ззаду [187, Carm. VII, 341]. На думку фахівців, зокрема Х. Робінсона, 

можливо, це був обладунок типу значно поширеної в пізньоантичному світі 

двозіставної металевої кіраси, поверхня якої часто майстерно моделювала 

мускули людського тіла (звідси її назва – “мускульна”) [606, с. 149-151]. 
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Проте далі вчений зауважує, що обладунком, який повністю закривав тіло 

противника Авіта, могла бути й кольчуга (лат. “lorica lamata”) – суцільна 

панцирна сорочка зі сплетених між собою металевих кілець, винайдена 

кельтами і сприйнята римлянами, а згодом й іншими народами, які жили в 

епоху Пізньої Античності на величезних обширах від Європи до Східного 

Туркестану [606, с. 168-179]. Таке припущення підкріплюється двома 

фактами: по-перше, дві кольчуги, одна ціла й одна у фрагментах, були 

знайдені у поховальних комплексах гунського часу на півдні Росії [299, с. 

39], і це на сьогоднішній день єдині матеріальні свідчення застосування 

панцирного захисту гунським воїнством; по-друге, на ІV ст. кольчуга стала 

стандартним натільним обладунком для Римської імперії та сасанідського 

Сходу, продемонструвавши на практиці певні переваги перед рештою видів 

броні [389, с. 292]. 

Нарешті, як ще один варіант обладунку переможеного Авітом гуна 

можна розглядати лускоподібний панцир (лат. “lorica squamata”), добре 

описаний Х. Робінсоном [606, с. 153-161]. Він, як і кольчуга, мав значне 

поширення в римському комплексі захисного спорядження кінця ІV – першої 

половини V ст. Підтвердженням слугують наукові обґрунтування й висновки, 

наведені Дж. Коулстоном [536, с. 148-151] та І. Стефенсоном [613, с. 32-40]; 

В. Ніконоров, зі свого боку, резюмує: “В принципі будь-який з трьох 

згадуваних типів панцирної броні був придатний для використання в 

кавалерії” [388, с. 292]. 

Натільний обладунок, або кирасу, носив на початку V ст. й гунський 

правитель, ім’я котрого джерела не зберегли. Він здійснював контроль над 

однією  з областей північнопонтійського регіону. Єпископ Амазеї Астерій у 

гомілії дев’ятій пише про обладунок наступне: це був “воїнський панцир, 

вкритий коштовностями, оскільки озброєння варварів є хвалькуватим і 

чванливим” [107, Col. 938]. В “Суді” міститься розповідь Пріска Панійського 

про Зеркона, мавра за походженням, який, потрапивши в полон до гунів, став 

блазнем у Бледи. Зеркон повсюдно супроводжував свого повелителя, у тому 
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числі і у воєнних походах, носячи при цьому спеціально виготовлений для 

нього (з метою забави оточуючих, оскільки мавр був карликом) “повний 

обладунок” [191, Zerc. 30]. Гунський панцир згадує також у своєму другому 

панегірику Меробад [162, Paneg. II, 82]. Зрештою, говорячи про характер 

озброєння західних гунів, необхідно мати на увазі й ту обставину, що вони, 

так само як алани та готи, за даними Павла Орозія [169, VІІ, 34.5], Павла 

Диякона [168, ХІV, 2], Ландольфа Сагація [155, ХІІ, 88], після перемог над 

римлянами збирали і потім використовували їхню зброю. 

Переходячи до розгляду етнічного складу гунського союзу племен і 

його об’єднаного війська перед початком гуно-римської війни, потрібно 

відзначити: різні писемні джерела згадують та перераховують різну кількість 

етносів, племен, племінних об’єднань і союзів, які на середину V ст. жили в 

межах Барбарікуму. Одні племена в ту епоху ще кочували, інші вже осіли; 

частина етносів й етнічних субстратів вела напівкочовий спосіб життя. Однак 

усі вони мали єдину спільну об’єднуючи “складову” – входження на різних 

умовах (від найманства до підкорення) до “номадичної імперії” Батога 

Божого. Германці, слов’яни, греки, кельти, тюрки являли собою потужну 

мілітарну конфедерацію, очолювану гунською “цементуючою” верховною 

владою. Отже, за свідченням джерел, на кінець 40-х рр. V ст. до держави та 

війська Аттіли входили близько 50 племен, які жили на теренах 

континентальної Європи. 

Власне авторів, які називають етнічний склад гунського війська, лише 

чотири: Сидоній Аполлінарій (його перелік найповніший), Проспер 

Аквітанський, Ідацій Лемік та Йордан. Згідно з Сидонієм [187, Carm. VІІ, 

341], крім кінноти гунів, ядро мілітарної могутності й ударної сили війська 

Аттіли складали кіннота й піхота остготів, очолюваних королем Валамиром, і 

гепідів, під командуванням короля Ардаріха. Третіми, маючи значний 

потенціал важкої кавалерії, йшли алани, керовані королем Сангібаном. Далі 

Аполлінарій Сидоній згадує численне ополчення чотирьох великих 

германських племен – ругів, скирів, герулів та тюрингів. Серед інших племен 
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галлоримський письменник називає маркоманів, свевів, акацирів, 

гермундурів, хавків, батавів, секванів, порівняно невеликий військовий 

контингент ріпуарських франків, саварів, квадів, сарматів, карподаків, 

цизальпінів, амаксобіїв, наварів, авлерків. Проспер Тірон [180, Chron. II, 

451.18] фіксує в “інтернаціональних” лавах війська Аттіли іллірійських 

яподів, гелонів, едуїв, ютунгів; Ідацій Лемік [142, An. 451, 6], у свою чергу, 

вказує на ематіїв, лугіїв, аламаннів, герміонів, яксаматів, бруктерів, тевтонів, 

белгів. Йордан виділяє лише великі союзні племена гунського керманича 

[147, Get. 192]. 

Пізньоантичні джерела також дозволяють визначити дислокацію 

головних військових контингентів Батога Божого перед початком його 

вторгнення на територію римської Галлії. Пріск Панійський [173, Fr. 33, p. 

106] та Ідацій Лемік [142, An. 451, 6] розповідають, що війська гунського 

союзу племен перед інвазією розташовувались в межах традиційних кочів’їв, 

переважно на землях центральноєвропейського регіону. Територіально-

адміністративний устрій тогочасної Західної Римської імперії, як і Східної, 

дає можливість локалізувати ареал розташування ударних військових сил 

правителя гунів. Отже, можна констатувати: найбільш боєздатні мобільні 

контингенти кінноти та піхоти перебували у 450 р. на теренах таких 

провінцій, як Паннонія І й Паннонія ІІ, Реція І та Реція ІІ, Дакія Внутрішня, 

Норік Прибережний, Максима Секванська, Бельгіка І, Валерія, Савія, Мезія І 

і Мезія ІІ, Дарданія, Превалітанія. Крім цих 14 провінцій, де у першу чергу 

концентрувались саме гунські підрозділи, Аттіла тримав допоміжні й 

резервні загони на землях Дакії Прибережної, Фракії, Далмації, Македонії ІІ, 

Норіка Внутрішнього, Скіфії, Емімонта.  

Підбиваючи підсумок, необхідно відзначити наступне. Структурно-

організаційні засади гунського війська мали елітарно-вождівський характер в 

межах традиційних родоплемінних зв’язків, поширених на принципи 

врядування. Основу формування підрозділів складала “десятинна система”, 

притаманна кінним арміям центральноазійських кочовиків. З точки зору 
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наявності родів військ, гунське військо на середину V ст. налічувало як 

головну ударну силу власну потужну кінноту (легку й середню; важкої не 

існувало), як допоміжну тактичну одиницю – переважно найману піхоту. 

Крім того, в гунських бойових підрозділах функціонувала добре організована 

інженерно-технічна служба; артилерії як окремого роду військ гуни не мали. 

Арсенал гунської наступальної зброї складався з композитного лука, 

довгого дволезового й короткого однолезового мечів, скрамасакса, аркана, 

бойового батога. Захисну зброю репрезентують круглий дерев’яний щит, 

різних типів шоломи та обладунки. Не викликає сумніву той факт, що 

захисне спорядження не отримало значного поширення в середовищі 

гунського війська. Носити важкі та пишно прикрашені обладунки було 

прерогативою представників гунської аристократії, яка робила це, вірогідно, 

під римським впливом. Етнічний склад гунського союзу племен за правління 

Аттіли нараховував понад чотири десятки племен та етносів, які жили на 

європейських обширах. Разом з тим, аналіз джерел дозволив визначити 

дислокацію гунського війська напередодні війни із західною Імперією: вона 

здебільшого концентрувалась у придунайських провінціях. 

3.2. Особливості гунської стратегії і тактики бою 

Важливим компонентом характеристики військового мистецтва 

західних гунів є аналіз особливостей їхньої стратегії й тактики. Відомо, що 

війни та нашестя були для всіх без винятку кочових племен Євразії одним з 

найважливіших способів здобування засобів для існування. Кочове 

скотарство – головна галузь “номадичної” економіки – не могло повністю 

забезпечити їхні повсякденні потреби. Цей аспект на концептуальному рівні 

досліджували такі авторитетні вчені, як Л. Гумільов [271], Г. Мансуеллі 

[366], С. Боталов [233], О. Першиць [396], М. Крадін [346-348], Р. Груссе 

[268], Г. Марков [367], Л. Лашук [358], І. Златкін [304]. Користуючись своєю 

перевагою у військовому мистецтві над осіло-землеробськими народами, 

номади вторгалися на їхню територію й силою захоплювали матеріальні 

цінності та полонених. Право на привласнення результатів чужої праці самі 
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степовики обґрунтовували своїм специфічним способом життя та військовою 

могутністю [388, с. 256]. В окресленому ракурсі західні гуни для 

європейської історії кінця ІV – першої половини V ст. виступили своєрідним 

архетипом концентрованої мілітарної агресії. 

Звичайно, організація гунами набігів на сусідні племена з метою 

їхнього пограбування – це один з двох стрижневих стимулів для розробки 

концепції військової стратегії. Другим стимулом виступила постійна 

необхідність захоплення чужої території під пасовища, стійбища й локальні 

кочів’я. На межі ІV-V ст. гуни, тобто воїни-вершники, починаючи інвазію, 

утягували в цей рух свої родини (дружини та діти пересувались у кибитках); 

за військом і обозом рушили табуни коней і череди худоби [388, с. 257]. На 

початок 40-х рр. V ст., вже за правління Аттіли, коли вони закріпились на 

певній території, гунські вершники перейшли до практики рейдів на чужі 

(досить часто віддалені) землі за здобиччю. 

Не останню роль в гунській мілітарній стратегії відігравав сезонно-

кліматичний фактор. Якщо для номадів Центральної Азії й північно-

понтійського регіону дія “сезонної” моделі набігів та інвазій пов’язувалась з 

літнім та осіннім періодами (навесні коні кочовиків ще були ослаблені 

бідним зимовим раціоном й лише квітень-травень дозволяв відгодувати їх 

молодою травою; самі воїни теж потребували м’ясної їжі і створення 

відповідних харчових запасів для походів, а це ставало можливим, коли 

худоба давала приплід), то ситуація в областях з порівняно обмеженими 

ресурсами пасовищ, зокрема, таких як Велика Угорська рівнина (терени, які 

стали для володаря гунів ядром його держави), була іншою. Тут гунська 

стратегія орієнтувалась на зимово-весняну пору року [388, с. 258]. 

Батіг Божий широмасштабні нашестя, і це підтверджують джерела, 

починав у більшості випадків в лютому-березні, а завершував до кінця літа, 

маючи можливість, звертає увагу Д.Сінор, постійно поповнювати запаси 

фуражу [609, с. 20]. Взимку Данувій вкривав лід, достатньо міцний, щоб 

витримувати військо, яке через нього переправлялось. Отже, річка 
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переставала бути надійним природним захистом територій “pax Romana”. 

Варто, крім того, пам’ятати, що гуни, за повідомленням Клавдія Клавдіана 

[122, In Ruf. І, 320], Сидонія [187, Carm. II, 239]  й Філосторгія [171, ІХ, 17], 

переходили по льоду не лише на конях, а й “на колесах” (“rotis”), тобто у 

кибитках. Дану інформацію підтверджує Агафій Міринейський [100, V, 11.3], 

описуючи вторгнення взимку 559 р. через замерзлий Данувій кінного війська 

гунського племені кутригурів на чолі з вождем Заберганом.  

За даними Пріска [173, Fr. 33, p. 106] та Йордана [147, Rom. 119], 

відомо, що в період правління Аттіли частина гунів відмовилась від 

традиційних кибиток й наметів, і замість кочування в межах Паннонії та 

Мезії, почали жити в невеликих селищах з дерев’яними будовами. В 

історіографії ХХ ст. ця традиція породила дискусію: яка частина від 

загальної чисельності номади змінила свій господарський уклад? Наприклад 

Е. Томпсон [619, с. 113] та О. Менхен-Хелфен [587, с. 179-180] відстоювали 

різні цифри та відсотки. На сьогоднішній день більшість дослідників 

дотримуються думки, що у 40-х – 60-х рр. V ст. до 70% західних гунів не 

змінили усталеного способу життя, який переважно ґрунтувався на 

пограбуванні осіло-землеробських племен [388, с. 259]. Отже, в основі не 

мінялась і гунська стратегія. 

Її наступальною характерною рисою був фактор раптового стрімкого 

нападу, про що згадує Йордан [147, Rom. 120] і Єроним Стридонський [129, 

Epist. 77, 8]. Амміан Марцеллін [103, ХХХІ, 8.4], Авзоній Децим [111, Epigr. 

26.8] та Клавдій Клавдіан [122, Stil. ІІ, 270] констатують: завдяки швидкості 

своїх коней, вони здійснювали розбійні набіги блискавично, випереджаючи 

навіть чутки про своє наближення. Безжальність і віроломність гунських 

воїнів підкреслює Сидоній [187, Carm. VII, 341]. Гунські набіги ніколи не 

були хаотичні; вони чітко планувались на основі отримання розвідувальної 

інформації, і це – ще одна важлива складова гунської стратегії. 

Після того як західні гуни закріпились у Паннонії, вони одержали 

великий зручний плацдарм для суттєвого покращення своїх стратегічних 
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можливостей. Тепер вони могли використовувати, як це пізніше робили 

авари, побудовані там римлянами дороги. Імперські шляхові комунікації 

забезпечували швидке пересування кінних загонів при здійсненні набігів та 

інших воєнних акцій [388, с. 259]. В цілому гунська військова стратегія, як 

підкреслює С. Лиман, принципово не відрізнялась від свого прототипу – 

хуннської [365, с. 70]. За визначенням Ю. Худякова, найважливішими рисами 

останньої були “раптовість нападів, спустошення ворожої території, глибоке 

проникнення в тил війська противника. Хунни намагались раптово почати 

воєнні дії, захопити максимальну здобич і піти по можливості без втрат” 

[463, с. 52]. 

Не менш важлива ознака гунської стратегії – вступ на ворожі землі 

відразу на декількох напрямках, проникнення в них (як хунну) на 

максимальну глибину й воєнні дії “облавним способом”, тобто обходячи 

опорні захисні пункти ворога [365, с. 70]. Як вже згадувалось, попередньо і в 

ході самого вторгнення через таємних агентів, що перебували на утриманні 

гунського командування, останнім обов’язково збиралась розвідувальна 

інформація; вона використовувалась для корекції плану дій. Разом з тим, 

саме за Аттіли, військо якого вже налічувало великі контингенти піхоти, 

переважно східногерманської, і тому значною мірою втратило свою тактичну 

швидкість та гнучкість, стратегічна оперативність гунів почала давати збої 

[388, с. 260]. Прикладом слугує низка невдалих облог Аттілою великих міст 

під час гуно-римської війни, про що згадує Прокопій Кесарійський [176, ІІІ 

(VІІ), 11.15]; подібні стратегічні прорахунки й уповільнення загального 

темпу просування війська вплинули на загальні результати цієї кампанії. У 

20-і – 30-і рр. V ст. гуни би просто обійшли добре укріплені міста й 

задовольнились розоренням та пограбуванням невеликих містечок і селищ. 

Переходячи до аналізу гунської тактики бою, в першу чергу потрібно 

зазначити: західні гуни завжди віддавали перевагу атаці, яку першими й 

починали, вважаючи, за висловом Йордана, що “завжди відважніші ті, хто 

починають битву” [147, Get. 196]. Гунська кінна атака мала на меті швидку 
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перемогу з малими втратами [147, Get. 198]. При цьому гуни ніколи не йшли 

вперед без ретельно розробленого плану бойових дій. Йордан спеціально 

підкреслює, що Аттіла “був більш ніж прегарний у задумах ратних справ, 

продумуючи навіть час початку битви, щоб мати можливість рятування у 

випадку невдачі” [147, Get. 198]. Залишав він собі й такий шлях відступу, як 

відхід у свій, укріплений возами та кибитками табір, коли бій складався не на 

користь гунів [147, Get. 198]. 

Амміан Марцеллін [103, ХХХІ, 8.4] подає детальний опис їхніх дій на 

полі бою. З його повідомлення можна виділити дві основні фази характерної 

тактики гунів: 1. початкова атака глибокою розсипною лавою (“cunеatim”), 

під звуки бойового кличу і з веденням інтенсивного обстрілу противника з 

луків; 2. рукопашний бій, коли гуни, швидко пересуваючись по всьому полю 

битви, рубалися мечами, а при нагоді накидували на ворожих воїнів аркан. 

Інші пізньоантичні автори (Клавдіан [122, Eutrop. ІІ, 338], Зосима [206, ІV, 

34.3], Єроним Стридонський [129, Epist. 107.5], Агафій Міринейський [100, 

ІV, 27.2]) говорять про такий важливий тактичний маневр гунів, як удавана 

втеча з подальшим раптовим поверненням у бій. Дана воєнна хитрість у 

їхньому виконанні була надзвичайно ефективною. Під час удаваного 

відступу вони влучно стріляли з поворотом назад, тобто використовували 

прийом, відомий під назвою “парфянська стріла”, і вороги, які цього не 

очікували, вже переконані у перемозі й з ослабленою увагою, зазнавали 

значних втрат [388, с. 262-263]. Ще однією улюбленою тактичною дією гунів 

джерела називають оточення ворожого бойового порядку (Зосима [206, ІV, 

34.3], “Галльська хроніка 452 року” [118, ХХІІ, 130], Агафій [100, ІV, 27.4]); 

тактичні особливості народів “гунського” походження перераховує у своєму 

“Стратегіконі” й Маврикій [159, ХІ, 2.15]. 

Таким чином, західні гуни у першій половині V ст. практикували 

класичну тактику “розсипної лави” кочовиків Євразії, яка полягала в 

охопленні шикування противника по фронту і з флангів, та інтенсивному 

обстрілі з луків з прицільної дистанції. При спробі ворога перейти у наступ, 
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лава (шеренга) легкоозброєних кінних воїнів швидко й майстерно 

“розсипалась” у різні боки з тим, щоб вийти з-під удару і знов оточити 

противника, відступивши на певну відстань. Стрімка кавалерія гунських 

номадів залишалась практично невразливою для  менш мобільної та 

важкоозброєної піхоти, з якої, зокрема, складалась головна ударна сила 

західноримської армії до початку V ст.; ця кавалерія могла завдавати ворогу 

відчутні втрати, не вступаючи з ним у ближній бій, за рахунок високого рівня 

маневреності та ефективної стрільби [388, с. 263]. 

Крім улюбленої “каруселі” – кругового кінного оточення невеликих 

загонів ворога, гуни також активно використовували як дієвий тактичний 

прийом влаштування засідок, про що повідомляють Йордан [147, Rom. 121], 

Пріск [173, Fr. 33, р. 106], Клавдіан [122, Stil. ІІ, 270] і Агафій [100, ІV, 27.5]. 

Саме засідкам у багатьох випадках гуни віддавали перевагу, а не відкритому 

двобою. Зосима, наприклад, навіть стверджує, що вони не були здатні вести 

рукопашну сутичку [206, V, 22.5]. Звичайно, це перебільшення, однак, судячи 

з повідомлень більшості джерел V-VІІІ ст., гуни дійсно не часто вдавались до 

рукопашних зіткнень. Вони, навпаки, замість поєдинку сам-на-сам, 

цілеспрямовано намагались знесилити, виснажити противника, не 

залишаючи поле бою; гунські вершники постійно кружляли навколо ворожих 

бойових шикувань і засипали їх стрілами [388, с. 264]. Означеної думки 

притримувався і М. Артамонов, який писав: “(…) можна із впевненістю 

стверджувати, що західні гуни зберегли військову організацію й тактику бою 

своїх предків (хунну), що і дало їм перевагу над європейськими 

супротивниками. Не вступаючи в рукопашну сутичку, вони обсіювали 

ворогів стрілами і, то зникаючи, то з’являючись з різних боків, доводили їх 

до знемоги, й врешті-решт святкували перемогу” [214, с. 68]. Завдяки саме 

тактиці “вимотування” гуни перемогли аланів та готів [206, V, 22.6]. 

В епоху Аттіли усталена номадична тактика гунів частково втратила 

свої переваги – надзвичайно високий рівень мобільності та маневреності 

війська; кіннота вже не відігравала тієї виключної домінуючої ролі, як у 
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першій третині V ст., а отже, не реалізовувала у повному обсязі традиційні 

тактичні хитрощі – засідки й удавані відступи. З кінця 40-х рр. дії гунської 

кінноти у воєнних кампаніях Батога Божого узгоджувались з маневрами 

піхоти, яка досягала 30-35 % загальної чисельності війська [523, с. 77]. 

Обов’язковою складовою тактики будь-якого війська залишається 

поліоркетика – мистецтво облоги міст. Якщо на межі ІV-V ст. у справі 

подолання чи захоплення ворожих укріплень гуни ще покладались на свої 

неочікувані стрімкі набіги, то протягом 30-х – 40-х  рр., в ході експансії у 

західному напрямку, вони поступово розвивали навички регулярної облоги 

фортифікаційних споруд у повній відповідності з існуючими на той час в цій 

галузі військово-технічними досягненнями [328, с. 187-189]. Аттіла завершив 

процес формування суто гунської поліоркетики за класичними античними 

взірцями [147, Rom. 121]. 

Гунський правитель спромігся це реалізувати шляхом активного 

використання на своїй військово-інженерній службі, як вже зазначалося 

вище, полонених та дезертирів – римських військових спеціалістів, що 

втекли до нього з лав імперської армії. Вони споруджували та експлуатували 

різного роду метальні машини, а також тарани. Облогову техніку гунів 

згадують Пріск [173, Fr. 33, p. 106], Йордан [147, Rom. 122], Павло Диякон 

[168, ХІV, 11], Григорій Турський [139, ІІ, 7]. Найбільш повний опис 

гунських метальних машин (“omnia genera tormentorum”)  і таранів (“arietes”) 

наводить Пріск Панійський. Серед них фігурують баллісти, катапульти, 

онагри, пересувні вежі й платформи з атакуючими воїнами, великі захисні 

щити на колесах (“plutei”)  й подібні до них навіси (“vineae”), “барани” 

(стінобитні тарани, підвішені на ланцюгах), облогові штурмові драбини [173, 

Fr. 36, p. 107]. Крім того, він описує і їхнє застосування. Необхідно також 

визнати суттєвий вплив на гунську поліоркетику пізньоримської військової 

технології. Підставою слугує порівняльний аналіз даних Пріска з даними 

Вегеція Рената [195, VІІІ, 5-9] й Прокопія Кесарійського [176, ІІІ (VІІ), 14.2]. 
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Оборонну функцію в тактиці західних гунів відігравав їхній укріплений 

табір. Він складався колом з важких, вкованих залізом, возів для перевезення 

плотів-понтонів; це була зовнішня лінія оборони. Другу, внутрішню лінію, 

формували легкі кибитки гунських родин (Йордан [147, Rom. 117], Павло 

Диякон [168, ХІV, 11], Пріск [173, Fr. 36, p. 107]). Ховаючись за возами 

першої лінії, воїни щільно обстрілювали підступи до свого табору з луків 

[147, Rom. 117]. 

В питанні визначення загальної чисельності війська гунського союзу 

племен, усі розрахунки дослідників ґрунтуються на свідченнях джерел, які 

називають дуже неточні й розбіжні кількісні показники. Деякі цифри 

подають Зосима й Філосторгій, які запозичили їх, вірогідно, з втраченого 

історичного опусу Олімпіодора [388, с. 249]. Зосима, зокрема, говорить про 

невеликий, у 300 бійців, елітний підрозділ “кінних гунів” на службі 

західноримського імператора Гонорія [206, V, 22]. Далі він повідомляє, що 

409 р. Гонорій найняв 10000 гунських воїнів для війни проти вестготів у 

Італії [206, V, 22], хоча це число, цілком можливо, завищене. Ще 

нереальнішою виглядає цифра у 60000 гунських найманців, яких, згідно з 

Філосторгієм, Аецій привів до Італії в 425 р. на допомогу узурпатору Іоанну 

(той, проте, вирішив не чекати підмоги й добровільно зрікся престолу) [171, 

ІХ, 17]. Е. Томпсон [618, с. 55] і О. Менхен-Хелфен [585, с. 459] 

наполягають, що її треба зменшити у десять разів, оскільки не всі статистичні 

дані Олімпіодора можуть вважатися надійними. 

