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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження полягає у тому, що вона є першим в 

українській історичній науці дослідженням взаємин Візантійської імперії з 
кочовими державними утвореннями на основі перекладу й аналізу твору 
ранньовізантійського автора Менандра Протектора. Ця тема цілком 
кореспондується з сьогоднішніми зусиллями дослідників відійти від 
поширених у минулому практик протиставлення греко-римської і 
Візантійської цивілізації довколишнім етносам, протодержавним і 
державним утворенням, досліджувати шляхи взаємодії і співробітництва між 
ними, історію їхніх взаємин. Праці Менандра Протектора у цьому 
відношенні є інформативним джерелом для провадження таких досліджень.  

Поміж тим, ще й сьогодні спеціальних робіт з аналізом творчості 
Менандра Протектора та власне перекладів його твору в світі існує лише 
кілька. Однак, дослідники приділяють увагу, головним чином, його 
свідченням про слов’ян, залишаючи без розгляду, – чи, принаймні, без 
належного розгляду, – повідомлення про посольства до тюрків, аварів і 
персів, тобто тих народів, з якими Візантійська імперія перебувала в 
постійних і різнохарактерних контактах впродовж тривалого часу. 

Не становить винятку в цьому відношенні й дослідницька ситуація в 
Україні. Попри усвідомлення вітчизняними науковцями і суспільством на 
загал важливості ранньосередньовічних грецьких джерел для осмислення 
нашого минулого, цивілізаційного контексту, в якому розгортається наша 
історія, – попри все це праці, виконані на основі згаданих вище джерел, усе 
ще залишаються поодинокими. Без належного опрацювання важливого 
матеріалу, перекладів та осмислення залишаються й твори Менандра 
Протектора, які так багаті на свідчення щодо названих тем. 

Ось цю лакуну й має, хоча би почасти, заповнити наше дослідження.  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Тема дисертації відповідає основному напрямку наукових досліджень, 

що здійснюються кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та виконане в межах науково-дослідницької теми «Суспільства 
давньої, середньовічної та ранньомодерної доби та їх цивілізаційна 
спадщина» (номер державної реєстрації 0116U007146).  

Об’єкт дослідження – свідчення Менандра Протектора про взаємини 
Візантії з кочовими народами. 

Предмет дослідження – взаємини Візантійської імперії з кочовими 
народами її периферії за доби раннього середньовіччя. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у дослідженні взаємин 
Візантійської імперії з протодержавними і державними утвореннями тюрків і 
аварів у другій половині VI ст., на основі здійсненого нами перекладу праці 
візантійського автора Менандра Протектора. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання:  

1. проаналізувати писемні джерела грецьких та латинських 
ранньосередньовічних авторів з історії Візантійської імперії в контексті 
взаємин з варварським світом, з’ясувати стан наукової розробки теми 
дисертації та проаналізувати методи дослідження та визначити теоретико-
методологічні засади теми дисертації; 

2. всебічно висвітлити період історії Візантії другої половини 
VI ст., події якого описував у своєму творі Менандр; 

3. здійснити аналіз усіх наявних і доступних нам свідчень про 
життя Менандра Протектора, його роботу над твором. Дослідити і зіставити 
між собою усі редакції збережених фрагментів і їх перекладів; 

4. визначити ментальні основи ранньовізантійського суспільства в 
контексті сприйняття кочових народів периферії Візантійської цивілізації; 
здійснити екскурс в історію римсько-ромейського суспільства, звернувши 
особливу увагу на визначення досвіду сприйняття кочових народів 
римлянами-візантійцями. 

5. на основі власного перекладу ексцерптів Менандра Протектора 
дослідити особливості сприйняття ромеями тюрків і Тюркського каганату – 
північного народу з кардинально протилежним ромеями способом мислення, 
менталітету, всього життєвого устрою; 

6. проаналізувати свідчення Менандра щодо посольства тюрків до 
персів та до ромеїв;  

7. дослідити можливості локалізації держави тюрків та з’ясувати 
особливості їхнього життя на основі опису Менандром подорожі 
візантійського посла Земарха до ставки тюркського кагана; 

8. з’ясувати основні аспекти взаємодії аварів на теренах Європи з 
Візантійською імперією середини VI ст., визначити причини появи аварів на 
кордонах Візантії та дослідити перші дипломатичні взаємини між державами; 

9. висвітлити усі наявні відомості про аварів у Менандра, 
проаналізувати ставлення ромеїв до кочовиків. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період VI ст. На другу 
половину цього століття припадають роки життя і творчості Менандра 
Протектора. У середині VI ст. з’являються у полі зору візантійців державні 
утворення кочових народів – Великий Тюркський каганат і Аварський 
каганат. На цей же час припадає й правління візантійських імператорів – 
Юстиніана І, Юстина ІІ, Тиберія І і Маврикія, які у своїй зовнішній політиці 
значну увагу приділяли кочовикам. Разом з тим, у процесі дослідження нам 
довелося виходити за межі VI ст., здійснюючи екскурс у попередні періоди 
візантійської історії. 

Географічні межі дослідження обумовлені визначеними об’єктом і 
предметом нашої дисертації, як і поставленими дослідницькими завданнями. 
Вони співпадають з територією Візантійської імперії її етнічною периферією 
– Південним Алтаєм, Причорноморськими і Євразійськими степами, та, в 
особливості, Подунав’ям. 



3 

Наукова новизна полягає в розробці теми, яка не отримала 
достатнього та об’єктивного висвітлення в історичній дослідженнях. 
Базуючись на здобутках історичної науки та спираючись на автентичні 
джерела, – зокрема, на детальний аналіз праці Менандра Протектора мовою 
оригіналу в ході її перекладу українською мовою, нами проведено 
комплексне дослідження визначеної теми. Результатом цього дослідження 
стало з’ясування взаємин Візантійської імперії з тюркомовними кочовими 
народами у другій половині VI ст., особливостей сприйняття візантійцями 
кочової периферії того періоду. У дисертації переглянуто усталені 
стереотипи щодо досліджуваної теми, розкрито основні риси, притаманні 
працям попередніх періодів. Виокремлено проблеми та перспективи для 
подальшого наукового дослідження. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що переклад фрагментів 
джерела з грецької на українську мову з науковими коментарями, здійснений 
дисертанткою, може стати основою для подальшого дослідження як історії 
Візантійської імперії, всесвітньої історії загалом, так і історії України, 
написання відповідних наукових праць, монографій, посібників, підручників 
тощо. Висвітлення малодослідженої епохи на основі введення в обіг вперше 
перекладеного українською мовою і прокоментованого джерела дасть 
поштовх для подальшого дослідження взаємовідносин Візантії і народів, що 
становили периферію Візантійської цивілізації. Поряд з цим, результати 
дослідження можуть бути використані для започаткування низки спецкурсів, 
доповнення і уточнення нормативних курсів з історії Візантійської  
цивілізації, популяризації візантійської спадщини у сьогоднішньому світі. 

Особистий внесок здобувача Дисертація є самостійною науковою 
працею, в якій висвітлені власні ідеї і думки автора. Дисертаційне 
дослідження ґрунтується на широкій, різноманітній джерельній базі. 
Зокрема, здійснено власний переклад джерела, на якому ґрунтується 
дисертація. Робота містить теоретичні та методологічні положення і 
висновки, до яких дисертант дійшла особисто. Використані в дисертації ідеї, 
думки чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані 
лише для підкреслення ідей здобувача.  

Апробація результатів дослідження. Окремі аспекти обраної теми, а 
також основні результати дослідження доповідалися на наукових 
конференціях, а саме: Круглому столі «Історична наука і суспільство: 
минуле, сучасне, майбутнє (до 2500-річчя з дня народження Геродота)» - 15 
грудня 2015 р. (Київ), Міжнародній науковій конференції «VIII Дриновські 
читання» – 29-31 березня 2016 р. (Харків), Семінарі з історії Криму на тему 
«Виклики сучасності та історичний досвід» - 15 квітня 2016 р. (Київ), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Крим і Україна: спільна 
історія і майбутнє». – 19 квітня 2016 р. (Київ), Семінарі з історії Криму, 
організованого Громадською організацією «Інститут історичного 
просвітництва та демократії» та Всеукраїнським благодійним фондом 
«Україна – ЮНЕСКО» за підтримки Посольства Республіки Туреччина в 
Україні та Меджлісу кримськотатарського народу. – 26 жовтня 2016 р. 
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(Київ), Міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Греція: 
історія відносин, сучасні виклики та перспективи співпраці», 16 травня, 2017. 
(Київ), Міжнародному круглому столі «Україна і Литва крізь віки: стан і 
перспективи наукової співпраці», 17-18 травня 2017 р. (Херсон), 
Міжнародній конференції «Ukraine-Norway: Far apart, closely connected, Joint 
conference, Museum of Cultural History, Sankt Olavs gate 29, 13th December 
2017», (м. Осло, Норвегія), ІІІ Міжнародному історико-економічному 
конгресі – 25-27 квітня 2019 (м. Ізмір, Туреччина) 

Публікації. Викладені в дисертації положення відображені у 
монографії – «Кочовики і Візантія у Менандра» (Київ, 2018) (15 друк..арк.), 
чотирьох науково-популярних виданнях – «Зі Скандинавії у Причорномор’я. 
Військове мистецтво готів на теренах України». – (Київ, 2017) (4 друк.арк.), 
«Воїни степів. Гуни на території України» (Київ, 2017) (3,1 друк.арк), «Авари 
в Європі: кочовики в системі візантійської дипломатії раннього 
Середньовіччя» (Київ, 2019) (3,3 друк.арк.), «Великий Тюркський каганат: 
кочова імперія євразійських степів» (Київ, 2019) (3 друк.арк), у 22 наукових 
статтях у фахових виданнях в Україні та за кордоном, загальним обсягом 
28,3 друк. арк.. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 
Вона включає в себе чотири розділи, десять підрозділів та три пункти, 
висновки, список використаних джерел і літератури (272 найменування). 
Загальний обсяг дисертації становить 344 сторінки, з них основного тексту – 
318 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 
предмет, мету, завдання, хронологічні та географічні межі дослідження, 
сформульовано наукову новизну і практичне значення отриманих 
результатів, подано інформацію про їх наукову апробацію, особистий внесок 
здобувача та структуру роботи. 

У першому розділі «Джерельна база, історіографія та теоретико-
методологічні засади дослідження» систематизовано і охарактеризовано 
джерельну базу, наукову літературу з досліджуваної проблематики та 
викладено методологію дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Джерельна база дослідження» охарактеризовано 
джерела роботи, – головним чином, грекомовні праці ранньовізантійських 
авторів. Джерела умовно згруповані за тими свідченнями, які дозволяють 
вивчити племінний кочовий світ епохи Великого переселення народів, 
простежити зовнішньополітичний вектор Візантійської імперії у VI ст., 
дослідити взаємини ромейської держави з тюркськими кочовими 
державними утвореннями.  

До першої групи відносимо працю Менандра Протектора, на перекладі 
й аналізі якої базується дисертація. Саме його праця, що збереглася у 
фрагментах, посідає ключове місце в джерельній базі нашого дослідження. 
Менандр став першим західним істориком, котрий написав про тюрків. До 
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появи його свідчень візантійці не мали писемної інформації про північних 
тюркомовних кочовиків. Менандр описав не лише традиції, спосіб життя, 
звичаї й ритуали тюрків, але окреслив місцезнаходження ставки тюркського 
кагана та територіях, на які поширювалась його влада. Переклад і детальний 
історичний аналіз праці Менандра Протектора дозволяє вважати його 
свідчення достовірними й унікальними для дослідження теми 
міжцивілізаційних взаємин візантійців з тюрками. Відомості Менандра, 
присвячені аварам, поряд з інформацією з інших джерел, дають змогу 
розширити наші знання про цей народ і його державу – Аварський каганат. З 
огляду на те, що Менандру Протектору та його праці присвячений окремий 
розділ дисертації, детальніша характеристика біографії автора, твору та 
висвітленню епохи, в яку він жив і писав, подана у другому розділі 
дисертаційного дослідження. 

