
Олексій Комар

Східний світ №1 ‘ 2000 125

Олексій Комар
МОНОГРАМИ ПЕРЕЩЕПИНСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Історія ранньосередньовічної археології налічує обмаль випадків ідентифікації певного архео-
логічного комплексу з конкретною історичною особою. Найбільш вдалим і надійним прикладом
такого ототожнення залишається атрибуція опублікованого ще у 1655 р. поховання з Турне, чия
належність германському вождю Хільдеріку була визначена за латинським написом на персні-пе-
чатці “CHILDIRICI REGIS” [Kazanski, Perin 1988, 30]. Подібна в загальних рисах спроба атрибуції
археологічного комплексу існує і у східноєвропейській номадистиці. Мова йде про гіпотезу Й.Верне-
ра стосовно належності речового комплексу перещепинського скарбу вождю уногундурів “Куврату”
[Werner 1984, 38-42].

Аргументація Й.Вернера включає кілька серйозних блоків, однак, як виявилося, одним з аргу-
ментів “теорії Куврата”, який просто з магічною силою діє на археологів, стала розшифровка В.Зай-
бтом монограм на перснях з перещепинського комплексу – ХОВРАТОY та ХОВРАТОY ПАТРІКІОY.
Й.Вернер розмістив цитату з листа В.Зайбта у самому кінці книги, ефектно подавши цей варіант
читання, як блискуче підтвердження його аналізу археологічного матеріалу [Werner 1984, 44]. За
іронією, не речознавчий аналіз, а саме монограми і стали сприйматися як головний доказ належ-
ності перещепинського “скарбу” Куврату. Слідом за Й.Вернером належність перещепинських перснів
Куврату майже одностайно визнали болгарські дослідники (за виключенням І.Божилова та Х.Дімітро-
ва [Божилов, Димитров 1995, 33]); погодилися з таким трактуванням Ч.Балінт [Балинт 1996, 56-59],
Р.С.Багаутдінов та О.В.Богачов [Багаутдинов, Богачёв, Зубов 1998, 172], С.О.Плетньова [Плетнёва
1999, 171-172], О.М.Приходнюк [Приходнюк 1999, 176], О.І.Айбабін [Айбабин 1999, 180-181] та
багато інших. Автори колективної монографії “Сокровища хана Кубрата”и – В.Н.Заліська, З.А.Ль-
вова, Б.І.Маршак, І.В.Соколова, Н.А.Фонякова – вже судячи з назви книги, також повинні поділяти
цю думку, однак прямо свою згоду висловила лише В.Н.Заліська, та й то досить оригінально; у
більш стриманій формі витримані погляди інших авторів [Сокровища..., 42, 89, 120-121]. Саме В.Н.За-
ліська дещо розкріпостила ситуацію загального схвалення, опублікувавши третій перстень (№1930/
187) з монограмою, аналогічною персню № ω 1053 (рис.1, 4, 5), але прочитаною нею як
ВАТОРХА[N]ОY ПАТРІКІОY. Парадоксальність такого читання у тому, що дослідниця не заперечу-
вала при цьому розшифровки В.Зайбта для персня № ω 1053! Аргументація В.Н.Заліської проста:
два персні з однаковою монограмою нібито зовсім не потрібні Куврату, а отже, монограма інша, що
має підтверджуватися і невеликою відмінністю між монограмами (підкреслена знизу літера “В” пер-
сня №1930/187 (рис.1, 5)) [Сокровища..., 121].

рис. 1
Bізантійські монограми VII ст. з кочівницьких комплеків Північного Причорномор’я:
1 – Вознесенка; 2, 4, 5 – Перещепина (2 – монограма персня № ω 1052; 3 – варіант ре-