Більшої довіри заслуговують повідомлення церковних істориків. 

Сократ Схоластик [189, ІV, 34] та Кассіодор [116, VІІІ, 13] констатують, що у 

гунського керманича Октара, який 430 р. воював із бургундами на Рейні, 

кількість воїнів сягала 10000. З іншого боку, виглядає явним перебільшенням 

загальна чисельність військ Аттіли в його Галльській кампанії 451 р., за 

даними Йордана та його джерел, – 500000 чоловік [147, Get. 193]. Як 

акцентує В. Ніконоров, не варто, разом з тим, применшувати можливості 

правителя гунської “імперії” зібрати під своє командування значні для того 
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часу сили. Одні лише остготи й гепіди могли відрядити до війська Батога 

Божого щонайменше 50000 бійців, не говорячи вже про його власне гунське 

воїнство, кількісний склад якого не міг бути менший [388, с. 249-250]. 

Виходячи з цих міркувань, чисельність об’єднаного війська, очолюваного 

Аттілою і заведеного ним у Галлію, перед початком Каталаунської битви 

сягала 90-100 тис воїнів; 65-70% з них налічувала кіннота. 

У підсумку можна стверджувати наступне. Гунська стратегія за 

врядування Аттіли не орієнтувалась на ведення довготривалої виснажливої 

війни. Мілітарна машина західних гунів, з точки зору стратегічних 

пріоритетів, діяла в межах добре організованих та підготовлених 

широкомасштабних блискавичних наступів вглиб ворожої території 

(зазвичай – відразу на декількох напрямках) і не менш швидких відходів з 

пограбованих територій. Характеризуючи особливості гунської тактики, 

потрібно зазначити: гуни, маючи добре організовану розвідку, зазвичай 

нападали й атакували першими. План бойових дій вони розробляли ретельно, 

враховуючи можливі варіанти відступу; як оборонно-захисний плацдарм 

гуни використовували свій, укріплений возами та кибитками, табір. 

Початкова атака гунської кінноти відбувалась глибокою розсипною лавою й 

веденням інтенсивного обстрілу противника з луків; далі, при необхідності, 

вершники переходили до рукопашного бою. З інших тактичних прийомів 

гунів доречно виокремити удавану втечу з наступною несподіваною 

контратакою й оточенням ворожого бойового шикування, влаштування 

засідок тощо. За реформою Аттіли під кінець 40-х рр.V ст. в гунському 

війську відчутно зросла роль найманої піхоти. 

Означена тенденція була об’єктивним наслідком завершення при ньому 

процесу перетворення гунської конфедерації племен у варварську деспотію 

імперського типу, коли переважна моноетнічність війська як стрижневий 

принцип збереження традицій військового мистецтва вже не могла бути 

непорушеною. Крім того, гуни могли мати серйозні проблеми як з 

підтримкою та поповненням кінського складу на заході своїх володінь, так і з 
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заготівлею фуражу для власної кінноти на землях ворога в ході бойових 

операцій. Все це певною мірою негативно (як виявили наступні події гуно-

римської війни) відбилось на ефективності  гунської воєнної машини, навіть 

за використання воїнами Батога Божого поліоркетики. Гунський укріплений 

табір в умовах ведення бойових дій міг надійно захистити від ворога на 

відкритій місцевості. Однак він створювався в першу чергу не проти піхоти, 

навченої штурмувати фортифікаційні об’єкти, а для стримування атак 

кінноти супротивника. Порівняльний аналіз наявних писемних джерел і 

врахування думок провідних гунологів стали підставою для визначення 

чисельності об’єднаного гунського війська на початок 451 р. Вона за всіма 

підрахунками складає 90-100 тис воїнів: 65-70% кінноти й 30-35% піхоти. 

3.3. Структура, стратегія і тактичні прийоми західноримської армії 

Проблема структурно-організаційних особливостей та складу 

західноримської армії на середину V ст. має низку відкритих питань через 

відсутність необхідної інформації в джерелах. Повнота історичних творів ІІІ-

ІV ст. помітно контрастує з переважно фрагментарними та уривчастими 

даними авторів V ст. Однак наративні опуси епохи Великого переселення 

народів все ж містять низку важливих свідчень та розповідей, які в цілому 

дозволяють відтворити складові армії Заходу, що понад двадцять років 

перебувала під командуванням Аеція – видатного пізньоантичного 

полководця, політика, дипломата, державного діяча. 

В першу чергу необхідно підкреслити, що структура західноримської 

армії другої чверті V ст. не зазнала кардинальних змін. У цей період армія 

Равенського двору складалась з піхоти, кавалерії, артилерії, флоту (його роль 

у війнах Імперії з Барбарікумом була допоміжною) та інженерних підрозділів 

[547, с. 36]. Разом з тим, уся римська військова система ґрунтувалась на т.зв. 

мобільній, або польовій, армії, яка зазвичай перебувала під безпосереднім 

командуванням самого імператора. Вона одержала назву “comitatus” (свити 

або почту), а солдати, які її складали, – “comitatenses” (свитських). Завданням 

комітату було як знищення ворога, котрий прорвався вглиб володінь “pax 
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Romana”, так і здійснення походів на території противника. Одночасно 

комітат залишався тією силою, спираючись на яку імператор міг боротися з 

узурпаторами [223, с. 24]. 

Щоправда, протягом 20-х рр. V ст. імператори поступилися своїм 

правом особистого керування комітатом; ця прерогатива перейшла до т.зв. 

головнокомандувачів [546, с. 104]. Трансформації зазнав і сам комітат: при 

Аеції він остаточно припинив відігравати роль “єдиної похідної армії 

імператора”. Підрозділи комітату розташовувались вже не в центральних 

регіонах та навколо імперської столиці, а в різних прикордонних провінціях, 

утворивши “регіональні похідні армії” (тобто комітатенси) з функціями 

експедиційних сил Імперії [223, с. 24]. Підрозділи, які не ввійшли до складу 

комітату, були дислоковані уздовж кордонів, і саме на них покладалось 

завдання першими відбивати будь-які спроби ворога здійснювати напади на 

провінції. Війська, що захищали суходольні рубежі, отримали  назву 

“limitanei”, а ті, котрим належало обороняти береги  Рейну та Данувію, – 

“ripenses”, або “riparienses” [629, с. 44]. Разом з тим, на середину V ст. і 

комітатенси, і лімітани та ріпенси на практиці значною мірою були 

прикордонниками, захищаючи західну Імперію від варварських вторгнень 

[629, с. 46]. Для їхнього підсилення у 40-х рр. Аецій перекинув на рейнсько-

дунайський кордон загони, що складалися з вексиляцій, відкомандированих з 

галльських легіонів; ці вексиляції мали статус автономного бойового 

підрозділу [612, с. 83-84]. Проте не варто забувати: за Валентиніана ІІІ ще 

залишались боєздатними т.зв. палацові війська – “palatinі” й “scholae”. Вони 

теж були складовою частиною “мобільної армії”. Палатини та схоли, як 

елітний “імператорський корпус”, також виконували роль почесної варти при 

командувачах арміями [612, с. 86].  

В межах висвітлення структури західноримської армії необхідно 

проаналізувати її роди військ, які у першій третині V ст. частково ще 

зберігали своє тактичне значення. Піхота поділялась на легку (“levis 

armaturа”, “exculcatores”), яка діяла у вільному бойовому шикуванні [195, II, 
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15], та лінійну, котра билася у правильному шикуванні. Остання утворювала 

ядро армії на полі бою. Згідно з Вегецієм Ренатом, легка піхота поділялась на 

метальників дротиків (“ferrentarii”), лучників (“sagittarii”), пращників 

(“funditores”) й баллістаріїв (“ballistarii”), або  трагуларіїв (“tragularii”) [195, 

ІІ, 15]. Лінійну піхоту утворювали легіони та ауксилії [103, ХVІІІ, 2.6]. В 

ауксиліях мали право служити варвари-федерати і ці бойові одиниці, за 

відомою характеристикою Амміана Марцелліна, вирізнялись меншим рівнем 

дисциплінованості [103, ХХ, 4]. Варваризацію ауксиліїв згадує і Зосима [206, 

ІV, 7.1]. 

Кавалерія як рід військ поділялась на легку, важку й надважку або 

панцирну, відповідно з покладеними на них тактичними завданнями [195, ІІ, 

14]. До складу легких або “мавританських” (“Mauri”) кавалерійських загонів 

входили кінні лучники [206, ІІІ, 19.1]. У свою чергу важкоозброєна кавалерія 

складалася з ескадронів далматських вершників (“equites Dalmatae”), 

промотів (“promoti”), скутаріїв (“scutarii”), стаблесианів (“stablesiani”) і 

гвардійських схол (“scholae palatinae”) [534, с. 75]. Ударною силою в цих 

підрозділах були кінні щитоносці – “equites scutarii” [534, с. 78]. Надважка 

пізньоримська кавалерія – клібанарії (“clibanarii”), або катафрактарії 

(“catafractarii”), у більшості випадків виконувала функції тактичного прориву 

[103, ХVІ, 10.8].  

Пізньоримську артилерію й облогову техніку репрезентують різні типи 

метальних машин і штурмових засобів, добре описаних Амміаном 

Марцелліном [103, ХІХ, 7.7; ХХІІІ, 4.4-7] та Вегецієм Ренатом [195, ІV, 18]. 

Обидва автори згадують баллісти, каррабаллісти, катапульти, онагри. З 

облогового арсеналу перед початком гуно-римської війни західноримські 

солдати мали на озброєнні взірці, що мали поширення з ІV ст. – тарани [103, 

ХХ, 11.11; ХХІІІ, 4.8-9; ХХІV, 2, 18, 19], рухомі башти (“turres ambulatorіae”) 

[103, ХХІV, 2, 19], пересувні щити (“plutei”) [195, ІV, 15], штурмові драбини 

[195, ІV, 18]. Використання метальних машин знайшло відображення в 

трактатах Зосими  [206, ІІІ, 8.3] й Прокопія Кесарійського [176, І (V), 21.2]. 
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Разом з тим, початок епохи Великого переселення народів активізував 

процес дестабілізації західноримської оборонної системи. У підсумку, 

наприкінці 40-х рр. V ст. дана система суттєво занепала. Супутніми 

чинниками руйнації мілітарних основ західної Імперії стали: майже повне 

зникнення регулярної армії; криза системи її комплектування; мінімалізація 

(на 80-85%) числа класичних легіонів й кількісне скорочення їхнього складу; 

значна провінціалізація та варваризація бойових підрозділів; повна ліквідація 

рейнського флоту; надмірне поширення військового найманства. 

Зрештою, на середину V ст. структура польової армії Заходу змінила 

свою організаційну конфігурацію: замість регулярних частин піхоти й 

кінноти роль ударної сили почали відігравати підрозділи букелларіїв 

(“bucellarii“), федератів (“foederati”) та нумеріїв (“numerii”). Букелларії – 

особиста гвардія крупних воєначальників, таких як Стиліхон або Аецій [606, 

с. 121]. Перші загони букелларіїв були організовані за врядування імператора 

Гонорія, про що згадує Олімпіодор [165, Fr. 7, р. 3]. Вони були відбірними 

воїнами, які набиралися з римлян, готів та гунів [165, Fr. 7, p. 3-4]. Всі 

букелларії складали присягу на вірність своєму керманичу, билися у бою 

поруч з ним і захищали його до кінця. Клятва змушувала їх мстити за смерть 

свого володаря. Наприклад, так вчинили букелларії Аеція – гуни Оптіла й 

Траустіла, вбивши Валентиніана ІІІ [567, с. 248].  

В останні десятиліття існування Західної Римської імперії в її історії 

помітну роль відіграли федерати – племена варварів, які уклали відповідний 

договір з урядом. Внаслідок договору з Імперією федерати одержували 

регулярні грошові виплати; в обмін вони зобов’язувались надавати римській 

армії воєнну допомогу [611, с. 97]. Контингенти федератів на службі у Аеція 

в різні роки складали від 30% до 60% загальної чисельності його військ [606, 

с. 124]. Під мілітарною категорією нумеріїв, достатньо поширеною у 20-х – 

40-х рр. V ст. в межах західної Імперії, розумілись загони  й частини, 

сформовані з варварів [223, с. 139]; вони не відповідали римській військовій 

організації і комплектувались виключно з найманців, складаючи 
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конкуренцію ауксиліям [581, с. 269]. Головне завдання нумеріїв полягало в 

охороні тих провінцій, де вони були набрані. Командували такими загонами 

римські офіцери, призначені, зазвичай, зі старих галльських легіонів [581, с. 

269-270]. Ще на початку V ст. нумерії були прирівняні до регулярних 

військових частин  [581, с. 270]. Крім мобільних загонів ауксиліїв та 

вексилляцій, саме підрозділи букелларіїв, федератів й нумеріїв склали основу 

армії Аеція на 450 р.; класичних легіонів у своєму розпорядженні він не мав. 

Стратегія західноримської Імперії в другій чверті V ст. ще витікала зі 

стрижневої доктрини: пріоритетом слугує оборона рейнських і дунайських 

кордонів. Досить тривалий час (ІІ-ІV ст.) вона дійсно вдало реалізовувалась 

за рахунок укріплення природних кордонів Імперії, які ефективно 

стримували варварів [519, с. 142]. Однак ця традиційна стратегія виявилась 

неприйнятною у новій ситуації, коли в ході Великого переселення народів на 

римську територію було поселено багато готів та інших варварських племен. 

З кінця ІV ст. природні кордони не відділяли більше Імперію від 

варварського світу [519, с. 146]. Варвари знаходились вже у самій Імперії і 

для того, щоб повернутись до старої стратегії, точніше зберегти її, їх 

необхідно було або витіснити за Данувій, або знищити, або спробувати 

укласти з ними союзний договір й використовувати мілітарну силу варварів у 

своїх інтересах. Повністю позбутися готів, тим більше гунів, було 

неможливо: події 20-х – 30-х рр. V ст. сприяли перетворенню більшої 

частини саме вестготів у римських солдат [611, с. 166]. 

Найгіршим виявилось те, що “pax Romana” з кінця ІV ст. опинився у 

розірваному стані. Протиборство Заходу та Сходу робило з варварів дієвий 

засіб втілення у життя політичних амбіцій тих сил, які опинились при владі в 

обох Імперіях. Боротьба при Гонорії І, а особливо – за правління 

Валентиніана ІІІ, відбувалась вже не між римлянами й варварами, а між 

римлянами та римлянами із залученням союзників-варварів. Боротьба з 

Аларіхом була причиною тому, що з прикордонних рубежів Західної імперії 

сенат вивів майже всі римські воїнські підрозділи [606, с. 171]. Перевірена 
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стратегія зазнала згубної “кореляції”, а принципово нову полководці 

Валентиніана ІІІ так і не розробили. Разом з тим, аналіз війн Заходу з 

Барбарікумом у 30-і – 40-і рр. дозволяє виділити низку рис, які на той час 

залишались притаманні західноримській стратегії, хоча, зрозуміло, у дещо 

“адаптованому” варіанті. Як і у гунів, воєнні кампанії планувались за 

сезонним принципом; у більшості випадків вони проходили  протягом весни 

та літа [587, с. 274]. Наступна характерна риса – використання у воєнних 

операціях системи стаціонарних укріплених таборів і укріплених містечок, 

через яку реалізовувались тактичні плани полководців та воєначальників. 

Амміан, наприклад, називає 7 таких міст-бургів на рейнському кордоні – 

Табір Геркулеса, Квадрібургій, Трицензими, Новезій, Бонна, Антеннак і 

Бінгіон [103, ХVІІІ, 2.4]. Не останню роль у стратегії відігравала й ставка на 

варварів-федератів та найманців. Поширеною формою західноримської 

стратегії на середину V ст., з точки зору досягнення гарантованих 

практичних переваг, залишалась також “мілітарна дипломатія”, мета якої 

полягала у формуванні сприятливих умов для ведення результативних 

воєнних дій проти ворога. 

Переходячи до висвітлення тактичних прийомів, варто підкреслити: по-

перше, у 20-х – 40-х рр. V ст. певні зміни  в тактиці ведення бою відбулись і у 

піхоти, і у кавалерії; по-друге, часткові зміни торкнулись принципів 

шикування бойових порядків та лав; по-третє, змін, разом з тим, зазнали й 

стратегеми (воєнні хитрощі), які часто використовувались полководцями для 

досягнення перемоги. Зміни не були кардинальними, але впровадження 

синтезу старих (ІІ-ІІІ ст.) і нових (ІV ст.) прийомів з арсеналу римського 

військового мистецтва, у сфері тактики до кінця 40-х рр. стало наслідком 

широкого використання варварського сегменту, роль якого відчутно зросла 

на початок гуно-римської війни. Реконструкція західноримської тактики у 

цей період дозволяє виокремити низку пріоритетних засад і складових, що 

характеризують її маневрену специфіку в умовах ведення бойових дій. 

Зокрема, у зв’язку з відміною т.зв. когортної тактики, поширеним 
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шикуванням армії за Аеція стало каре з видовженим фронтом [223, с. 212]. 

Так само актуалізованим залишалось шикування у вигляді трикутника [195, І, 

26], більш відомого під назвою “клин” (“cuneus”), або “свиняча голова” 

(“caput porci”) (Вегецій [195, ІІІ, 19]; Амміан [103, ХVІІ, 19.9]). При даному 

шикуванні перші ряди піхоти були коротшими, а наступні ставали дедалі 

ширші. Клин діяв за принципом тарана й розривав стрій противника на дві 

частини, оскільки основна маса метальних снарядів спрямовувалась у центр 

ворожого війська і сюди ж завдавався головний удар [195, ІІІ, 19]. 

Проти ворожого клину використовувалось шикування під назвою 

“ножиці” (“forfex”) [195, ІІІ, 17]. Це був стрій з відбірних воїнів у вигляді 

літери V, який охоплював клин з двох боків, після чого противник вже не міг 

прорвати бойову лінію. На випадок, якщо стрій опинявся у замішанні, 

спеціально вишикувана для такої ситуації перед фронтом війська лава 

найсміливіших воїнів стримувала ворога і давала можливість відновити 

бойовий порядок. Такий тактичний прийом Вегецій називає “пилою” (“serra”) 

[195, ІІІ, 17]. Для утворення клину, ножиць або пили полководці 

“приберігали” позаду головного строю загони з досвідчених піхотинців та 

вершників [195, ІІІІ, 17]. Традиційною на середину V ст. залишалась 

практика тримати в резерві найвишколеніші загони (“subsidiales acies”) [103, 

ХІХ, 7.12]. Розгорнутий компаративний аналіз особливостей тактики 

карфагенської й римської армій у своїх публікаціях подає сучасний 

український антикознавець А. Козак [336, с. 81-90; 337, 79-81]. 

У виділеному контексті необхідно додати, що в тогочасній 

західноримській тактиці також використовувалось шикування у вигляді 

півмісяця, за якого, не доходячи 400-500 кроків до супротивника, 

здійснювався несподіваний напад на його стрій двома флангами одночасно 

[195, ІІІ, 20]. При необхідності полководець міг утворити шикування у 

вигляді “кола” (“orbis”) [223, с. 213]. У цьому випадку, якщо ворог проривав 

фронт, у бій вступали відбірні бійці, здатні контратакувати й не допустити, 

щоб уся маса солдат почала втечу [195, І, 26]. Не менш ефективним 
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прийомом було використання “черепахи”, з метою розсічення центру 

шикувань противника, і “летючих” кінних загонів, які до відповідного 

сигналу залишались у засідці; такі загони називались “клубком” (“globus”) 

або “друнгами” [534, с. 207]. 

В епоху Аеція головнокомандувачі не забували про тактику шикування 

у вигляді двох чи трьох бойових ліній (“acies duplex”, “acies triplex”). Доволі 

часто вони застосовували й “скісний стрій”, при якому на правому крилі 

зосереджувались відбірні війська, а ліве крило відводилось назад з таким 

розрахунком, щоб воно залишалось поза досяжністю метальних снарядів 

ворога. Позаду основної маси війська, як підкреслює А. Банніков, 

розташовувався сильний резерв [223, с. 214]. Битву починав правий фланг. 

Якщо його атака захлиналась, в бій вступав лівий, підтриманий резервними 

підрозділами. Наступний спосіб був дзеркальним відображенням 

попереднього, і головний удар завдавався лівим флангом [223, с. 214]. 

Необхідно підкреслити, що означені тактичні прийоми, за твердженням 

Г. Чессмена, переважно стосувались ауксилій [534, с.356-361]; легіони 

Заходу при Валентиніані ІІІ для ведення бою шикувались у фалангу, описану 

ще Амміаном Марцелліном [103, ХХІІІ, 4.8; ХХІV, 2.9; 4, 13-18; 24; ХХVІ, 

1.8]. Крім того, пізньоримська воєнна доктрина вимагала, щоб важкоозброєна 

піхота залишалась стояти на місці, навіть якщо ворог починав відступати. Це 

було необхідно для того, щоб не порушувався бойовий порядок [534, с. 259]. 

Обов’язок переслідувати відступаючого ворога покладався на 

легкоозброєних воїнів та вершників-варварів [195, ІІ, 17; ІІІ, 14]. Роль 

кінноти згідно з правилами тактики у той період – посилення флангової атаки 

ауксилій та букелларіїв (важка кавалерія), добивання (надважка кавалерія) й 

переслідування (легка кавалерія) ворога [547, с. 234]. 

Отже, перед початком гуно-римської війни організаційний рівень армії 

Равенського двору, з одного боку, не відповідав до кінця колишнім 

структурним взірцям і вимогам класичної стратегії доби Феодосія І Великого 

через відсутність старої системи рекрутування, належного комплектування, 
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відповідного вишколу військового контингенту, необхідного поповнення 

польової армії солдатами, з іншого – в основі він вже орієнтувався на 

мобільні та маневрені підрозділи ауксилій, букелларіїв, нумеріїв, а також на 

кінні загони федератів. Разом з тим, західноримська стратегія в середині V ст. 

значною мірою ще ґрунтувалась на зміцненні й посиленні усталеної системи 

військових таборів і укріплених міст, які мали відігравати роль плацдармів 

для наступу та утримання під контролем завойованих земель, використанні 

найманих загонів варварів у походах та боєзіткненнях.  

Тактика західноримської армії на початок війни з гунами, природно, 

відрізнялась від старої когортної. Оскільки вже не існувало легіонів як 

головної бойової одиниці, тактичні прийоми витікали не з маневреності та 

злагодженості дій добре вишколених, належним чином укомплектованих 

військових підрозділів, а орієнтувались на руйнівну силу першого удару в 

центр бойових шикувань супротивника, який завдавався фалангою 

важкоозброєної піхоти (армата) або каре з неї ж, із видовженим фронтом при 

підтримці кавалерії. Застосовуючи “черепахи” для роз’єднання центру та 

ворожих флангів, армата переходила до рукопашного бою. Мета 

легкоозброєної піхоти (скутата) – почати битву, запобігти оточенню армати й 

переслідувати відступаючі сили супротивника. У багатьох випадках 

вирішальна роль в останній фазі битви відводилась кінноті – надважкій 

кавалерії, та резерву. При потребі – оборона, відсіч, контрнаступ, загони 

резерву утворювали клин, ножиці або пилу, й схиляли перемогу на свій бік. 

3.4. Дислокація, чисельність та етносоціальний склад армії Аеція 

Питання дислокації армії римського Заходу напередодні вторгнення 

Аттіли, в історіографії не знайшло належного відображення. Однак існуючі 

джерела, і в першу чергу – “Notitia Dignitatum in partibus Ocidentis” (“Список 

військових частин у західних провінціях”), дозволяють локалізувати 

більшість військових підрозділів, що надалі були задіяні Аецієм у війні з 

гунським союзом племен. Дислокація цих підрозділів з кінця ІV ст. не 

зазнала суттєвих змін. Майже 75% лінійної піхоти й допоміжних загонів 
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продовжувало розташовуватись у прикордонних провінціях, решта – на 

території Італії та Галлії. 

Зводячи  інформацію, яка міститься, крім “Notіtia Dignitatum”, у 

Проспера Тірона [180, Chron. ІІ, 449.8], Марцелліна Коміта [160, An. 450, 

3.3], Захарія Ритора [204, Fr. 6, Col. 1061-1062], в “Консульських фастах 

Італії” [124, An. 450, 9], у Менандра Протектора [163, Fr. 2, p. 197], Віктора 

Тоннонського [196, An. 447, 5.2], Прокопія Кесарійського [176, ІV (VІІІ), 

5.24-25], Ісидора Севільського [148, p. 12-13] та Іоанна Єпіфанійського [143, 

Fr. 185, p. 603] до єдиного знаменника, можна відзначити: головні військові 

контингенти, прямо чи опосередковано підлеглі Аецію, мали табірний або 

міський (бурговий) осідок у Мезії Верхній, Мезії Нижній, Епірі Старому, 

Європі, Фригії І Спасительній, Фригії ІІ Мирній, Германії І, Піцені 

Зовнішньому. Той самий Віктор Тоннонський перераховує ще декілька 

провінцій, де розквартирувались військові частини західноримської Імперії; 

зокрема, це Венетія-Істрія, Емілія, Етрурія-Умбрія, Самній, Апулія 

Калабрійська, Лігурія, Максима Секванська, Луканія-Бруттій, Лукдунська 

Сенонська [196, An. 449]. “Консульські фасти Італії” додатково 

повідомляють про західноримські контингенти в Германії ІІ, Фламмінії 

Піцен, Аквітанії І, Аквітанії ІІ, Нарбонській І, Нарбонській ІІ, Бельгійській 

Галлії ІІ, Лукдунській ІІ, Лукдунській ІІІ [124, An. 450, 9]. Отже, армія Аеція 

базувалась на території 25 провінцій.  