Другу групу джерел складають праці грекомовних та латиномовних 
авторів, присвячені історії «варварських» (у розумінні візантійців) кочових 
народів, котрі потрапили в поле зору Римсько-Візантійської імперії на 
початку середньовіччя. Про гунів писали як світські, так і церковні історики, 
зокрема, Філосторгій1 (365-439 рр.), який за своє життя багато подорожував і 
добре знав географію. Його свідчення досить інформативні і достовірні. У 
праці Філосторгія містяться дуже важливі відомості про етнічну історію 
народів, що населяли Балканський півострів. Крім Філосторгія, про гунів 
також писали Олімпіодор2 (він згадує їх у 18 параграфі тих фрагментів своєї 
праці, які дійшли до нас), церковний історик Созомен3 . Євнапій4  у своїй 
«Історії» вперше наводить легенду про появу гунів на теренах Європи, їхню 
першу зустріч з готами.Цей переказ повторювали у своїх працях ледь не всі 
візантійські автори, котрі хоч щось писали про гунів. Серед них –Зосим5, 
Йордан6, Прокопій Кесарійський7, Агафій Міринейський8. Згадки про гунів 

                                                            
1 Philostorgius. HistoriaEcclesiastica. // PG. P., 1858. LXV. Col. 459-638; 
Philostorgius. Kirchengeschichte. / Philostorgius. Mit dem Leben des Lucian von 
Antiochien und den Fragmenten eines arianischen Historiographen. Berlin, 1981; 
Сокращение «Церковной истории» Филосторгия. // Пахимер Г. История о 
Михаиле и Андронике Палеологах. – Т. 1, Кн. 1-6. – Рязань, 2004. 
2Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae / Ed. B.G. Niebuhrii. – ParsI.: Dexippi, 
Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, Olympiodori, Candidi, Nonnosi et 
Theophanis Historiarum Beliquiae, Procopii et Prisciani Panegyrici. Bonnae, 1829. 
3Церковная история Эрмия Созомена Саламинского.– Кн. 9, гл. 5. – Санкт-
Петербург, 1851. 
4Эвнапий Сардиец. История. // Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, 
Олимпиодор, Малх, Петр Магистр, Менандр, Кандид Исавр, Нонноси, 
Феофан Византиец. / Пер. Г. С. Дестуниса. – Санкт-Петербург,1860. 
5Зосим. Новая история. [Перевод, комментарий, указатели Н.Н. Болгова]– 
Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2010. 
6Йордан. О происхождении и деяниях Гетов. / Перевод и комментарии 
Е. Ч. Скржинской. – Санкт-Петербург, 1997. 
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містяться також у працях Євагрія Схоластика 9  та Амміана Марцелліна 10 . 
Гунів, які створили свою державу на території Європи у V ст., детально 
описав Пріск Панійський11, який у 448 р. особисто брав участь у посольстві, 
відправленому візантійським імператором Феодосієм ІІ до гунського 
правителя Аттіли. Цінність відомостей Пріска полягає, насамперед, у тому, 
що він був очевидцем і безпосереднім учасником описуваних ним подій. До 
того ж, при написанні своєї праці він активно використовував офіційні 
документи. Його свідчення очевидця про гунів, їхню історію, звичаї, традиції 
та взаємодії з іншими народами, зокрема, з Візантійською імперією, не мають 
аналогів.  

До третьої групи належать джерела з історії давніх тюрків. Ці джерела 
можна розподілити на епіграфічні, археологічні й наративні. Наприкінці 
ХІХ ст. на території Північної Монголії поблизу річки Орхон російськими 
археологами були знайдені залишки меморіальних споруд, на яких 
збереглися давньотюркські написи. Це чи не єдині пам’ятки, що дійшли до 
нашого часу, зроблені самими тюрками. Поряд із ними були тексти, написані 
китайською мовою, завдяки яким дослідники змогли дізнатись про дату їх 
створення – 30-ті рр. VIII ст. Це давнє тюркське письмо дешифрував 
датський вчений В. Томсен у 90-х роках XIX ст. В них міститься інформація 
про створення каганату, його перших правителів, взаємини тюрків з 
китайцями та про безперервні внутрішні чвари. Названі епіграфічні джерела 
дають детальну і правдиву інформацію про реальних правителів тюрків та 
про ті народи, що входили до каганату. Там зустрічаються назви й 
нетюркських племен, з якими їм доводилося стикатися.  

                                                                                                                                                                                                
7Procopii. // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae / Ed. B.G. Niebuhrii. ParsI.: 
Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, Olympiodori, Candidi, 
Nonnosi et Theophanis Historiarum Beliquiae, Procopii et Prisciani Panegyrici. 
Bonnae, 1829; Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. / Пер. 
С. П. Кондратьева. – Москва, 1996; Прокопий Кесарийский. Война с персами. 
Война с вандалами. Тайная история. / Перевод, статья, комментарии 
А. А. Чекаловой. – Москва, 1993.  
8 Агафий Миренейский. О Царствовании Юстиниана. / Пер., статья и 
примечания М.В. Левченко. – Москва-Ленинград, 1953.  
9Евагрий Схоластик Церковная история. / Перевод Санкт-Петербургской 
духовной академии, пересмотрен и исправлен В.В. Серповой. – Москва, 
1997. 
10Ammianus Marcellinus. Römische Geschichte. – Bd 1-4. – Berlin, 1968-1971; 
Кулаковский Ю. А., Сонни А. И. Аммиан Марцеллин. Римская история. – 
Киев, 1906-1908. – Вып. 1-3. 
11Priscus Panites. Fragmenta. // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae / Ed. 
B.G. Niebuhrii. Pars I: Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, 
Olympiodori, Candidi, Nonnosi et Theophanis Historiarum Beliquiae, Procopii et 
Prisciani Panegyrici. Bonnae, 1829. 
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До археологічних джерел з історії тюрків належить ціла низка поховань 
воїнів з кіньми та зі зброєю, знайдених у середині ХІХ ст. археологом 
В. Радловим під час розкопок на Південному Алтаї. У ХХ ст. вчені, зокрема 
радянський археолог А. Гаврилова, дослідили знахідки та ідентифікували 
поховання як тюркські. Писемні згадки про тюрків містяться у свідченнях 
китайців і персів. Серед ранньовізантійських авторів про тюрків писали 
Феофан, Прокопій Кесарійський, Феофілакт Сімокатта. Однак, найбільш 
ранній і доволі точний опис тюрків міститься у Менандра Протектора. 

Попри незаперечну важливість археологічних знахідок та епіграфічних 
матеріалів, не можна обійтись без свідчень, залишених представниками 
осілих цивілізацій. Ми можемо скласти повну картину історичного розвитку, 
культури, звичаїв і традицій, військового мистецтва, дипломатичних 
відносин тюрків з іншими народами саме завдяки писемним відомостям про 
них. Звичайно, що ці свідчення є багато в чому суб’єктивними та 
упередженими. Однак, разом із залученням інших типів джерел (насамперед, 
археологічних та епіграфічних), історія північно-східних кочовиків 
оформлюється в повну і завершену картину.  

Четверту групу складають джерела по історії аварів, Аварського 
каганату та взаємин кочовиків з ромеями. Першим у візантійській 
історіографії про аварів написав Пріск Панійський у V ст. Традицію 
продовжили Феофан Сповідник та Агафій Міринейський, котрі описували 
аварів VI ст. Однак, ці автори лише побіжно згадують цих кочовиків, 
базуючись на не перевірених джерелах інформації про них. Одним з 
найбільш інформативнихісториків, що писали про аварів того часу, був 
Феофілакт Сіммоката (кін. VI-VII ст.). Його «Історія» у восьми книгах 
задумувалась автором як продовження твору Менандра Протектора. Праця 
охоплює події з 582 по 602 рр. Вона присвячена, в основному, висвітленню 
боротьби Візантійської імперії з аварами і слов’янами на Балканах та з 
Персією на східному кордоні. Інформація про аварів міститься у творі 
сучасника Сіммокати Іоанна Ефеського.Він згадує про аварів, які з’явилися 
на кордонах імперії ще за правління Юстиніана. У своїй праці Іоанн 
Ефеський описує події, сучасником яких він був.  

Про військову організацію аварів ми знаходимо інформацію у джерелі, 
датованому VI– початком VII ст. і знаному під умовною назвою 
«Стратегікон», авторство якого приписують імператору Маврікію (582-602). 
Однак, це припущення є дискусійним. Праця містить важливу інформацію 
про стратегію й тактику візантійської армії, а також про різноманітні 
нововведення та зміни у військовій справі. «Стратегікон» являє собою 
своєрідний довідник про те, як правильно воювати зі скіфами, аварами, 
тюрками та іншими кочовиками12. 

                                                            
12Маврикий. Тактика и стратегия. – Санкт-Петербург, 1903. 
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Іншим джерелом, в якому міститься опис візантійського військового 
мистецтва, є візантійський воєнний трактат анонімного автора VI ст. 13 . 
Дослідники датують цю працю останніми роками правління імператора 
Юстиніана І. Хоча в трактаті не має вказівок на конкретних суперників 
Візантії, дане джерело допомагає розкрити сутність відносин імперії з 
навколишнім світом.  

Таким чином, головним джерелом нашої дисертації є праця Менандра 
Протектора. Усі інші проаналізовані джерела покликані краще зрозуміти 
процеси, що відбувалися у Візантійській імперії в період, описаний у 
Менандра. Праці попередників, сучасників і наступників Менандра 
Протектора дозволяють нам повніше проаналізувати як епоху, в якій жив і 
писав історик, так і побачити повну картину взаємодії варварського і 
візантійського світів. З огляду на все це, можемо констатувати, що джерельна 
база дослідження цілком репрезентативна, представлена різними за 
походженням та часом створення джерелами, які дають можливість 
досягнути поставленої мети, всебічно висвітлити еволюцію взаємин 
візантійців з варварами, зокрема, кочовиками.  

Підрозділ 1.2. «Історіографія наукової проблеми» представлений 
історіографією з теми дисертації. Історіографія дисертаційного дослідження 
поділена на чотири групи.  

До першої групи відносимо спеціальні праці, присвячені особі 
Менандра та його твору. Сюди входять переклади його «Фрагментів», аналіз 
біографії автора та його творчості. Таких робіт у світовій історіографії 
небагато. Слід назвати праці Б. Нібура 14 , Р. Блоклі 15 , Б. Болдуіна 16 , 
Л. Кресці 17 , К. Крумбахера 18 , Н. Йоргa 19 , Х. Хунгера 20 , Е. Добльгофера 21 , 

                                                            
13О стратегии: Византийский военный трактат VI века. / Изд. В.В. Кучма. – 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2007.  
14 Niebuhr B.G. Praefatio. // Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae / Ed. 
B.G. Niebuhrii. Pars I.: Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, 
Olympiodori, Candidi, Nonnosi et Theophanis Historiarum Beliquiae, Procopii et 
Prisciani Panegyrici. Bonnae, 1829. 
15 Blickley R.C. The History of  Menander the Guardsman.  Liverpool,  1985. 
16 Baldwin B. Menander Protector.DOP, 1978. Vol. 32.  
17 Cresci L.R. Teoria e prassi nello stile e nella storiografia di Menandro Protettore. 
Κοινωνία. Organo dell’ Associaziazione de studi tardoantichi. Napoli, 1981. T. 5. 
18 Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur. München, 1897. 
19 Jorga N. Medaillons d’histoire litteraire byzantine. Byz. 1925. Vol. 2. 
20  Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 1-2. 
München, 1978. 
21 Doblhofer Ernst. Byzantinische Diplomaten und östliche Barbaren: aus den 
Excerpta de legationibus des Konstantinos Porphyrogennetos ausgewählte 
Abschnitte des Priskos und Menander Protektor (Byzantinische 
Geschichtsschreiber 4). Graz 1955. 
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Г. Моравчика 22 , Я. Караянопулоса 23 , Д. Бродки 24 , Дж. Мартіндаля 25 , 
У. Тредгольда26, О. Юревіча27, М. Колонн28, Б. Крекіча, Л. Томіча29, у статтях 
С. Тохтасьєва й І. Левінської 30 , М. Скржинської 31 . З огляду на брак 
інформації про життя і діяльність Менандра в джерелах, у працях 
вищезгаданих авторів зовсім мало критичного матеріалу як щодо самої 
особистості історика, так і відносно його твору. Дослідники зосереджували 
увагу в основному на аналізі окремих свідчень з тексту Менандра. Саме тому 
такий важливий і дуже інформативний автор одного з найскладніших 
періодів середньовічної історії досі залишається мало дослідженим. Стосовно 
української історіографії, то тут ми цілком впевнено можемо заявляти, що 
наше дослідження є першою подібною роботою у вітчизняній історичній 
науці.  

Другу групу складають узагальнюючі праці з історії Візантії означеної 
епохи, котрі дають змогу прослідкувати процеси становлення світогляду 
Менандра в контексті політичної історії імперії. З огляду на те, що ми 
володіємо дуже незначними відомостями про особу Менандра,знання епохи, 
в яку він жив, працював, і яка наклала глибокий відбиток на його погляди й 
переконання, допомагає пролити світло на окремі аспекти творчості автора. 
У світовій історіографії візантійській історії VI ст. присвячено достатньо 
багато уваги. Особливо це стосується періоду правління імператора 
Юстиніана І. Серед узагальнюючих праць можна виділити, зокрема, роботи 
Б’юрі 32 . Брауна 33 , Грегорі 34 , Трітголда 35 , Діля 36 , Астеріоса 37  тощо. 

                                                            
22 Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. Die Byzantinischen Quellen Der Geschichte 
Der Turkvolker. Bd. 1-2. Berlin, 1958. 
23 Karayannopulos J. Weiss G. Quellenkunde zur Geschichte von Byzans (324-
1453). Wiesbaden, 1982. 
24 Brodka D. Zum Geschichtsverständnis des Menander Protektor. In: Dariusz 
Brodka u.a. (Hrsg.): Continuity and Change. Studies in Late Antique 
Historiography (Electrum 13). Krakau 2007. S. 95–103. 
25Martindale J. The Prosopography of the Later Roman Empire IIIb. Cambridge 
1992, S. 873. 
26Treadgold W. The early Byzantine Historians. Basingstoke 2007. S. 293–299. 
27 Jurewicz O. Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984. S. 45-46 
28Colonna M. Е.Gli storici Bizantini dal IV al XV secolo (Napoli: Armanni, 1956) 
pp. 82-83 
29КрекићБ., Томић Л. Менандар, Византијски извори за историју народа 
Југославије, Том I, Византолошки институт САНУ, Београд 1955, стр. 85-98. 
30Менандр Протектор. (И.А. Левинская, С.Р. Тохтасьев) // Свод древнейших 
письменных известий о славянах. – Том I (I–VI вв.) – Москва, 1994. – С. 311–
356. 
31Скржинська М.В. Менандр Протиктор // Енциклопедія історії України у 10 
томах. – Київ: Наукова думка, 2009. – Т. 6. – С. 612. 
32Bury J. B. A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A. 
D to 800 A. D). Vol. 1. London and New York, 1889. 
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Узагальнююча література, присвячена епосі Юстиніана І досить різноманітна 
і представлена дослідженнями як західних, радянських, російських, так і, 
хоча й не дуже розлого, вітчизняних дослідників. Праці означених авторів 
базовані на писемних джерелах і дають достатньо повну картину періоду 
правління Юстиніана І і його наступників.  