конструкції дзеркального відбитку монограми персня № ω 1052; 4 – дзеркальний
відбиток монограми персня № ω 1053; 5 – відбиток монограми персня №1930/187).
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Розглянемо монограми детальніше. Візантійські хрестоподібні монограми досить прості для
читання коротких грецьких імен. Гарний приклад – монограма на срібному орлі з Вознесенки (рис.1,
1), яка легко читається як ПЕТРОY. Закон читання звичайний: справа наліво, зверху вниз, перехід з
осей за годинниковою стрілкою, однак, у випадку необхідності вписати у монограму довге ім’я, від
даного принципу іноді доводилося відмовлятися. У коротких іменах зберігаються усі літери, але
якщо ім’я занадто довге, опускаються деякі голосні або закінчення. Це не принципово, оскільки всі
вписані слова та імена легко вгадувалися греками методом підстановки. Монограми не стільки чи-
талися, скільки саме вгадувалися. Але для цього потрібно знати можливі варіанти вписаних імен. У
цьому головна проблема читання перещепинських монограм – вони довгі й приховують не відоме
нам ім’я. Спроба звернутися по допомогу до фахівців з грецької філології не допомогла – у нашому
випадку не підходять ні грецькі імена, ні звичні для монограм словосполучення (типу побажань,
оберіжних та власницьких написів), тобто зашифровані імена однозначно варварські, що, втім, і так
вже давно було ясно. В.Фінк не зупинилася на такій констатації, а пішла шляхом підстановки ві-
домих негрецьких імен і запропонувала читання імені простої перещепинської монограми (рис.1, 2)
як ВАТРАХОY, спираючись на імена двох єпископів IV і V ст. [Werner 1984, 32]. В.Зайбт не відкинув
такого читання, але, спираючись на “обставини й умови”, у яких були знайдені персні, визнав більш
імовірним варіант з читаннями ХОВРАТОY, ХРОВАТОY, ХОВОYРТ і т.п. [Werner 1984, 44]. З опуб-
лікованого уривку листа В.Зайбта ясно зрозуміло, що Й.Вернер виклав йому частину своїх вис-
новків про комплекс – його походження та датування. Більше того, коментарі В.Зайбта викликають
підозру, що Й.Вернер виклав йому і свою гіпотезу про належність комплексу Куврату, тому І.Божи-
лов та Х.Дімітров і вважають, що читання В.Зайбта зроблене вже під впливом Й.Вернера [Божилов,
Димитров 1995, 33]. Незалежно, так це чи ні, ім’я Куврата явно було добре знайоме В.Зайбту, а це
означає, що дослідник не стільки читав монограми, скільки підставляв у неї імена кочівницьких
вождів, вибір яких для припонтійського регіону у VII ст., на жаль, вкрай обмежений. Тому, фактич-
но, висновки В.Зайбта – не читання, а експертиза на предмет теоретичної можливості прочитання у
перещепинських монограмах імені “Куврат”, яка дала позитивні результати.

Не оцінити гіпотезу В.Зайбта важко – вона дійсно цікава. Виходячи з посилки, що дві моно-
грами відображають одне й те ж ім’я, дослідник спробував знайти спільну початкову точку, що
привело його до припущення про необхідність починати читання з нижньої частини обох монограм.
Нестандартність такого рішення була настільки очевидна, що Й.Вернер, а за ним і В.Н.Заліська,
навіть перевернули монограму перснів №1930/187 і ω 1053 (рис.1, 4, 5) так, щоб початкова буква
“Х” хоча б виявилася верхньою [Werner 1984, taf.32, 2a; Сокровища..., 283]. Монограма у такому
випадку виявляється як би круговою, але це зовсім сумнівний варіант, оскільки усі букви перевер-
нуті догори ногами, а літери “В”, “Р” і “К” при відтиску печатки ще й додатково виявляються дзер-
кальними. Та й монограму персня № ω 1052 дослідники самі перевернути не ризикнули. Таким
чином, початкова, за В.Зайбтом, буква знаходиться все-таки у нижній композиції. Початкова буква
візантійських монограм повинна завжди вгадуватися безпомилково. Як правило, це ліва буква або
ж верхня, рідше – нижня. Вона спеціально не навантажувалася додатковим злиттям з іншою бук-
вою, а також часто підкреслювалася збільшеними розмірами. Усі ці ознаки поєднуються у лівих
буквах трьох перещепинських монограм, але ніяк не в їх нижній частині. Це може здатися дрібниця-
ми, але мова насправді йде про дуже важливе психологічне явище – стереотип просторової орієн-
тації. Освічений давній грек, як і сучасний європеєць, малював пряму лінію зліва на право та зверху
вниз, коло – за годинниковою стрілкою, й так же писав і читав. Що завадило автору перещепинської
монограми оформити усе традиційно? Навіщо всі ці незрозумілі хитрощі й складнощі? Ще одне
зауваження у скарбничку “дрібниць”: відомі нам два грецькі варіанти імені Κρόβατος та Κόβρατος
Феофана й Никифора, а також варіант болгарського “Іменника” “Курт” [Тихомиров 1946, 87; Чичу-
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ров 1980, 36, 153] – усі починаються з літери “К”, а не “Х”, як пропонує читати В.Зайбт, тобто про
фонетичну заміну й мови бути може. Якщо ж “К” на “Х” вирішив переправити автор монограми, то
в такому випадку монограма стає надто складною для впізнання – початкова буква не лише спец-
іально не виділена, а й опущена вниз, з’єднана з іншою літерою, та ще й просто переправлена на
іншу! Без сумніву, блискучий знавець візантійської сфрагістики В.Зайбт, напевне, зміг би навести
цілий букет прикладів з подібними порушеннями, але чи не занадто багато їх одночасно для виробу
рангу “імператорського дарунку” іншому “государю”?