Загальну чисельність військ головнокомандувача Заходу різні джерела, 

зрозуміло, називають різну. На це справедливо вказує В. Холмогоров, 

акцентуючи, що важливою особливістю тогочасних історичних творів та 

хронік залишається “крайня плутаність, незрозумілість і часом навіть 

протирічність військової термінології” [462, с. 85]. Тому, резюмує вчений, не 

враховуючи цю особливість, можна легко стати на шлях “абсолютно 

довільних узагальнень” [462, с. 85]. Тим не менш, дані демографії й 

статистичні підрахунки дослідників стосовно оптимальних кількісних 

показників населення Імперії та Барбарікуму в епоху Великого переселення 
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народів дозволяють навести допустимі (коректні) цифри, пов’язані з цією 

проблемою. Для початку необхідно виокремити суто “римську” складову. 

Набір та поповнення армії при Валентиніані ІІІ відбувались в першу чергу за 

рахунок населення Північної Галлії та центральних районів Італії – Етрурії, 

Умбрії, Кампанії, Апулії й Калабрії [277, с. 581]. Ветеранські підрозділи 

вербувалися теж звідти. Однак на середину V ст. склад регулярних 

військових сил у цілому скоротився більш ніж у 4,5 раза [520, с. 155]. Легіон, 

наприклад, нараховував у середньому лише 500-800, максимум – 1000 воїнів 

[277, с. 583], і це при тому, що їх залишилось 20% від колишньої кількості. 

Демографічна криза ІІІ ст., її поглиблення та війни з германськими 

племенами у ІV ст. далися взнаки. При щорічній потребі у 25000 рекрутів за 

Феодосія Великого, армія Заходу у 40-х рр. V ст. не була спроможна 

набирати з галльських й італійських провінцій навіть 10-12 тис новобранців 

кожного року [536, с. 152]. А. Банніков виділяє 4 ключові причини, які, 

зрештою, спровокували кризу всієї пізньоримської військової системи:  1. 

припинення широкомасштабної імміграції варварів до Імперії; 2. 

спустошення провінцій, які давали (були традиційними постачальниками) 

основну масу рекрутів; 3. великі втрати, які зазнала армія в громадянській та 

у зовнішніх війнах; 4. розрив федератського договору з готами [23, с. 10]. 

Слушні міркування відносно західноримської армії висловив П. Хізер. 

“Серед іншої інформації, зазначає він, “Notitia” містить два списки з’єднань 

польової армії (“comitatenses”) Західної імперії. У першому перераховані 

з’єднання (“numeri”) із вказівкою їхніх верховних командирів, що керували  

піхотою й кіннотою; в другому (“distributio numerorum”) наводять свідчення 

про їхній територіальний розподіл (Not. Dig. Occ. 5 та 6; 7) (…) Ретельний 

розгляд цих списків (…) дозволяє виявити багато цікавого. По-перше, 

зрозуміло (й не дивно), що західна армія зазнала у війнах початку V ст. 

важких втрат (…). На 420 р. західна армія нараховувала 181 “полк”, але 

значна їхня частина – 97 – була створена після 395 р., і лише 84 існувало з 

попередніх часів. Отже, якщо західна армія (…) нараховувала на 395 р. 
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приблизно 160 з’єднань, то в цьому випадку не менше 76 з них (тобто 47,5 %) 

було знищено за 25 років, які минули між сходженням Гонорія на престол і 

420 р. Це означало серйозне ослаблення армії: йому відповідає цифра втрат 

від 30 тис людей. Найтяжчий удар обрушився на римську армію на Рейні. У 

420 р. вона нараховувала 58 з’єднань, однак тих, що вже існували на 395 р., 

було усього 21, тоді як решта 37 (64%) з’явилась в роки правління Гонорія. 

Це дозволяє зробити конкретні висновки. Галльська армія прийняла 

головний удар, коли варвари вперше перетнули Рейн (…). Не дивно, що від 

неї вціліли лише жалюгідні рештки; лави багатьох з її старих з’єднань 

порідшали, й ті були розпущені” [459, с. 381]. 

Далі П. Хізер аналізує процес поповнення військового контингенту: 

“Також виключний інтерес складають свідчення з “Notitia” про те, як 

“латались дірки” після завданих втрат. На 420 р. західні війська комітатенсів 

значно поповнились завдяки 97 новим з’єднанням, створеним з 395 р. (…) 

Особовий склад західної польової армії навіть збільшився приблизно на 20 

з’єднань (12,5 %). З 97 воїнських частин, проте, 62-64% – старі з’єднання з 

прикордонних областей, перерозподілені, щоб поповнити польову армію (…) 

Всі 28 легіонів псевдокомітатенсів (“legionеs pseudocomitatenses”) складалися 

з перерозподілених гарнізонних військ, так само як 14 легіонів комітатенсів 

(“legionеs comitatenses”), котрі відрізнялись від них у кращий бік; те саме є 

справедливим щодо 20 кавалерійських частин (…). З 58 з’єднань польової 

армії в Галлії на 420 р. 21 складалося з перерозподілених гарнізонних військ 

(…) З 35 нових елітних частин приблизно третина мала назви, що були 

похідні від неримських племінних угрупувань: аттекотти, маркомани, 

бризігави та ін., – а це означало, що на перших порах вони складалися з 

неримлян” [459, с. 381-382]. 

Свою резюмуючи оцінку науковець подає в аналітичному ключі: 

“Якщо судити поверхово, західна армія стала більшою, ніж 25 років тому. 

Збільшення чисельності, однак, маскувало декілька важливих проблем. Так 

(…) половина старих з’єднань виявилась пошарпаною внаслідок розпочатих 
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бойових дій. Тому, хоча польова армія стала більшою, у цілому особовий 

склад скоротився, оскільки немає підстав припускати, що на місце 

перерозподілених гарнізонних військ поблизу кордонів були направлені нові 

загони (…) Чисельність “справжніх” комітатенсів скоротилась на 25% у 

період з 395 по 420 р. (зі 160 з’єднань залишилось тільки 120). І тут фінансові 

втрати, які зазнала Імперія в ці роки, почали відчуватись 

найнеблагоприємнішим чином” [459, с. 383]. 

Окреслені тенденції повною мірою розвинулись за Валентиніана ІІІ. 

Аецій, звісно, не міг розраховувати на галло-італійські легіони імператора 

(той сам ними командував), і почав формувати власне військо ще на початку 

30-х рр., зробивши ставку на гунів. На 450 р., як вже згадувалось, він мав 

строкату, неоднорідну, дещо розпорошену, але достатньо потужну армію, 

утворену з допоміжних військових загонів (ауксилій), особистої гвардії 

(букелларіїв), експедиційних підрозділів (кінних вексцилляцій), найманих 

варварських контингентів, а також т.зв. територіальної міліції (тобто 

самоствореного міського “народного ополчення”) [536, с. 153]. Для повноти 

картини доречно навести дані, якими оперує М. Був’є-Ажан. Крім, власне, 

польової армії – 85-90 тис солдатів у своєму розпорядженні, за підрахунками 

французького дослідника, римлянин ще мав: “17000 багаудів, 4000 вільних 

селян, 3000 ополченців з міст, помість та загонів стражників, і 1800 летів й 

гентилів. Загалом виходить 25800 воїнів, що складає більше однієї шостої 

частини усіх військ, переданих під командування Аеція” [235, с. 159]. Отже, 

на початок воєнних дій у розпорядженні західноримського 

головнокомандувача було до 120 тис бійців. 

Разом з тим, на увагу заслуговує катастрофічний стан бюджету 

Західної Римської імперії через втрату нею Північної Африки. Припинення 

податкових виплат з Нумідії й Ситифенської Мавританії призвело до 

відчутного скорочення армії. Цифри, наведені в законі 445 р., дозволяють 

зробити висновок: щорічно  бюджет недоотримував 106200 солідів [459, с. 

459]. Піхотинець-комітатенс, який постійно перебував на службі, за 
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підрахунками того ж таки П. Хізера, одержував приблизно 6 солідів на рік, а 

кавалерист – 10,5 (кіннота на той час в тактичному плані вважалась вже 

пріоритетнішою) [459, с. 459]. Це означає, що скорочення податків, які 

надходили з означених двох провінцій, стало причиною зменшення армії на 

18000 піхотинців, або на 10000 кавалеристів. Припинення фінансових 

надходжень ще з двох економічно розвинутіших провінцій – 

Проконсульської Африки й Бізацени, завершилися зменшенням армії Заходу 

на 40 тис піхотинців, або 20 тис кавалеристів [459, с. 459]. 

Інформація про етнічний склад армії Аеція теж зберігається в 

джерелах. Марцеллін Коміт, наприклад, згадує у своєму опусі галлів, 

самнітів, фракійців, греків, бриттів, салічних франків, багаудів (арморікан), 

белгів, аланів, галльських сарматів (жили в цій провінції на правах римських 

поселенців), саксонів (саксів), абрінкатуїв (плем’я з Лукдунської Галлії), 

бруттіїв, луканів [160, An. 449, 3.4]. Захарій Ритор згадує в лавах імперської 

армії Заходу представників таких племен як кантабри, літиціани, ріпаріоли, 

бріони, маркомани, бігерріони, аттекотти, умбрії, бризігави [204, Fr. 8, Col. 

1068]. Разом з тим, головним джерелом для істориків у даному питанні 

залишається все ж Йордан. Він називає й характеризує найвагоміших і 

найважливіших союзників та федератів римлян з боку Барбарікуму: 

першими, природно, йдуть вестготи, очолювані королем Теодоріхом; далі 

автором виділяються франки, алано-сармати, багауди й бургунди [147, Get. 

192]. 

Крім етнічного, показовим є і соціальний компонент, присутній в армії 

Аеція. Зокрема, соціальний зріз репрезентували ветерани, які служили на 

контрактних умовах [571, с. 615]. Їх у різних польових підрозділах 

нараховувалось до 35% [571, с. 615]. Наступну категорію складали сини 

ветеранів. Згідно з римським законодавством (в межах військової реформи 

319 р., проведеної Константином Великим), вони були 

військовозобов’язаними [223, с.11]. Далі джерела виділяють дітей вільних 

селян (другий син в родині мав бути призваний), колонів, міських ремісників, 
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вільновідпущеників та напіврабів (Зосима [206, ІV, 16], Проспер Тірон [181, 

An. 448, 4], Кассіодор [115, Col. 1215]). В руслі процесу варваризації 

західноримської армії, до її лав, на підставі колонатного права, вступали 

представники рейнських “варварів-поселенців”; це були колишні полонені, 

що фігурують у джерелах під назвами “лети” й “гентили” [571, с. 620]. 

Збереглися згадки про головні групи летів, які в гуно-римській війні билися 

на боці Аеція: тевтони з Шартра, батави і свеви з Байє та Кутанса, свеви  з 

Манса й Клермона, франки з Ренна, сармати з Отена, сармати і тайфали 

(вихідці з Шварцвальду) з Пуатьє, сакси з області між гирлами Сени та Луари 

[235, с. 159]. 

Комплексний аналіз армії Равенського двору не може вважатися 

повним без висвітлення питання ручного озброєння та обладунків. 

Археологічні знахідки, зображення на поховальних стелах і тріумфальних 

арках свідчать про появу у пізньоримський період нових форм шоломів, 

панцира, щита, а також нових видів наступальної зброї [223, с. 64]. Протягом 

першої третини V ст. поширення зазнали композитні шоломи [540, с. 504], 

панцири мускульного типу й лускоподібні; домінуючим обладунком для 

піхоти стає кольчуга [540, с. 506]. Урізноманітнюються також форми щитів: 

крім традиційного важкого чотирикутного напівциліндричного (“scutum”), 

з’являються гексагональні, круглі та овальні (“clypei”) [195, І, 12]. 

З наступальної ручної зброї у неширокому застосуванні залишився 

пілум (“pilum”) – спеціальний метальний спис довжиною 60-95 см. Разом з 

тим, з’явились і нові види озброєння, описані ще Вегецієм Ренатом: 

“модифіковані” метальні списи – спікулуми (видовжені пілуми), діболії 

(списи з наконечниками на обох кінцях древка), бебри (довжина – 165-172 

см), берити (“berita”), плюмбати (“plumbata”), або маттіобарбули 

(”mattiobarbula”) й верутуми (“verutum”) – ручні метальні дротики, фустібали 

(“fustibalus”) – метальні шести довжиною 110-120 см [195, І, 20; ІІ, 15]. У 

своєму трактаті Вегецій також згадує наступні види зброї: “гунський” лук, 

праща, бойова секира – одностороння (“secures”) та двостороння (“bipennis”), 
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довгий вузький меч (“spatha”), короткий меч півспата (“semispathae”), 

кинджал (“pugio”), торакс, маніка, соленарій, бойова палиця, манубалліста 

(“manuballista”) – ручна баліста, аркубаліста (“arcuballista”) – тобто арбалет, 

військовий черес (“cingulum”) [195, І, 16; ІІІ, 3, 14, 18, 22, 24; ІV, 22-29]. 

Прискорена варваризація західноримської армії у 20-х – 30-х рр. V ст. 

сприяла тому, що між римлянами та варварами остаточно зникла будь-яка 

принципова відмінність у озброєнні. Вивчення фахівцями могильників на 

північному сході Франції, які датуються другою половиною ІV-V ст., наочно 

продемонструвало повну ідентичність озброєння тих та інших [543, с. 155]. 

Отже, можна констатувати, що рівень мілітарного потенціалу Західної 

Римської імперії, порівняно з епохою Феодосія І Великого, на середину V ст. 

в цілому знизився. Крім того: армія перебувала в стані хронічного 

недофінансування; на тлі активної її варваризації остаточно була ліквідована 

система державного рекрутування; майже на 30% скоротилася чисельність 

самої польової армії; дислокація контингентів значною мірою продовжувала 

концентруватись лише у Північній Галлії, центральних областях Італії та 

прирейнських землях; в етнічному складі домінував галло-фракійський і 

гото-аланський елемент; соціальний зріз демонстрував значне “розбавлення” 

професійних військових кадрів та елітного командного складу плебсом, 

федератами і напіврабами; у сфері озброєння відбулись трансформації, 

орієнтовані на його варваризацію; всі колишні уніфіковані стандарти щодо 

виготовлення й комплектації зброї більше не діяли. Армія Аеція за 

виділеними ознаками і тенденціями вже мало чим відрізнялась від війська 

Аттіли. 
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РОЗДІЛ 4. ГАЛЛЬСЬКА КАМПАНІЯ 451 р.: 

ВТРАЧЕНА ПЕРЕМОГА АЕЦІЯ 

4.1. Підготовка і початок вторгнення гунів у Галлію 

За даними джерел, восени 450 р. Аттіла “відчув”, що готовий рушити 

на Рим. Шлях до столиці старої Імперії “перетинала” Галлія, яка, до речі, 

перебувала під управлінням “кращого друга” Аеція [511, с. 38]. Здавалось, 

лише одна ця обставина повинна була зупинити Батога Божого від 

здійснення широкомасштабного походу. Однак багаторічне бажання за будь-

яку ціну створити справжню європейську Імперію штовхало володаря гунів 

на рішучі кроки; він відчував – часу на реалізацію такого грандіозного 

геополітичного проекту у нього залишалося мало [512, с. 83]. З іншого боку, 

одержимість Аттіли Заходом мотивувалась і ментальними чинниками: 

традиційно звабливий, гордовитий та недосяжний Рим відігравав для 

усталеного варварського світогляду роль цивілізаційного символу усього 

“pax Romana”, символу, яким варто оволодіти; одночасно Рим залишався 

спокусливою мрією, архетипом статку, пишноти, слави, вишуканості, 

аристократизму; для варвара завоювати це місто означало також подолати 

власну слабкість, власну нерішучість, відчуття меншовартості й приниження. 

Проте без завоювання Галлії перемога над Римом не вважалась би повною та 

переконливою, і гунський правитель добре розумів – починати необхідно 

саме з неї” [512, с. 84]. 

Готуючись до Галльської кампанії, Аттіла, тим не менш, припустився 

чотирьох стратегічних помилок. По-перше, він був переконаний у 

вичікувальній позиції галлів: вони не мали причин стати захисниками 

західної Імперії. На практиці їхня ненависть до гунського керманича 

перевершувала вороже ставлення до римської влади. По-друге, Батіг Божий 

розраховував на масову підтримку багаудів, але вони завжди воювали тільки 

за себе. По-третє, Аттіла вірив у союз із франками, бургундами й навіть 

вестготами, пообіцявши їм “чесний” поділ Заходу; римські федерати, як 

відомо, йому не повірили. Зрештою, Галлія була християнською територією: 
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влада в ній значною мірою належала єпископам, не кажучи вже про їхній 

духовний вплив і авторитет. Керманич гунського союзу племен не взяв до 

уваги метафізичний фактор – відразу кліриків до язичників [284, с. 134-135]. 

Період з вересня 450 р. до кінця лютого 451 р. Аттіла витратив на скликання 

й підготовку свого “поліетнічного” війська. На початок 451 р. він зібрав на 

березі Данувію майже стотисячний об’єднаний військовий контингент. Як 

повідомляє Пріск Панійський, крім остготів, гепідів, аланів та гунів (білих і 

чорних), до Батога Божого прибули неври, белловаки, лігури, гелони, руги, 

протоболгари, тукилінги, скири, багато інших племен [173, Fr. 36, p.107]. 

Аналізуючи причини, які спонукали понад три десятки племен, 

переважно східних, влитися в гунське військо добровільно, варто виокремити 

найголовніші: Аттіла давав східним номадичним племенам (т.зв. народам 

Великого степу) можливість безперешкодно просунутися на захід Європи й 

одержати як винагороду за вірну службу право осісти на нових землях під 

захистом переможця. Не менш переконливо виглядала перспектива 

“пройтись” багатими землями, де можна було легко дістати провіант і 

“зібрати” цінну здобич. Також потрібно пам’ятати: володар гунів звертався 

до варварських войовничих етносів, для яких війна, грабунок та постійне 

кочування залишались усталеними побутовими реаліями [532, с. 41]. 

Протягом п’яти місяців Аттіла непогано підготував підрозділи 

інженерно-понтонної служби: воїни виготовили плоти для форсування річок, 

зробили запас фашин для подолання фортечних ровів [532, с. 44]. Ремонту й 

оновлення, під контролем Онегеза, зазнали облогова техніка та штурмові 

засоби. Джерела згадують важкі тарани, рухомі башти (гелеполи), облогові 

пересувні щити (плутеї), оковані залізом драбини з гаками [532, с. 44-45]. Так 

само Аттіла привів у бойову готовність гунську артилерію – метальні 

машини, виготовив запасні частини до них [532, с. 48]. Закупівлею і 

комплектацією зброї та обладунків, формуванням обозу, а також збиранням 

т.зв. обозної худоби, яку мали  гнати за військом, займались Еллак та Орест 

[532, с. 51]. З листопада 450 р. в стані ворога (при Равенському дворі, серед 
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оточення Аеція, в рейнських укріплених таборах й на теренах Галлії була 

активізована гунська розвідка [560, с. 136]. Полководці Аттіли чекали його 

наказу. Тим часом Аецій відвідав провінцію Овернь – володіння 

аквітанського племені арвернів. В її столиці – Августо-Неметумі, він мав 

зустріч з Флавієм Марцеллом Авітом (383-456). Колишній претор Галлії ще 

437 р. проводив перемовини щодо укладання союзного договору між Римом 

та вестготами; Авіт спромігся перемінити негативний настрій останніх і 

зберегти вплив на короля Теодоріха. Головнокомандувачу необхідно було 

переконати короля вступити у війну з Аттілою на боці римлян. Звісно, 

Теодоріх не “палав бажанням”. Його вже відвідав з цією метою посланець від 

Валентиніана ІІІ, але отримав відмову [284, с. 135]. 

Після бесіди з Аецієм Авіт таки погодився виконати складне 

доручення. Йому вдалося переконати Теодоріха, що перемога гунського 

володаря не буде поразкою лише однієї Імперії; сам король тоді все втратить, 

оскільки, розбивши західноримську державу, Аттіла не дозволить йому 

спокійно відсидітись в Аквітанії [284, с. 135-136]. Теодоріх повірив і 

особисто очолив своє військо [147, Get. 190]. Його зять Сидоній Аполлінарій 

так написав про цю подію: “Загони, убирані в шкіри, виступали позаду 

римських труб” [187, Carm. V, 324]. Крім того, Авіт заручився для Аеція 

підтримкою багаудів в обмін на зобов’язання Імперії не турбувати їх після 

цієї кампанії через колишні повстання [147, Rom. 132]. 

Наступні події, пов’язані з гунською інвазією, достатньо широко 

відображені в писемних джерелах. Багато подробиць міститься в 

агіографічній літературі – Житіях латинських святих V ст. [37; 41; 198-203]; 

багато яскравих епізодів та подій описано ранньосередньовічними 

вірменськими істориками [4; 23; 24; 46; 48; 53; 54; 61; 89; 90]. Нашестя на 

Галлію 451 р. згадується і в творах сирійських християнських авторів [1; 34; 

45]; цікаві повідомлення збереглися в листуванні Папи Лева Великого [156]. 

Достатня кількість фактологічного матеріалу дозволяє здійснити послідовну 

історичну ретроспекцію. 
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В останню декаду лютого 451 р. Аттіла виступив у похід. Підійшовши 

до Рейну, він підготував понтонну переправу з плотів та човнів; для 

наведення мостів були зрубані навколишні ліси [147, Rom. 132]. Після 

швидкого форсування цієї стратегічної ріки Батіг Божий почав реалізацію 

програми тотального спустошення теренів противника. Про її наслідки 

розповідають мімри Апсанью Едесського [1, с. 63-64] й Кириллона [45, с. 67-

68]; є згадка у Ієшу Стіліта [34, с. 614-615] і Фірдоусі [96, с. 205]. Гунський 

керманич діяв рішуче: він розділив свої сили для сплюндрування якомога 

більшої території. Сам Батіг Божий вирушив на Аугусту Треверору (сучас. 

Трир), захопив її й пограбував [199, Col. 1177]. Едекон, при підтримці 

остгота Теодемира, перейшов кордони Гельвеції в бік сучасного Ельзасу. 

За повідомленнями “Житія Св. Северина” [199, Col. 1178], “Житія Св. 

Германа” [198, Col. 611-612], “Житія Св. Серватія [200, Col. 204], “Житія Св. 

Анніана” [201, Col. 233], опусів Ідація Леміка [142, An. 451, 2-3] та Григорія 

Турського [139, IV, 23], Едекон зруйнував Базилію (сучас. Базель), 

Віндоніссу (сучас. Віндіш) й Аргентуарію (сучас. Кольмар). Там він був 

атакований бургундом Гондіоком, союзником Аеція, і розбив його. 

Авангардні загони гунів просунулись до Бізантія (сучас. Безансон). Орест 

разом з гепідом Ардаріхом захопив Аргенторат (сучас. Страсбург), 

Новіомагус (сучас. Шпейєр), Вормс і Могонтіак (сучас. Майнц) [199, Col. 

1180]. Онегесій на північному фланзі, спираючись на допомогу Скотти і 

Вааста, захопив Адуатіку Тунгорор (сучас. Тонгр) та Аррас [198, Col. 612]. 

Інші загони атакували, захопили й повністю зруйнували міста Колонія 

Агріппіни (сучас. Кельн), де, за згадкою Сигеберта з Жамблу, була вбита Св. 

Урсула [188, Col. 374], Крейль, Ам’єн, Беллавак (сучас. Бове), Ротомаг 

(сучас. Руан), Кан [200, Col. 205]. 

Усього протягом березня було знищено 23 міста. Проте для 

психологічного тиску на північногалльське населення Батіг Божий вирішив, 

як пише Ідацій, підкорити багатий та добре укріплений Диводур (сучас. Мец) 

[142, An. 451, 3]. Далі він планував вирушити на південь Галлії, щоб 
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виманити на себе Теодоріха, який захоче завадити йому спустошити 

аквітанські землі. Після знищення обережного вестгота Аттіла мав намір 

вирушити в бік Альп, там дочекатись Аеція й розбити його [284, с. 139]. З 

двох магістральних шляхів – Лангр-Шалон-Лукдун (сучас. Ліон) і долина 

Рони, або – Реймс-Труа-Авреліан (сучас. Орлеан) – долини Луари та В’єнни, 

він вибрав другий, маючи надію одержати там підкріплення від луарських 

аланів, очолюваних королем Сангібаном, які з середини ІV ст. жили у Солоні 

й Турені [284, с. 139].  