Теми візантійсько-перських взаємин торкались такі дослідники як 
В. Луконін 38 , М. Іванов 39 , С. Дашков 40 , Н. Пігулєвська, А. Якубовський, 
І. Петрушевський, Л. Строєва, А. Беленицький 41 . Великому Шовковому 
шляху і ролі шовку в зовнішній політиці ранньосередньовічного світу 
присвячено низку праць А. Ієрусалимської 42 , Є. Лубо-Лесніченко 43 , 
Р. Лопез 44 тощо. З новітніх видань заслуговує на увагу праця норвезької 
дослідниці Маріанн Веделер про шовк у вікінгів, його шляхи надходження у 
Північну Європу та зв’язки між Заходом і Сходом45. 

Візантійську дипломатію, тактику і стратегію періоду раннього 
середньовіччя висвітлив Едвард Люттвак46. Його робота дуже інформативна і 

                                                                                                                                                                                                
33Brown P. Society and the holy in late antiquity. California, 1982. 
34Gregory T.E. History of Byzantium. 2005 
35Treadgold W. A History of the Byzantine State and Society. Stanford, California, 
1997. 
36 Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. – Санкт-
Петербург, 1908. 
37 Астериос Г. Юстиниан Великий – император и святой. – Бальмонт, 
Массачусетс, 1982. 
38 Луконин В.Г. Древний и раннесредневековый Иран. Очерки истории 
культуры. – Москва: «Наука», 1987.  
39История Ирана. / Под ред. М.С. Иванова. – Москва: МГУ, 1977. 
40Дашков С. Б. Цари царей – Сасаниды. Иран III-VII веков в легендах, 
исторических хрониках и современных исследованиях. – Москва: СМИ-
АЗИЯ, 2008. 
41Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. – Москва, 
1946.; Пигулевская Н.. В.., Якубовский А. Ю., Петрушевский И. П., 
Строева Л. В., Беленицкий А. М.. История Ирана с древнейших времен до 
конца XVIII века. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 
1958. 
42 Иерусалимская A.A. Кавказ на Шёлковом пути. Каталог временной 
выставки. – Санкт-Петербург, 1992; Иерусалимская А.А. Западные ткани на 
Дальнем Востоке. // Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока. 
– Ленинград, 1975 та інші.  
43Лубо-Лесниченко Е.И. Великий Шёлковый путь. // Вопросы истории. – 
Москва, 1985. – № 9.  
44Lopez R. E. Silk Industry in the Byzantine Empire. Speculum. Vol. XX. 1945. 
P. 1–42 
45Vedeler Marianne. Silk for the Vikings. Oxford: Oxbow Books, 2014. 
46Люттвак Э.Н Стратегия Византийской империи. – Москва, 2010. 
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охоплює усі аспекти візантійської дипломатичної стратегії з урахуванням не 
тільки джерельної бази історії ромеїв, але й сучасних поглядів та сприйняття 
історії і політичної стратегії. Історії варварів-сусідів візантійців та їх 
взаєминам присвячена спеціальна література. Зокрема, про гепідів писали 
Ф. Возняк 47  та Г. Вольфрам 48 . Германці, гуни, кутрігури, утігури, авари, 
тюрки та інші народи, котрі потрапляли у поле зору Візантійської імперії, 
описані або в контексті зовнішньої політики імперії, або представлені в 
узагальнюючих працях з історії держави.  

До третьої групи віднесені праці, присвячені кочовикам, зокрема, 
тюркам. Сюди ж варто включити дослідження різних аспектів історії інших 
варварських народів, котрі так чи інакше взаємопов’язані, або передували 
появі на міжнародній арені тюрків. Зокрема, дослідник першої половини 
ХІХ ст. М. Я. (Іакінф) Бічурін був визнаний одним з найбільших знавців з 
історії Центральної Азії в Російській імперії. Роботи М. Бічуріна були 
одними з перших праць високого наукового рівня з історії тюркських 
народів. У своїх дослідженнях на основі китайських джерел вчений подає 
свідчення про азіатських гунів, тюрків і уйгурів49. 

Одним з перших, хто почав спеціально досліджувати тюркські кочові 
народи ще у ХІХ ст., був В. В Радлов, знаний у світі як один з 
основоположників вивчення тюркських мов50. Дослідник тюркських народів 
М. О. Арістов 51  у своїй роботі детально описав різні тюркські племена 
Середньої Азії. Його сучасник К. О. Іностранцев 52  присвятив свої роботи 
дослідженню деяких аспектів племен хунну і гунів та їх порівнянню. 
Доробок одного з провідних тюркологів В. В. Бартольда. включає роботи по 
історичній географії53, етнографії народів Середньої Азії тощо. Він одним з 
перших звернув увагу на проблему взаємин між кочовиками і осілим 
землеробським населенням. Французький археолог та історик-китаїст 
Е. Шаванн переклав китайські джерела з історії Західно-тюркського 

                                                            
47Wozniak F. E. Byzantine diplomacy and the Lombard-Gepidic Wars. // Balkan 
studies. Bd. 20. 1979. P.139-158. 
48 Wolfram Herwig: History of the Goths. / Translated by Dunlop Thomas J. 
Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1988. 
49 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. – Москва, 1950.  
50Радлов В.В. Из Сибири: страницы дневника. – Москва, 1989.  
51 Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 
народностей, и сведения об их численности. // Живая старина, 1896. – 
Вып. III-IV. – С. 277-456. 
52Иностранцев К.А. Хунну и гунны. – Ленинград, 1926. 
53Бартольд В. В. Работы по исторической географии. – Москва: Восточная 
литература, 2002; Бартольд В. В. Сведения об Аральском море и низовьях 
Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века. // Сочинения. – Т. III. – 
Mосква, 1965. 
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каганату54. На основі свідчень Менандра Протектора, Е. Шаванн приходить 
до висновку, що у давніх тюрків існувало металургійне виробництво на 
високому рівні55. Загалом, дослідник приділяє увагу ранній історії тюрків, 
його погляди базуються на свідченнях візантійських джерел зі 
співставленнями їх з китайськими відомостями.  

Інший французький історик першої половини ХХ ст. Рене Груссе 56 
здійснив ґрунтовний опис політичної, соціально-економічної та етнічної 
історії Великого Степу. Зокрема, багато уваги приділяє тюркам, становленню 
і розвитку Великого Тюркського каганату. Сучасник Р. Груссе, радянський 
археолог, історик, дослідник тюрків і Тюркського каганату О. Н. Бернштам у 
своїх працях57 звертав увагу на неоднорідність ентічного складу Тюркського 
каганату. Дослідники ХХ ст.: С. П.Толстов58 М. І.Артамонов59. С. Малов60, 
Л. Кизласов 61 , І. Кизласов 62 , Г. Марков 63 , C. Кісельов 64 , Л. Потапов 65 , 
С. Васютін 66  тощо торкалися тих чи інших аспектів історії тюркських 
народів. 

У другій половині ХХ ст. намітилася тенденція до комплексних 
досліджень низки різноманітних питань, пов’язаних з історією кочових 

                                                            
54Chavannes E. Documetns sur les Tou-Kiue (Turks) Occidentaux. Paris, 1903. IV.  
55Там само. Р. 288.  
56 Grousset R. The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1970; Груссе Р. Империя степей. Аттила, 
Чингисхан, Тамерлан. – Алматы, 2005. 
57Бернштам А. Н., Историко-археологические очерки Центрального Тянь-
Шаня и Памиро-Алая, Москва-Ленгинград, 1952; Бернштам А.Н. Очерк 
истории гуннов. – Ленинград, 1951. 
58Толстов С. П. Древний Хорезм. – Москва, 1949; Толстов С. Возникновение 
каганата жуаньжуаней. // ИЗ, ІІІ. – Москва, 1938. 
59Артамонов М. И. История Хазар. – Ленинград, 1962. 
60 Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков: тексты и переводы. – 
Москва-Ленинград, 1952.  
61 Кызласов Л. Р. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. – 
Красноярск, 1992.  
62 Кызласов И. Л. Материалы к ранней истории тюрков. І Древнейшие 
сведения об армии. // Российская археология, 1996. – № 3. – С. 73-89; 
Кызласов И. Л. Рунические письменности евразийских степей. – Москва, 
1994.  
63  Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной 
организации. – Москва, 1976. 
64Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – Москва-Ленинград, 1951.  
65Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. – Москва-Ленинград, 1953.  
66 Васютин С.А. Социально-политическая организация кочевников 
Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья 
(отечественная историография и современные исследования). – Барнаул, 
2009. 
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народів на теренах Центрально-Східної Європи. Одним з провідних 
тюркологів сучасності вважають американського історика Пітера Голдена. У 
своїх працяхдослідник приділяє увагу історії народів Центральної Азії, 
розглядаючи її всю в комплексі: від політичної організації до релігійних 
вірувань і питань мови 67 . Його російський колега М. М. Крадін 68 
характеризує Великий Тюркський каганат як типову кочову імперію. 
Російський історик, тюрколог, фахівець з історії народів Центральної і 
Середньої Азії, С. Г. Кляшторний багато уваги приділяв дослідженню історії 
давніх тюрків. Основними джерелами, які він використовував у своїй роботі, 
були зразки рунічного письма самих номадів. Також у своїх розвідках 
дослідник спирався на писемні свідчення візантійських авторів про 
кочовиків, у тому числі, й на працю Менандра Протектора. Радянський 
археолог та історик, фахівець з історії номадів, С. О. Плєтньова розкриває 
свою концепцію стадіального розвитку кочових суспільств на прикладі 
Великого Тюркського каганату. Це державне утворення вона відносить до 
ранньофеодальної імперії69.  

Сучасний російський історик і археолог, дослідник історії тюркських 
народів Євразії, зокрема, воєнної історії тюрків, Ю. С. Худяков, у своїх 
працях залучає великий комплекс різнопланових джерел, від археологічних 
знахідок до етнографічних матеріалів70. У його дослідженнях велику увагу 
приділено давній історії алтайських тюрків, зокрема, воєнно-політичним 
аспектам, етносоціальним, а також питанням взаємодій кочовиків із 
зовнішнім світом раннього середньовіччя. Сучасному татарському 
досліднику історії Волзької Булгарії І. Л. Ізмайлову належить чималий 
доробок не тільки з середньовічної історії Поволжя, але й етнополітичної й 
етнокультурної спадщини тюрксько-татарських народів. Велику увагу він 
приділяє дослідженню воєнної історії та зброї давніх народів Центральної 
Азії71. 

                                                            
67Golden P. An introduction to the history of the Turkic peoples: ethnogenesis and 
state formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. 
Wiesbaden. 1992; Golden P. The Qipcaqs of Medieval Eurasia: An Example of 
Stateless Adaptation in the Steppes. // Rulers from the Steppe: State Formation on 
the Eurasian Periphery. / Edited by Garry Seaman and Daniel Marks. Los-Angeles, 
1991 та інші.  
68Крадин Н. Н. Кочевники Евразии. – Алматы, 2007; Крадин Н. Н. Кочевые 
общества. – Владивосток, 1992. 
69Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. – Москва, 1982. – С. 68-69. 
70 Худяков Ю.С. Золотая волчья голова на боевых знаменах. – Санкт-
Петербург, 1997; Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников 
Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1986; Худяков Ю.С. 
Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого 
средневековья. – Новосибирск, 1991 та інші.  
71Исхаков Д. М. Измайлов И. Л. Этнополитическая история татар в VI – 
первой четверти XV вв. – Казань, 2000. 
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Четверта група аналізованої літератури присвячена аварам та їхній 
державі – Аварському каганату. Першим серйозно підійшлов до вивчення 
історії аварів вже згадуваний нами вище В. В. Радлов. Праці вченого дуже 
важливі для вивчення історії європейських аварів крізь призму їхнього 
азіатського походження і превалюючого кочового чинника. Дослідник 
вперше зібрав і зіставив різноманітні джерела стосовно історії аварів, 
зокрема, етнографічний, археологічний і лінгвістичний матеріали. Серед 
авторів, котрі писали про аварів та чиї праці були використані у нашій 
дисертації, можна виділити дослідників історії Візантійської імперії – 
Ю. А. Кулаковського 72 , Ш. Діля 73 , Ф. І. Успенського 74 , А. Н. Васильєва 75 . 
Окремо в цій групі можна виділити вже згадуваний твір Е. Люттвака76, в 
якому автор багато уваги прилідяє дипломатичним та іншим формам 
комунікації ромеїв з варварами, у тому числі, й з аварами. Авари в контексті 
зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності Візантії розглядаються у 
працях Н. В. Пігулевської77, вже згадуваного Ф. І. Успенського.  