Очевидно, у даному випадку слід просто відзначити принципову різницю в тоні: якщо для
В.Зайбта, який прекрасно усвідомлює всю складність розшифровки візантійської монограми з не-
відомим негрецьким ім’ям, це лише один з можливих варіантів прочитання, тобто гіпотеза, то для
Й.Вернера і особливо його послідовників з істориків і археологів вона вже стала доказом, тобто
фактом. Перед нами методологічна помилка: при конвертуванні гіпотези з однієї області науки в
іншу гіпотеза ніколи не стане доказом.

Інші варіанти прочитання перещепинських монограм не лише можливі, а й навіть надто бага-
точисельні. Звернемося спочатку до складної, дзеркальної, монограми (рис.1, 4, 5), представленої у
комплексі одразу на двох перснях-печатках №1930/187 та № ω 1053 і тому безумовно не випадкової.
Монограми виконані майстром менш уміло, ніж монограма персня № ω 1052 (рис.1, 2). Це міг бути
або грек, який склав монограму, але був позбавлений ювелірних навиків, або ж варварський ювелір,
який вирізував букви за недбалим грецьким ескізом. Не виключений і варіант невмілого варварсько-
го копіювання третього, не відомого нам персня зі справжньою грецькою монограмою. Те, що перснів
з одною монограмою два, нас не повинно дивувати. Варварський правитель навряд чи сприймав
перстень з грецькою монограмою, як що-небудь інше, окрім символу власної влади, тому вони могли
легко “розмножуватися” з ростом влади їх власника й навіть спеціально виготовлятися для його
синів. У руслі “теорії Куврата” остання версія навіть цікава, оскільки три перещепинські персні
можна інтерпретувати як символи влади, вилучені хозарами у двох синів Куврата – Аспаруха та
Батбаяна. Як вже згадувалося вище, монограма розшифрована В.Зайбтом як ХОВРАТОY ПАТРІКІОY
(з варіаціями імені), В.Н.Бенешевич же побачив у ній напівгрецьке ΘЕЛЕПХАРОY [Бенешевич 1913,
116]. В.Н.Заліська погодилася з читанням В.Зайбта для монограми персня № ω 1053, а от для моно-
грами персня №1930/187 (рис.1, 5) запропонувала своє читання: ВАТОРХА[N]ОY ПАТРІКІОY [Со-
кровища…, 120-121]. При тій недбалості, з якою виконані обидві монограми, спроба В.Н.Заліської
схопитися за виступаючу нижню лінію літери “В”, для того, щоб довести відмінність монограм,
виглядає відверто непереконливо. Навряд чи тут можна вбачати бажання різчика пристосувати знак
для подвійного читання – вирізати знак “В” досить складно без навику, тому то літери “B” обох
монограм доволі невпевнені. Це зайвий доказ на користь того, що монограму вирізував не ювелір,
інакше навіть варварський майстер зробив би зображення двох монограм, принаймні, однаковими.
Ніякої додаткової літери в результаті підкреслення знизу “В” не вийшло – у такий спосіб не утвори-
лося ні “О”, ні “Т”, хіба що покладені на бік спотворені “А” та “П”, які там абсолютно не потрібні
В.Н.Заліській. Також сумнівна і спроба побачити тут ім’я “Органа” шляхом додавання частини “Бат”.
Вона відома лише у Феофана в імені “Батбаян” і як закінчення у імені “Кробат”, але, визнаючи
останню форму імені справжньою, В.Н.Заліська повинна в такому разі автоматично відмовитися від
форми “Коврат” і, відповідно, від форми “ХОВРАТОY” для двох інших перснів! У іменах інших
болгарських ханів частини “бат” немає, і якщо це дійсно якась титулатура, то вона є явно спотворе-
ною, оскільки у давньотюркській мові bat означає “поганий”, “негідний” [Древнетюркский словарь
…, 88]. Ім’я Органи швидше включає інший, відомий усім титул – Ор-хан. Запропонована ж
В.Н.Заліською реконструйована форма “ВАТОРХА[N]” більше нагадує не ім’я, а тюркське batar qan
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– “західний хан”. В.Зайбт безсумнівно правий – монограми перснів №1930/187 і № ω 1053 однакові,
але просто виконані невміло.