Аттіла дістався Диводура і оточив місто великим кільцем, 

розташувавши чотири табори по чотирьох сторонах світу, як констатує 

Григорій Турський [139, ІV, 23]; почалася його облога. Заклики щодо 

капітуляції городяни відхилили; вони чекали допомоги від міліції 

(ополчення) двох міст – Нансіака (сучас. Нансі) та Коммерсів, але виявилось, 

що марно [199, Col. 1178]. Гунського глашатая, який підійшов для перемовин 

до міських мурів, захисники вбили стрілою в обличчя [199, Col. 1179]. Батіг 

Божий почав штурм, однак тарани, баллісти, стінобитні пристрої із залізними 

наконечниками та “кігтями” виявились неефективні; не допомогли й підкопи. 

Тоді (7 квітня) нападаючі облили стіни смолою та олією і підпалили: 

нарешті, бомбардування та вогню не витримав північний мур. Командувач 

артилерією Едекон тріумфував. Воїни кинулися через пролом всередину 

міста. Як розповідають християнські агіографи, здобичі, продуктів і 

полонених цього разу гуни не брали; вони вбивали все живе, навіть собак, 

кішок, вислюків, і “не залишили в місті жодної живої душі” [200, Col. 207]. 

Наступною жертвою Аттіли став Дурокортор (сучас. Реймс), де був 

закатований єпископ Нікасій [139, ІV, 23].  

Підрозділи Ореста в березні оминули це місто. Вони організовано 

переправилися через Маас та Ен, подолали ущелини Аргонну, залишивши 

там охорону, підійшли до Лаудуну (сучас. Лан), знищивши дорогою два 

франкських угрупування, з труднощами захопили це місто, і за наказом 

Ореста вирізали все його населення; сам Лаудун був спалений [572, с. 117]. 
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Залишивши після себе окрушини, Орест вирушив під Дурокортор, на 

з’єднання з Аттілою [572, с. 117]. На шляху просування гуни також повністю 

сплюндрували невеличке містечко Аугуста Веромандуорум (сучас. Сен-

Кантен) [200, Col. 207]. Як констатує Ідацій Лемік, Дурокортор (Реймс) був 

погано укріплений [142, An. 451, 4]. Його жителі вже знали про долю 

Лаудуна. Єпископ Нікасій вийшов на зустріч Батогу Божому і звернувся до 

нього з проханням не проливати крові невинних, обіцяючи, що городяни не 

будуть чинити опір. Проте воїн з оточення Аттіли відрубав йому голову 

мечем, коли владика лише почав говорити [142, An. 451, 4]. Штурму міста не 

було; Дурокортор гуни теж спалили. Як свідчить агіографічна традиція, 

гунський правитель в нього навіть не ввійшов [199, Col. 1182].  

Через два місяці після початку вторгнення Аттіла стикнувся із 

серйозною проблемою: він почав швидко втрачати контроль над військом. 

Батіг Божий розумів, що треба приймати вольове рішення. Він зібрав свої 

розпорошені сили (їх більшу частину) неподалік західних передмість 

Апорінауму (сучас. Еперне) і виступив з промовою. Гунським воїнам було 

заборонено нападати на будь-яке місто без наказу Аттіли. Крім того, на 

марші повинен підтримуватись бездоганний порядок; обоз переповнений 

здобиччю, тому грабунки й мародерство теж заборонялись [248, с. 144]. 

Берику, який щойно прибув, правитель гунів доручив зміцнення дисципліни, 

для чого під його командування перейшов спеціальний каральний загін 

вершників [381, с. 194]. Окремий підрозділ, очолюваний Еслою, отримав 

завдання забезпечувати військо фуражем і провіантом, але без вбивств і 

зґвалтувань (населення почало масово залишати міста та села й тікати в ліси) 

[381, с. 194-195]. 

Наказ відразу ж почав діяти, і це, наприклад, врятувало жителів 

Тресенти (сучас. Труа) від знищення [118, ХХІІІ, 131]. В агіографічній 

традиції, зокрема у “Житія Св. Лупа”, врятування міста висвітлюється в 

легендизованому ключі. Разом з тим, ця легенда дала Аттілі його знамените 

прізвисько. За переданням, зустріч єпископа Лупа з правителем гунів 
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відбулась на околиці Тресенти. “Я Луп, людина божа”, відрекомендувався 

святий. “Ego sum Attila, flagellum Dei” (“Я Аттіла, Батіг Божий), – відповів 

керманич “степової імперії” єпископу латинською мовою (він її непогано 

знав, як і грецьку) [202, Col. 242]. Як відомо, Лупу вдалося умовити Аттілу 

відступити  [202, Col. 242-243]. Після зустрічі той вирушив на з’єднання з 

Орестом і Онегезом та зібрав велику нараду воєначальників. На ній було 

прийняте рішення йти на Лютецію (сучас. Париж) [142, An. 451, 5].  

Оцінюючи  перший (весняний) етап Галльської кампанії Аттіли, 

необхідно відзначити, що його не можна вважати до кінця  вдалим. Спалення 

міст, неконтрольоване масове й безглузде вбивство населення, яке не 

“заслуговувало” навіть на полон чи урабівлення, тотальне нищення і 

плюндрування матеріальних цінностей набуло зворотного ефекту: замість 

виявлення покори, північногалльське населення почало активно вступати в 

міське ополчення (загони “народної міліції”) й чинити ворогу відчайдушний 

опір. Союзників серед місцевих племен Аттіла так і не знайшов, зате 

частково втратив контроль над військом. Крім того, воно почало зазнавати 

неочікуваних втрат. Вперше все пішло не за планом Батога Божого, але він 

не збирався його скасовувати. Галлія  була територією, яку Аттіла мав намір 

приєднати до гунських володінь, а її населення зробити своїми “підлеглими”. 

Він приступив до реалізації другого етапу кампанії. 

4.2. Невдала облога Лютеції та падіння Авреліана 

Події, пов’язані з облогою Лютеції Парізіорум, знайшли відображення і 

відповідний (сакралізований) ракурс інтерпретації лише в декількох 

церковних пам’ятках, які не наводять більшості фактів, не пояснюють 

мотивацію дій та рішень Аттіли, не описують загальну ситуацію в регіоні. В 

нотатках Пріска Панійського і у фундаментальному історичному опусі його 

послідовника Йордана Готського розповідь про облогу Лютеції (тим більше 

невдалу) відсутня. Можливо, вона фігурувала у втрачених фрагментах 

Пріска, можливо, Йордан цю подію не вважав настільки важливою, щоб її 

висвітлити. Природно, сучасна тематична історіографія пропонує різні 
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інтерпретаційні варіанти й моделі, здебільшого орієнтовані на традиційну, 

суто релігійну складову, або ж концепти з акцентуацією в бік можливої різкої 

зміни стратегічної мети Аттіли у Північні Галлії. 

Відштовхуючись від наявного джерельного матеріалу агіографічного 

походження, весь спектр згадуваних в ньому подій можна осмислити у 

послідовній аналітичній ретроспекції. В першу чергу необхідно підкреслити: 

Лютеція з середини V ст. ні в оборонно-фортифікаційному, ні в політико-

адміністративному, ні в стратегічному, ні навіть в економічному значенні не 

була настільки важливою, що вимагала обов’язкового захоплення ворогом. 

Навпаки, її захисні споруди, артилерія й кількість залоги не дозволяли 

городянам розраховувати на організацію тривалої та успішної відсічі [434, с. 

68]. Залишається загадкою, чому Батіг Божий прийняв рішення вирушити на 

не дуже привабливу Лютецію, колишню ойкумену кельтського племені 

паризіїв. Звісно, “внутрішнє” місто мало мури проти нападників, однак 

достатньо великий посад, розташований у передмісті, на лівому березі Сени, 

з лазнями, амфітеатром, іподромом, залишався абсолютно незахищений [563, 

с. 336].  

“Житіє Св. Женев’єви” – базове джерело з точки зору рівня 

інформаційної наповненості, історію облоги Лютеції подає через призму 

біографії цієї канонізованої Західною Церквою святої. Сакралізований 

контекст воєнних подій зводиться до наступних інвазійних реалій. У місті (на 

451 р.) жила дівчина на ім’я Геновефа, донька галлів Севера та Геронтії, 

людей побожних і заможних [203, Col. 463-464]; родина мала маєток (віллу) в 

Неметодурумі (сучас. Нантер), неподалік Лютеції [203, Col. 470]. Геновефа 

народилась у 422 р. Коли їй було вісім років, Неметодурум відвідали 

знамениті єпископи-проповідники (певний час займались місіонерством у 

Британії) – Герман Оксерський та вже згадуваний Луп з Труа (Тресенти). 

Вони її благословили, а місцевий клірик Св. Герман передрік, що у неї 

“відкриється дар заступниці” [203, Col. 470].  
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Подальші події першої декади травня 451 р. у “Житії” описані в даному 

руслі. Зі “східної сторони” з’явились жахливі гуни й почали облогу. Їм, 

однак, заважали болота, що звідусіль оточували місто, й тому гуни не 

починали спроб штурму, можливо очікуючи капітуляції [203, Col. 472]. 

Найслабкішим місцем в обороні Лютеції була нестача питної води. Міщани 

на нараді (місцевих зборах) прийняли рішення: оскільки блокада не суцільна, 

усі жінки та діти, під охороною і з пресвітерами, вдень покинуть місто й 

переховуватимуться в Новігентумі (сучас. Сен-Клу) [203, Col. 473]. Вночі 

Лютецію мають залишити чоловіки та дістатися двох інших селищ – Кормейя 

і Понтуази [203, Col. 473]; у випадку, якщо там розквартирувалися гуни, 

необхідно рушати на Рюль, Лувесанум, Грінуак [203, Col. 473]. Хто не 

захоче, або не буде спроможний залишити місто, має здатися на милість 

завойовників. І тут перед присутніми з’явилась Божа Обраниця й оголосила, 

що гуни не нападуть, якщо городяни залишаться на місці і будуть молитися 

Богу [203, Col. 474-475]. Не варто захищати браму та стіни; слово Боже – ось 

істинний захист для вірян [203, Col. 475]. Наступний епізод, описаний в 

“Житії”, стрижневий: під вечір Геновефа вийшла на центральну площу 

Лютеції й почала молитись усю ніч [203, Col. 476]. На ранок, зі світанком, 

гуни зняли облогу й вирушили у тому напрямку, звідки з’явились [203, Col. 

476-477]. 

Сучасні дослідники виділяють щонайменше 9 версій рішення Аттіли – 

від “болотної” теорії (вони заважали штурму) до “чуда святої Женев’єви”. 

Найбільш логічними виглядають лише дві: 1. Батіг Божий не наважився на 

тривалу облогу, яка могла затримати його під Лютецією, і Аецій отримав би 

можливість безперешкодно пройти через Альпи й підійти до нього, 

з’єднавшись з силами вестготів; 2. від Сангібана (останній нарешті 

наважився прийняти бік володаря гунів) прибув посланець і повідомив 

Аттілу про концентрацію галло-римських підрозділів на південь від Луари, 

просування яких алани самотужки не зможуть зупинити [235, с. 187]. В будь-
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якому випадку гуни припинили свою “невдалу облогу” і залишили Лютецію 

Паризіорум. Аттіла повів військо на Авреліан (сучас. Орлеан) [434, с. 80-81]. 

Гуни знов розтеклися галльськими обширами. За описом хроніста 

Фредегара, який цитує невідомого автора, “раптом варварський світ, 

розколотий потужним зсувом, обрушив всю північ на Галлію. Услід за 

войовничим ругом з’являється лютий гепід (…) бургунд підганяє скира; 

вперед сунуть гун (…) тюринг, бруктер і франк [138, Fr. 3, Col. 699]. 

Галльську інвазію згадує також Іоанн Мосх [с. 284-285]. Наближаючись до 

Авреліана, Батіг Божий розробив новий план дій: Сангібан, як представник 

Аеція й західноримської влади, мав без перешкод увійти до міста, у випадку 

невдачі алани мусили почати його облогу до підходу гунів; тим часом сам 

Аттіла здійснить “кидок” на південь і розіб’є вестготів, після чого відкине 

армію Аеція за межі Галлії [235, с. 189]. Однак план знов виявився невдалий 

– з Лукдуну (Ліону) прибули троє розвідників і повідомили, що римлянин 

вже дислокується в Арелаті (сучас. Арль) [235, с. 189]. Батіг Божий не 

спромігся діяти на випередження; надто багато днів він втратив у Лотарингії 

та Шампані. Тиждень, витрачений на Лютецію, став, як виявилось у 

подальшому, майже фатальним.  

Ситуація загострилась, коли Аттіла дізнався, що єпископ Авреліана 

Анніан Сангібану ворота не відчинив. Про це розповідається у його “Житії” 

[201, Col. 235], цей самий епізод згадує і Григорій Турський [139, ІV, 23]. 

Вікарій не мав довіри до варвара; він запропонував “захиснику Луари” 

розкинути табір під стінами міста, котрі сам звів як колишній архітектор, й 

чекати на ворога [201, Col. 235]. І тут гунський керманич проявив 

нерішучість, уповільнивши марш на Авреліан. Крім того, відставала 

артилерія Едекона, а перемовини з багаудами провалились [568, с. 106]. 

Аттіла залишив Диводур (Мец) 10 квітня, до Авреліан ж дістався 19 травня. 

Після десятиденного очікування (йшли перемовини з багаудами, чекали 

прибуття аланів), 29 травня він, нарешті, почав облогу сумісно з Сангібаном 

[568, с.106-107]. Чергова звістка від розвідників була ще гіршою: Теодоріх з 
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двома (із 6) старшими синами – Торісмондом і Теодоріхом (ІІ), приєднався 

до армії Аттіли. Цей факт зафіксував Проспер Тірон [181, An. 451, 6]. 

В цій ситуації гунський головнокомандувач, нарешті, прийняв рішення 

пришвидшитись. 12 червня почався обстріл міських мурів з важких 

катапульт [572, с. 93]. В “Житії” згадується, що Анніан одержав листа від 

Аеція, де римлянин обіцяв прибути не пізніше 20 червня; призначений день 

минув, а допомога так і не з’явилась. Ресурсів для продовження оборони 

майже не залишилось; тарани гунів вже рушили стіни, про що згадує Сидоній 

Аполлінарій у листі від 478 р. [187, Epist. ХХV, 8]. Єпископ прийняв рішення 

зустрітися з Аттілою й домовитись про умови капітуляції. Перемовини 

відбулись вранці наступного дня. Анніан пообіцяв, що жителі відчинять усі 

міські ворота й складуть всю зброю [201, Col. 236]. Так і було зроблено. 

Пообіді Батіг Божий (без війська) безперешкодо в’їхав у Авреліан; на нього 

та його почт чекали керівники міста, “дари” переможцям, згромаджена на 

вулицях зброя [201, Col. 236]. Під вечір гунські вози із здобиччю залишили 

Авреліан. Аттіла теж вирішив не ночувати у ньому [572, с. 93]. Наступного 

дня гуни та їхні союзники святкували перемогу й ділили здобич. 

Е. Дешодт висловив цікаву думку відносно найближчих планів Аттіли 

на той момент: залишити місто 26 червня й вирушити з головними силами на 

зустріч західноримській армії вздовж узбережжя Луари, через Роанн та 

Лукдун. Окремий корпус гепідів і остготів піде на Турон (сучас. Тур), 

Піктавію (сучас. Путьє), підніметься долиною В’єнни до Аугосторита (сучас. 

Лімож) й Везунна (сучас. Періг’є), а при потребі – дійде до Толози (сучас. 

Тулуза) і, якщо на шляху не зустріне вестготів, з’єднається з гунським 

керманичем [284, с. 157]. 23 червня Онегез із доволі великим загоном воїнів 

повернувся до міста: за попередніми домовленостями з вікарієм, необхідно 

було вирішити умови мілітарної “нейтралізації” Авреліана, оскільки його 

гарнізон втратив право вступу у військові формування римлян [201, Col. 236-

237]. Далі автор “Житія Св. Анніана” з насолодою повідомляє, що до Онегеза 

підійшов гунський воїн з приголомшливою звісткою: з півночі до міста 
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підходить Аецій, з заходу – Торисмунд [201, Col. 237]. Отже, вперше 

з’явилась реальна загроза нападу на самого Аттілу. 

Тим не менш, Аецій не атакував розгубленого противника. Він, 

з’єднавшись з вестготами, теж розкинув табір перед містом. Батіг Божий 

зрозумів, що римлянин не мав на меті знищення гунів. Він, скоріш, волів 

їхнього вигнання за межі західної Імперії [567, с. 188]. Тепер на перемовини 

був готовий піти гунський правитель. Для такої місії він мав годящу 

кандидатуру – галла Константина, колишнього секретаря-радника Аеція (той 

декілька років тому відпустив Константа на службу до Аттіли). Конкретну 

тему перемовин “Житіє” не згадує, але подальший перебіг подій дозволяє 

припустити: володар гунів намагався виграти час, і йому це частково 

вдалося. Ціна компромісу – заборона гунам при відступі переправитися на 

лівий (південний) берег Луари (Аецій не бажав наражати південь Галлії, а 

головне – Аквітанію, на небезпеку). Аттіла мусив організувати свій відхід у 

північно-східному напрямку, в бік Бельгарда [565, с. 203]. 

Погодитись без зволікань на такі, стратегічно не вигідні, умови Батога 

Божого зобов’язував черговий неприємний факт – поки тривали нічні 

перемовини, Сангібан з аланами, як трохи раніше багауди, перебуваючи на 

лівому березі, перейшов на бік римлян (а може, й взагалі не зраджував 

Аеція); переправа через Луару остаточно виявилась неможливою [235, с. 

202]. 24 червня, під ранок, гуни залишили околиці Авреліана [565, с. 203]. М. 

Був’є-Ажан зауважує, що майже одночасно з ними римський табір залишили 

двоє вершників; це були таємні посланці зі звісткою для Валентиніана ІІІ про 

зраду Аеція, який мав шанс розбити ворога, але не скористався ним [235, с. 

203]. Оскільки ж воєнні дії тривали, обидва головнокомандувачі вірогідно 

добре розуміли – це не остання  їхня зустріч. 

Таким чином, реконструйовані й висвітлені події, пов’язані з облогою 

Лютеції й падінням (здачею) Авреліана, в оціночних межах другого етапу 

Галльської кампанії не стали для Аттіли переломними. Його розрахунки та 

очікування знов виявились помилковими, а тактичні дії невдалими. Як 
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полководець, він втратив чотири суттєві переваги: правильну оцінку ситуації 

в конкретних умовах; швидкість пересування; маневреність гунських 

підрозділів; злагодженість дій між окремими союзними контингентами. 

Зрештою, багауди і алани так і не перейшли на його бік. Залишення Аттілою 

околиць Авреліана й вирушення у напрямку Тресенти означало початок 

третього етапу кампанії. 

4.3. Битва на Каталаунських полях: 

проблеми локалізації і реконструкції 

Як і у багатьох інших випадках, пов’язаних з історією західних гунів у 

Європі, проблема Каталаунської битви складається з більшої кількості 

питань, ніж відповідей. Скепсис, висловлений з даного приводу ще О. 

Менхен-Хелфеном, має для цього всі підстави. Однак сам факт першої 

“битви народів” та її наслідки, що значною мірою змінили у подальшому 

міграційний простір і цивілізаційний контекст взаємин західної Імперії та 

Барбарікуму, не можуть залишатись поза дослідницькою увагою через своє 

стратегічне значення й геополітичну роль на тлі Великого переселення 

народів. Каталауни стали кульмінацією не лише третього етапу гуно-

римських тактичних маневрів (без прямих бойових зіткнень), а й усієї 

Галльської кампанії. 

Єдиним джерелом (крім згадки Ідація [142, An. 451, 8], сучасника тих 

подій й повідомлення Павла Диякона [168, ХІV, 5]), де послідовно 

описується битва, і на сьогоднішній день залишається Йордан [147, Get. 192-

218]. Проте в його свідченнях міститься багато протирічних моментів, 

неточностей і лакун. Відсутність конкретизації низки подій створила в 

історіографії широке дискусійне поле, на якому вчені тривалий час 

з’ясовували декілька принципових аспектів: день битви, локалізацію гуно-

римського боєзіткнення, його реконструкцію, співвідношення кінноти й 

піхоти у римлян і гунів, кількість учасників і втрат з обох боків, результат 

битви. Йордан сам визнавав, що вона є заплутаною й не до кінця зрозумілою 

[147, Get. 194]. Найавторитетнішим експертом по битві залишається Дж. 
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Б’юрі [528], хоча його твердження та висновки теж далеко не завжди 

виглядають переконливо, і були неодноразово піддані критиці.  

Звичайно, Аттіла не збирався залишати терени Галлії. Він перейшов на 

правий берег Сени поблизу міста Аугустобона Трікасса (землі племені 

трікассів) і став табором на місцині під назвою “locus Mauriacus” (“табір 

Моріака”) (сучас. Мері-на-Марні), про що Аецію розповіли його розвідники-

багауди [168, ХІV, 11]. Неподалік, біля містечка Арциак (сучас. Арсі-на-Обі), 

на Аттілу чекав король Ардаріх з гепідами. Інші союзні племена, зокрема – 

остготи, під керівництвом трьох братів – Валамира, Теодемира і Видемира, з 

королівського роду Амалів [147, Get. 199], розташувались в Шалоні (сучас. 

Шалон-сюр-Мар) [528, с. 210]. Десь у прилеглих до окресленого  трикутника 

– Моріак-Арциак-Шалон – обширах (а це величезна територія 200 км х 160 

км, від Арденських гір до Аргонни й Отського лісу, від Ени до Сени, що є 

центральною частиною провінції Шампань і в ту епоху носила назву 

“Каталаунські поля”, оскільки там жили племена каталаунів), битва й 

відбулась, увійшовши в історію як Каталаунська, або Шалонська чи 

Моріакська [528, с. 210]. Деякі фахівці (наприклад І. Хугнес [567, с. с. 211-

212]; Б. Бахрах [513, р. 63]) звузили площину локалізації “битви народів” до 

70 км навколо Шалону. Аттіла отаборився на рівнині на південь від Шалону, 

на сході від міста зупинився Валамир з остготами; Ардаріх з гепі дами чекав 

на заході, ще західніше зайняли свої позиції акацири й гелони Берика [235, с. 

213]. Гунське військо вичікувало римлян і готувалось до боєзіткнення; армія 

Аеція не забарилась.  

Головна особливість битви – вона розгорнулась у рівнинній місцевості, 

в центральній частині якої знаходились підвищення – достатньо великий 

пагорб. Саме вершину цього пагорба для тактичного і ландшафтного 

домінування й намагались зайняти протиборчі сторони. Ще одна специфіка 

Каталаунів – і гуни, і римляни підійшли до місця зіткнення практично 

одночасно – під вечір, й відразу ж, без попереднього розгортання та 

підготовки, здійснили спробу захопити пануючу висоту; це і стало причиною 
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та зав’язкою битви. Отже, перше зіткнення відбулось за добу до самої битви 

між союзниками обох супротивників – франками й гепідами. Не бажаючи 

чекати свого часу для участі у загальному двобої, ці “нетерплячі” федерати 

зійшлися в окремому бою. 

Однак ні гепідам, ні франкам не вдалося добитись рішучої переваги, і 

все завершилося нещадним взаємознищенням більшості учасників цієї 

“прелюдії” генеральної битви, яка практично не вплинула на її хід. З обох 

боків загинуло 15 тис воїнів [147, Get. 217]. Відносно місця боєзіткнення 

Йордан говорить лише, що “місцина ця була розлогою; вона мовби 

вспучувалась, виростала вершиною пагорба” [147, Get. 197]. Пагорб, 

безсумнівно, надавав тактичну перевагу тому, хто володів ним, і Йордан 

вказує на те, що обидва полководці шукали можливості зайняти перед 

битвою вигідну для себе позицію на підвищенні. Гуни рухалися справа, 

римляни – зліва [147, Get. 197]. 

Битва почалася о 3-й годині дня, скоріш за все в останніх числах 

червня [147, Get. 196]. Аецій розташував власні війська на лівому крилі, а 

вестготів – на правому. В центрі він розмістив аланів, як повідомляє Йордан, 

з метою “воєнної перестороги, щоб оточити Сангібана, в чиїй лояльності до 

себе сумнівався, військом відданих людей” [147, Get. 197]. Більшість 

сучасних істориків погоджуються з твердженням Йордана, однак той, будучи 

готом, явно демонстрував упереджену позицію стосовно аланів. Крім того, 

розміщення слабшої частини між двома сильними слугувало 

загальноприйнятою практикою у далекоглядних та обережних полководців 

ще з часів Марафона і Канн [513, с. 61]. 

Аттіла вишикував армію інакше: він розмістив власні війська в центрі, 

а слабкіших союзників висунув на фланги; при цьому остготи опинились 

перед вестготами, а гепіди – перед римлянами. Армія Аеція першою 

підійшла до гребеня пагорба, відкинувши війська Аттіли, котрі теж 

претендували на висоту [513, с. 63]. Гуни відкотилися зі схилів у безладі, й 

тоді Аттіла звернувся до них із закликом повернутись. Надихнуті палкою 
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промовою Аттіли, гуни знов кинулися в бій і, як дозволяють припустити 

джерела, протягом декількох годин (тобто до самої ночі) на полі кипів 

жорстокий рукопашний двобій. 

Йордан відзначає це, називаючи битву “затятою, жахливою, 

заплутаною, нещадною – битвою, про котрі й чувано ніколи не було до того” 

[147, Get. 207]. Ідацій констатує, що потічок, який протікав через поле, 

вийшов з берегів, наповнившись кров’ю з ран воїнів [142, An. 451, 3]. 