Дослідженню епохи Великого переселення народів і ролі аварів у 
цьому процесі присвячені твори вчених, котрі активно використовували 
археологічні матеріали у своїх дослідженнях – В. П. Буданової 78 , 
М. І. Артамонова79, А. Н. Бернштама80. Історії степових народів присвячені 
праці С. Плєтньової 81 , А. М. Хазанова 82 , С. Г. Кляшторного і 
С. І. Султанова83, Р. Груссе84, П. Голдена85. Дуже важливою працею для нас є 

                                                            
72Кулаковский Ю. А. История Византии. – Т. ІІ. (518-602) – Санкт-Петербург: 
Алетейя, 1996. 
73 Диль Ш. Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. – Санкт-
Петербург, 1908. 
74Успенский Ф.И. История Византийской империи. – Т. 1. – Москва, 1996. 
75 Васильев А.Н. История Византийской империи. Время до крестовых 
походов (до 1081) – Москва, 2000.  
76Люттвак Э.Н. Стратегия Византийской империи. – Москва, 2010. 
77Пигулевская Н. Сирийские источники по истории народов СССР. – Москва-
Ленинград, 1941; Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII 
веков. – Москва, 1946. 
78 Буданова В.П. Великое переселение народов: Этнополитические и 
социальные аспекты. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011.  
79Артамонов М.И. История хазар. – Москва, 1962.  
80Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. – Ленинград, 1951. 
81Плетнева С.А. Кочевники Средневековья. – Москва, 1982. 
82Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. – Алматы, 2002. 
83 Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских 
степей: от древности к новому времени. – Санкт-Петербург, 2009. 
84 Grousset R. The Empire of the Steppes. A History of Central Asia. New 
Brunswick: Rutgers University Press, 1970; Груссе Р. Империя степей. Аттила, 
Чингисхан, Тамерлан. – Алматы, 2005. 
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хрестоматійне видання О Гаркавця86, де зібрані фрагменти давніх авторів про 
народи, що населяли Великий Степ. Примітною є стаття російського вченого 
Г. Г. Літавріна про аваро-слов’янські відносини на основі свідчень Менандра 
Протектора87. Історіографія вивчення європейських аварів достатньо велика і 
різноманітна. Однак, усі дослідники так чи інакше невідривно пов’язують її з 
історією Візантії. Авари і ромеї знаходилися на різних рівнях соціально-
політичного та культурного розвитку. Державні утворення, в яких 
переважали азіатські кочові етнічні елементи й осіла велична цивілізація зі 
своїми віковими традиціями, змушені були співіснувати поряд і взаємодіяти 
між собою.  

Підрозділ 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 
містить обґрунтування основних методів і теоретико-методологічних 
принципів дисертаційного дослідження.  

В основі методології дослідження покладено світ-системний підхід, до 
якого долучаються принципи історизму, системності, комплексності, 
мультивекторності наукової неупередженості, історико-біографічний метод. 
застосування яких доповнюється використанням низки інших 
загальнонаукових, спеціально-історичних та міждисциплінарних методів. 

Використання світ-системного підходу як основного методу даної 
дисертації обґрунтоване тим, що наша робота базується на дослідженні 
взаємин Візантійської імперії та її «варварської» периферії на основі свідчень 
ромейського автора Менандра Протектора. Тобто, кочовий тюркський світ в 
контексті міжнародних відносин того часу висвітлюється з точки зору 
візантійського цивілізаційного світогляду і суб’єктивного сприйняття. 
Прибічники світ-системного підходу сприймають світ як єдину систему, в 
якій існують головні і другорядні держави. У нашому випадку Візантійська 
імперія, як пряма спадкоємиця античної греко-римської цивілізації, виступає 
саме тією, «головною» державою. Звісно, що поділ у даному випадку дуже 
умовний і жодним чином не має на меті применшити значимість північно-
східних кочових спільнот і державних утворень.  

Сутність такого поділу полягає в тому, що Візантія мала давніші 
традиції державності, особливо по відношенню до кочових імперій, 
створених лише в середині VI ст. Мова йде про Тюркський і Аварський 
каганати.  

Світ-системний підхід до методології теми дисертації зумовлений 
самою специфікою дослідження. Оскільки в основі нашої роботи лежить 

                                                                                                                                                                                                
85 Golden P. An introduction to the history of the Turkic peoples: ethnogenesis and 
state formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East. 
Wiesbaden. 1992. 
86Гаркавец А.Н. Великая Степь в произведениях античных и византийских 
авторов / Составление и редакция А.Н. Гаркавца. – Алматы: Баур, 2005. 
87Литаврин Г.Г. Известия Менандра Протиктора об отношениях аваров и 
славян. // Византия. Средиземноморье. Славянский мир: Сборник. – Москва, 
1991. – С. 7-18. 
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праця візантійського автора Менандра Протектора, то неминучим стає 
суб’єктивний, ромейський погляд на взаємини з тюркськими кочовими 
варварами. З огляду на те, що представники античної цивілізації сприймали 
довколишні негрецькі етноси як свою периферію, ромеї, як прямі нащадки і 
спадкоємці греків і римлян, перейняли цю ментальну парадигму.  

Найбільш розповсюджена в історіографії версія світ-системного 
аналізу була розроблена американським політологом І. Валлерстайном. У 
своїй праці «Аналіз світових систем» 88  він зазначив, що світ-система 
визначається як утворення з єдиним розподілом праці та множинністю 
культурних систем. Існують міні системи, що містять в собі повний розподіл 
праці і єдині культурні рамки. Такі системи зустрічаються в дуже простих 
аграрних чи мисливсько-збиральницьких суспільствах 89 . Ці суспільства 
тяжіли до великих імперій, і часто, прикріплювалися до останніх (наприклад, 
отримували данину як плату за безпеку, за ненапад на прикордонні області 
імперії). Менандр, зокрема, детально описує ці процеси, висвітлюючи 
ставлення того чи іншого візантійського імператора VI ст. до аварів та інших 
кочовиків. На думку І. Валлерстайна, такі мінісистеми дуже швидко 
переставали бути системами, тому що не володіли більше самодостатнім 
розподілом праці. Подібні суспільства переходили до більш широкої 
економіки перерозподілу90. 

У дисертації використані історико-біографічний метод, який 
застосовувався під час написання Другого розділу дисертації «Менандр та 
його епоха». Цей метод історичного дослідження дозволяє описати, 
проаналізувати та реконструювати обставини життя, відтворити деталі 
біографії, висвітлити психологічний портрет та результати його діяльності. 
Запровадження й означення основних принципів історико-біографічного 
методу належить В. Дільтею91. В подальшому метод продовжив розвиватися 
під впливом досягнень інших наук, таких як антропологія і психологія тощо. 
Метод включає в себе автобіографічні свідчення та відомості сучасників. Про 
особистість і життя Менандра знаходимо інформацію в передмові до його 
праці. Сучасники і колеги по цеху майже не залишили відомостей про нього. 
Тому ми вважаємо за необхідне доповнити історико-біографічний метод 
методом історичної реконструкції.  

Метод історичної реконструкції застосовується у нашій дисертації при 
дослідженні життя і творчості Менандра в контексті епохи. Історична 
реконструкція в даному контексті розуміється нами як метод заповнення 

                                                            
88 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – 
Санкт-Петербург, 2001. – 416 с.  
89 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – 
Санкт-Петербург, 2001 – С. 24.  
90 Polany K., Conrad M. Arsenberg, Harry W. Pearson, eds. Trade and Market in 
the Early Empire. Glencoe, 1957. p. 243-270. 
91 Дільтей В. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1.: Введение в науки о духе. – 
Москва, 2000. – 762 с. 
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прогалин в історичному знанні, як цілісний процес дослідження певного 
історичного періоду. В нашому випадку – заповнення недостатньої 
інформації про Менандра шляхом аналізу періоду, в якому він жив. При 
застосуванні цього методу ми, в першу чергу, працювали з історичними 
джерелами, зокрема, працею самого Менандра, а також його сучасників, які 
могли щось залишити про його особу. Потім виявляли логічні зв’язки між 
знайденими фактами. Світогляд Менандра, його етичні, політичні та ціннісні 
уподобання, а також професійні якості письменника, навички, відображені в 
його творчості, є одними з вирішальних факторів, що складають ступінь 
об’єктивності історичної реконструкції.  

Порівняльно-історичний метод дозволив нам виявити і порівняти 
подібні тенденції в розвитку давніх тюркських суспільств, про які дуже мало 
матеріалу в джерелах, з більш пізніми традиціями тюркомовних народів 
Південноалтайського регіону.  

Принцип історизму, застосований в дисертації для написання другого, 
третього та четвертого розділів. З огляду на те, що хронологічні рамки нашої 
роботи розтягнуті у часі на все VI ст. і мають певні локальні часові проміжки, 
кожен з яких має свій початок, розвиток і закінчення, то принцип історизму 
застосовується нами цілком доречно. Зовнішньополітичний вектор 
Візантійської історії, зародження і розвиток тюркських кочових держав та їх 
міжнародна комунікація – досліджуються із застосуванням чітких принципів 
історизму. Цей принцип передбачає, передусім, розвиток історичних явищ в 
лінійному процесі (зародження, розвиток, закінчення), з урахуванням 
попереднього досвіду або передумов і наслідків у просторі і часі.  

Принципи мультивекторності, системності та наукової 
неупередженості, застосовані в нашій дисертаційні роботі, дозволили повно і 
в комплексі дослідити тему взаємин різних світоглядних суспільно-
державних структур на великій території в певному часовому проміжку. 
Також під час написання дисертації були застосовані загальнонаукові методи 
індукції, дедукції тощо, які уможливили розуміння багатьох складних 
процесів, з якими ми стикнулися під час дослідження.  

Другий розділ «Менандр та його епоха» складається з двох 
підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Епоха Менандра: від Юстиніана І до Маврикія» 
розглядається епоха правління імператорів Юстиніана І, Юстина ІІ, 
Тиберія ІІ і Маврикія. Саме VI ст. стало періодом, коли у політичну орбіту 
Візантії потрапили тюркські народи з північного сходу. Останній період 
правління імператора Юстиніана І та його наступників є досить складним в 
історії Візантійської держави не тільки з точки зору серйозних проблем у 
внутрішньому та зовнішньополітичному житті ромеїв. У першу чергу, 
труднощі виникають через брак різнобічних джерел для того, щоб 
максимально об’єктивно дослідити процеси розвитку суспільства. VI ст. 
цілком справедливо називають «темними віками». Однак, беручи за основу 
працю Менандра та долучивши до нього усі інші доступні нам джерела, ми 
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здійснили дослідження цього періоду Візантійської імперії, в контексті 
вивчення особи Менандра та його творчості.  

VI століття відзначилося для імперії важливими подіями, особливо у 
зовнішній політиці. Візантія була оточена варварами з усіх боків. На заході з 
нею межували незалежні королівства вандалів і остготів. Сусідами Візантії 
на сході була Персія, з якою в 521 р. розпочалася війна. У 523 р. Сасаніди 
втратили Лазіку, правитель якої прийняв християнство і заручився 
підтримкою та допомогою Візантійського імператора. З 530 р. у візантійсько-
перській війні перемагали ромеї, а в 532 р. між країнами було підписане 
безстрокове перемир’я. Однак вже з 540 р. бойові дії були відновлені і велися 
перманентно, з невеликими перемир’ями. Після виснажливої і майже 
безрезультатної війни між Іраном і Візантією, обидві країни виявилися вкрай 
ослабленими. 

Північний кордон Візантії проходив по нижній течії Дунаю, де 
кочували орди гунів і болгар, мешкали анти та склавини. Поблизу західного 
кордону, за Дунаєм, жили германські племена гепідів, які володіли 
стратегічно важливим містом Сирмієм. Коли Юстиніан спробував розширити 
кордон імперії далі на захід, це викликало спротив гепідів. Території на захід 
від Сирмія перебували під владою германців. По всіх укріплених містах 
прикордоння мешкало напіввійськове населення, серед яких великий 
відсоток становили варвари-федерати – готи, герули тощо. Вони періодично 
здійснювали набіги на провінції імперії, спустошували їх та грабували 
місцеве населення. Особливою жорстокістю і масштабами руйнувань 
відзначились слов’яни протягом 550-551 рр., коли перейшли кордон з 
Візантією на Дунаї та вдерлися на територію імперії. Спустошивши Фракію, 
вони прагнули піти далі, однак, під тиском імператорської армії під проводом 
полководця Германа, змушені були відступити. З півдня кордонам Візантії 
загрожувала небезпека від кочових арабських племен.  

У степах Причорномор’я, що простягалися до Дунаю і передгір’їв 
Кавказу, до Каспійського моря і течії ріки Волги, на початку VI ст. кочували 
гунські племена під іменами савірів, утігурів і кутрігурів. Савіри мешкали 
поблизу Каспійського моря, утігури – у Приазов’ї та до течії Дону, кутрігури 
– від Дону до Дунаю і далі. Гуни легко переправлялися через Дунай і 
нападали на провінції Візантійської імперії. Кордон охоронявся дуже погано, 
а прикордонні території були малозаселеними, що й спокушало кочовиків до 
частих вторгнень. За правління Юстиніана в поле зору візантійської 
зовнішньої політики потрапили авари. Вони прийшли на терени Європи після 
гунів і створили свою державу на Балканах.  

Варвари нападали на імперію насамперед, щоб захопити золото, або 
отримати його в якості данини. Дуже часто, вожді племен прагнули здобути 
якийсь імперський титул і таким чином долучитись до престижу 
візантійського двору. Іноді титул передбачав щорічну платню золотом і 
коштовним службовим одягом. Юстиніан проводив чітку політику стосовно 
кочовиків. Аварів він щедро нагороджував дарунками і даниною, отримуючи 
дуже хиткі гарантії, що вони не будуть нападати на імперію.  
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У внутрішньому житті Візантійська імперія наприкінці правління 
Юстиніана І була виснажена постійними війнами, для ведення яких потрібні 
були чималі кошти. Багато грошей потребувало і широкомасштабне 
будівництво церков, храмових споруд, палацових комплексів, міст, 
укріплень, яким прославився імператор. Основний тягар поповнення 
скарбниці ліг на плечі простого народу, з якого стягувалися непомірні 
податки, на ремісників, торгівців, підприємців. Не винятком стали й багатії, 
які також змушені були віддавати частину своїх статків на потреби держави. 
В країні наростало невдоволення, яке швидко переростало в бунти і 
повстання. Після смерті Юстиніана країна перебувала у вкрай запущеному 
стані. На східних кордонах була складна ситуація, вони не були укріплені як 
слід. Персія не залишала спроб розширити свої володіння до берегів Чорного 
моря. При всіх видимих успіхах своєї зовнішньої політики і внутрішньої 
розбудови держави, Юстиніан залишив після себе економічний занепад 
держави.  