І В.Н.Заліська, і В.Н.Бенешевич правильно почали читання монограми з лівого В-подібного
знака, який В.Н.Бенешевич прийняв за “Θ ” (рис.1, 4). В.Н.Заліська мала у своєму розпорядженні
другий перстень, де чітко видно “В” (рис.1, 5). Права композиція монограми являє собою сполучен-
ня “ПТКІ”, переконливо пояснене В.Зайбтом і розшифроване як скорочення титулу “патрикій”, але
з нього, можна використовувати літери і для імені. Імовірні варіанти читання імені монограми (без
титулу “патрикій”), загалом, досить багаточисельні: ВОYРІХОY, ВОРІХОY, ВОРАХОY, ВОYРІХАТ,
ВОYРІХАТОY і т.п., але найпростіша схема читання робить, на наш погляд, найбільш правдоподі-
бним перший варіант – ВОYРІХОY. Його схема: ліва “В”, потім перехід за годинниковою стрілкою
на верхню композицію, яка є сполученням “ОYР”, далі по осі вниз “ІХОY”. Форма імені без закін-
чення – ВОYРІХ, тобто “Буріх”. Ім’я повністю відповідає тюркському імені Bori – “вовк” [Древне-
тюркский словарь…, 118]. Придихове закінчення “х”, яке практично зливається з останнім голос-
ним при вимові, використане греком для надання граматичної форми іменника чоловічого роду
варварському імені з закінченням на голосний. У нашому випадку воно необхідне, оскільки ім’я
подане у формі генетиву – ВОYРІХОY. Таким чином, перед нами власницький напис, що перекла-
дається як “Буріха патрикія” з початковою формою імені “Бурі”. Оскільки вовк вважався тотемною
твариною та предком тюркютів, ім’я “Бурі” було привілеєм виключно вищої аристократії, відзна-
ченим для декількох представників династії Ашина Західного та Східного каганатів [Гумилёв  1993,
461,462].

Друга монограма (перстень № ω 1052) не дзеркальна (рис.1, 2). Це дещо дивно, оскільки пер-
стень виготовлений як звичайний грецький перстень-печатка. У залежності від того, чи повинен був
даний перстень служити печаткою, чи ні, є два варіанти початкової (лівої) букви – “Р” і “В”.
В.Н.Бенешевич почав читання монограми персня № ω 1052 традиційно – з лівої букви “Р” [Бенеше-
вич 1913, 116]. Його варіант РАВАХАТОY у цілому можливий, хоча три “А” в імені викликають
сумніви. Основа кореня з приголосних Р-В-Х-Т або Р-В-Т-Х, у запасі є також “Λ”, а от голосних
вибір менший: А, Y, О, правда дві останні можна використати двічі. Якщо раціонально використову-
вати усі букви, то кількість комбінацій дуже велика: РОYВOХАТ[ОY], РYВАХОТ[ОY],
РОYВХАТ[ОY], РYВАХАТ[ОY], РОYВТАΛХ[ОY] і т.п. Як бачимо, варіантів читання багато, але в
них немає того шарму впізнавання з першого погляду, який приваблює завжди прихильників швид-
ких розв’язків. Ясно, що який-небудь “Рубхат” чи “Рубталх” звучить незвично і тому сумнівно,
однак, наприклад, ім’я вождя утигурів “Санділх” теж виглядає не особливо благозвучним, проте,
саме так його нам зберегли джерела.

Варіант з перснем-печаткою значно цікавіший. Якщо припустити, що грецький майстер з яки-
хось причин не зрозумів початкового задуму дзеркальності монограми і механічно за словами за-
мовника розташував справа “В”, а зліва “Р”, то в реконструйованому правильному варіанті початко-
вою буквою опиняється не “Р”, а “В”, тобто так же, як у іншій перещепинській монограмі (рис.1, 3).
Саме букву “В” вважала початковою В.Фінк, В.Зайбт же, визнавши її варіант читання можливим,
також фактично погодився з коректністю такого варіанту. У такому випадку монограма перснів №1930/
187 та № ω 1053 явно являє собою модифікацію монограми персня № ω 1052 (рис.1, 3-5). Її автор
просто поміняв місцями букви “Р” і “Т” початкової монограми, поставивши замість “Т” сполучення
ПТКІ. З варіантів читань, можливих одразу для двох монограм, у такому випадку варто особливо
виділити варіанти ВОYРІХАТ і ВОYРІХАТОY. Ім’я “Буріхат” схоже на грецьке спотворення тюр-
кського “Бурі-шад”. Заміна “д” - “т” у титулі “шад” чисто фонетична, вона надійно зафіксована у
хозар кавказькими джерелами, і не можна виключати навіть можливості, що це не спотворення, а
особливості вимови самих хозар, у яких по-іншому звучав і титул “йабгу” – “джебгу”. Поява ж у
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монограмі літери “х” цілком можлива в результаті підбору греком літери для графічної передачі
звука “ш”. При його передачі у звичайному тексті скоріше слід було б очікувати літери “Σ”, проте у
нашій монограмі її було б досить важко органічно вписати, чого, як ми бачимо, не скажеш про “Х”.