Загинув навіть старий король вестготів Теодоріх, який бився попереду свого 

загону. Згідно з Йорданом, короля під ноги власних вояків скинув його кінь, 

або (готський історик подає й другу версію) він упав від списа остгота на ім’я 

Андаг [147, Get. 209]. Однак замість того, щоб налякати вестготів, смерть 

їхнього короля викликала такий вибух люті в серцях воїнів, що вони 

відкинули гунів у табір останніх [147, Get. 210]. За повідомленням 

“Галльської хроніки 511 року”, загинув і родич Аттіли Лаударіх [118, ХХІV, 

132]. Настання повної темряви припинило битву. 

Аецій вірогідно гадав, що вранці битва продовжиться, проте гуни 

нападу не відновили. Аттіла зібрав війська, нібито збираючись особисто 

очолити штурм позицій противника. Він крокував перед своїми воїнами 

“туди й сюди”, – як висловився Йордан [147, Get. 212]. “Як лев, гонимий 

звідусіль мисливцями, зазначив далі історик, великим стрибком прямує у 

своє лігво, не насмілюючись кинутися вперед, і своїм риканням наводить жах 

на навколишні місця, так гордий Аттіла, король гунів, серед своїх кибиток, 

наводив жах на своїх переможців” [147, Get. 212]. Проте лев так і не 

стрибнув – нова гунська атака не відбулася. Деякі дослідники (Б. Бахрах [513, 

с. 65-66]; П. Едкамп [540, с. 507-510]; А. Феррілл [543, с. 145-146]) 

припускаються думки, що Аттіла, можливо, мав на меті приспати пильність 

римлян і примусити їх зійти з пагорба, хоча жодне джерело про таку 

тактичну “хитрість” не повідомляє, при цьому не піддаючи сумніву 

хоробрість гунського керманича. 
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Протягом декількох наступних днів гуни стояли табором і нікуди не 

рухалися [147, Get. 213]. Можна припустити, що вони перебували в облозі, 

беручи до уваги неможливість отримання ними постачання. Однак їхня 

позиція від цього не ставала слабкішою. У підсумку вестготам почала 

набридати бездіяльність та невизначеність. Якщо вірити Йордану [147, Get. 

215-216] і Прокопію Кесарійському [176, ІV (VІІІ), 26.13], вони звернулися 

до Аеція за дозволом напасти на табір гунів, але римський воєначальник 

заборонив їм цю “акцію”. Аецій побоювався, що перемога вестготів над 

гунами дасть германцям надто багато переваг. 

Натомість римлянин порадив новому королю вестготів – Торисмунду 

повернутися у Південну Галлію, що вони, як пише Йордан, і зробили, 

вирушивши до власної столиці – Толози [147, Get. 216; 218]. У частини 

науковців цей факт, описаний в джерелах, зокрема у того ж Йордана і 

Проспера Тірона [179, Col. 1353], викликає сумнів, оскільки, добровільно 

відсилаючи готів, Аецій послабив би власне становище. Тим не менш, якими 

б не були справжні причини відходу або втечі готів, це дозволило Аттілі 

(скоріш за все – на п’ятий день після основної битви) відвести військо з поля 

бою без подальших втрат [147, Get. 219]. Із собою гуни забрали навантажені 

здобиччю вози. Римляни, підкреслює Павло Диякон, противника не 

переслідували [168, ХІV.11]. 

З приводу оцінки перемоги та визначення переможця у цій битві, 

мабуть, найбільш вдало висловився Л. Гумільов: “У 451 р. на Каталаунській 

рівнині гуни прийняли бій з військами Аеція, котрі туди підійшли. Битва 

була кривавою, проте перемога не далася нікому. Аттіла відступив, Аецій 

його не переслідував” [271, с. 647]. Стосовно чисельності задіяних сил 

супротивників, найбільш виважені підрахунки подає той самий Дж. Б’юрі. 

Він зазначає: римляни, разом з вестготами, салічними франками, 

“галльськими” аланами, багаудами, іншими сателітами, як і гуни із союзними 

остготами, гепідами, герулами, ріпуарськими франками, іншою (степовою) 

частиною аланів, нараховували приблизно від 75 тис до 95 тис воїнів [528, с. 
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212]. Отже, військові контингенти з обох боків були майже рівні (дещо 

більше підрозділів під своєю рукою можливо мав Аецій), хоча Йордан 

переконує, що загальні втрати римлян і гунів склали 165 тис загиблих [147, 

Get. 217], не беручи до уваги 15 тис гепідів й франків, які загинули 

напередодні. Ідацій наполягає на 300 тис вбитих [142, An. 451, 9]. 

Результат битви виявився настільки неоднозначним, що його не 

взялися прокоментувати “по гарячих слідах” навіть пізньоантичні автори. 

Поле битви залишилось за Аецієм як за формальним переможцем, але 

вірогідно правителя гунів не було розгромлено до кінця. Мабуть, цього не 

захотів (або не наважився) сам західноримський головнокомандувач, маючи 

реальний шанс добити Батога Божого в оточеному таборі (він відпустив того 

разом з усім обозом, переповненим награбованим майном та коштовностями, 

і не переслідував його). Можливо, Аттіла дійсно зберігав ще достатньо 

великі сили для нової битви чи контрнаступу, і Аецій не бажав йти на ризик. 

Можливо, римлянин збирався й надалі використовувати “гунський чинник” 

як суттєвий важіль у своїх стосунках з Валентиніаном ІІІ. 

 В історіографії (від Ам. Тьєрі до С. МакДауелла) зафіксовано 28 місць 

локалізації битви, але аргументація, яку наводять дослідники, залишається 

недостатньо переконливою, а отже – дискусійною. З точки зору військового 

мистецтва, на Каталаунах (при Шалоні) були застосовані тактичні прийоми, 

невластиві більшості подібних битв доби Пізньої Античності. Серед цих 

прийомів виділяються зустрічний бій за пануючу висоту, початок битви під 

кінець дня (на заході сонця), нічні сутички достатньо великих сил 

протиборчих сторін та використання на полі бою табору, укріпленого 

виставленими в коло возами.  

Одночасно Каталауни є класичним прикладом тактики бою 

перехідного періоду, з використанням цілої низки різнорідних воїнських 

контингентів, озброєних за “інтернаціональним” взірцем і забезпечених лише 

“рамочним” керівництвом офіційних командувачів. З іншого боку, 

Шалонська битва безперечно стала знаковою подією європейської військової 
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історії V ст., зрівнятися з якою за кількістю задіяних сил та значущістю 

результатів може лише битва при Адріанополі 378 р. 

4.4. Підсумки та значення воєнної кампанії для Аттіли й Аеція 

Прискорений відхід Аттіли за межі Північної Галлії означав з одного 

боку завершення третього (останнього) етапу Галльської кампанії, з іншого – 

остаточну радикалізацію гуно-римського протистояння. Равенський двір 

розумів, що Батіг Божий не лише не переможений, – він обов’язково буде 

готувати нову, потужнішу військову кампанію проти Заходу. Разом з тим, 

осмислення значення походу гунського керманича на галльські землі можуть 

бути реалізовані в межах оцінки його геополітичних перспектив шляхом 

аналітичних узагальнень та фактологічних констатацій. В означеному руслі 

стрижневою подією 451 р., природно, стала Каталаунська битва. Її наслідки 

визначили гунську стратегію і тактику в Італійській кампанії 452 р., воєнні 

дії  та заходи  Равенни, статус на міжнародній арені Аттіли, й особливо – 

західноримського головнокомандувача Аеція. Отже, аналітичний зріз впливу 

результатів Каталаунів, орієнтований на висвітлення державної та військово-

політичної діяльності Аттіли і Аеція протягом другої половини 451 р., 

дозволяє виокремити низку аспектів й тенденцій симптоматичного 

характеру.  

На середину V ст. в гунському війську вже значне місце займали 

піхотні контингенти, набрані, як згадувалося вище, серед підвладних Батогу 

Божому германських племен. У битві при Шалоні перш за все, підкреслює В. 

Ніконоров, протиборство склали піші війська, і за даних умов гунська 

кіннота не змогла використати у повному обсязі такі свої звичайні хитрощі, 

як засідки, “каруселі” й удаваний відступ [388, с. 267]. До того ж Аецій, який 

очолював тоді антигунську коаліцію, а в молоді роки певний час жив серед 

гунів у ролі заручника і був добре обізнаний в тонкощах їхньої військової 

науки (Григорій Турський [139, ІV, 24], Сидоній Аполлінарій [187, Carm. VII, 

341]), знався на улюблених тактичних прийомах, до котрих, зазвичай, 

вдавався Аттіла [147, Rom. 135]. Ця обставина позбавляла гунів традиційної 
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тактичної переваги, яка до того забезпечувала їм перемогу над будь-яким 

супротивником [388, с. 267]. Вони навіть не мали можливості використати 

свої луки [147, Get. 197; 201; 211], і це при тому, що важка кіннота вестготів 

була кращою у римлян, а важка піхота гепідів – кращою у гунів; тобто 

гунська кіннота не спромоглася на початку битви перехопити наступальну 

ініціативу [563, с. 409]. 

У другій декаді липня Аттіла з військом повернувся до Паннонії, у 

свою ставку на лівобережжі Істра [563, с. 410]. Перший крок, який він 

здійснив після прибуття (з метою підняття дещо підупалого престижу 

правителя гунського союзу племен і відновлення ваги домінуючого 

європейського політичного “гравця”), – на дипломатичному рівні знов 

здійснив спробу вирішити питання відносно данини, яку заборгувала йому 

Східна Римська імперія. Василевс ромеїв Маркіан відрядив до Батога Божого 

легата Аполлінарія [173, Fr. 36, p. 107]. Коли той прибув у гунську ставку, 

Аттіла відмовився прийняти його, оскільки Аполлінарій не привіз очікуваної 

данини. Одночасно він наполіг, щоб подарунки – обов’язкова складова 

тогочасних дипломатичних контактів – були  йому передані без аудієнції з 

візантійцем [173, Fr. 36, p. 107]. Проте, як повідомляє Пріск Панійський, 

Аполлінарій відповів: “Скіфи (гуни – Я.Я.) не повинні вимагати того, що 

вони можуть отримати або як дар, або як здобич” [173, Fr. 36, p. 107]. Такою 

відповіддю він, на думку Пріска, давав зрозуміти, “що Аттіла одержить або 

подарунки, якщо прийме його як посланця, або здобич, якщо відбере їх, 

вбивши його” [173, Fr. 36, p. 107]. Перемовини ніяких конкретних 

результатів не дали, але володар гунів не поспішав починати інвазію проти 

слабкого Сходу. Його мілітарною ціллю залишався непереможений Захід, 

який “заслуговував на те, щоб опинитись на колінах” [572, с. 230]. 

Другим кроком Аттіли стало приборкання наприкінці літа (серпень – 

початок вересня) повсталих балканських племен. Гунський правитель 

організував два каральні рейди на територію провінцій Мезія Верхня й Дакія 

Прибережна [572, с. 232]. Згадка про них зберігається в “Діяннях” ІV 
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Вселенського Собору, який проходив восени 451 р. у Халкидоні [85, с. 271-

273; 86, с. 102-104]. Балканські походи Батога Божого побіжно згадуються і 

Прокопієм Кесарійським [176, ІV (VІІІ), 30.18]. 

Характеризуючи наслідки та значення Галльської кампанії для Аттіли, 

потрібно констатувати наступне: його дипломатія в Галлії була знівельована 

неконтрольованими репресіями; алани його зрадили, багауди знехтували 

запропонованим союзом, вестготи не піддалися на провокацію; гунський 

терор у містах породив організований супротив населення; Берика і Констант 

загинули [625, с. 29]. Однак, поряд з негативними наслідками та 

несприятливими реаліями, ця кампанія мала й позитивні прояви. По-перше, 

Батіг Божий зберіг військо, чисельність якого не поступалася армії Заходу; 

по-друге, він не втратив артилерію та обоз зі здобиччю; по-третє, його 

військо уникнуло оточення; по-четверте, він зберіг довіру союзників [512, с. 

284]. 

Крім того, Галльський похід спонукав Аттілу розробити новий план 

широкомасштабного вторгнення у Західну Римську імперію. План, зокрема, 

передбачав: перенести театр воєнних дій до економічно й політично 

занепадаючої Італії, позбавленої патріотизму й національного підйому; це 

призведе до втрати Равенським двором союзників серед варварських королів-

федератів; інвазію потрібно починати з Сирмія на Саві (найзручніший 

плацдарм), щонайменше двома колонами, й перевагу тепер віддати 

маневреній кінноті; на шляху до Рима має бути знищена Аквілея й захоплена 

Венетія (сучас. Венеція), а також взяті під контроль терени Лігурії та Етрурії 

(Тоскани); так  само поновити похід на Галлію, але розпочати його з 

південних кордонів провінції; посилити парк артилерії і облогової техніки; 

заручитись підтримкою салічних франків (шляхом дипломатичних 

перемовин) та нейтралітетом вестготів; після Риму має настати черга 

Константинополя [548, с. 202-203]. 

Наслідки Каталаунської битви для Аеція виявились менш райдужними 

та більш неоднозначними з точки зору особистих взаємин з Валентиніаном 
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ІІІ, і особливо – з його оточенням. Після битви імператору знов донесли – 

головнокомандувач зрадив Рим та Імперію вдруге. Маючи можливість 

(принаймні шанс) розбити Аттілу, він відпустив гунського правителя і навіть 

не наважився на переслідування [434, с. 106]. Разом з тим, Валентиніан ІІІ 

дізнався, що Аецій “навмисно” розпустив вестготів, бургундів, багаудів, 

ітімарів, аланів по домівках; він залишив для себе можливість будь-коли 

використати гунські мілітарні сили задля власних інтересів. Монарха також 

було поінформовано: можливо, його magister militum вже наперед домовився 

з Батогом Божим про поділ західної Імперії, і має намір стати узурпатором 

[235, с. 227-228]. Аецій неочікувано втратив щодо себе залишки 

імператорської лояльності, хоча перед походом Валентиніан обіцяв йому у 

випадку перемоги над гунським союзом племен зробити заручини між своєю 

донькою Євдоксією та його сином Гауденцієм [567, с. 190]. 

Якщо патрицій добре вивчив характер і поведінку Аттіли, він явно 

недооцінив “здібності” й можливості імператора Заходу. Аецій мав давні 

дружні стосунки з його дружиною, теж Євдоксією, розраховував на її 

допомогу, і на це робив ставку. Отже, головнокомандувач повертався як 

переможець у Рим і розраховував на великий тріумф. Від Арелату (сучас. 

Арль) його супроводжувало лише декілька суто римських легіонів [567, с. 

191]. Проте, перетнувши Альпи, він не дочекався урочистого столичного 

ескорту й дізнався, що Валентиніан ІІІ знов перебуває у Равенні. Аецій 

змушений був вирушити туди. На підході до міста його теж ніхто не зустрів; 

патрицій розкинув табір на болотах, які оточували Равенну, і відрядив двох 

командирів до імператора. Останній їх не прийняв. З ними мав бесіду 

особистий ворог головнокомандувача Максим Петроній – друг, фаворит і 

радник Валентиніана ІІІ. Він повідомив, що Аецій звинувачується у боягузтві 

та державній зраді [567, с. 191]. 

Крім розгублених посланців, під вечір до табору прибув префект міста 

Авіт. Він розповів Аецію про доноси та інтриги заздрісного Петронія й свій 

лист до монарха, у якому розповів правду про ситуацію після Шалону. Авіт 
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порадив патрицію не входити у Равенну, поки його не покличуть. Той так і 

зробив. Наступного дня до Аеція завітав сам Петроній та запевнив, що 

імператор радо чекає героя у себе [567, с. 192]. Протягом наступних двох 

років Петроній створив цілий “гурток” чиновників і сенаторів з оточення 

Валентиніана ІІІ, вкрай вороже налаштованих проти “вискочня Аеція”. 

Улюбленець імператора мав великий вплив на останнього; одночасно він 

організував на полководця декілька замахів. Тому не допомогло й 

заступництво дружини Валентиніана, яка підтримувала ідею шлюбу Євдоксії 

з Гауденцієм. Після чергового невдалого отруєння, чергового перенесення 

“імператорських” заручин, постійних інтриг та відвертого цькування з боку 

Петронія, Аецій вирішив залишити Равенський двір, приборкавши власні 

амбіції [267, с. 199-200]. Таким чином, Каталауни, і в цілому вдала для 

Заходу Галльська кампанія, не допомогли Аецію реалізувати його політичні 

та дипломатичні плани. 

Однак залишалось багато питань, пов’язаних з раптовим припиненням 

“битви народів”. На практиці боєзіткнення зупинилось, коли Аттіла і 

Валамир, з одного боку, король франків Меровей (448-457) і король 

бургундів Гондіок (Гундіох) (451-469), з іншого, залишили поле бою. 

Розбитий франками Ардаріх з гепідами відійшов на північний берег Оба 

[600, с. 71]. Вестготи віддали останню шану своєму керманичу і обрали 

королем Торизмунда (451-453). Аецій отаборився на узвишші між Марною та 

Вієрою і спостерігав за відходом Аттіли [267, с. 200]. Бургунди зупинились 

між Обом та Марною, неподалік Шомону [235, с. 218]. Ще через три дні 

(приблизно 3-5 липня) вся римська коаліція вирушила на свої території 

осідку; Аецій спрямував галло-римські підрозділи в Авреліан [284, с. 172]. 

На Каталаунських полях залишилась тільки поховальна команда єпископа 

Лупа [235, с. 218]. 

Аналіз двох визначальних аспектів – результатів битви і наступальних 

дій Аттіли на Аеція, слугують геополітичним контекстом розуміння перебігу 

подій другої фази галло-римської війни – Італійської кампанії 452 р. 
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Каталауни стали мілітарним “перехрестям”  протистояння Заходу, як 

уособлення традиційного, архетипного образу греко-римської цивілізації, та 

Барбарікуму. Однак “pax Romana” захищали варвари, і варварство наклало 

свій відбиток на пізньоримський соціум. У боротьбу вступили етноси, які 

тією чи іншою мірою долучились до “pax Romana” на рівні цивілізаційної 

інтеграції, і племена, що тяжіли до кочового життя й культури мисливців-

воїнів [291, с.325]. Було би помилкою бачити у цій боротьбі зіткнення 

технічно розвинутої Імперії – римлян, і технічно відсталої держави або 

протодержави – варварів. Незважаючи на значний прогрес римлян в ряді 

галузей, зокрема, архітектурі й балістиці, – розвиток металургії, гончарного 

та чинбарного ремесел, виробництво текстилю, виготовлення якісного 

озброєння та ін., демонструють: варвари, яких не цікавило будівництво, мали 

надійну техніку, зброю і вміли копіювати чужі взірці. Це була ще й “боротьба 

римського консерватизму та германо-азіатського авантюризму” [235, с. 216]. 

Не останнє місце в даному цивілізаційному зіткненні посідало протиборство 

Християнської Церкви й “тубільного язичництва” [434, с. 107]. Нарешті, “на 

Каталаунських полях зійшлися Захід та Схід, місто і степ, селяни і кочовики, 

дім та намет, Меч Господень й Батіг Божий” [235, с. 217].  

Серед можливих причин відмови обох полководців продовжити битву, 

ретроспективний вимір висуває найбільш вірогідні та логічні припущення. 

По-перше, Аттіла зберігав мобільну й маневрену перевагу військового 

контингенту; його активне переслідування залишалось для Аеція достатньо 

ризикованим рішенням [456, с. 169]. По-друге, Батіг Божий був переконаний 

або ж відчував, що західноримський головнокомандувач не в змозі 

продовжувати воєнні дії, оскільки не одержав від імператора додаткових 

легіонів – римських та романізованих; дана обставина змусила Аеція 

набирати військовий контингент з галло-римлян й строкатого ненадійного 

недисциплінованого варварського населення. По-третє, відновлення 

боєзіткнення гіпотетично призвело би до повного розгрому гунів, від якого 

римлянин далекоглядно вирішив утриматись, розуміючи, що Аттіла не 
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нападе [235, с. 220]. У свою чергу гунський правитель усвідомив – лише 

однієї завзятості й переваги у кінноті недостатньо, щоб виграти 

широкомасштабну війну. Він оцінив переваги техніки та спорядження 

римлян і побоювався нової, ще важчої поразки. Тому він прийняв рішення 

вести себе як переможений та демонстративно відступити, щоб патрицій не 

виявив бажання добивати знесиленого ворога, який визнав свою поразку 

[235, с. 220].  

По-четверте, Аецій вирішив, що Аттіла застосував воєнну хитрість і 

хоче заманити колишнього друга у пастку. По-п’яте, між обома 

полководцями існувала змова. Навіть зійшовшись у битві, вони інстинктивно 

залишались союзниками. Кожен міг намагатись перемогти іншого, але не 

знищити. Поділ греко-римського світу все ще був можливий; необхідно було 

тільки дочекатись слушного моменту й розіграти наперед заплановані 

заходи. Крім того, можливо вони планували надалі спільний виступ проти 

Східної Римської імперії. Останнє припущення: Аттіла мусив зберегти довіру 

союзників та підлеглих і відступити з суто тактичних міркувань [558, с. 449]. 

Зрештою, значення воєнної кампанії в Галлії і для Аттіли, і для Аеція, 

за низкою владних проявів набуло негативного змісту, хоча, безперечно, 

більше провокативних наслідків на собі відчув формальний переможець 

битви на Каталаунських полях. Батіг Божий, повернувшись на землі 

Альфьольду (Великої Угорської рівнини), з жовтня 451 р. активними 

темпами почав підготовку до нового походу. Аецій опинився в ролі жертви 

об’єктивних обставин, політичних інтриг, підлості Валентиніана ІІІ і власних 

ілюзорних сподівань. Антигунська військова коаліція розвалилась за умов, на 

які головнокомандувач вплинути не міг; підірваний при дворі авторитет й 

неодноразові спроби його фізичної ліквідації Максимом Петронієм, змусили 

Аеція залишити Равенну; ставлення до нього правителя Заходу 

перетворилось на зловісне очікування; перспектива можливих 

”імператорських заручин” виявилась фарсом. 
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РОЗДІЛ 5. ІТАЛІЙСЬКА КАМПАНІЯ 452 р. 

І ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ 

5.1. Зруйнування Аквілеї й спустошення Аттілою Північної Італії 

Італійська кампанія Аттіли, як друга фаза гуно-римської війни, за всіма 

ознаками мала інший характер, іншу  стратегічну мету, інші тактичні 

особливості. В першу чергу, ця кампанія повинна була стати реваншем за 

попередню невдачу на Заході й покаранням зухвалого Сходу. Гунський 

правитель також відмовився він нової масштабної битви з Аецієм; він зробив 

ставку на знищення головного міста-цитаделі – Аквілеї, й тотальне 

спустошення західно-римських володінь у Північній Італії. Дипломатичні 

контакти з Равенським двором набули ультимативної форми [215, с. 47]. 

Першим кроком Батога Божого до підготовки походу стали 

перемовини із союзниками. Остготи, які відпочивали в басейні Тейси  (Тиси), 

виявили свою готовність; те саме підтвердили гепіди з Дакії. Взяти участь у 

нашесті на Італію зголосилися скири, батави, ріпуарські франки, очолювані 

сином Меровея Хільдеріком, й частина салічних франків, учорашніх сателітів 

Аеція [219, с. 306-307]. Проте, від подальшої участі у воєнних діях гунського 

союзу племен відмовилися герули (їхні вожді пересварилися й почали 

чергову міжусобицю) [284, с. 176]. Знову виступити разом із Аттілою проти 

західної Імперії не виявили бажання сусідні бастарни, венети, роксолани, 

алани, метиди [235, с. 232]. Другий крок Аттіли щодо організації Італійської 

кампанії – збільшення кількості та якості катапульт і балліст, особливо 

легких (цим займався Едекон) [219, с. 309]. Активно закуповувалась (як не 

дивно – саме у римлян) ручна зброя й обладунки [219, с. 310]. Третій 

важливий крок, реалізований Батогом Божим, – зміцнення суто гунської 

кінноти; запланована тактика ґрунтувалась тепер на її ударній силі, 

швидкості та маневреності. Поки Аттіла готувався до інвазії (вересень-

грудень 451 р.), проти нього повстали підлеглі племена Кавказу й Прикаспія. 

Володар гунів для приборкання непокірних відрядив Ореста. Коли про це 

дізнався Аецій (частина джерел V-VІІ ст. наполягає на його повній 
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необізнаності), він відразу ж зрозумів – Аттіла незабаром обов’язково знов 

нападе і найвірогідніше, на італійські землі [567, с. 232]. Його спроба 

переконати Валентиніана ІІІ залишити, для збереження власної безпеки, 

Равенну й переїхати в Арелат, а краще – до Тура чи Авреліана, виявилась 

марною (проти був і Максим Петроній). Тоді Аецій запропонував для 

переїзду Рим, захисні мури якого необхідно було відновити. На цей варіант 

імператор погодився і головнокомандувач вирушив до старої столиці, де 

швидкими темпами зайнявся підвищенням її обороноздатності [567, с. 235]. З 

Рима він вирушив до Константинополя, де зустрівся з Маркіаном 

Калліграфом і Августою Пульхерією. Мета перемовин Аеція з правителем 

Сходу – умовити останнього надати військову допомогу проти очікуваної 

гунської навали [567, с. 235]. 