У другій половині VI ст., після смерті імператора, Візантія перебувала 
у глибокій загальній кризі. Сільське господарство страждало від розвитку 
великого феодального землеволодіння, – як світського, так і церковно-
монастирського, що активно підтримувалось владою. Одночасно з цими 
процесами скорочувалась чисельність населення і зростала кількість 
спустошених необроблюваних земель. У військовому плані імперія теж була 
виснаженою: не вистачало коштів на утримання армії, це викликало 
невдоволення і призводило до повстань; бракувало професійних солдатів, 
відсутність дисципліни і засилля варварів-легіонерів підривало військо з 
середини. Усі ці фактори негативно позначалися на зовнішньополітичній 
ситуації, яка й до того була доволі складною. Зі смертю Юстиніана І 
закінчилася епоха автократичного правління.  

За правління наступного імператора, Юстина ІІ, намітилися і 
активізувалися центристські тенденції: великі землевласники прагнули собі 
більшої самостійності від держави. Наприкінці 60-х рр. їхні вимоги були 
частково задоволені законодавчими змінами. Певною мірою, Юстину ІІ 
вдалося згодом налагодити внутрішнє життя в імперії, адже за його 
подальшого правління жодних народних виступів чи бунтів в імперії вже не 
спостерігалось. У зовнішній політиці Юстину ІІ дістався у спадок конфлікт з 
Персією. Шахиншах Хосров І Ануширван не давав ромеям можливості 
налагодити торгівельні відносини з тюрками, і особливо з согдійськими 
купцями, котрі входили до складу Тюркського каганату і були одними з 
кращих посередників у міжнародній торгівлі в регіоні.  

Монополія на торгівлю найкоштовнішим товаром раннього 
середньовіччя – шовком, належала Персії. Тюрки ж мали зв’язки з 
китайцями, звідки їм постачали шовк у великих кількостях. Його необхідно 
було кудись збувати. Согдійці, котрі протягом усієї своєї історії жили за 
рахунок посередницької торгівлі, розуміли важливість налагодження 
стосунків з Візантією. Сасаніди жодним чином не бажали втрачати 
можливість продавати ромеям шовк за тією ціною, яку самі встановлювали. 
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До того ж, перси зуміли встановити контроль над Південною Аравією, 
колись контрольованою візантійцями. Ромеї залишили собі тільки більш-
менш дружні стосунки з Абіссінією. До самої смерті Юстина ІІ у 578 р. 
переваги у боротьбі з Сасанідами були на боці останніх. Ще з самого початку 
свого правління Юстину також довелося мати справу з аварами. Проте, його 
політика кардинально відрізнялася від політики Юстиніана. Юстин 
відмовився виплачувати аварам данину. Саме з правління Юстина ІІ і 
розпочався період напружених відносин, що переростали у відкриті воєнні 
конфлікти між Візантійською імперією та Аварським каганатом, що на той 
момент вже міцно утвердився на Балканах, як одне з потужних 
мультинаціональних варварських державних утворень у 
ранньосередньовічній Європі.  

За правління наступника Юстина ІІ імператора Тиберія Візантія 
переживала внутрішню кризу, котра поглиблювалась зовнішньополітичним 
фактором. Загроза бути знищеною під навалою варварів тепер стала для 
імперії як ніколи реалістичною. Великі групи войовничих слов’ян і аварів 
дедалі глибше врізалися на територію Балканського півострова. Дунай вже не 
виконував функцій кордону між Візантією і варварами. Імператора Маврикія, 
що прийшов до влади після смерті Тиберія у 582 р. і правив до 602 р., також 
чекала непроста боротьба з варварами. Окрім воєн з лангобардами, він 
потерпав і від аварів. У 583 р. вони захопили міста Сирмій, Сінгідон, 
Вімінакій та Анхіал. Ромеї змушені були укласти з каганом дуже невідний 
для себе мир, за яким зобов’язувалися виплачувати аварам велику данину. 
Маврикій був усунутий від влади 602 р. в результаті солдатського бунту. 
Візантійське військо, відправлене Маврикієм воювати проти слов’ян за 
Дунаєм, відмовилося зимувати на ворожій території і зчинило заколот. 
Солдатів підтримав центуріон Фока, якого й обрали наступним імператором.  

У такий складний час у Константинополі народився і жив Менандр. 
Звісно, середовище і епоха наклали свій відбиток на характер, освіту, 
погляди історика. 

У підрозділі 2.2. «Біографія та творчість Менандра» аналізуються 
наявні відомості про життя і творчість Менандра, а також всебічно 
характеризується його праця. З огляду на брак інформації про самого 
історика, історичний огляд внутрішньо та зовнішньополітичного життя його 
епохи, із залученням інших джерел, дає змогу більш об’єктивно і всебічно 
підійти до зрозуміння поглядів автора. Менандра по праву можна вважати 
виразником думки офіційного Константинополя щодо кочових держав, що 
з’явилися в орбіті імперії у той період. Також всебічно охарактеризовано 
його працю, а точніше, ті фрагменти, котрі дійшли до нашого часу. Про його 
життя майже нічого невідомо. Ми знаємо про нього тільки те, що він сам 
написав у передмові до своєї праці.  

Народився Менандр у Константинополі десь приблизно в середині 
VI ст. в родині середнього достатку. Дата народження, як і дата смерті, не 
відомі. В юності він отримав юридичну освіту, став адвокатом, але довго за 
спеціальністю не працював. Окремі факти, зокрема, його прізвисько, свідчать 
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про те, що він певний час перебував на службі при дворі, адже «протектор» – 
це чин в імператорській гвардії. У 582 р., після приходу до влади імператора 
Маврикія, Менандр розпочав роботу над великою історичною працею, котра 
була задумана, як продовження твору Агафія Міринейського. Хронологічні 
рамки його роботи охоплюють період від 558 по 582 рр. Завдяки своїй посаді 
Менандр мав доступ до офіційних документів. З великою долею 
достовірності можна стверджувати, що у своїй праці він використовував 
тексти сучасних йому дипломатичних місій, подекуди просто цитуючи 
окремі фрагменти. Тож достовірність наведених Менандром свідчень про 
сучасні йому події не викликає сумніву.  

Третій розділ «Тюрки у Менандра» складається з двох підрозділів і 
трьох параграфів.  

У підрозділі 3.1. «Ментальні основи ранньовізантійського 
суспільства (у зв’язку зі сприйняттям кочових народів)» досліджуються 
питання сприйняття чужоземців у творах античних, пізньоантичних 
церковних та ранньосередньовічних істориків. Ще на етапі свого зародження 
Візантія міцно утвердила своє пряме походження від греко-римської 
цивілізації і пряму причестність до античної державності. Це відобразилося у 
самоназві візантійців – ромеї (від грецької Ρωμαῖοι – римляни). Античні 
ідеали позначилися на усіх сферах життя східноримького 
(ранньовізантійського) суспільства: архітектурі, літературі, образотворчому 
мистецтві, науці тощо. Повсякденний устрій життя пізньоримського 
громадянина зберігався у ранньому середньовіччі ще досить довго. 
Світоглядні орієнтири також були усталеними і дуже сильними. 

Образ варвара, сформований античною традицією, залишився з 
усталено негативним відтінком. Це чітко простежується у працях 
ранньовізантійських авторів. Але з моменту більш тісної комунікації варварів 
з ромеями: розселення на території провінцій імперії, служба у війську в 
якості федератів тощо, змінюється емоційна ідентифікація їх у джерелах. 
Так, з позиції ворогів вони перетворюються просто на чужинців. 

Підрозділ 3.2. «Тюрки у Менандра» висвітлює дипломатичні взаємини 
між Візантійською імперією та Тюркським каганатом, описуються 
посольства тюрків до ромеїв і візити у відповідь на основі свідчень 
Менандра. Для кращого розуміння двосторонніх відносин та ставлення 
візантійців до кочовиків здійснено екскурс в історію давніх тюрків із 
залученням низки інших джерел. Свідчення Менандра Протектора про 
тюрків є унікальними з кількох причин. По перше, автор вперше у 
візантійській історіографії написав про тюркомовних кочовиків з Південного 
Алтаю, котрі в середині VI ст. створили свою державу. По друге, матеріали 
для своєї книги Менандр брав з офіційних посольських місій та описів діячів, 
котрі безпосередньо контактували з тюрками на офіційному рівні.  

У цьому підрозділі ми звертаємось до історії виникнення державного 
утворення тюрків, простежуючи їх етнічну історію на основі залучення 
інших джерел, які дозволяють доповнити відомості, зібрані у праці 
Менандра.  
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У пункті 3.2.1. «Посольство тюрків до персів (за Менандром)» 
присвячений посольству від тюркського кагана до Сасанідського Ірану. 
Менандр описує посольство тюрків до Персії на початку розповіді про першу 
дипломатичну тюрксько-візантійську місію, роблячи таким чином 
своєрідний відступ. Тюрки, після створення своєї держави, досить швидко 
почали розбудовувати не тільки внутрішнє життя, а й виходити на 
міжнародний рівень комунікацій. Їм вкрай необхідно було знайти ринки 
збуту своїх товарів, у першу чергу, шовку, якого у них, якщо вірити 
Менандру, було вдосталь. Вплив согдійців на тюркських правителів був 
такий великий, що останні не тільки прислухались до купців, але й широко 
залучали їх до державного управління в якості радників і послів до 
потенційно важливих іноземних держав.  

Відправлення посольства до персів чітко демонструє пошуки тюрками 
вигідних торгівельних шляхів і зовнішньополітичних угод з однією з 
провідних потужних імперій тогочасного світу. Менандр детально описує 
перебіг посольства і його результати. З огляду на війну між його державою і 
Сасанідами, в тексті простежується негативне ставлення до персів. Однак, це 
жодним чином не впливає на об’єктивний виклад фактів і деяких дуже 
важливих деталей, які проливають світло на менталітет тюрків і персів та 
демонструють справжні наміри обох сторін. Невдача перського посольства 
змусила тюрків шукати підтримки в іншої великої імперії регіону – 
Візантійської.  

Пункт 3.2.2. «Посольство тюрків до візантійців (за Менандром)» 
присвячений опису Менандром Протектором дипломатичного візиту від 
Великого Тюркського каганату до Константинополя. Менандр детально 
описує перебіг посольства і його результати. Після невдалих перемовин 
тюрків з персами питання реалізації шовку стояло перед каганатом дуже 
гостро. Не вийшло домовитися про збут, або хоча б про можливість 
перевезення шовку через територію Ірану для подальшого продажу його у 
Середземномор’ї, тому согдійські купці почали шукати інші вигідні для них 
можливості, налагоджувати контакти з візантійцями і продавати шовк їм. 
Серед політичних причин посольства було заручитись підтримкою іншої 
великої імперії у протистоянні з Сасанідською Персією.  

В результаті, у 568 р. до Константинополя було відправлене посольство 
від тюрків, результатом чого стало ухвалення угоди між Великим тюркським 
каганатом і Візантією. Вона дозволяла тюркам здійснювати контроль над 
Великим шовковим шляхом. Під час тюрксько-візантійських переговорів 
були здійснені домовленості про спільні військові дії проти Ірану й 
аварських племен.  

Пункт 3.2.3. «Подорож Земарха на чолі візантійського посольства у 
ставку тюркського кагана (за Менандром)» присвячений опису одного з 
найбільш інформативних і важливих сюжетів візантійсько-тюркських 
відносин раннього середньовіччя – посольства ромеїв до тюрків. Подорож 
візантійського посла Земарха, описана Менандром, дуже важлива для 
дослідження власне самих давніх тюрків: їхнього побуту, організації життя в 



23 

каганаті, звичаїв, традицій та релігійних вірувань з точки зору сприйняття 
цього всього візантійцями. Цей опис дозволяє скласти уявлення про 
політичні стосунки тюрків з ромеями. Менандром детально описаний шлях, 
яким посольство поверталося додому, що дозволяє цілком точно 
ідентифікувати місцезнаходження каганату, а також альтернативні шляхи, у 
першу чергу торгівельні, в обхід Персії. Відомості про гори, ріки, моря й 
озера, про міста і землі, повз які проходило посольство, вкрай важливі для 
розвитку історичної географії.  

Менандровий фрагмент про посольство ромеїв до тюрків на 
конкретних прикладах демонструє візантійську дипломатію стосовно 
варварів-кочовиків. Менандр подає опис місця перебування правителя тюрків 
Істемі (у Менандра – Дізабул), до деталей передає розкішний побут кагана. 
Очевидно, сам Земарх емоційно написав про ці подробиці у своєму звіті, 
вражений неймовірним багатством тюркського правителя.  

Важливим та унікальним є опис повернення посольства на чолі з 
Земархом до Константинополя. Подорож ромеїв відбувалася у вкрай 
складних політичних і географічних умовах. У тюрків назрівала війна з 
персами, тому каган запропонував Земарху сходити з його військом у 
воєнний похід проти Персії. Це був хитрий стратегічний хід: тюрки 
сподівались, що ромеї, вступивши у війну, відтягнуть на себе частину уваги 
іранців, і таким чином утвориться ніби два фронти, на одному з яких тюркам 
буде легко впоратися з армією Хосроя. Але візантійці виявилися не готовими 
до справжньою війни з персами. Вони, як це було притаманне візантійській 
політиці, прагнули здобути перемогу чужими руками, а саме – зіткнувши між 
собою тюрків з персами, щоб ті знекровили один одного, а потім діяти за 
ситуацією, отримавши максимальну вигоду для себе. тобто, тюркам не 
вдалося використати ромеїв у своїх цілях, швидше, вони самі стали певною 
мірою об’єктом маніпуляцій в руках провідних держав Середземномор’я.  