“Бурі-шад” – саме так, за версією Л.М.Гумільова, з якою погодився і М.І.Артамонов, звали
сина джебгу хозар, який командував загоном хозар у перському поході Іраклія 628 р. [Артамонов
1962, 147; Гумилёв 1993, 159, 195-196, 198-202]. З огляду на обставини останнього, Іраклій цілком
міг жалувати “Шату” візантійський титул. Там же, під час походу, могли бути поспішно виготовлені
й персні з монограмами: спочатку перстень № ω 1052 (“Бурі-хат (шад)”), а після надання титулу
патрикія і два інші – №1930/187 та № ω 1053 (“Буріха патрикія” або “Буріхата патрикія” – в даному
випадку греки могли як залишити незмінним ім’я “Бурі-шат”, вважаючи “шат” його частиною, так
і замінити в монограмі титул “шад” на “патрикій”).

Згадка про спільну візантійсько-хозарську закавказьку кампанію 627-630 рр. не випадкова,
оскільки перещепинський комплекс вміщує речі, які прямим чином пов’язані з вказаними подіями
та особами. Мова йде про групу золотого посуду, виготовленого спеціально для сасанідського двору,
появу якого у кочового володаря можна пояснити виключно фактом участі загону хозар на чолі з
шадом у перському поході Іраклія 628 р., коли була захоплена царська резиденція Дастагерд [Мар-
шак, Скалон 1972, 3–12; Сокровища…, 92]; а також про два подарункових медальйони Іраклія та
Іраклія Костянтина 629-632 рр., походження яких явно пов’язане з епізодом невдалої спроби шлюбу
джебгу хозар з дочкою Іраклія Євдокією [Сокровища…, 18, 19, 90]. Станом на 631 р. дані предмети
могли перебувати лише у однієї людини – шада, і, швидше за все, майбутнього хакана хозар. Гіпоте-
за Л.М.Гумільова про його ім’я “Бурі-шад”, як і у випадку з “Кувратом”, може викликати спокусу
пов’язати у один ланцюжок згадані предмети, персні з тюркським ім’ям їх власника “Бурі” та мож-
ливим титулом “шад”, й історичну особу – сина Мохе-шада Бурі (Булі)-шада, однак насправді ситу-
ація дещо складніша, ніж може здатися на перший погляд.

Грецькі, албанські та грузинські джерела, розповідаючи про події 627-630 рр., замість імен
хозарських володарів називають лише їх титули: “джебгу” (йабгу) та “шат” (шад). Тільки “Таншу”
висловлюється конкретніше: “Наприкінці династії Сунь Західний тукюеський Шеху Хан спустошив
Боси (Персію), убив государя Кусахо (Хосрова); на його місце був поставлений син його Шилі (Ка-
вад Широйє). Шеху послав свого намісника для нагляду...” [Бичурин, 1950, т.2, 327]. Уявлення ки-
тайців про війну 627-628 рр. насправді неточні, але вони базуються, очевидно, на перебільшеній
тюркютській передачі подій, згідно з якою саме Тун-шеху, а не Іраклій, виставляється головною
діючою особою війни та переможцем персів. Титул командуючого хозарськими військами, згідно з
“Історією країни Алуанк”, дійсно той же – Джебу-хакан. Також для даних подій вживає титул “ха-
кан хозар” і Михайло Сирієць. Останнє джерело пізнє, але сюжет про хозар у “Історії країни Алу-
анк” навпаки написаний сучасником. Однак у Феофана титул звучить як “Зиєвіл”, тобто просто
“джебгу” (пор.: “Сильзивіл” Менандра та його перський аналог – “Синджебу”), також тільки “Джибгу”
його називають і грузинські літописи. Те, що даний воєначальник не може бути тотожний Тун-шеху,
очевидно. “Історія країни Алуанк” прямо називає його “спадкоємець царя півночі, друга людина у
його царстві” [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 81]. А.П.Новосельцев перекладає “йаджорд” не як “спад-
коємець”, а як “наступний за чином” [Новосельцев, 1990, 87], так же Зиєвіла (Джебгу) титулує і
Феофан – “другий після хагана за положенням” [Чичуров, 1980, 35]. Син же “Джебу-хакана” “Шат”
албанським автором називається “племінником царя півночі”. Оскільки ханський титул йабгу у
тюркютів носили тільки брати та дядьки хаканів, мова, без сумніву, йде про молодшого брата Тун-
шеху.