Однак самовпевнений Маркіан не побачив у цьому необхідності. Він 

вважав, що Візантії нічого не загрожує, на Аквілею ніхто не збирається 

нападати, оскільки вона неприступна, що Аецій перебільшує та нагнітає 

ситуацію. Василевс ромеїв залишився переконаним у неспроможності Аттіли 

напасти [548, с. 51]. Після таких невдалих перемовин, друга зустріч патриція 

з Валентиніаном ІІІ (знов у присутності фаворита-інтригана) завершилась 

його відстороненням від державних справ. Петроній тріумфував [567, с. 237]. 

Принижений Флавій Аецій усамітнився у друзів, в Регіум Лепіді (сучас. 

Реджіо-Емілія), поблизу Парми. Він навіть отримав декілька викликів до 

“імператорського суду”, але проігнорував їх [567, с. 238]. На початку 452 р.,  

коли підготовка до кампанії завершилась, Аттіла зібрав своїх полководців у 

Буді і оголосив: у лютому починається похід; він погано себе почуває й тому 

склав заповіт; Аецій про вторгнення скоріш за все знає [235, с. 245]. 

Наприкінці березня Батіг Божий виступив з території Паннонії та Нижньої 

Мезії. Аецій, повідомлений про дії Аттіли, прибув до Рима з відновленими 

Валентиніаном повноваженнями головнокомандувача (зляканий імператор 

вже чекав там на нього), підняв армію і розташувався з нею на південь від 

ріки По. Цього разу вестготи до нього не приєдналися [567, с. 240]. Аецій 
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також розраховував на допомогу місцевого населення (як у Галлії), але, за 

свідченням Проспера Тірона під 452 р., “жителі, паралізовані страхом, були 

нездатні чинити опір” [181, An. 452, 16.3]. Аттіла з гуно-франкськими 

підрозділами пройшов через Емону (сучас. Любляна) та Наупорт (сучас. 

Врхніка у Словенії), перетнув Юліанські (Юлійські) Альпи й повністю 

вирізав залогу прикордонного римського “Табору на Холодній річці”. Далі 

він дістався до ще одного укріпленого пункту – “Сонтійської застави” (сучас. 

Горіція); це був другий ешелон римської оборони на річці Сонтій (Ізонцо). 

Залогу табору гуни теж знищили повністю [181, An. 452, 16.5]. Батіг Божий 

перейшов міст і опинився в провінції Венетія, відомій розвиненим ремеслом 

та торгівлею. Від міста Венетії (сучас. Венеція) гунське військо не залишило 

й каменя на камені [180, An. 452, 17.2]. Настала черга Аквілеї (сучас. 

Градішка-Постойна), розташованої на узбережжі Адріатики, неподалік 

Тергестуму (сучас. Трієст). Стратегічно вигідно розташована Аквілея 

вважалась “перехрестям двох Імперій” [559, с. 39]. 

Підійшовши до неї, Аттіла відразу почав облогу, яка тривала, за 

різними даними, з другої половини березня до кінця червня або початку 

липня, хоча майже всі тогочасні джерела тривалість облоги і сам штурм 

описують в різних варіантах [511, с. 76]. Ця “інформаційна” особливість, 

природно, знайшла відображення в історіографії. Актуалізованим 

залишається й ще одне питання: коли гуни перетнули Юліанські Альпи із 

сучасної Македонії та Чорногорії й вступили на землі Італії? Пізньоантичні 

історики і хроністи не називають чіткої дати і навіть декількома роками 

пізніше вся послідовність головних подій цієї кампанії була забута або 

прихована. У згадках деяких авторів V-VІІ ст. є фактологічні неточності й 

оціночна завуальованість або упередження. Наприклад, Ідацій Лемік, 

єпископ Акве Флавії, – достатньо обізнаний і добре поінформований 

сучасник тих подій, вважав, що Аттіла прийшов у Італію прямо з Галлії [142, 

An. 452, 6]. Згідно з “Галльською хронікою 511 року”, гуни захопили 



 157 

Аквілею під час свого відступу з Галлії у Паннонію. В “Хроніці” 

зафіксовано: “Regrediens Attila Aqueleiam frangit“ [118, ХХІV, 132]. 

Лише Пріск Панійський залишив прозорий натяк на події, пов’язані з 

Аквілеєю, із відповідним датуванням: “Облога Аквілеї була тривалою і 

запеклою, однак марною, оскільки хоробрі воїни римлян чинили опір йому 

[Аттілі] зсередини. Врешті-решт, його армія була сповнена невдоволення і 

готова відступити. Аттіла випадково крокував навколо стін [міста], гадаючи, 

чи то згорнути свій табір, чи то залишитися далі. І тут він помітив, що білі 

птахи, а саме лелеки, котрі будують свої гнізда на гребенях дахів домів, 

переносили своїх пташенят з міста і, у протиріччя їхніми звичкам, вони несли 

їх у села. Будучи проникливим спостерігачем подій (у Пріска дослівно 

“sagacissimus inquisitor” – Я.Я.), він зрозумів це і сказав своїм воїнам: “Ви 

бачите, птахи пророкують майбутнє. Вони залишають місто впевненими у 

його загибелі й пророкують, що фортечні вежі приречені до падіння з 

причини ризику, якого не уникнути. Чи не думаєте [ви], що це є ознакою 

безглуздості або невизначеності; страх, породжений обставинами речей, які 

вони (птахи – Я.Я.) передбачають, змінив їхній звичай” [173, Fr. 36, р. 39]. Ці 

свідчення Пріска Панійського використав Йордан [147, Get. 220], Павло 

Диякон [168, ХV, 11] і Прокопій Кесарійський [176, ІV (VІІІ), 26.13-14]. 

Отже, за допомогою птахів, Аттіла розвіяв свої сумніви, переконав воїнів, і 

штурми Аквілеї поновилися. 

Якщо розповідь Пріска містить зерно правди, то падіння міста повинно 

бути датовано кінцем серпня чи початком вересня. Облога, за даними Павла 

Диякона, тривала три місяці [168, ХV, 11]. Таким чином, гуни повинні були 

перетнути Юліанські Альпи  у травні або червні. Щодо згадуваного епізоду з 

птахами, О. Менхен-Хелфен наполягає, щоправда, без наведення 

конкретизованих доказів, на суто критичній оцінці: “Більш ніж сумнівно, що 

розповідь про Аттілу та лелек дозволяє виводити таку інтерпретацію. Вона 

швидше проливає світло на забобонний страх, з яким його піддані, особливо 

германці, дивились на правителя гунів” [587, с. 131]. Його позиція 



 158 

ґрунтується виключно на використанні т.зв. аналогових паралелей, які 

зустрічаються в текстах різних джерел. Вчений доводить, залучаючи 

матеріал етнографічного й міфологічного характеру з європейських і 

візантійських історико-літературних взірців, що сюжет із птахами – 

легендизований популярний топос у біографії Батога Божого, як і епізод з 

Марсовим мечем. Листування Папи Лева Великого – надійніше джерело для 

датування початку вторгнення гунів. 22 травня 452 р. Лев І написав розлогі 

листи Маркіану, Пульхерії, Анатолію та Юліану, єпископу Хіоса, де 

понтифік пояснював, чому він не міг схвалити канони, прийняті Вселенським 

Собором у Халкидоні [156, Epist. ХІ-ХІV, Col. 971-993]. В усіх чотирьох 

листах немає жодного слова, яке б вказувало на те, що Італія стала театром 

воєнних дій. Те саме стосується й листа, адресованого Римським 

первосвящеником Теодору, єпископу містечка Форума Юлія (сучас. 

Фреджис; був розташований у провінції Галлія Нарбоннська ІІ) від 11 червня 

з приводу інтердикта [156, Epist. ХХ, Col. 1021-1024]. Декрет, в якому Лев 

визначив умови, котрі повинні були врегулювати зняття з цієї території 

анафеми та запровадити форми спокути, звісно, міг бути складений під час 

його понтифікату будь-якого року [570, с. 385]. Важко уявити, що людина, 

яка диктувала цей декрет, могла байдуже поставитися до долі міст і містечок 

всієї Північної Італії, якби вони зазнали гунської інвазії. Отже, Аквілея ще не 

впала; можливо, вона навіть ще не перебувала в облозі. 

Існує й інший важливий документ епохи, щоправда, юридичного 

характеру – “Novella Valentiniana 36” від 29 червня 452 р. про обов’язки 

“збирачів” (заготівельників) свиней, великої рогатої худоби та кіз. В 

означеному правовому документі міститься опосередкована інформація, 

швидше натяк на гуно-римську війну. У вступі імператор в пишних фразах 

дякує Аецію, який навіть “серед своїх воєнних  турбот і звуків труб” 

знаходить час піклуватися про забезпечення м’ясом столиці Імперії [567, с. 

244]. Предметом пріоритетних воєнних турбот полководця – “bellicae curae”, 

в кінці червня 452 р. могло бути лише нашестя гунів, оскільки війська Аттіли 
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зійшли через гірські проходи в італійські долини на початку літа [567, с. 244]. 

Якщо вірити Просперу Тірону, нове вторгнення для Аеція було повною 

несподіванкою. Хроніст констатував: “Після того, як Аттіла справився із 

втратами, завданими [йому] в Галлії, він мав намір атакувати Італію через 

Паннонію. Полководець не вжив ніяких заходів, котрі він здійснив у першій 

війні (451 р. – Я.Я.), тому навіть захист Альп (блокування гірських проходів 

– Я.Я.), де ворог міг бути зупинений, не був задіяний. Він (Аецій – Я.Я.) 

вважав, що єдине, на що він міг би сподіватись, це – залишити Італію разом з 

імператором. Проте це здавалось настільки ганебним і небезпечним, що 

почуття честі подолало страх” [180, Chron. ІІ, 452.20]. Однак, більшість 

істориків ХХ ст. орієнтується на свідчення Проспера, не піддаючи їх сумніву. 

“Новина про прибуття Аттіли до Італії, пише, наприклад, Е. Томпсон, 

ймовірно, вразила патриціїв з жорстокістю блискавки” [618, с. 295].  

Повертаючись до висвітлення облоги міста, потрібно зазначити: “Коли 

правитель гунів застосував машини для облоги, стіни Аквілеї були 

проломлені й місто піддалося штурму та пограбуванню. Ті, хто не зміг 

своєчасно втекти, гинули чи потрапляли в полон” [147, Get. 221]. Міські 

квартали зазнали великої руйнації, хоча твердження Йордана про те, що від 

Аквілеї не залишилося й сліду [147, Get. 222], є навмисним авторським 

перебільшенням; мета такої гіперболізації – переконати читача у неймовірній 

лютості гунів. Наступним етапом Італійської кампанії стало спустошення 

Батогом Божим Північної Італії. Реалізуючи свій стратегічний задум у 

протистоянні з Римом, Аттіла взяв під контроль майже всю територію  

долини ріки По. Джерела достатньо стримано коментують цей факт. Зокрема, 

той самий Йордан згадав лише три великі міста, які здалися гунам, – 

Аквілею, Медіоланум (сучас. Мілан) і Тицинум (сучас. Павія) [147, Get. 222]. 

Так само лаконічно готський історик повідомляє про інші “міста Венетії”, 

тобто міста Нижньої Італії (провінції Венетії), котрі залишились 

незахопленими [147, Get. 222]. Павло Диякон, як відомо, копіював Йордана, 

однак, залишаючись жителем Цивідалії, він був більше стурбований долею 
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пограбованих міст Верхньої Італії. Павло спочатку виділив три міста 

неподалік Аквілеї: Конкордію, Алтінум та Патавіум, і далі – “всі міста 

Венетії”, а саме: “hoc est”, Вісетію, Верону, Бріксію й Пергамум [168, ХV, 

12]; однак, гаприклад, О. Менчен-Хелфен ставить під сумнів факт їхнього 

захоплення Батогом Божим [587, с. 132]. 

Попри існуючу, хоча й завуальовану “недомовленість” тогочасних 

джерел, de facto гуни переправилися через По і спустошили провінцію Емілія 

на південь від ріки. Після важкого досвіду з Аквілеєю, Аттіла не міг 

розраховувати на швидке взяття Равенни, фортечні мури якої були набагато 

потужнішими. Подібно до короля вестготів Аларіха, гунський керманич так 

само мав можливість вирушити на Рим, де перебував тоді імператор 

Валентиніан ІІІ. Тим не менш, армія гунів з нез’ясованих причин не 

перетнула Апенніни: чи то вони здійснили спробу, проте були відкинуті 

римлянами, чи то настільки глибоко виявились втягненими у боротьбу з 

Аецієм на рівнині, що Аттіла не зміг зберегти своє військо для атаки, – 

залишається невідомим. Можливо, чисельність гунів суттєво зменшилася 

через епідемію чуми. Вірогідніше, значна частина кінноти поспіхом 

одержала наказ повертатися у Паннонію [523, с. 216]. Єдиним джерелом 

інформації залишається фраза, зафіксована в Ідація: “Були спрямовані 

додаткові війська імператором Маркіаном і під командуванням Аеція вони 

[гуни] були вирізані; також вони були розбиті на своїх власних 

місцерозташуваннях, частково від чуми, що надійшла з неба, частково 

Маркіановою   армією” [142, An. 452, 7]. 

Згідно з Павлом Дияконом, гуни захопили Медіоланум і Тицинум [168, 

ХV, 12], але ці два міста не були пограбовані, і їхні жителі не зазнали 

насилля та нищення. Однак, зміст зафіксованого латинського молебню 452 

р., що був проведений після евакуації гунів з Медіоланума, дозволяє 

стверджувати: візантійський історик виявився хибно поінформований. Багато 

будинків і церков зазнали руйнації. Ось як ті події відображені у самому 

молебні: “Бог всемогутній віддав помешкання міста в руки наших ворогів (...) 
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Що було нашою власністю, було або пограбовано грабіжниками, або 

знищено, піддано вогню і мечу (...) І давайте не будемо плакати про те, що 

впали будинки” [587, с. 132]. Базиліку собору Св. Амвросія гуни спалили і 

вона частково зруйнувалась. В джерелах [135, Agnel. 42] ця споруда 

зустрічається під назвою “Basilica nova intramurana” [587, с. 132]. Її спалення 

описується наступним чином: “Бог (…) не наказав своїй церкві, котра дійсно 

є Його церквою, бути поглиненою вогнем, однак через наші провини Він 

дозволив вигоріти каркасу церкви (...), скажені варвари зрівняли з землею 

святий дім” [587, с. 133]. Зберігся напис і у наново зведеній церкві, яка 

повністю копіювала знищений храм: “Храми знов прийшли до життя і були 

завінчані з їхніми ранніми дахами. Що полум’я пожерло, то повернулося до 

колишнього вигляду. Це він [владика] дарував молільникам, котрі 

перебудували храми Христа. Завдяки заслугам Євсевія шкідливий вогонь 

зник” [587, с. 133]. Гуни вбили чимало священиків та мирян, про що теж 

існує згадка: “Деякі священики й миряни не мали вдачі або волі для того, 

щоб втекти” [587, с. 133]. Тим не менш, багато хто врятувався не тому, що 

гуни були милосердні, а тому, що медіоланці тікали швидше, ніж гунські 

воїни могли їх переслідувати: перевантажені трофеями, вози гунів стали 

надто повільні. Аецій, у свою чергу, ймовірно, залишив міста Північної Італії 

для уповільнення просування військ Аттіли. Їхня втрата стала ціною 

врятування імперської столиці. 

Аттіла, фіксує візантійська “Суда”, розташувався в імператорському 

палаці [191, Mediol. 405]. Картина, що висіла у центральній залі і 

зображувала скіфів біля ніг двох імператорів – Феодосій та Валентиніан 

“зухвало” сиділи на тронах, – викликала у Аттіли лють. Він наказав 

художнику намалювати нову картину, де король гунів стояв би на весь зріст 

перед імператорами, а останні, схилившись, висипали б золото з мішків йому 

під ноги [191, Mediol. 405]. Як підкреслює той самий О. Менхен-Хелфен, 

варвари, котрі приносять золото кошиками, є загальним мотивом: вони 

зображені на колоні імператора Аркадія, на одному з обелісків у 
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Константинополі, на диптисі Барберіні тощо [587, с. 137]. За свідченням 

більшості джерел, гунська кіннота таки пограбувала Медіолан досхочу і 

несподівано швидко залишила місто, попрямувавши на схід. Їжу та фураж 

для коней, природно, було важко знайти серед руїн і згарищ; крім того, як 

вже згадувалось, “хвороби вразили гунів з неба”. Найповніше про епідемію 

розповідає Ідацій [142, An. 452, 8]. Проспер Тірон, звичайно, теж знав, що 

страшна чума косить гунські лави, проте, за його інтерпретацією, заслуга 

врятування Італії від “орд дикунів” належала виключно Римському Папі [181, 

An. 452, 18.5]. 

Північна Італія, зрештою, перетворилась для гунів на “regio funesta” –  

“землю смерті”, підкреслює Ісидор Севільський [148, р. 30], як за п’ятдесят 

років до того для вестготів Аларіха, де згідно з повідомленням Клавдія 

Клавдіана, “лютувала епідемія, занесена брудною їжею і примножена 

спекою” [122, In Ruf. І, 320]. Становище війська Аттіли було майже 

ідентичне ситуації 447 р., коли він стояв під стінами Константинополя, й 

через початок епідемії змушений був зняти облогу візантійської столиці. 

Амвросій Медіоланський та Клавдій Клавдіан звернули увагу на те, що 

остготи, а їх багато налічувалось у складі війська Аттіли, були більш 

сприйнятливі до епідемічних захворювань. Батіг Божий опинився в патовій 

ситуації: Аецій затиснув його з двох боків на вже пограбованих західних 

територіях італійської Півночі, і не дозволяв вийти за їхні межі. Більшість 

населення залишила міста та домівки; почалась нестача провіанту й фуражу 

для війська. Спроби гунського керманича прорвати заслон західноримської 

армії в долині По виявились марними. Зате відкритим залишався шлях на 

Рим. 

5.2. Батіг Божий і папа Лев І: досягнення компромісу 

Чутки про те, що Аттіла має намір наступати на Рим, швидко дійшли й 

до імператора Валентиніана. В столиці почалась паніка, яка паралізувала 

роботу сенату. Контролюючи гунський тил уздовж узбережжя ріки По, Аецій 

прийти на допомогу римлянам при потребі не встигав. Стратегічна ініціатива 
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повністю перейшла під контроль Батога Божого. Дана ситуація продовжувала 

загострюватись через масову втечу городян. Е. Дешодт, наприклад, 

відзначає: “Сто міст – Алтінум (сучас. Альтіно), Патавій (сучас. Падуя), 

Віченца, Местре, Акелум (сучас. Арколе), Атесте (сучас. Есте), Ровіго, 

Феррара (...) були залишені своїми жителями, які переховувались серед 

лагун. Інші відкривали ворота й просили пощади. Ніякого помилування. 

Смерть всім. Гуни розтеклися Ломбардією, П’ємонтом та Лігурією, 

методично сіючи руйнування. Мантуя, Верона, Кастільоне, Кремона, Бріксія 

(сучас. Брешіа), Бергамо, Лоді, Павія, Медіоланум, Беллунум, Комо, Новара, 

Плацентія (сучас. П’яченца), Верцилланум (сучас. Верчеллі), Опітергіум, 

Чільяно, Тергесте, Мортара, Маджента, Каррара, Масса, Віджевано були 

пограбовані” [284, с. 181].  

Залишаючись в Мантуї, Аттіла сконцентрував війська на південь від 

міста, біля злиття По й Мінчіо, на дорозі, що вела до Рима через Апенніни 

[435, с. 119]. Онегезу нарешті вдалося прорвати заслон Аеція й форсувати По 

між Кремоною та П’яченцею. Подальші тактичні дії володаря гунів полягали 

у наступному: поки Аецій сновигатиме по берегах ріки у пошуках загонів 

Аттіли, Онегез нападе на римлянина з тилу і знищить його ар’єргард; 

наступний маневр Онегеза – швидкий марш на Пізу, звідки, уздовж 

узбережжя, в Рим веде Авреліанів шлях. Аецій поквапиться перекрити гунам 

шлях до столиці й ще більше розтягне та ослабить свою лінію оборони. І тоді 

Батіг Божий перейде По, дійде до Мантуї та Флоренції і звідти, рухаючись 

Кассієвою дорогою, дістанеться Рима [235, с. 253]. Полководницький талант 

Онегеза дозволив вирішити основні завдання з врахуванням реальних 

тактичних умов і забезпечив гунам стратегічну перевагу. Аецій дійсно почав 

марне переслідування невловимого Онегеза в обширному басейні По, давши 

себе втягнути у своєрідну партизанську війну [235, с. 253]. Тактика римлян 

виявилась бездієвою. Гунський полководець сконцентрував сили і вирушив 

на Каррару, Массу, Пістою й Пізу. Аецій змушений був передислокувати 

більшу частину “імператорських” легіонів у Етрурію. Онегез розпустив свої 
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кінні підрозділи, і знов зібрав їх на шляху до Флоренції, імітуючи грабунок 

населення. У підсумку, західноримський головнокомандувач значно 

розтягнув, ослабив і розпорошив власний військовий контингент [556, с. 79]. 

Практично, можливий наступ на Рим, завдяки діям Онегеза, перетворився на 

реальність, легку для виконання; однак велике, готове до бою військо Аттіли, 

з невідомих причин так і не виступило з Мантуї. 

Залишилось відкритим ще одне принципове питання: чому Батіг Божий 

передумав йти на Рим, коли в столиці Максим Петроній вже вмовив 

розгубленого Валентиніана ІІІ капітулювати? Єдина подія, що згадується в 

джерелах (якщо не брати до уваги другу, після випадку з Гонорією, 

романтизовану синтементальну розповідь про “знакове побачення” у 

передмісті Мантуї Аттіли з “прекрасною римлянкою-християнкою Єленою”, 

любов та обіцянку, дану їй, відмовитись від наступу на “Вічне місто” – т.зв. 

дар Єлені) і має конкретну прив’язку до незрозумілої поведінки Аттіли й тієї 

критичної ситуації, – його зустріч з Римським понтифіком. Можливо, ідея 

цієї зустрічі дійсно обговорювалась в сенаті, можливо, імператор наполіг на 

ній одноосібно, зрештою, провести перемовини міг зголоситись і сам Папа 

Лев І (440-461). Легендизованість даної зустрічі обумовлена традиційною 

інформаційною “завуальованістю” пізньоантичних джерел. Згадки, які 

містяться в деяких тогочасних історичних опусах, на рівні подієвої 

реконструкції дозволяють констатувати наступне. Для проведення успішних 

перемовин, Римський первосвященик відрядив до Аттіли посланця-єпископа 

з двома дияконами. Батіг Божий виявив бажання зустрітись із Левом 

Великим на початку липня біля Мантуї [570, с. 433]. 

Секретар Папи, Проспер Тірон, так описує ситуацію,  що склалась: “В 

усіх висловлюваннях [і пропозиціях] імператора, сенату й римського народу 

не було знайдено нічого кращого, ніж відрядити посольство до жахливого 

правителя і просити миру. Покладаючись на допомогу Бога, Який, він знав, 

ніколи не помилявся у добродійних вчинках, найбільш благословенний Папа 

Лев узяв на себе перемовини разом з екс-консулом [Геннадієм] Авієнусом і 
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екс-префектом  [Рима] Тригеціусом. Жоден не чинив інакше, ніж чекала віра. 

Володар [гунів] прийняв усю делегацію ввічливо і він був настільки 

потішений присутністю найвищого [за християнською ієрархією] священика, 

що наказав своїм людям зупинити ворожі дії і, пообіцявши мир, повернувся 

за Данувій” [180, Chron. ІІ, 452.21]. Отже, яким чином потрібно 

інтерпретувати цей уривок? Тим більше, що не всі джерела згадують факт 

зустрічі й перемовин Римського понтифіка з Аттілою. Наприклад, Ідацій, 

вірний син Церкви, нічого не знав про легатів і посольство. Як відомо, в 

середині V ст. “римський народ” не мав права будь-що вирішувати в державі; 

таким чином, видається сумнівним, нібито Батіг Божий настільки був 

обеззброєний святістю Папи або “головного шамана римлян” (як він 

особисто називав первосвященика), що покірливо уклав мир [198, Col. 615]. 

Про знаменну зустріч розповідає і Йордан: “Коли виник у Аттіли намір 

йти на Рим, то наближені до нього, як передає [нам] історик Пріск, 

відволікли його від цього, однак не тому, що турбувались про місто, котрого 

були ворогами, а тому, що мали перед очима приклад Аларіха, колишнього 

короля везеготів, і боялися за долю свого керманича, оскільки той після 

взяття Рима жив недовго і незабаром відійшов від справ людських. І ось, 

поки дух Аттіли вагався відносно цієї небезпечної справи – рушити чи не 

рушити – і, розмірковуючи сам із собою, барився, приспіло до нього 

посольство з Рима із мирними пропозиціями. Прибув до нього сам Папа Лев 

на Амбулейське поле в провінції Венетій, там, де ріка Мінций перетинається 

натовпами мандрівників” [147, Get. 223]. Дискусійною, тим не менш, 

залишається справжня мотивація зустрічі й кінцева мета папської місії. Сам 

понтифік ніколи не згадував про неї ні в офіційних записах та нотатках, ні в 

листах чи церковних службах. Єдиний натяк на гунське вторгнення у 

Північну Італію міститься в одному з папських листів від 15 березня 453 р. 