Пропозиція тюрків поставляти шовк у Константинополь була, 
звичайно, вигідною ромеям, адже тепер у них з’являлись альтернативні 
шляхи завезення в країну шовку з Китаю суходолом, обходячи Персію. 
Тюрки, натомість, переслідували свої цілі, окрім вигідних торгівельних 
справ, вони також прагнули заручитись підтримкою візантійців у 
протистоянні з персами. Але врешті решт, обидві сторони домоглися тільки 
короткострокового союзу, наслідком якого для Візантії стало погіршення 
відносин з Персією. 

У четвертому розділі «Авари у Менандра», який складається з трьох 
підрозділів, розглянуто взаємини Візантійської імперії з аварами та 
Аварським каганатом, створеним у середині VI ст. Проаналізовано текст 
праці Менандра Протектора та його інформацію з приводу появи аварів у 
полі зору Візантійської імперії, обмін посольствами, зв’язки між ними та 
іншими племенами – фігурантами суспільно-політичного життя дунайсько-
причорноморського регіону в VI ст. Акцентовано на суб’єктивному 
сприйнятті ромеями аварів, а також застосуванні першими їхньої так званої 
«варварської дипломатії». Поряд з описанням аварських племен Менандр 
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Протектор згадує й інші варварські племена і народи, котрі фігурували у 
системі міжнародних відносин тогочасного світу – утігурів, кутрігурів, 
савірів, гепідів, антів тощо. Для більш повної картини висвітлення історії 
візантійсько-аварських взаємин у суб’єктивному сприйнятті їх ромейським 
письменником, нами залучені також інші джерела.  

У підрозділі 4.1. «Свідчення візантійських авторів про аварів» 
аналізується інформація про аварів, що міститься у ранньосередньовічних 
візантійських авторів. На відміну від тюрків, про яких вперше згадується у 
Менандра, про аварів знали і писали римські й візантійські автори як до, так і 
після нього. Інформації щодо аварських племен значно більше, ніж про 
тюрків, тому ми коротко окреслюємо свідчення інших авторів про них, для 
того, щоб змогти більш повно прослідкувати суб’єктивні погляди на аварів та 
на стосунки між ними і візантійцями в період правління Юстиніана І і 
Юстина ІІ на основі описуваних Менандром посольських місій. 

У творах Пріска Панійського, Феофана Сповідника, Агафія 
Міринейського, Феофілакта Сімокатти, Іоанна Ефеського, а також у праці 
«Статегікон» та візантійському воєнному трактаті «Про стратегію» 
знаходимо інформативні і важливі відомості про аварів. Вони допомагають 
нам краще зрозуміти написане у Менандра.Аналізуючи візантійські джерела 
про аварів, бачимо, щоавтори подають відомості про них досить однобоко, з 
точки зору ромея. Майже у кожного давнього історика відчувається 
неприязне ставлення до цих варварів 

Період історії аварів з VII по VIII ст. майже зовсім не висвітлений у 
джерелах, тож може скластися хибне уявлення про занепад каганату. Однак, 
тут на допомогу приходить археологія, яка дає матеріальні свідчення про 
існування держави аварів у Центрально-Східній Європі у цей період. Останні 
писемні згадки про аварів датовані 822 р, коли до франкської столиці 
прибуває посольство від каганату. Так, після ІХ ст. про аварів вже ніхто 
нічого не знає, а саме їхнє ім’я оповите легендами, переказами й міфами. 

Аналізуючи свідчення візантійських авторів про аварів на теренах 
Європи, видно, що про цих кочовиків писали набагато більше, ніж про 
тюрків. Однак, відомості, що містяться у праціях ранньосередньовічних 
авторів фрагментарні. Значною прогалиноюв дослідженні історії аварів та їх 
зовнішньополітичним зв’язкам виявиласьвідсутність будь-яких писемних 
свідчень у самих кочовиків. 

У підрозділі 4.2. «Авари та їх поява на території Європи» 
здійснюється екскурс в етнічну історію аварів, аналізуються причини й 
передумови появи цього народу на теренах Європи та основні напрямки 
діяльності Аварського каганату на міжнародній арені тогочасної Європи. В 
контексті аваро-візантійських відносин неодноразово згадуються слов’яни та 
описуються території, на яких у той час відбуваються процеси їх розселення.  

Наприкінці правління імператора Юстиніана І, у 50-х рр. VI ст., кочові 
тюркомовні племена під умовною назвою «авари» рушили з азіатських степів 
на захід. Основною причиною міграції цих варварів можна назвати 
небажання підкорятися Великому Тюркському каганату. Аварський каганат 
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був мультиетнічним утворенням, населення не було однорідним внаслідок 
переходів з Азії на терени Європи, частих воєнних зіткнень і асиміляції з 
осілими народами. Тому, як бачимо, ситуація з етнічним походженням 
європейських аварів досить складна і заплутана.  

Достеменно нам відомо лише одне – той народ, який наприкінці 50-х 
років осів на території Середнього Дунаю і опинився в полі зору Візантії – 
був неоднорідний за своїм складом і походженням. Це був конгломерат з 
багатьох племен, які також вже давно не були етнічно спорідненими – 
жуаньжуанів, ефталітів, гунів, тюрків, болгар, слов’ян тощо. Саме 
змішування кочових і осілих елементів культури і ментальних відмінностей 
азіатів з європейцями, дозволило створити таке державне утворення, яким 
став Аварський каганат.  

Аварський каганат – державне утворення на території Європи, 
своєрідна «кочова імперія». У науковій літературі точаться дискусії з 
приводу даного терміну. У кочовиків не існувало традиційної держави, 
найголовнішою ознакою якої є наявність чітких кордонів. Кочовики на 
теренах Європи не осіли на одному місті, не збудували міст чи інших 
стаціонарних фортифікаційних споруд. Вони кочували по навколишніх 
степах регіону у пошуках нових пасовиськ для худоби. Ті кочовики 
класичного типу, котрі в 50-х роках VI ст. рушили підкорювати Європу, 
залишилися в минулому. Завдяки впливу великої кількості слов’янського 
населення каганату, там перейшли від повністю кочового до напівосілого 
способу життя. Про це свідчать археологічні знахідки кісток домашньої 
худоби і птиці в похованнях аварського періоду. На жаль, про господарське 
життя в Аварському каганаті до наших днів дійшло дуже мало відомостей. 
Але достеменно відомо, що поряд із землеробством активно розвивалось і 
скотарство. Сильний кочовий елемент так просто подолати було дуже важко.  

Під впливом Візантійської імперії кочове племінне об’єднання з 
елементами напівосілого господарського життя починає перетворюватись на 
кочову квазіімперію з ієрархічною військовою організацією, системою 
наслідування влади, своєрідним суспільним устроєм.  

На формування каганату мали вплив зовнішні чинники, до яких 
належали постійні стосунки з Візантією, з франкським королівством, 
неминуча взаємодія з осілими землеробськими племенами слов’ян, 
прийняття їх частини до складу каганату. Усі ці та не менш важливі інші 
фактори сприяли формуванню доволі специфічного напівкочового 
державного утворення на території Європи, яким став Аварський каганат.  

Наприкінці 60-х рр. VI ст. (приблизно 567-568 рр.) авари розселилися 
вже по обидва боки Дунаю і звідти протягом більше як 250 років витісняли і 
громили інші народи. З 565 р. на чолі аварів став Баян. Саме з його іменем 
пов’язують формування державного утворення кочовиків на теренах Європи 
– Аварського каганату. Слід зазначити, що це не була самоназва держави, 
більше того, у жодних джерелах вона не згадується. Аварський каганат – це 
умовний термін, що виник в історичній літературі значно пізніше, і яким для 
зручності іменували державне утворення аварів на теренах Європи.  
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Баян в перекладі з тюркських мов означає багатий. Основна ставка 
Баяна зосереджувалась у північно-західній частині Подунав’я, між Дунаєм і 
Тисою. Чітко окреслених кордонів каганат не мав. Це ще раз підтверджує 
факт, що авари не перестали бути кочовиками. Основний елемент був 
тюркський, кочовий. Осілі народи, котрі входили до складу каганату не 
змогли перетворити азіатів на землеробів. Мешканці Аварського каганату 
поступово європеїзувалися, про що свідчать матеріали могильників тієї 
епохи у регіоні розташування Каганату. За реконструкціями черепів майже 
повністю відсутні монголоїдні риси. Однак, це не означає, що кочовики 
втратили свій вплив, або асимілювались. Просто правляча верхівка, котра 
складалася з власне аварів, була не такою кількісно значною, як землеробські 
народи, підкорені аварами, які становили більшість населення каганату.  

Таким чином, почала формуватися нова спільнота, яка створила свій 
власний самобутній культурний пласт, синтезуючи ментальні образи і 
надбання окремих етнічних груп. Отже, в каганаті об’єдналися гуни, народи 
тюркського походження, слов’яни, вірогідно також угро-фіни та монгольські 
племена. Під мудрим керівництвом вождя Баяна було створене велике 
державне об’єднання на чолі з правителем – каганом, котре проіснувало 
протягом 200 років.  

Завойовані аварами племена мали в середині каганату відносну 
свободу, однак були зобов’язані виконувати певні повинності на користь 
держави, зокрема, служити у війську. Основний військовий потенціал 
каганату складався не стільки з самих аварів, скільки із завойованих і 
підкорених народів і племен, а також союзників, котрих в різний спосіб 
вдалося залучити на свій бік. Аварське військо тільки на п’яту частину 
складалося з кочовиків-аварів, половину його становили слов’яни (як залежні 
від кагана, так і союзники), а всю решту – інші варвари. 

Слов’яни у аварському війську мали свою власну етнічну специфіку. 
Так, воїнами у слов’ян були всі дорослі чоловіки. З них за віковим 
принципом формувались дружини, до складу яких входили молоді, 
витривалі, фізично сильні та вправні воїни. В основу організації війська був 
покладений принцип поділу на роди і племена. На чолі племені стояв вождь, 
а воїнами командував староста роду. Слов’янські воїни були дуже 
витривалими і хоробрими, володіли мистецтвом маскування, що дуже 
допомагало варварам у боротьбі з візантійцями. Озброєні слов’яни зазвичай 
були двома невеликими списами, деякі з них мали щити, котрі, однак, були 
дуже важкими. В арсеналі у них були також дерев’яні луки з невеликими 
стрілами, змоченими в отруті. Слов’яни часто користувалися дротиками для 
метання, списами для удару, великими сокирами та двосічними мечами.  

Про високий розвиток військової справи в Аварському каганаті 
свідчать як писемні, так і археологічні джерела. Авари були прекрасними 
кіннотниками, без промаху стріляли з лука. Їхнє озброєння складалося з лат, 
мечів, луків і довгих списів. При чому, у звичайного воїна в бою могло бути 
два списи. Під час битви авари вишикувались у розімкнутий стрій, 
витягувалися в одну лінію. Вони атакували неприятеля невеликими 
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окремими групами, переслідуючи ворога до останнього. Авари були дуже 
витривалими в бою і продовжували битву навіть після явної поразки. Битву 
вели зазвичай верхи на конях. На момент приходу на терени Європи військо 
аварів нараховувало не більше 20 тис. воїнів, а через кілька років армія 
зросла ще на 10 тис. чоловік за рахунок кочовиків, що змушені були тікати з 
під влади тюрків. 

У підрозділі 4.3. «Авари у Менанлра» розглянуто взаємини 
Візантійської імперії з аварами та їхнім каганатом, створеним в середині 
VI ст. Як і в попередньому розділі, здійснюється екскурс в етнічну історію 
аварів та появи цього народу на теренах Європи.  

Менандр описує перше посольство аварів до ромеїв, яке відбулося в 
558 р. Автор наводить обставини, за яких дана місія стала можливою. У 
цьому контексті він детально описує племена аланів, завдяки посередництву 
яких стало можливим знайомство аварів з візантійцями. З огляду на дуже 
складні стосунки Візантії з Сасанідським Іраном, західні алани, котрі були 
непідвладні персам, цілком підходили на роль союзників ромеїв на Кавказі. 
Візантійці були добре обізнані про західноаланські володіння, про що 
свідчить Менандр у описі посольства. Зі свідчень автора нам відоме ім’я 
аланського правителя – Сарозій. З тексту видно, що алани мали гарні і 
дружні сосунки з ромеями. передав прохання аварських посланників 
наближеному до імператорського двору стратигу Юстину. Імператор 
Юстиніан І погодився прийняти послів від народу аварів. Останні швидко 
спорядили послів і відправили їх до Константинополя.  

Завдяки Менандру нам відоме ім’я і першого аварського посла, якого 
звали Кандіхом. Посол Кандіх передав Юстиніану пропозицію свого кагана 
Баяна укласти з ромеями угоду. Він гарантував василевсові, що з боку аварів 
Візантія може розраховувати на те, що вони не будуть порушувати кордони 
імперії за умови виплати їм данини і поселення на територіях, що 
контролювалися імперією. Юстиніан вирішив вдатися до дипломатичного 
шляху вирішення питання аварів. Звісно, що систематично виплачувати 
данину в умовах кризи в державі, а також не мати при цьому реальних 
гарантій миру й спокою, було вкрай важким і непопулярним кроком.  