 Л.М.Гумільов спробував піти далі й ототожнив його з Мохе-шадом (у “Таншу” він названий
всього лише підданим Тун-шеху, а не його братом [Бичурин, 1950, т.1, 285]), а його сина, який
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воював у Закавказзі, з Бурі-шадом [Гумилёв, 1993, 159]. Цю ж версію з обмовками передав і М.І.Ар-
тамонов [Артамонов, 1962, 147]. Однак окрім відмінності титулу Мохе-шада (шад, а не йабгу), цьо-
му суперечить і вказівка “Історії країни Алуанк” на те, що хозарський шад був єдиним сином джебгу:
[якщо шад не врятується] “тоді я загину без спадкоємця” [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 93]. Щоправ-
да, І.С.Чичуров з врахуванням латинського перекладу Анастасія та різночитань списків перекладає
повідомлення Феофана про сина Джебгу (Зиєвіла) як “старший син” (замість традиційного “з пуш-
ком на підборідді”) [Чичуров, 1980, 102-103]. Такий варіант також можливий, але лише традиційне
читання узгоджується з даними “Історії країни Алуанк”. У будь-якому випадку, Мохе-шад мав мінімум
трьох синів, причому найближчим спадкоємцем був старший Нішу Гяна-шад, який, згідно з “Тан-
шу”, зайняв місце Мохе-шада після його смерті. Однак у подіях 630-631 рр. як лідер нушибі вже діє
саме Нішу Гяна-шад, а не його батько [Бичурин, 1950, т.1, 284-285], тобто Мохе-шад помер ще до
630 р. і тому ніяк не може бути тотожний джебгу хозар. Не може бути шадом хозар і Нішу Гяна-шад,
варіант же з його братом Бурі-шадом взагалі не має аргументації. У даному випадку найбільш корек-
тним є зауваження М.І.Артамонова, висловлене як коментар до гіпотези Л.М.Гумільова: джебгу
хозар цілком міг бути молодшим братом Тун-шеху, який через своє постійне перебування на заході
просто не був відомий китайським хроністам на ім’я.

Натомість останні знають для 629 р. Бурі-шада (Булі-ше) “військового зверхника відокремле-
ного улусу” [Зуев, 1998, 158]. Про який з регіонів в даному випадку йде мова, не ясно, однак це й не
є надто принциповим, оскільки зовсім несподіваний струмінь у нашу проблему вносить китайський
текст “про чини та звання” у ранніх тюркютів, який зберігся у складі кількох енциклопедій Х-ХІ ст.
Даний текст називає тюркське “Бурі” не власним ім’ям, а одним з почесних титулів, які використо-
вували найближчі родичі хаканів: “Іноді призначають фу-лінь каганів; [фу]-лінь є назвою вовка;
через їх алчність та схильність до убивств дають таке ім’я” [Зуев, 1998, 154, 155]. Вживання под-
ібних титулів у тюрків строго регламентувалося, причому зміна рангу обов’язково супроводжувала-
ся і присвоєнням нового почесного імені-титулу. Спеціально розглянувши випадки вживання імені
“Бурі” у тюрків, Ю.А.Зуєв дійшов висновку, що: “титул борі “вовк” був притаманний певній віковій
категорії, він присвоювався молодшому брату правлячого кагана, майбутньому або можливому пре-
тенденту на каганський престол; у певному розумінні він символізував проходження його носієм
курсу військової та загарбницької (“вовчої”) академії перед наступним правлінням усією державою”
[Зуев, 1998, 158, 159]. Згаданий Л.М.Гумільовим Бурі-шад також був молодшим братом двох ха-
канів: Дулу-хана та його наступника Шаболо Хіліші-хана, а, отже, міг отримати даний титул лише
після проголошення його старшого брата Нішу Гяна-шада Дулу-ханом у 632 р.