[156, Epist. ХХІХ, Col. 1109-1112]. Полемічним, по відношенню до інших 

джерел, є твердження Пріска, що Аттілу відмовили від походу на Рим його 

радники та полководці, оскільки у нього на початок літа різко погіршився 
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стан здоров’я [173, Fr. 39, р. 109]. Про початок епідемії чуми в гунському 

війську, шлункові розлади, болотну лихоманку, виснаження воїнів й успішні 

контрнаступи ромейських підрозділів Аеція пише Ідацій [142, An. 452, 9]. 

Цінним джерелом залишається лист, надісланий східними єпископами папі 

Сіммаху (498-514) у 513 р. З нього  можна дізнатись, що Лев І вів також 

перемовини з Аттілою з приводу звільнення полонених, які перебували у 

гунів, і не лише християн, а й євреїв та язичників. В результаті Аттіла таки 

звільнив найбільш поважних та багатих полонених, природно, за великий 

викуп; інші полонені, за яких ніхто не хотів платити, у тому числі й Папа, 

були відправлені до “Гунії” [601, с. 102].  

Агіографічна традиція й ранньосередньовічні західні легенди часто 

прикрашали вигаданими “подробицями” доленосну зустріч Папи із гунським 

володарем, який, за визначенням Ісидора Севільського, зіграв роль “кари 

Божої”. Святитель Ісидор здобув у християнському світі пошану за те, що 

першим “актуалізовано” переклав Псалом Ісайї 14:5, де прослідковується 

прозорий авторський натяк на інвазію гунів та аварів на Західну Європу. У 

довільному,  осучасненому для тієї епохи перекладі, здійсненому Отцем 

Церкви між 624 і 636 рр., він, зокрема, вмістив власні алюзії щодо 

вторгнення гунів у 452 р. [148, р. 27]. Як акцентує О. Менхен-Хелфен, Павло 

Диякон, у свою чергу, знав старого уславленого “мужа”, який стояв поруч із 

Левом і загрожував Аттілі оголеним мечем. Цим героєм є християнська копія 

Ахілла і афінського Промакоса, який, за легендою, записаною ще Зосимою, 

захистив Афіни від Аларіха. “Звитяжний воїн” Павла Диякона виглядає як 

комбінація Бога Марса і Св. Петра, котрий “у надзвичайних випадках був 

близький” до Римського понтифіка, про що можна довідатись з тексту 84 

служби Лева Великого, здійсненої ним 455 р. [587, с. 138]. Однак, 

безперспективно шукати в цих повідомленнях їхній історичний зміст. 

Порівняльний аналіз усіх наявних джерел дає можливість в загальних рисах 

відтворити найголовніші умови досягнення компромісу між Батогом Божим 

та Левом І під час їхніх перемовин 5-6 липня 452 р.: 1. Через два дні Аттіла 
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починає безперешкодний відхід з теренів Італії шляхом, який обере собі сам; 

2. Валентиніан ІІІ протягом п’яти наступних років сплачуватиме 

необтяжливу данину; 3. Аттіла наперед відмовляється від усіх спроб 

вторгнення у Галлію та Італію за умови, що на нього не нападатимуть в 

інших місцях й Рим утримається від будь-яких підбурювань проти нього на 

міжнародній арені; 4. Валентиніан ІІІ має примусити Маркіана сплачувати 

гунам данину, обіцяну його попередником на троні; 5. Аттіла ніколи не буде 

більше руйнувати і грабувати християнські храми; 6. Обидва “греко-римські” 

імператори не мають права “турбувати” кордони гунських володінь; 7. Аттіла 

відпустить полонених, за яких дадуть викуп; 8. Валентиніан ІІІ ще раз мусить 

розглянути можливість шлюбу Батога Божого з Гонорією. Обидві сторони 

добре розуміли, що це не мир, а лише хитке перемир’я для відпочинку й 

накопичення нових сил. 

Разом з тим, ключовими причинами вимушеного відступу гунського 

керманича були: епідемія чуми та мор у лавах його війська; чергові масові 

повстання войовничих племен на землях “білих” гунів із загрозою виходу зі 

складу “степової імперії”; успішний наступ візантійської армії на Паннонію 

(для ведення бойових дій на два фронти Аттіла не мав ресурсів і резервів); 

відчутне погіршення самопочуття володаря гунів. Італійська кампанія Батога 

Божого проти Рима виявилась гіршою, ніж просто невдача. Він не спромігся 

змусити римлян укласти з ним офіційний, юридично зафіксований, мир; йому 

також не повернули звання magister militum. Здобич гунів, хоча й була 

значною, однак ціна за неї виявилась надто високою, – багато гунської 

кінноти залишилось у полях, під фортечними мурами і на вулицях 

італійських міст. 

5.3. План “Великого походу” 453 р. на “pax romana” і смерть Аттіли 

Свій відхід з території Північної Італії Аттіла почав наприкінці першої 

декади липня. Необхідно було спішити, оскільки легіони Маркіана 

“хазяйнували” на землях Альфьольда [573, с. 220]. Батіг Божий піднявся 

уверх по течії ріки Адіджа й вирішив рухатися далі важким шляхом через 
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Ретійські Альпи. Пересуваючись повз Боденське озеро, Вертахською 

долиною, розташованою у провінції Норік Внутрішній, гунське військо 

підійшло до Аугусти Венделікорум (сучас. Аугсбург): порушуючи нещодавні 

домовленості з Левом Великим, Аттіла дозволив своїм воїнам пограбувати 

місто [573, с. 221]; перед тим, у провінції Реція І, його військо спустошило 

декілька невеликих торгівельних містечок [572, с. 207]. Переправившись 

через ріку Лех, гунський керманич опинився у придунайських степах. 

Серпень 452 р. Батіг Божий витратив на очищення Паннонії від візантійців. 

Крім того, він відрядив посольство до Рима, де ще перебував Валентиніан ІІІ, 

з вимогою отримання обіцяної данини; імператор Заходу частину грошей 

Аттілі таки відіслав, розуміючи, – момент для відновлення воєнних дій ще не 

настав [563, с. 415]. Одночасно володар гунів почав планування третьої, 

вирішальної фази гуно-римської війни – т.зв. Великого походу проти Заходу 

(наступним “об’єктом” для інвазії, зрозуміло, мала стати й ромейська 

держава). Проте і внутрішньополітична напружена ситуація в його 

володіннях, і зовнішньополітичні, неконтрольовані ним та небезпечні реалії, 

змусили Аттілу відкласти ґрунтовну підготовку до цієї кампанії й терміново 

вирішувати низку нагальних проблем. 

На початку осені посланці гунського керманича під час аудієнції у 

імператора Маркіана пригрозили останньому: їхній повелитель “спустошить 

[ромейські] провінції, оскільки обіцяне йому [Аттілі]  Феодосієм [ІІ 

Молодшим] не було заплачено; долі його ворогів будуть гірші ніж зазвичай” 

[168, ХV, 12]. Ця вимога Батога Божого, із застосуванням погроз та 

залякування, була висунута напередодні досягнення імператором Сходу 

важливої для нього релігійної угоди. Означена обставина може допомогти 

конкретизувати дату гунського “ультиматуму” візантійцям. Справа полягала 

в тому, що мир, невдовзі укладений Маркіаном з блеммеями і нобадами, 

знову відкривав варварам доступ у храм Ісиса на острові Філаї. Оскільки 

жрець блеммеїв (плем’я, яке живе в сучас. Судані) викарбував пам’ятний 

напис, звернений до Осириса й Ісиса, у Філайському храмі 19 грудня 452 р., 
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мир не міг бути підписаний василевсом пізніше жовтня чи листопада [587, с. 

143]. Отже, посли від Аттіли перебували при імператорському дворі не 

пізніше останньої декади вересня, або першої декади жовтня. Візантійський 

імператор відхилив вимоги гунів у категоричній формі [587, с. 143]. Смерть 

Аттіли призупинила підготовку ромеїв до тотальної війни з гунським союзом 

племен. 

Йордан виділяє ще один невдалий похід Батога Божого у Галлію; його 

мета – підкорення аланів, які осіли за рікою Лігер (Луарою). Однак він був 

відкинутий вестготським королем Торисмундом, котрий вчасно відрядив 

своє військо на допомогу аланам [147, Get. 227]. “Зав’язалась битва, фіксує 

готський історик, майже така сама, яка була до того на Каталаунських полях; 

Торисмунд позбавив Аттілу будь-якої надії на перемогу, вигнав його зі своїх 

володінь без тріумфу і змусив тікати до своїх місць” [147, Get. 227]. Втім, 

деякі сучасні варварологи не без підстав сумніваються у вірогідності цієї 

розповіді. Головна причина сумніву – розбіжності в даті смерті Аттіли. Якщо 

орієнтуватись на березень 453 р. (цей рік подають Проспер Тірон [179, Col. 

1370] і “Галльська хроніка 511 року” [118, ХХV, 133]), то тоді “другий” похід 

у Галлію міг бути не пізніше початку осені 452 р., і аж ніяк у січні 453 р. 

Якщо брати за основу свідчення Марцелліна Коміта [160, An. 454, 1], який 

роком смерті Батога Божого називає 454, – тоді спроба підкорення 

центральногалльських аланів могла відбутись влітку 453 р. Проте тематична  

історіографія в питанні визначення хронологічних пріоритетів все ж 

відштовхується від 453 р., інакше без пояснень залишається нереалізованість 

Аттілою “Великого походу” на “pax Romana”. 

На окрему увагу також заслуговує остання велика воєнна кампанія 

Аттіли, реалізована ним перед зимовою підготовкою до “Великого походу”. 

Вона повинна була стати найблискавичнішою з усіх, що коли-небудь вів 

правитель гунів. Кампанія, як повідомляють джерела (Пріск Панійський [173, 

Fr. 41, р. 109], Марцеллін Коміт [160, An. 452, 3], Ісидор Севільський [148, р. 

28], Павло Диякон [168, ХV.12]), почалась у вересні, а в кінці грудня Батіг 
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Божий вже повернувся з походу. Така незвична швидкість пояснюється тим, 

що як тільки завершилась переправа через Дністер, військо гунів 

розділилося: менша частина під командуванням Ореста взяла напрямок на 

Урал; більша частина війська вирушила за Аттілою до берегів Каспійського 

моря через Північне Причорномор’я та Кавказ [235, с. 270]. В межах 

екстраполяції на сучасну мапу Євразії, відтворений маршрут Ореста виглядає 

так: він перетнув Україну північніше Києва, форсував Дніпро (Борисфен) та 

Буг, пройшов між Харковом і Москвою, досяг Волги в районі Нижнього 

Новгорода, вийшов до Ками біля Пермі й звідти повернув на захід від 

Уральських гір [235, с. 270]. Дорогою Орест відновив занепалий 

“імперський” порядок, відбудував наново або оновив гунські “укріплені 

пункти”, знищив грабіжників-кочовиків, привів до покори “мирних” 

кочовиків і доручив їм охорону регіону й населення, приборкав бунтівників 

та заколотників (в останніх, вірогідно, було більше байдужості до гунської 

влади, ніж осмисленої волі до спротиву) і повернув землі місцевим 

землеробам, забезпечивши їх зброєю й спеціально виділеними наставниками 

по “військовій справі” [235, с. 271]. Продовжуючи похід, Орест уклав договір 

про дружбу з племенами башкир, знов переправився через Ітіль (Волгу) й 

вирушив на Смоленськ, паралельно додержуючись політики мілітарного 

долучення автохтонів до гунської  “степової імперії” та зміцнення з ними 

торгівельних зв’язків. Він досить швидко перетнув територію Білорусії, 

ненадовго затримався у Польщі і через землі Чехії та Словакії повернувся в 

Буду, очікуючи там на Аттілу [235, с. 271]. 

Зі значною часткою впевненості можна прослідкувати і шлях, що 

пройшов Батіг Божий. Він з’явився в місцях, де нині існує Одеса, попрямував 

північним узбережжям Чорного й Азовського морів, а далі наводив порядок у 

донських степах і в трикутнику Дон-Волга-Кавказ. “Справ” було багато. У 

межиріччі Дніпра та Дону “чекали” на упокорення роксолани й акацири. В 

боях із бунтівними племенами на допомогу гунам прибули війська Еллака й 

частина акацирів, яка зберегла вірність Аттілі. Між Доном та Волгою 
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почалось жорстоке “полювання” на аланів [235, с. 272]. Далі, на степовому 

просторі між Ростовом і Астраханню, Аттіла вперше зіткнувся з хазарами, 

але не почав з ними війни через наявність у цього незнайомого йому етносу 

ряду потужних фортечних споруд і численної кінноти; натомість керманич 

гунів уклав з ними воєнний союз [235, с. 272]. Самі хазари лише готувалися 

“збирати” власну імперію. 

Активно пересуваючись, Аттіла перейшов Волгу і продовжив розправу 

з непокірними племенами, які жили на північному узбережжі Каспія. Він 

дійшов до Аральського моря – і тут думки дослідників, через скудність та 

заплутаність джерельного матеріалу, вже не збігаються. Одні фахівці, 

наприклад Т. Габуєв [256, с. 275-277], Р. Груссе [268, с. 59-61], С. Міняєв 

[376, с. 130], вважають, що він перервав похід у гирлі Амудар’ї, 

задовольнившись тимчасовим “умиротворенням” народів на території між 

Аральським і Каспійським морями. Інші дослідники, зокрема – Д. Чернієнко 

[467, с. 48], М. Бріон [523, с. 214-216], У. Гоффарт [547, с. 211], наполягають 

на тому, що Батіг Божий здійснив значно триваліший похід: йдучи уздовж 

західного берега Амудар’ї, він перетнув Туркменістан, відрядивши 

посольство з дарунками і привітанням перському шахиншахові Ієздигерду ІІ 

(439-457), пройшов через Керки – місто, розташоване в напрямку півдня, 

недалеко від Бухари, й на південний захід від Самарканда, але на іншому 

березі – і ступив з каральною експедицією на землю Бактрії. За два тижні 

вона була завойована гунами: Аттіла дійшов до передгір’я Гіндукуша [61, с. 

238]. Спустошення ним країни стало помстою бактрійцям за постійні нахабні 

набіги останніх на прикаспійські землі (тобто гунські “імперські” володіння) 

та участь у повстаннях аланів і акацирів на боці “зрадників” [235, с. 273]. 

Зрештою, з урало-каспійського регіону Аттіла повернувся до Одеси, 

перетнув територію Румунії і вийшов на Дунай неподалік Пешта, де з іншого 

боку ріки його вже чекав Орест. Зрозуміло, що відродити “втрачену велику 

єдність” племен і народів євразійських степів йому не вдалося, як не 

спромігся він об’єднати власну імперію із західноримською.  
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Протягом січня-лютого 453 р. Аттіла завершив розробку стратегічного 

плану проти римського Заходу й прискореними темпами готував військо та 

зброю. Кампанія мала розпочатись в останню декаду березня. За два перші 

місяці нового року підрозділи гунської кінноти були приведені у повну 

бойову готовність. Остготи, гепіди та ріпуарські франки від походу теж не 

відмовились [547, с. 166]. На цей раз, згідно з реконструкціями воєнних 

істориків, Аттіла планував у першу чергу захоплення Равенни, зруйнування 

Болоньї, Флоренції, Перусії (сучас. Перуджа) [627, с. 185], а перед походом – 

чергове весілля. Воно відбулося, за повідомленням Йордана, приблизно 15-18 

березня; ім’я нареченої – Ільдіко. Йдучи за біографом Батога Божого, Йордан 

констатує: “На час своєї кончини він узяв собі за дружину, після 

незсчисленних дружин, як це є у звичаї того народу, дівчину чудової краси 

на ім’я Ільдіко” [147, Get. 254]. Той самий Йордан розповідає і про смерть 

Аттіли в шлюбну ніч, від горлової кровотечі. Він, зокрема, пише: 

“Ослаблений на весіллі від великої нею (нареченою – Я.Я.) насолоди й 

обтяжений вином та сном, він лежав, плаваючи у крові, яка зазвичай йшла у 

нього з ніздрів, але тепер була затримана у своїй звичайній ході і, 

виливаючись смертоносним шляхом через горло, задушила його. Так 

сп’яніння принесло ганебний кінець прославленому у війнах правителю” 

[147, Get. 255]. Цікаво відзначити, що Марцеллін Коміт, наприклад, подає 

версію про вбивство Аттіли молодою дружиною: вона нібито заколола його 

кинджалом уві сні [160, An. 454, 1]. Отже, “Великий похід” 453 р. проти Рима 

так і не відбувся. 

У підсумку, провал третьої, можливо Равенської кампанії 453 р. через 

об’єктивні обставини – раптову, хоча й певною мірою очікувану його 

найближчим оточенням, смерть гунського правителя, з одного боку 

обумовив незавершеність гуно-римської війни на тій стадії протистояння, 

коли обидві держави ще не вирішили, за ким залишиться геополітичне й 

мілітарне домінування, з іншого – окреслив та визначив напрямок подальших 

стосунків гунського союзу племен, який проіснував ще майже рік (до кінця 
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453 р.), і слабнучої західної Імперії. Ці стосунки, особливо для синів Аттіли й 

фінального етапу війни, виявились невтішними: “степова імперія” Батога 

Божого не пережила свого творця. Вплив та авторитет при імператорському 

дворі остаточно втратив і Флавій Аецій. З кінця літа 453 р. Західна Римська 

імперія вперше ініціювала на міжнародній арені активні антигунські заходи 

деструктивного характеру. 

5.4. Битва на річці Недао 454 р. та 

наслідки гуно-римського протистояння 

Протягом весни та літа 453 р. в гунському союзі племен відбувались 

події, які активізували й прискорили внутрішньодержавні дестабілізуючі 

процеси: ними виявились чвари, боротьба за владу, початок поділу 

“батьківської спадщини” між “офіційними” синами Аттіли. Історію “гунської 

імперії” та “задунайських варварів” після смерті Батога Божого, за даними 

джерел, можна реконструювати лише в загальному плані. Сини Аттіли 

“галасливо вимагали, за характеристикою Захарія Ритора, щоб прибутки 

(данина, яку батькові сплачували підкорені германські племена – Я.Я.) були 

поділені між ними в рівних частинах і щоб войовничі королі з їхнім 

населенням були розподілені між ними як родинне помістя (“instar familiae” – 

Я.Я.)” [204, Fr. 8, Col. 1175]. Коаліція германських племен-васалів, 

очолювана Ардаріком (454-460), королем гепідів та колишнім головним 

військовим радником Батога Божого, у відповідь підняла повстання, 

підтримане Заходом та імператором Маркіаном. Отже, після смерті батька, 

“офіційні” сини Аттіли (тобто ті, що були проголошені ним “правителями”, і 

народжені лише тими дружинами, які удостоїлись титулу “королеви”) – 

Еллак (король Східної Гунії; останні три роки життя – номінальний 

імператор каспійських гунів), Узиндур (422-460) та Денгізих (424-468), 

Гейсм (445-512) (“віце-король” гепідів), Емнедзар (446-528) та Ернак (449-

534) не знайшли між собою порозуміння, як підкреслювалось вище, й почали 

“воєнізований” поділ обширних гунських володінь у Європі. Це значно 

прискорило розпад і знищення держави Батога Божого наприкінці того ж 
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року. Лише Мунд (490-560), син Гейсма й онук Аттіли, зробив вдалу 

військову кар’єру і став, як акцентує Дж. Річчі, відомим полководцем на 

службі візантійського імператора Юстиніана І (527-565) [604, с. 109]. 

Необхідно також відзначити, що протягом осені 453 р. легати 

Валентиніана ІІІ відвідали з дипломатичними місіями двори впливових 

варварських королів з числа союзників покійного Верховного вождя гунів, і 

намовили в першу чергу гепідів (частина їх, тим не менш, залишилась на боці 

гунів) й остготів, крім них – герулів, свевів, скирів, ругів, дурмундурів, 

маркоманів, виступити проти ослаблих у внутрішній ворожнечі його 

нащадків, тим більше, що вони ще й зухвало погрожували германцям. За 

свідченням Йордана, “битва племен”, або битва на річці Недао (притока Сави 

[579, с. 61]), відбулась у Паннонії навесні 454 р.  [147, Get. 260-261]. 

Повсталих очолював Ардаріх. 

Сини Аттіли попри усобиці, в даному масштабному боєзіткненні 

виступили єдиним фронтом. Однак надто багато племен об’єдналося проти 

них. Йордан повідомляє: “Гадаю, що там було видовище, варте подиву: 

можна було бачити і гота, який бився списами, і гепіда, шаленіючого мечем, і 

руга, котрий переломлює дротики в його [гепіда] рані, і свава, відважно 

діючого дрючком, а гуна – стрілою, і алана, шикуючого лави з важкою, а 

герула – з легкою зброєю” [147, Get. 261]. Після “численних і важких 

сутичок” гуни та їхні прибічники зазнали поразки, втративши вбитими майже 

30 тис воїнів [307, с. 210]. У битві при Недао загинув найстарший син Аттіли 

Еллак. “Знищивши багато ворогів, фіксує Йордан, [Еллак] загинув, як відомо, 

настільки мужньо, що такої славної кончини забажав би і отець, як би був він 

живий. Решту братів, коли цей був убитий, погнали аж до берега 

Понтійського (Чорного – Я.Я.) моря, де (...) сиділи раніше готи” [147, Get. 

263]. Розповідь про битву Йордан резюмує наступним чином: “Так 

відступили гуни, перед якими, здавалось, відступав Всесвіт (...) Справа 

Ардаріха, короля гепідів, принесла щастя різним племенам, які проти своєї 

волі підкорялись володарюванню гунів, і піднесла їхні душі, – що давно 
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перебували у глибокому смутку, – на радість бажаному визволенню” [147, 

Get. 263].  

Слідом за програною битвою гунські керманичі почали доволі швидко 

втрачати свої “законні” володіння у Паннонії та суміжних територіях. Гепіди 

заселили Внутрішню Дакію, остготи осіли в західних регіонах Альфьольда, 

скири, садагари й герули одержали частину Нижньої Мезії [147, Get. 266]. 

Сини Аттіли поділили між собою залишки гунських племен, які брали участь 

у битві, і розселились по різних місцях. Ернак обрав віддалені землі Малої 

Скіфії (басейн Данапра (Дніпра; у гунів ріка мала назву Вар) й Карпатський 

регіон); Емнедзар та Узиндур вподобали для поселення Прибережну Дакію 

(район Втусу, Алмусу та Оескусу); Денгізих став вождем декількох племен-

номадів, а саме – “ултзінзурів, ангіскирів, біттугурів, бардорів” [147, Get. 

272], і кочував з ними у степах на південь від Данувію (під Гернаком у 

Добруджі); досить багато гунів вирушило до фракійських провінцій та 

Романії (Візантії), де їхні нащадки в джерелах VІІ-VІІІ ст. згадувались під 

назвами сакромонтізіїв та фоссатізіїв [307, с. 211]. Проте більша частина 

гунської номади все ж залишилась на території Паннонії. На практиці битва 

при Недао мала набагато вагоміше значення з точки зору геополітичних 

наслідків, ніж битва на Каталаунах. Руйнація гунської верховної влади в 

межах строкатого племінного союзу була неминуча, оскільки сам суспільний 

устрій гунів та їхні соціальні пріоритети пручались державотворчій 

концентрації й організації, позбавляючи “примарну імперію” шансу на 

практиці сформувати внутрішньо органічну інституційну стійкість і 

стабільність. Не менш важливим було те, що катастрофа настала саме в 

середині V ст.: це виявилось симптоматичним і для германських племен, і 

для західної Імперії. 

У вересні 454 р. сталася ще одна доленосна подія: після заручин своєї 

доньки з сином Аеція, підбурюваний Максимом Петронієм й Гераклієм 

(придворним євнухом), Валентиніан ІІІ разом з Гераклієм, у власній вітальні 

зарізав полководця; наступного року, 16 березня, його самого на Марсовому 
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полі вбив Петроній за зґвалтування дружини, намовивши для цієї “акції 

помсти” двох відданих покійному головнокомандувачу букелларіїв  [558, с. 

420]. Самопроголошений фаворит перебував на троні лише два місяці. Удова 

Валентиніана Евдоксія, розлючена залицяннями вбивці її чоловіка й 

примусовим шлюбом із ним, прикликала для помсти узурпатору короля 

вандалів Гейзеріха. В червні 455 р. Рим було сплюндровано, а перед тим 

збуджений натовп пошматував Петронія разом із сином-співправителем 

Палладієм [558, с. 422]. Новообраний, за підтримки вестготів, імператор 

Епархій Авіт наприкінці вересня, тим не менш, відновив активні дії проти 

гунів на теренах Паннонії. Гуно-римська війна вступила у свою останню 

фазу. Сутички та боєзіткнення з гунськими кінними загонами тривали 

півтора місяці. 