Ромеї були схильні не довіряти варварам, а особливо кочовикам, бо 
неодноразово мали з ними справу. Авари у цьому відношенні не були 
винятком, щоб можна було цілком покластися на їхні слова і сприйняти їх на 
віру. Тим паче, що вони контролювали прикордонні території та навіть мали 
підтримку серед населення Дунайських провінцій Візантії, яке потерпало від 
тяжких податків держави, а також проявів кризових тенденцій, що охопили 
державу наприкінці правління Юстиніана І.  

У відповідь візантійський імператор відправив посольство до 
Аварського каганату на чолі з імператорським зброєносцем Валентином. 
Завданням посольства було схилити аварів до укладення військового союзу з 
ромеями та готовності озброюватись проти візантійських неприятелів, тобто 
усього того розмаїття варварських народів, що мешкали, або кочували 
поблизу імперських кордонів. У результаті перемовин були досягнуті 
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домовленості, за якими авари зобов’язувались охороняти кордони Візантії на 
Дунаї від вторгнень варварів. За це імператор мав сплачувати каганату 
щорічну данину. Фактично те, чому так противився Юстиніан, врешті решт і 
здійснилося, бо іншого виходу у нього не було. Занадто багато ворогів 
оточували державу, а авари були готові до діалогу. У такій ситуації вже й 
розмір данини був незначним, порівняно з тими втратами, які могла б зазнати 
Візантія, воюючи з усіма своїми ворогами-варварами, не говорячи про більш 
масштабного і сильнішого противника – Сасанідську Персію.  

У 562 р. Юстиніан прийняв наступне посольство від аварів, яке було 
відправлене для того, щоб оглянути землі, на яких вони мали оселитися за 
попереднім договором з візантійцями. Імператор прислухався до поради 
стратига Юстина і вирішив виділити аварам для поселення територію Фракії. 
Але авари відмовились, мотивувавши тим, що вони не бажають селитися 
поза межами Скіфії. 

З приходом до влади у Візантії у 565 р. Юстина ІІ політика імперії 
стосовно аварів змінилась. Імператор не вважав за необхідне продовжувати 
платити кочовикам данину, реагуючи таким чином на шантаж. Свою відмову 
виплачувати аварам данину, василевс пом’якшив рішенням платити їм за 
конкретну службу на користь Візантійської держави. Але без оформлень 
будь-яких союзів з різними умовами, які пропонували авари і з легкістю 
могли не дотримуватись. Після провалу перемовин, посли перебували у 
розгубленому стані: вони не знали, чим це все для них закінчиться і яка доля 
чекає на їхні справи. Вони не хотіли даремно залишатися у Візантії, але й 
повертатися до каганату, не досягнувши ніякого успіху, також не бажали. 
Проте, після довгих вагань, авари все ж таки були змушені повернутися. До 
568 р. обмін посольствами між Аварським каганатом і Візантійською 
імперією було призупинено. 

Зі свідчень візантійських авторів випливає, що Юстин змилостивився 
над аварами і дозволив їм оселитися в Паннонії. Однак, як бачимо, 
ромейський імператор тільки офіційно закріпив те, що й без нього було 
вирішене. Візантії було вигідне знищення гепідів, з якими раніше були 
постійні суперечки за місто Сирмій - найважливіший стратегічний пункт на 
р. Саві. Відтепер Сирмій став наріжним каменем у стосунках з аварами.  

Авари остаточно осіли в Паннонії і створили там своє державне 
утворення – каганат. Таке сусідство було дуже не до вподоби візантійцям, 
адже постійно існувала загроза розбійницьких нападів на провінції імперії. У 
568 р. каган Баян відправив до Константинополя посольство:  

Окрім золота, авари просили виплачувати їм данину в точно таких 
кількостях, як Юстиніан давав колись кутрігурам і утігурам. Також вони 
хотіли контролювати м. Сирмій. Іншою вимогою Баяна була видача гепіда на 
ім’я Уздібад. Аргументували посли свої вимоги тим, що це вони розгромили 
гепідів і ті тепер повинні їм належати.  

Юстин надіслав письмову відповідь, яку зачитали перед посольством. 
Її можна охарактеризувати як жорстку і безкомпромісну відмову. Василевс 
категорично відмовився виплачувати аварам данину і видати біглих гепідів. 
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Так, у 570 р. почалася війна між ромеями і аварами, перемога в якій 
виявилася на боці кочовиків. Баян відправив до Константинополя 
посольство. В результаті переговорів був укладений мирний договір. Для 
Візантії він виявився невигідним і принизливим: ромеї мали щорічно 
виплачувати аварам данину у розмірі 80 тис. солідів щорічно. Однак, м. 
Сирмій залишилося у володінні імперії. Каган закрив на це очі, тому що в той 
період був зайнятий утвердженням своєї влади над слов’янами. 

Так, у 570 р. почалася війна між ромеями і аварами, перемога в якій 
виявилася на боці кочовиків. Баян відправив до Константинополя 
посольство. В результаті переговорів був укладений мирний договір. Для 
Візантії він виявився невигідним і принизливим: ромеї мали щорічно 
виплачувати аварам данину у розмірі 80 тис. солідів щорічно. Однак, м. 
Сирмій залишилося у володінні імперії. Каган закрив на це очі, тому що в той 
період був зайнятий утвердженням своєї влади над слов’янами 

Складні відносини між ромеями і аварами тривали і за правління 
Тиберія, і за його наступника – імператора Маврикія. У Менандра детально 
описуються перебіг цих стосунків, посольства, війни і перемир’я між 
Візантією і Аварським каганатом.  

У 791 р між сторонами почалась велика війна, перемогу в якій здобули 
франки тільки завдяки спільним військовим діям зі слов’янами. Авари були 
дощенту розгромлені, а каганат пограбований так, що для вивозу здобичі 
знадобилася велика кількість возів. Після цих подій Аварський каганат 
швидко розпався. До військової поразки додалися внутрішні чвари, в 
результаті яких зрештою було вбито самого кагана. Отже, колишні союзники 
аварів франки відіграли вирішальну роль у житті аварів. 

Висновки дисертаційного дослідження формуються на основі власного 
перекладу окремих фрагментів твору Менандра Протектора.  

1. В результаті аналізу писемних джерел переважно грекомовних 
ранньосередньовічних авторів виявлено, що джерельна база дослідження 
історії взаємин Візантійської імперії і кочового варварського світу початку 
раннього середньовіччя є інформативною, повною і доступною для розробки 
теми дисертаційного дослідження. Працю Менандра Протектора, яка є 
основним джерелом для дослідження нами взаємин Візантії з кочовими 
тюркськими народами Євразії, інформативно доповнюють свідчення інших 
ранньовізантійських істориків і хроністів. Серед них особливо виділяються 
роботи Прокопія Кесарійського, Пріска Панійського, Агафія Міринейського, 
Йордана тощо. В контексті ментальних традицій сприйняття варварів греко-
римським суспільством ми зверталися до праць грецьких та римських авторів 
попередніх епох. З урахуванням критичного підходу до аналізу усього 
використаного наративу джерел, ми змогли прояснити певні спірні моменти, 
висвітлені у Менандра. Стан наукової розробки тематики дисертаційної 
роботи цілком дозволяє досліджувати взаємини імперії ромеїв з 
новоутвореними державними осередками зовсім інакшого типу. Наукові 
праці, присвячені внутрішньо та зовнішньополітичній історії Візантії, почали 
з’являтись ще в другій половині ХІХ ст. Звернення до етнічної історії народів 
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південного Алтаю почалося наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Інтерес до 
вивчення тюркських державних утворень був започаткований археологами, а 
з введенням в обіг та переклад китайських наративних джерел зросла й 
розширилась тематика досліджень. У другій половині ХХ – на початку 
ХХІ ст. з’являються роботи з історії військової справи давніх тюрків, праці, 
присвячені аварам на Європейському континенті тощо. Теоретико-
методологічним принципом, котрий ліг в основу дослідження, ми обрали 
світсистемний підхід. Візантійська імперія – як основне цивілізаційне ядро та 
її варварська периферія. Кочовий світ раннього середньовіччя не міг існувати 
окремо від осілого цивілізаційного ареалу. Саме тому правителі тюркських 
держав майже одразу почали пошуки дипломатичних контактів з двома 
великими імперіями регіону – Сасанідською Персією та Візантією. Серед 
основних методів виділяємо історизм у висвітлені епохи, в яку жив, творив та 
описував Менандр Протектор. Принцип об’єктивізму застосований в аналізі 
джерел та інтерпретації інформації стосовно висвітлення ромеями кочовиків. 
Основні засади теорії суспільних формацій дозволили визначити рівень 
розвитку суспільств на різних стадіях їх розвитку, зокрема, кочового. В 
процесі написання дисертації активно застосовувався історико-порівняльний 
метод та метод історичних реконструкцій, особливо там, де не вистачало 
об’єктивних джерельних даних. Дослідження проводилось з урахуванням 
загальнонаукових методів аналізу, синтезу, дедукції та індукції.  

2. Висвітлено період історії Візантії другої половини VI ст. Період від 
кінця першої чверті і до самого кінця століття малодосліджений в контексті 
зовнішньополітичної історії Візантії. Особливо це позначилось на 
висвітленні кочових імперій, які постали саме в середині VI ст. і одразу ж 
почали провадити свою зовнішню політику, заявляючи про себе як про 
повноправних гравців на політичній арені євразійського регіону. Кочовий 
світ євразійських степів епохи раннього середньовіччя невід’ємно пов’язаний 
з Візантійською імперією. Середина VI ст. стала найбільш заплутаним і 
загадковим періодом у зовнішній політиці імперії. Ромеям довелося 
зіткнутися з новими варварськими державами, котрі постали на сторичній 
арені у 50-х рр. VI ст. й дуже швидко вийшли на рівень міжнародних 
комунікацій з навколишнім світом.  

3. Здійснено аналіз усіх наявних відомостей про життя Менандра 
Протектора. Визначено, що свідчень про його життя дуже мало, тому що сам 
він написав про себе лише кілька речень, а його сучасники зовсім нічого про 
нього не згадують. Однак, ми дослідили і співставили між собою усі редакції 
збережених фрагментів його праці, котра не дійшла до нас у повному обсязі, 
а також переклади на інші мови, здійснені впродовж ХІХ – ХХ ст. 
Враховуючи усі відомості про епоху, в яку жив Менанлр, а також аналіз його 
праці, ми змогли здійснити переклад тих окремих фрагментів, в яких йдеться 
про посольські місії між ромеями і тюркськими кочовими народами. І вже на 
основі цього перекладу нам вдалося висвітлити взаємини між державами 
візантійців і тюрків та візантійців і аварів; 
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4. Простежено ментальні основи ранньовізантійського суспільства в 
контексті сприйняття кочових варварів. Здійснено екскурс в історію задля 
вивчення досвіду сприйняття кочових народів греками, римлянами й 
візантійцями. Визначено, що традиції сприйняття «варварів» візантійцями 
тягнуться своїм корінням в сиву давнину. З самих перших зіткнень з 
чужинцями (не-греками) еллінський світ мав своє чітке сприйняття 
«варварів» як інших, відмінних від них самих, людей, часто як ворогів. З 
часом погляди еволюціонували в залежності від ситуації: подекуди чужинців 
використовували заради вигоди. Звернення до історії ставлення до «варварів» 
протягом усього античного періоду, що знайшло своє відображення в творах 
грецьких і римських авторів, відчутно позначилося й на поглядах Менандра. 
Тож, при всій спробі об’єктивного викладу подій, автор ретранслює 
притаманний ромеям суб’єктивний погляд на довколишні народи. У даному 
випадку – на північних кочовиків, які намагалися заявити про себе, як про 
повноправних гравців на політичній арені в регіоні.  

5. Досліджено сприйняття ромеями тюрків та їхньої держави з 
кардинально протилежним ромеями способом мислення, менталітету і 
життєвого устрою. Перші згадки про тюрків – кочовиків з Південного Алтаю 
– містяться саме у творі Менандра Протектора. Інформація, що міститься у 
тих фрагментах його праці, котрі дійшли до нашого часу, насправді 
унікальна. Базований на офіційних документах опис посольських місій між 
Великим Тюркським каганатом і Візантійською імперією дуже 
інформативний, незважаючи на свій невеликий обсяг. Не має аналогів опис 
Менандром подорожі Земарха на Алтай, у ставку тюркського кагана, а також 
зворотній шлях додому. Гідроніми, топоніми і етноніми, що зустрічаються у 
праці, дозволяють прослідкувати точний шлях від політичного центру давніх 
тюрків до Константинополя, котрий з’єднував два світи, два цивілізаційні 
виміри – кочовий азіатський і осілий європейський; 

6. На основі аналізу фрагменту праці Менандра про посольство тюрків 
до персів доведено, що з самого початку створення каганату, тюрки 
намагаються виходити на міжнародний рівень спілкування. Сасанідський 
Іран було обрано не випадково, в основі налагодження комунікацій між 
державами лежав економічний аспект. У согдійців, котрі були у складі 
каганату і вважалися найкращими торгівцями в регіоні, було багато шовку, 
який потрібно було реалізовувати. Тож, Персію розглядали як один з 
найпотужніших торгівельних партнерів і ринків збуту шовку та продукції з 
нього. Коли місія провалилася, тюрки звернули увагу на Захід, тобто іншу 
найбільшу імперію середземноморського та європейського регіону – 
Візантію. В процесі опису деталей посольства, Менандр чітко відображує 
ставлення саме ромеїв до персів. Одвічна боротьба двох імперій у VI ст. 
набула свого апогею. Кочовики в цій ситуації опинились розмінною монетою 
в суперництві між двома імперіями. В основі ворожнечі лежав економічний 
чинник, в першу чергу, торгівельний, а головним товаром традиційно був 
шовк та вироби з нього. Після провальної дипломатичної місії тюрків до 
сасанідів, согдійські купці, які перебували в наближенні до кагана і нерідко 
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радниками правителя, ініціювали посольство до Константинополя. Головна 
ідея полягала у заключні договору про дружбу і торгівлю. Тюркам, по перше, 
необхідно було заручитись підтримкою величної імперії у протистоянні з 
персами,  по друге, візантійські ринки були ще більш привабливими, аніж 
персидські. Сасаніди мали налагоджені караванні шляхи і мали шовку 
вдосталь, користуючись монополією на його продаж в регіоні. Це було дуже 
невигідним Візантії через високу ціну і залежність від персів. Ромеї прийняли 
пропозицію тюрків, переслідуючи власні інтереси, прагнучи використати 
останніх у своїх зовнішньополітичних справах стосовно Ірану.  