Таким чином, основними умовами для отримання ім’я-титулу “Бурі” були належність до ро-
дини правлячого хакана, молодий вік та командування військовим контингентом, який брав участь
у загарбницьких війнах. Цим вимогам повністю відповідає молодший брат Тун-шеху – джебгу хо-
зар, а також і його син, який у 638-630 рр. самостійно командував хозарськими військами спочатку
у перському поході Іраклія, а згодом при завоюванні Албанії. У переважній більшості розглянутих
Ю.А.Зуєвим випадків титул “Бурі” поєднувався з рангом шада і лише брат Таспар-хакана Жудань у
572 р. при призначенні правителем західного улусу отримав титул “Бурі-хакан” [Зуев, 1998, 158].
Тому набагато імовірнішим нам видається все ж, що титул “Бурі” у 627-630 рр. носив не джебгу, а
його син шад, який, можливо, і був тим Бурі-шадом – “військовим зверхником відокремленого улу-
су”, якого у 629 р. згадують китайські хроністи. Однак якщо “Буріх-патрикій” та “Бурі-хат (шад)”
перещепинських монограм дійсно тотожний шаду хозар 627-630 рр., який, як ми переконалися, у
цей час цілком законно міг носити титул “Бурі-шад”, то яким чином його персні та частина перської
здобичі 628 р. могла потрапити у перещепинський комплекс, який виявлений у Середньому Под-
ніпров’ї і датується за монетами другою половиною VII ст.?
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Писемні джерела різко ослаблюють увагу до хозар з 630 р. Причини цього прозорі – смерть
Тун-шеху, проголошення хаканом Мохеду-хоу й наступна усобиця в Західнотюркському каганаті.
“Історія країни Алуанк” свідчить, що через смерть “Джебу-хакана” у 630 р. “Шат” був змушений
залишити Албанію; з тієї ж причини повернулася послана до джебгу дочка Іраклія Євдокія. Цілком
можливо, що обидва повідомлення плутають смерть Тун-шеху зі смертю “Джебгу”, але також можли-
вий і випадковий збіг смерті двох братів. На участь джебгу в усобиці може туманно вказувати фраза
з послання “Шату”, вкладеного у вуста “Джебгу-хакана” албанським автором: “тому що замість
того, щоб залишатися у безпеці, я рвався до царювання нездійсненного, чого не слід було робити
мені. Саме через цю зарозумілість я й скинутий з висоти” [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 93]. Проте,
це псевдопослання надто плутане, тому однозначно зв’язувати його з подіями усобиці у Західнотюр-
кському каганаті, як робить Л.М.Гумільов [Гумилёв, 1993, 202], немає підстав. Згідно з тим же
уривком, війська хозар одночасно рухалися “по ущелинах трьох країн – Вірменії, Іверії та Алуанка”
[Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 93], тобто були розділені на три частини, тільки останньою з яких
(албанською) керував шад, військами ж, що вторглися у Вірменію, керував сам “цар півночі”. Весь
лейтмотив розповіді албанського письменника у тому, що “допомога господня” звільнила закавказь-
ких християн від хозар. Незважаючи на перемогу над персами авангарду Чорпан-тархана, завоюва-
ти Вірменію хозарам не вдалося, а це значить, що війська джебгу або були розбиті, або були змушені
терміново покинути Закавказзя у зв’язку зі звісткою про смерть його брата. У останньому випадку
джебгу зобов’язаний був рушити з військами у Середню Азію, і нова звістка про смерть самого
джебгу прийшло б до шада мінімум через чотири місяці, що суперечить даним джерела про синх-
ронність дій хозар у Вірменії, Албанії та Іверії. Також, поза всяким сумнівом, появу на арені голов-
ного претендента на престол Західнотюркського каганату зі значним військовим контингентом та
його поразку від Мохеду-хоу (якби такі дійсно були) вже не змогли б пропустити китайські хроністи,
що уважно стежили за усобицею, однак вони про це повністю мовчать. З огляду на стан наших
джерел, найбільш коректно у даному випадку вважати, що джебгу хозар дійсно не втрутився в усо-
бицю, оскільки загинув у Вірменії. У будь-якому випадку, через поразку та смерть свого батька, шад
вивів війська з Албанії; більше про нього нічого не відомо.

Після смерті батька шад автоматично став главою тюркютського племені хозар та підвладних
каганату народів Північного Кавказу. За випадковим збігом, у цей ж час у каганаті почалася усобиця
– Тун-шеху був убитий Мохеду, який виділив дулу спочатку у “мале ханство”, а потім й оголосив
себе Кюйлі Сибі-ханом; у відповідь нушибі проголосили хаканом сина Тун-шеху – Шилі-тегіна – під
ім’ям Ібі-Бололюй-шеху-хана [Бичурин, 1950, т.1, 284-285]. Але вже у 631 р. перший був убитий, а
через рік і другий був скинутий з престолу. Після швидкої смерті й нового Дулу-хана у 634 р. хака-
ном став його брат Шаболо Хіліші-хан, який розділив у 638 р. племенні союзи дулу та нушибі на
десять частин, після чого західні тюркюти й одержали назву “десятистрільний народ”. Хозари під
розділ не потрапили, більш того, після 630 р. єдина згадка тюркютів на захід від Приаралля – це дані
“Таншу”, яка розташовує на північ від Персії і на північний захід від Візантії “тукюеське покоління
Кеса” [Бичурин, 1950, т.2, 315, 326, 329].