Про ці події, що завершилися відвоюванням і повернення обох 

Панноній – Першої й Другої, до складу Імперії, згадує у великому панегірику 

(понад 600 рядків), присвяченому Авітові, Аполлінарій Сидоній [552, с. 258]. 

Восени, зазначає поет, імператор “повернув втрачену Паннонію після 

багатьох поколінь” [187, Carm. VII, 341]. У паннонській “столиці” – місті 

Сабарія – була відновлена римська адміністрація. Від гунів також 

звільнились міста й містечка – Віндоміна (Віндобона), Сирмій, Невіодун, 

Мурса, Сопіана, Таурун, Корнак та Сингідун [547, с. 213-214]. Про 

переможний осінній похід Авіта на гунів, крім Сидонія, згадують – Кассіодор 

[115, Col. 1243], Віктор Тоннонський [196, An. 455, 4.3], “Галльська хроніка 

511 року” [118, ХХV.133], Йордан [147, Rom. 142]. Спроба повернення 

Альфьольду Узиндуром і Денгізихом у листопаді 455 р. зазнала невдачі [540, 

с. 519]. 

Наступне десятиліття (456-465 рр.) гуно-римські мілітарні контакти 

(стан війни залишався актуалізованим) перетворились на локальне 

протистояння з епізодичною ескалацією бойових дій на прикордонних 

землях. Означена тенденція найбільш гостро проявилась під час Другої гото-

гунської війни 463-466 рр. Ключові події відбулися у 465 р. Протягом саме 



 177 

того року гуно-римський конфлікт, який своїми витоками сягав ще 449 р., 

нарешті знайшов воєнне, політичне та юридичне завершення в межах 

правового поля і формалізованих статусних зобов’язань. Мова йде про 

збройний інцендент, що стався на початку осені між Денгізихом та 

командувачем іллірійської польової армії Заходу Марцелліном. По-перше, 

через напад гунських кінних підрозділів у жовтні на декілька придунайських 

населених пунктів, розташованих уздовж кордону, відбулись розгорнуті 

боєзіткнення; проте гуни у Далмацію не прорвалися [540, с. 520]. На початку 

листопада західноримський полководець уклав із сином Аттіли мир [540, с. 

520]. Його легітимність, звісно, не викликає заперечень, але державницькі 

атрибутивні засади даного миру мали умовний характер. По-друге, 

тимчасовий “регент” і фактичний правитель (на 465 р.) Західної Римської 

імперії, учень Аеція, варвар Ріцимер (405-472), теж у листопаді видав наказ 

про введення санкцій на всьому терені римських володінь, які забороняли 

продаж варварам, у першу чергу гунам, зброї – луків, стріл, списів та 

матеріалу для їхнього виготовлення [540, с. 522]. По-третє, грудень року 

ознаменувався кінцевим розподілом залишків гунської номадичної держави: 

угода була укладена між Денгізихом, Емнедзаром, Узиндуром та Ернаком 

[551, с. 70]. 

На думку французького варваролога Г. Мансуеллі, зародження на 

кордонах західної Імперії володарювання гунів загострило перебіг подій у V 

ст. “Натиск на Захід, акцентує вчений, цього дикого, відсталого народу, 

очолюваного вождями наскільки заповзятливими, настільки ж й жорстокими, 

призвів до підкорення осілих і кочових груп та племен Східної й Центральної 

Європи. Гуни створили справжню територіальну імперію і безперервно 

грабували римські землі, вимагаючи виплати важкої данини золотом та 

перешкоджаючи набору найманців з варварів. Вперше, хоча це становище 

було хитким, варварський світ став компактним, сильним й грізним 

противником. Занепад гунського панування не вирішив проблеми; навпаки, 

цей занепад відповідав кризі, котра протиставила, практично розділивши 
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внутрішні території Європи на дві частини, прибічників і противників 

інтеграції варварів, яка здавалась єдиною альтернативою асиміляції. 

Воєначальник Аецій, котрий відтіснив Аттілу на Захід, насправді був одним 

із захисників варварів; військові були затятими прибічниками політики 

інтеграції (...) тим більше, що самі керманичі племен, які спиралися на свої 

армії, були необхідні Імперії і ось-ось повинні були почати відігравати першу 

роль в її політичних та воєнних справах” [366, с. 310]. 

Зрештою, втрата Паннонії внаслідок війни із західною Імперією для 

гунського союзу племен, або “степової імперії” гунів означала остаточну 

(часткова сталася після Недао) ліквідацію її існування як напівдержавного 

номадичного утворення. Відсутність територіального “ядра”, руйнація 

соціальної та інституційної складових обумовили низку об’єктивних 

дезінтеграційних процесів і призвели до незворотних цивілізаційних 

наслідків. “Імперська” ідея Батога Божого у державотворчому вимірі 

виявилась нежиттєздатною. 

Природно, держава гунів не була слабкоорганізованою ордою номадів, 

які постійно кочували зі своїм переносним житлом  і переганяли худобу на 

свіжі пасовища. Більша частина варварських етносів, що входили в “гунську 

імперію”, на середину V ст. стала осілою. Двір Аттіли перетворився на 

осереддя європейської дипломатії; гунська знать розважалась не лише 

слухаючи жарти блазнів і музику, а й ведучи бесіди з філософами та 

риторами. Проте невдала війна із Заходом і раптова смерть Батога Божого 

виявили приховані чинники деструктивного характеру, які стали причиною 

швидкого розпаду гунської племінної конфедерації. Мілітарно-номадичне 

об’єднання, створене волею Аттіли, продемонструвало свою 

неконкурентоспроможність на міжнародній арені: воно не витримало ні 

геополітичного, ні економічного, ні воєнного, ні соціумного, ні 

загальноцивілізаційного протистояння із пізньоантичною Західноримською 

імперією, хоча останній до власного падіння залишалось усього лише 

декілька років.  
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ВИСНОВКИ 

Узагальнюючи викладений матеріал, можна констатувати наступне. 

1. Комплексний аналіз наявних джерел дозволяє стверджувати, що 

перший крок у подальшому перманентному погіршенні стосунків 

європейських гунів із Західною Римською імперією (щоправда, з декількома 

періодами взаємовигідної співпраці) зробив ще 435 р. Аттіла, після смерті 

Роаса ставши із братом Бледою новообраним гунським керманичем. Він не 

підтримав традиційної лояльності свого попередника відносно Равенського 

двору і переуклав з римлянами старі мирні договори 432-433 рр., котрі 

стосувались повернення Аецієм більшої частини Паннонії цій степовій 

номаді. Володар гунів від самого початку правління мав на меті створення 

власної імперії, і тому підкорення собі Рима завжди залишалось актуальним 

питанням у геополітичних планах Аттіли. 

Серед причин та передумов, які призвели до відкритого гуно-

римського конфлікту та війни, необхідно виділити стрижневі: припинення у 

449 р. виплати імператором Заходу, який до того ж відверто зневажав 

честолюбного Аттілу, данини гунському Верховному вождеві; розкол в 

середовищі найближчих гунських сусідів – ріпуарських франків, коли після 

смерті короля Хлодіана наприкінці 448 р. старший із синів померлого, 

порушуючи федератські зобов’язання перед Равенським двором, надалі 

вирішив триматися союзу із Аттілою, а молодший – з Аецієм (дана обставина 

перетворилась на вагому підставу розпочати війну); інцидент, пов’язаний  із 

заручинами, які запропонувала керманичу гунів рідна сестра імператора, 

донька Констанція ІІІ Юста Грата Гонорія, але вони не відбулись, чим 

суттєво, як виявилось у подальшому, роздратували Аттілу з його амбіціями 

стати об’єднувачем варварського та римського світів; недалекоглядна й 

певною мірою провокативна зовнішня політика західного імператора щодо 

гунського союзу племен у 449-450 рр.; вірогідний підкуп Аттіли королем 

вандалів Гейзеріхом: останній волів спрямувати гунів на Захід, з яким у 

нього були ворожі стосунки через підтримку Валентиніаном ІІІ вестготів – 
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головних ворогів Гейзеріха. Найголовнішою ж причиною війни була 

остаточна зміна гунами на початок 50-х рр. V ст. своєї цивілізаційної моделі: 

з кочовиків вони стали мігрантами, а їхній “гладкий простір” перетворився 

на “розмежований простір”, що тяжіє до державності та інституалізації. 

2. Гунське військо за врядування Аттіли, з одного боку, не мало чіткої 

структурної розгалуженості, з іншого – сам володар гунів частково 

вдосконалив його організаційні засади для досягнення більшої мобільності та 

маневреності; державотворчі процеси, розпочаті гунським керманичем,  

вимагали проведення реформ у мілітарній сфері. Основу війська (до 70%) 

складали вершники. Вони поділялись на легку й середню кінноту; важкої 

гуни не мали. Власної піхоти, артилерії та облогової техніки західні гуни теж 

не мали; тому до облоги і штурму добре захищених великих міст вдавалися 

не так часто, використовуючи переважно найманців. Допоміжні загони 

піхоти Аттіла набирав з підлеглих та союзних йому варварських племен. 

Підрозділи артилерії й інженерно-технічної служби гунський правитель 

комплектував виключно з найманців, полонених і дезертирів, переважно – 

греків (візантійців) та галло-римлян. З арсеналу метальних машин, облогової 

техніки та знарядь для форсування річок в цих підрозділах налічувались 

запозичені у римлян катапульти, баллісти, онагри, пересувні вежі й 

платформи, “барани”, облогові драбини, понтони, човни. Гунські воїни мали 

багато видів ручної зброї. Головним був т.зв. композитний 

(складнозіставний) лук, яким вони віртуозно володіли. Майстерно гуни 

вправлялися з мечем – довгим дволезовим, “перського типу” (енсіс), і 

коротким однолезовим, “візантійського типу” (семиспата). До гунського 

арсеналу ручної зброї також входили: однолезовий ніж-тесак (скрамасакс), 

аркан, важкий бойовий батіг, невеликий дерев’яний круглий щит, залізний 

конусоподібний шолом “римського типу” (кассис), у деяких випадках – 

кольчуга або кираса. 

Західноримська армія середини V ст., перебуваючи в стані гострої 

системної кризи і в процесі остаточної варваризації (германізації), тим не 
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менш, ще зберігала частину своїх характерних особливостей як у тактиці 

ведення війни, так і в структурі, організації, озброєнні; певні трансформації, 

однак, вже набули поширення. Тактична перевага на полі бою з кінця 30-х 

рр. V ст. почала віддаватись не піхоті (легіонів залишилось надто мало), а 

легкій та середній кавалерії, – як у варварів, котра з них і набиралась; суто 

римська (надважка й важка) кіннота відігравала допоміжну роль на початку 

битви або роль атакуючого “вістря” усієї армії – у вирішальній фазі 

боєзіткнення. Класичні піхотні легіони зі своїми стаціонарними таборами 

були майже всі розформовані. Артилерія, що у своєму складі нараховувала 

каррабаллісти, баллісти, катапульти, “скорпіони”, здебільшого виконувала 

завдання, пов’язані з облогою міст. До складу західноримської армії входили 

також численні найманці та федерати з тих самих варварських племен; вони 

концентрувались у допоміжних загонах – ауксиліях. 

Основу польової боєздатної армії західноримської Імперії у виділений 

період складали загони букелларіїв (до 60-65%) – особистої гвардії крупних 

воєначальників (саме такими загонами командували Стиліхон та Аецій); 

решту репрезентував контингент федератів і найманців-нумеріїв (до 35-40%). 

Залишки старих легіонів зазвичай перебували у резерві. Командний склад у 

загонах букелларіїв частково копіював легіонну вертикаль влади – трибун, 

препозит, приміпіл, гастат, центуріон, бенефіціарій; варварські ауксилії 

практикували командування “вождівського” типу. Подібна ситуація 

спостерігалась і в кавалерійських алах й турмах: римським кінним 

підрозділом командував декуріон (принцепс); після нього йшли – дуценарій, 

актуарій, біарх, центенарій, еквуес. У федератів-германців, відповідно, діяла 

усталена “вождівська” система. Західноримське озброєння середини V ст., 

крім взірців другої половини ІV ст., нараховувало й варварські запозичення, 

зокрема – “гунський” лук. До переліку найпоширенішої ручної зброї, яка вже 

втратила суто римські національні ознаки та будь-яку стандартизовану 

уніфікацію, входили наступні взірці: довгий вузький меч (спата), короткий 

меч (півспата), різного типу списи (спікулум, діболій, плюмбата), ручний 
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дротик (верутум), щити й шоломи різної конфігурації, секира, праща, 

фустібал (метальний шест), манубалліста, арбалет. Крім того, і букелларії, і 

римські кавалеристи носили захисні обладунки – кольчуги й панцирі різних 

видів. 

3. Фрагментарні дані писемних джерел V-VІІ ст. не дозволяють чітко 

визначити весь етнічний склад обидвох армій; те саме стосується й питання 

чисельності. Однак існуючий фактологічний матеріал дає підстави 

стверджувати, що серед букелларіїв, ветеранів, федератів і нумеріїв Аеція, 

крім греків (візантійців) та римлян, налічувалось до 20 великих етносів, з 

яких доречно згадати галлів, вестготів, салічних франків, аланів, бургундів, а 

також арморікан (багаудів), саксів, акацирів, бріонів. До гунського союзу 

племен входило понад 40 етносів, зокрема – самі гуни, гепіди, вестготи, руги, 

скири, герули, свеви, тюринги, бритти, ріпуарські (рейнські) франки, 

бастарни та ін. Чисельність західноримської армії на початок війни за 

різними підрахунками сягала від 110 до 120 тис воїнів; під командування 

Аттіли зібралось не більше 90-100 тис воїнів. Тогочасні джерела в цілому 

дозволяють розв’язати питання визначення дислокації західноримських 

військових підрозділів і концентрації об’єднаних гунських загонів: основна 

маса військ Аеція розташовувалась у Верхній та Нижній Мезії, Норіку, Реції, 

Савії, Белгіці (діоцез Іллірія), а також у Північній Галлії й Центральній Італії; 

сили Аттіли  перебували в очікуванні на кочів’ях Паннонії (землях 

Альфьольда), у Задунайському й Карпатському регіонах, обширних 

прирейнських територіях, на Балканах (Фракія), Буго-Дністровському 

межиріччі, в Дакії Прибережній, Дарданії, Превалітані, Далмації. 

4. Ключовою особливістю Галльської кампанії 451 р. стало намагання 

Аттіли реалізувати свої державотворчі плани: правитель гунів переслідував 

головну стратегічну ціль – підкорення та приєднання економічно розвиненої 

Галлії до власних володінь дозволить приборкати “зухвалий” Равенський 

двір і змусити його піти на суттєві геополітичні поступки (без Галлії 

римський Захід вже нічого б не важив на міжнародній арені). Одночасно 
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Аттіла розраховував встановити на завойованій території свою владу, свій 

порядок, свої податки (виключно грошима); галльські землі залишались 

найзручнішим плацдармом для продовження походу на західноримську 

Імперію; Батіг Божий очікував, що галли й арморіканці, у більшості – ворожі 

владі римлян, відмовляться стати на захист ненависної Імперії; він 

сподівався, що на його бік перейдуть германські племена, тобто 

новопоселенці цієї багатої провінції й римські федерати – вестготи, франки, 

бургунди; Аттіла взяв до уваги зручні шляхи сполучення, щільність, 

чисельність та високий майновий ценз автохтонного галло-римського 

населення; вторгненням у Галлію гунський керманич паралельно 

демонстрував власну мілітарну могутність сусідній Візантії, яка почала 

нехтувати прийнятими перед ним зобов’язаннями; зрештою, Аттіла 

сподівався цим переможним походом швидко схилити слабохарактерного 

Валентиніана ІІІ до вигідного для себе миру. 

Значення Каталаунської битви, першої в історії “битви народів”, 

проявилось у низці наслідків, серед яких першорядну роль відіграв відхід 

Аттіли за межі Галлії. Разом з тим: репутація і авторитет Аеція як “захисника 

Риму та Імперії” значно похитнулись, хоча формально він залишився 

переможцем; гуни вперше не виграли таку масштабну битву і всю воєнну 

кампанію, кинувши багато загиблих на полі бою й навіть частину здобичі; 

антигунська коаліція варварських племен частково розвалилась; при дворі 

Валентиніана ІІІ сформувалось угрупування, яке виступило проти 

всесильного римського головнокомандувача; населення Галлії остаточно 

прийняло сторону імперських військ; почався процес відпадіння ряду 

дрібних етносів від гунського союзу племен (головним чином – на східних 

окраїнах держави Аттіли); гунський керманич прийняв рішення наступного 

року організувати нову кампанію проти римського Заходу і взяти реванш; 

для цього він почав нарощувати військовий потенціал й налагоджувати 

міжплемінні зв’язки. 
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5. Зі значною часткою вірогідності можна стверджувати, що тактичні 

міркування західноримського головнокомандувача, пов’язані з його 

відмовою від повного розгрому Аттіли на Каталаунах, орієнтувались на 

найближчу перспективу: по-перше, Аецій добре усвідомлював, що поки існує 

“степова імперія”, західноримська держава залишається у відносній безпеці, 

й одночасно зберігається шанс – уникнувши повного знищення, гуни знову 

можуть напасти на Східну Римську імперію; по-друге, він розумів, що саме 

гуни стримують і нівелюють “готський чинник”, контролюють рівновагу сил, 

не дозволяючи готам, особливо західним, активізувати свої антиримські 

плани, тим більше, Аецій завжди дотримувався традиційної імперської 

політики, яка вимагала лише ослаблення варварів, а не їхньої тотальної 

ліквідації (римлянин перед тим вже відпускав володаря гунів з оточення під 

Авреліаном); по-третє, його дії диктувались принциповим небажанням 

повністю знищити гунське військо та вбити Аттілу, оскільки той залишався 

достатньо дієвою противагою і впливовою силою з точки зору загального 

римо-варварського воєнно-політичного балансу, й вагомим важелем тиску у 

напружених стосунках головнокомандувача з імператором, які мали 

особистісний характер; по-четверте, Аецій, вочевидь, не зміг для 

продовження воєнних дій проти гунської коаліції утримати свою головну 

ударну силу – вестготів: обставини склались не на його користь, і він мусив 

із цим змиритись (за вестготами поле бою спішно залишили франки та 

бургунди); по-п’яте, у Аттіли все ще залишалось більше сил, спроможних на 

нову битву, ніж у римлянина, і останній не наважився ризикнути продовжити 

боєзіткнення чи переслідування ворога, до того ж, Аецій так і не дочекався 

від Валентиніана ІІІ підкріплення – чотирьох італійських легіонів.  

6. Цілі Італійської кампанії 452 р. полягали в тому, що Аттіла, з одного 

боку, вирішив за будь-яких обставин розгромити західноримську армію, 

котра, після розпаду антигунської коаліції, без федератів, окремими 

контингентами розташувалась у центральних та північних областях Італії, і 

все ще залишалась для нього небезпечною, з іншого – загострення ворожнечі 



 185 

між Аецієм та Валентиніаном ІІІ (ситуація, без сумніву, виявилась 

сприятливою для поновлення інвазії) дозволяло Аттілі сподіватись на 

неспроможність римської влади організувати належну відсіч, а отже, можна 

було розраховувати на приниження й капітуляцію противника на його 

власних землях, багату здобич, контрибуцію, повернення авторитету 

непереможного полководця, насолоду від помсти колишньому другові. В 

руслі реалізації стратегічних перспектив захоплення Північної Італії 

відкривало Аттілі можливість знов напасти на Галлію, але вже з півдня. 

Офіційна зустріч та перемовини гунського керманича з Римським 

первосвящеником Св. Левом І Великим зумовили досягнення компромісу: 

Аттіла, несподівано для своїх сателітів й воєначальників, відмовився від 

походу на майже беззахисний Рим; понтифік у свою чергу пообіцяв, за 

підтвердження легатів і від імені самого імператора, не перешкоджати 

відступу гунського війська з теренів Італії. Однак справжньою причиною 

поступливості й “миролюбності” Батога Божого був початок епідемії чуми: 

його військо охопив мор. Серйозною підставою для припинення Італійської 

кампанії послугували також повідомлення, що в Карпато-Дунайському 

регіоні та віддалених Кавказько-Прикаспійських територіях проти влади 

гунів з травня 452 р. почались масові повстання осілого населення й багатьох 

кочових варварських племен, підлеглих Аттілі, зі знищенням ними ознак 

його влади – “укріплених пунктів”; вперше з’явилась реальна загроза розвалу 

могутньої номадичної імперії. За цих обставин проти гунського керманича 

виступила Візантія: східноримська армія за наказом імператора Маркіана 

перейшла дунайський кордон і в останню декаду червня почала розвивати 

успішний наступ на Паннонію; умова припинення наступу – Аттіла залишає 

Італію. Правитель гунів не мав можливості та ресурсів вести війну на два 

фронти. Не менш вагома підстава для компромісу – різке погіршення 

здоров’я та самопочуття Аттіли на початку того літа. 

7. Раптова смерть Аттіли у березні 453 р., перед самим початком 

“Великого походу” на римський Захід (а далі – на Візантію), за короткий час 
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кардинально змінила геополітичну ситуацію і конфігурацію гуно-римських 

стосунків у мілітарній сфері. Воєнні дії припинились, вплив і вага Аеція як 

політика та полководця різко впали; Валентиніан ІІІ відчув себе володарем 

ситуації. Союзні та підлеглі гунам варварські племена перетворились на 

неконтрольовану з боку синів Батога Божого й небезпечну для них самих 

силу. Цим скористався Рим: імператорські легати відвідали з 

дипломатичними місіями двори найвпливовіших варварських вождів з числа 

сателітів Аттіли, і без великих зусиль підбурили гепідів, остготів, ряд інших 

племен (серед них – скири, руги, герули, свеви), виступити проти ненависної 

й підупалої “степової імперії”. Гунський союз племен як військова коаліція 

наприкінці 453 р. почав розвалюватись, і головною деструктивною силою в 

даному процесі виступили саме гепіди, очолювані королем Ардаріхом. 

Битва при Недао або “битва племен”, розгром нащадків Аттіли та 

розпорошення західних гунів послугували сигналом для активізації воєнних 

дій Рима, тим більше, що головнокомандувач Аецій вже був власноруч 

убитий імператором (вересень 454 р.). Подальший державний переворот, 

смерть Валентиніана ІІІ (березень 455 р.), смерть узурпатора Петронія 

Максима і прихід до влади Епархія Авіта за підтримки вестготів не 

призупинили гуно-римське протистояння навіть попри руйнацію “Вічного 

міста” вандалами Гейзеріха у союзі з аланами в червні 455 р., а навпаки, 

посилили його. Війна формально (без підписання будь-яких угод) 

завершилась восени того ж року поверненням до складу західної Імперії 

обидвох втрачених римських провінцій – Паннонії І та Паннонії ІІ; спроба їх 

відвоювання Ултзіндуром і Денгізихом у листопаді виявилась невдалою. 

Гунське державне утворення у своїй територіальній основі було ліквідоване; 

домінуюча роль у Барбарікумі протягом наступних п’яти років перейшла до 

вестготів, керованих Теодоріхом ІІ. 

Разом з тим, гуно-римська ворожнеча у період з 455 р. по 465 р. 

трансформувалась у латентне протистояння з періодичними нетривалими 

загостреннями на дунайських прикордонних територіях. Під час Першої 
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гото-гунської війни 456-458 рр., значною мірою інспірованої римлянами, 

відбувся перехід частини гунської номади під протекторат імператора Заходу 

Майоріана І (він мав потребу у найманцях), за активного сприяння з боку 

останнього; в ході Другої гото-гунської війни – 463-466 рр., стався 

військовий конфлікт між сином Аттіли Денгізихом та командувачем 

іллірійської польової армії Марцелліном: внаслідок нападу гунів на ряд 

населених пунктів, розташованих на дунайському кордоні, відбулось 

декілька боєзіткнень. Цей останній відкритий гуно-римський мілітарний 

конфлікт (гуни так і не прорвалися до Далмації) завершився підписанням 

миру між нащадком Аттіли та Марцелліном, хоча реально “степової імперії” 

Аттіли на мапі Європи вже не існувало, а до падіння Західноримської 

держави залишалось трохи більше десяти років. 

Загальні наслідки гуно-римської війни виявились далекосяжними. 

Пряме цивілізаційне, як і геополітичне зіткнення, обидві імперії у підсумку 

програли, зійшовши з історичної арени; завершення війни позначилось на 

міжнародній ситуації: почався другий етап Великого переселення народів, 

центром якого стали Балкани, а рушійною силою – слов’яни; степові кочові 

об’єднання і союзи поступилися місцем осілим “варварським королівствам” з 

їхніми кордонами, законами, державною релігією та соціальною політикою; 

на віддалених і слабоконтрольованих імператорською владою теренах 

західної Імперії почалась гостра боротьба за зверхність між германськими 

племенами, внаслідок чого піднеслися готи, франки та лангобарди; економіка 

і торгівельні зв’язки між різними європейськими регіонами активізувалися. 

Так само активізувався процес відбудови спалених та знищених гунською 

інвазією міст; провідна роль у християнському світі залишилась за Східною 

Римською імперією; в історії воєнного мистецтва Каталаунська битва 

ознаменувала завершення епохи Античності й початок доби Середньовіччя; 

номадизм як форма мілітарної та цивілізаційної експансії у Західній Європі 

значною мірою вичерпався. 
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