7. Спираючись на відомості Менандра, доповнені іншими джерелами та 
науковою літературою, досліджено шлях візантійського посольства під 
проводом Земарха до держави тюрків. Опис перебування ромеїв у ставці 
тюркського кагана дозволив дослідити побут, господарське життя, релігійні 
вірування, внутрішньополітичний устрій тюрків у каганаті. Подана 
Менандром інформація про Великий Тюркський каганат є унікальною, тому 
що жодних згадок про Південний Алтай та державу тюрків у візантійських 
авторів не зустрічалося. Менандр першим не тільки згадує про них, але й 
детально описує. Інформація письменника є достовірною і об’єктивною, що 
пізніше підтверджено археологічними розкопками, проведеними на півдні 
Алтаю в другій половині ХІХ ст. Автор користувався матеріалами 
посольських місій, описаних прямими учасниками подорожі. Хоча прямих 
доказів цього у нас немає, ми можемо дозволити собі стверджувати це, 
базуючись на самому тексті праці Менандра. На основі всебічного аналізу 
окремих фрагментів праці Менандра ми дослідили сприйняття тюркських 
народів візантійцями. Суб’єктивний погляд у даному контексті відіграє 
значну роль з огляду на те, що ми можемо таким чином простежити 
ставлення ромеїв до новоутворених державних об’єднань з кардинально 
відмінною від їхньої системою як політично-економічних, так і життєво-
ментальних цінностей; 

8. з’ясовано інформативність і повноту відомостей візантійських 
письменників про аварів в контексті активних комунікацій і основних 
аспектів взаємодії цього народу на теренах Європи з Візантійською імперією 
в середині VI ст. Для кращого розуміння геополітичної ситуації в 
південноєвропейському регіоні досліджено причини появи аварів на 
кордонах Візантії та висвітлено перші спроби дипломатичних контактів між 
державами. На основі свідчень ранньовізантійських джерел, у тому числі й 
праці Менандра, визначили місце і роль аварів у міжнародній взаємодії на 
теренах Європи середини VI ст. Згідно з ранньовізантійськими джерелами, 
авари, потерпаючи від переслідувань алтайськими тюрками, втекли від них 
на територію Європи і створили в Паннонії своє власне велике політичне 
утворення. Питанню етногенезу цих тюркомовних кочовиків присвячено 
багато досліджень, однак ця тема не розкрита в історіографії в повній мірі. 
Про походження аварів писали ще ранньовізантійські автори, висуваючи 
різні, подекуди легендарні версії. Аварський каганат став синкретичним 
державним утворенням, зосередженням конгломерату різних народів і 
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племен під управлінням кочових тюркомовних аварів. Великий відсоток у 
державі становило слов’янське населення.  

9. висвітлено усі наявні відомості про аварів у Менандра, 
проаналізовано ставлення ромеїв до кочовиків. Авари у Менандра займають 
достатньо великий обсяг його праці. Описуючи їх як вже знайомий ромеям 
народ, він також пов’язує свою розповідь про аварів з посольствами від 
Аварського каганату і візитами у відповідь. Поряд з аваро-візантійськими, 
доволі складними взаєминами, Менандр не може не згадати інших учасників 
тогочасних міжнародних відносин. Мова йде про «варварські» (у 
термінології Менандра) народи західної частини Європи – франків, гепідів, 
лангобардів тощо. Фрагменти, котрі стосуються аварів у Менандра, 
дозволяють подивитися на останній етап Великого переселення народів в 
усьому розмаїтті взаємин окремих етносів (як західних осілих германців, так 
і східних азіатських кочовиків) не тільки з Візантією, але й між собою.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Жданович О.П. Візантійська імперія і варварський світ у Менандра 

Протектора – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України – 
Київ, 2021. 

У дисертації досліджуються взаємини Візантійської імперії й кочових 
варварських державних утворень середини VI ст. на основі посольських 
місій, описаних візантійським автором Менандром Протектором. Переклад 
окремих фрагментів джерела українською мовою здійснений автором 
дисертації і є першим в українській історіографії.  

Автор докладно аналізує відомості ранньовізантійського письменника 
Менандра Протектора стосовно тюркських кочових народів – тюрків і аварів 
та їх взаємодій з Візантійською імперією. Хронологічно праця Менандра 
охоплює події з 558 по 582 рр., періоду, коли виникають кочові державні 
утворення – Великий Тюркський та Аварський каганати. Досліджено 
взаємини Візантії з тюрками та аварами в другій половині VI ст. з точки зору 
ромейського сприйняття. У дисертації переглянуто застарілі погляди, 
розкрито основні недоліки, притаманні працям попередніх періодів. 
Виокремлено проблеми, перспективні для подальшого наукового 
дослідження. 

Ключові слова: Менандр, тюрки, авари, Візантійська імперія, варвари. 
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АННОТАЦИЯ 

 
Жданович О.П. Византийская империя и варварский мир у Менандра 

Протектора – Рукопис. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 – всемирная история – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины – Киев, 2021. 

В диссертации исследуются взаимоотношения Византийской империи 
с кочевыми варварскими государственными образованиями второй половины 
VI в. на основе посольских миссий, описанных византийским автором 
Менандром Протектором. Перевод автором диссертации отдельных 
фрагментов источника на украинский язык является первым и единственным 
в украинской историографии.  

Автор детально анализирует ведомости ранневизантийского писателя 
Менандра Протектора о тюркских кочевых народах – тюрках и аварах, а 
также их взаимодействии с Византийской империей. Хронологически труд 
Менандра охватывает события с 558 по 582 гг., то есть, период, когда 
возникают кочевые государственные образования – Великий Тюркский и 
Аварский каганаты. Исследовано дипломатические отношения Византии с 
тюрками и аварами во второй половине VI в. с точки зрения ромейского 
восприятия. В диссертации пересмотрено устаревшие взгляды, раскрыто 
основные недостатки, присущие работам предыдущих периодов. Освещены 
проблемы и перспективы для дальнейшего научного исследования.  

Ключевые слова: Менандр, тюрки, авары, Византийская империя, 
варвары. 

 
SUMMARY 

 
Zhdanovych O.P. The Byzantine Empire and the barbarians in the work of 

Menander Protector – Manuscript.  
Thesis for a Doctor of Historical Sciences degree by 07.00.02 – World 

History speciality – Kyiv Taras Shevchenko National University, Ministry of 
Education and Science of Ukraine – Kyiv, 2021. 

The thesis analyzes the relations between the Byzantine Empire and the 
nomadic barbaric formations of the middle of the 6th century based on embassy 
missions described by Byzantine author Menander Protector. We translated part of 
some fragments of this source into Ukrainian language for the first time in 
Ukrainian historiography.  

The book of Early Byzantine’s author Menander Protector is very important 
source for researching the relationship between Byzantine Empire and barbarians. 
However, this work preserved not whole, but only in fragments (excerpts) 
Menander wrote about last period of emperor Justinian I and the reign of Justine II 
and Tiberius I (558–582). Chronological terms of Menander’s excerpts include the 
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period from 558 to 582. In order to his post in emperor guardian Menander had 
access to official documents. He used some texts from diplomatic missions of that 
time. That is why his evidences are very reliable and important. Menander has his 
own subjective opinion of barbarians. He describes them as rather strange, unclear 
and enemy. There is not straight definition against barbarians. Nevertheless, all 
text – is evidence of strong byzantine position of author.  

Menander described the trip of Byzantine Embassy to the Turkish Khanate 
in Altai. This description is very important for several main reasons: 

1). It helps us to study about ancient Turks lives, organization of life in 
Khanate, customs, traditions and religious beliefs. 

2). This description allows us to make an impression of the political relations 
of the Turks with the Byzantine Empire.  

3). Menander describes in detail the way in which the embassy returned 
home, which makes it possible to identify the location of the Khanate. Information 
about mountains, rivers, seas and lakes, about cities and lands are extremely 
important for the development of historical geography.   

4). This is the example of demonstration of Byzantine diplomacy towards 
nomadic barbarians. 

Menander wrote about economic life of Turks. In the South Altai was iron 
ore, so there was a lot of iron and products from it. The Turks were engaged in 
agriculture, were good artisans, in particular, they made metal tools, weapons and 
luxury items. Particular attention deserves a description of the Kagan’s place 
known as Golden Mountain. Menander gives an interesting description of the 
location of Istemy’s place, detailing the luxurious life of the Kagan. Obviously, 
Zemarh emotionally wrote about these details in his report, struck by the incredible 
wealth of the Turkic ruler. The author describes the magnificent decoration of the 
tent, which was covered with expensive silk fabrics of delicate natural colors. 

The description of Turks Khanate by Menander testifies to the exciting 
elements of luxury by the Turks. All the riches, most likely, were gained by them 
as trophies from numerous hostilities and conquests. Nevertheless, in this way they 
tried to show their power, military force and economic prosperity. 

This dissertation is very important because it is the first scientific work in 
Ukrainian historiography. It helps to study the relations of Byzantium with 
nomadic state formations, based of the translation and analysis of the work of the 
Byzantine author Menander Protector. There are only a few special works devoted 
to the analysis of the work of Menander in the world. Researchers focus mainly on 
his testimony of the Slavic people, while the description of embassies to Turks, 
Avars and Persians remains almost out of sight. In Ukraine, the study of early 
Medieval Greek historical sources is not properly represented at all. However, the 
information contained in Menander’s work is extremely important for the study of 
not only the history of the European Middle Ages, but also the history of Ukraine. 
After all, in his work the author describes the events of early medieval history in 
the territory of Central and Eastern Europe and Southern Europe. 

New of scientific researches of this thesis is the first translation from Greek 
into Ukrainian some fragments of work of the early Byzantine author of the VI 
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century Menander Protector in Ukrainian historiography. It is also the 
demonstration of relations of the Byzantine Empire with the nomadic «barbarians» 
(Turks and Avars) from the point of view of the Byzantines. Observing the 
difference between the views of the two worlds – the eastern, nomadic and pagan 
with the western, settled and Christian. 

The purpose of the study is to study the relations of the Byzantine Empire 
with the state formations of Turks and Avars in the second half of the VI centuries 
on the basis of testimonies by the Byzantine author Menander Protector. 

The first part “Sources, historiography and methods of research” describes 
the source base of work, analyzes the main achievements of historiography 
devoted to the theme of the dissertation, and the main methods by which the 
research was conducted. 

The sources of the research are representative, represented by different 
sources and times of creation of sources that enable to achieve the goal, fully 
reflect the evolution of relations between the Byzantines with the barbarians, in 
particular, nomads. The main source of the dissertation is the work of Menander 
Protector. All other sources, basically, works of early Byzantine historians, 
designed to better understand the processes that took place in the empire during the 
period, described in Menander. 

Historiography is represented by several groups of works. First of all, we 
distinguish special works devoted to Menander himself and his work. To the first 
group relate the translations of his “Fragments”, an analysis of his biography and 
creativity. The second group consists of generalizing works on the history of 
Byzantium of a certain era, which make it possible to follow the processes of the 
formation of the worldview of Menander in the context of the political history of 
the Empire. To the third group we will include the works devoted to the nomads, in 
particular, the Turks. It is worthwhile to include research on various aspects of the 
history of other barbaric peoples, which are somehow interconnected, or preceded 
by the appearance on the international arena of the Turks. The fourth group of the 
analyzed literature is devoted to Avars and their state –the Avar Khanate. 

In the middle of the research methodology is a world-system approach, 
which incorporates the principles of historicism, systemicity, complexity, the 
application of which is complemented by the use of a number of general-scientific, 
special-historical and interdisciplinary methods. 

The second chapter, “Menander and his Age”, analyzed the era of the rule of 
Emperors Justinian I, Justin II, Tiberius II and Mauritius. It is VI century. It 
became a period when the Turkic peoples from the north-east came to the political 
area of Byzantium. This part examines the life and work of Menander, his work is 
fully characterized. 

The third section of the “Turks in Menander” investigates diplomatic 
relations between the Byzantine Empire and the Turkic Khanate, describes the 
embassies of the Turks to the Romans and visits in response to the testimony of 
Menander. For a better understanding of the bilateral relations and attitudes of the 
Byzantines to the Turks, an excursion into the history of the ancient Turks was 
used the other sources. 
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In the fourth part, “Avari in Menander”, the relations between the Byzantine 
Empire and the Avars and their Khanate, created in the middle of the VI century, 
were considered. As in the previous part, is an excursion into the ethnic history of 
avars and the appearance of this people in the territory of Europe. In the context of 
– relations between the Avar and Romans, are mentioned the Slavonic people and 
the territories in which their settlsement took place at that time. 

The conclusions formulated the general results of the study and set out the 
main provisions of the dissertation, which are put forward in defense. 

Kay words: Menander, Turks, Avars, Byzantine Empire, barbarics.  
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