Історикам доволі часто доводиться користуватися методом історичної ретроспективи. Намага-
ючись знайти “законні” підстави для появи незалежного Хозарського каганату та окремої хозарської
каганської династії Ашина, М.І.Артамонов та Л.М.Гумільов знайшли лише одну таку можливість: у
651 р. до хозар теоретично могли втекли сини Ібі-Шегуй-хана [Артамонов, 1962, 170, 171; Гумилёв,
1993, 237]. Жодних підтверджень такій версії немає, натомість цей метод вирахувань ігнорує єдиний
надійно засвідчений джерелами факт перебування на чолі хозар представників династії Ашина й, до
того ж, прямих законних претендентів на каганський титул. Згідно з системою престолонаслідування
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у каганаті, після смерті Тун-шеху його наступником мав стати його молодший брат – джебгу хозар,
якого згодом мав змінити син Тун-шеху Шилі-тегін. Раптова смерть обох братів у 630 р. призвела до
закономірного проголошення хаканом одразу Шилі-тегіна, після нього ж хаканом мав стати його
двоюрідний брат – шад хозар. Після повалення непопулярного Ібі-Бололюй-шеху-хана (Шилі-тегі-
на) саме останній став головним претендентом на престол, але вимушені діяти швидко й рішуче
нушибі проголосили хаканом Нішу Гяна-шада. Усвідомлюючи нелегітимність своєї влади, він зразу
ж після свого проголошення хаканом у 632 р. “відправив посланника донести Двору (імператора
Тай-цзуна), що не насмілюється носити титул хана; імператор відправив сановника Лю Шань-інь з
бунчуком та грамотою, якою надавав йому титул Туньалеу Балібі Дулу-хана” [Бичурин, 1950, т.1,
285]. Якщо владу Шилі-тегіна шад хозар теоретично повинен був визнати (завадити цьому могла
лише обережна вичікувальна позиція хозар), то Нішу Гяна-шад знаходився значно нижче від нього в
системі престолонаслідування й, до того ж, став узурпатором влади. Швидше за все, реально оціню-
ючи свої сили, молодий (у 627 р. йому було лише 15-18 років) хозарський шад дійсно в 632 р. оголо-
сив себе хаканом, але резонно вирішив не втручатися у боротьбу з впливовішими та сильнішими
угрупуваннями нушибі й дулу, задовільнившись владою над хозарами та підвладними їм племена-
ми. Це дуже важливий момент: племінник Тун-шеху мав оголосити себе хаканом усіх західних тюр-
кютів, а не лише хозар, однак в ситуації, що склалася, тільки останні визнали його владу, що й
обумовило появу нового каганату, який повністю зберіг державну та соціальну структуру Західно-
тюркського.

Писемні джерела повністю мовчать про події на Північному Кавказі у перші роки існування
каганату, тому гіпотези про імовірні повстання проти хозар (наприклад, вождя уногундурів Кроба-
та) неможливо підкріпити навіть непрямими посиланнями. Про це просто немає жодних даних.
Скоріше навпаки, відсутність згадок про події на Північному Кавказі до появи арабів (642 р.) може
свідчити саме про тимчасове затишшя у даному регіоні. Утворення Хозарського каганату для східноє-
вропейських народів пройшло практично непоміченим. Хозари й надалі залишалися тими ж сами-
ми тюркютами, яких знала Європа. Так, “царем Туркестану” Мовсес Каланкатуаци називає хакана
“хазірів” у контексті подій другої половини VII ст. [Мовсэс Каланкатуаци, 1984, 100], і навіть значно
пізніше, описуючи події 729-732, 763 і 764/765 рр., Феофан все ще називає “турками” хозар, а “Тур-
кією” – Хозарію [Чичуров, 1980, 68]. Залишалася незмінною і правляча династія, в рамках якої
передавалися накопичені попередниками скарби та символи влади. Перещепинський комплекс на-
лежить саме до таких – він включає в себе речі кількох різних хронологічних періодів і, оскільки
поява хозар у Середньому Подніпров’ї відноситься до 680 р., на нашу думку, він має бути пов’яза-
ний з особою другого хакана хозар, сином згаданого Бурі-шада [Комар 1999, 113-114]. Його ім’я нам
не відоме, та й, власне, ім’я його батька у період після 632 р. також залишиться загадкою, оскільки
тюркютський звичай передбачав нагородження хакана новим “тронним” іменем.

Як бачимо, повноцінної паралелі між перещепинським комплексом та могилою Хільдеріка,
яку намагалися підкреслити Й.Вернер та Ч.Балінт, не виходить – замість персня з повною формою
імені ми маємо три, але з важкими для читання монограмами, замість же поховання з однорідним
одночасовим інвентарем – складний комплекс дорогоцінних предметів, накопичених декількома
власниками протягом доволі значного терміну. Але найголовніше, в той час як у випадку з могилою
Хільдеріка саме ім’я на персні дозволило з’ясувати етнічну належність, соціальний статус, обстави-
ни біографії та дату смерті похованого, то у випадку з Перещепиною на всі вказані питання відповідь
може дати виключно комплексний археологічний аналіз інвентарю, який і є єдиним методологічно
вірним шляхом вивчення цієї унікальної пам’ятки культури ранньосередньовічних європейських
номадів.
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