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АВАРИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ 
 

Епоха європейського середньовіччя була насиченою й динамічною. 
Зокрема, розпочинається вона грандіозним етно-соціальним явищем – 
Великим переселенням народів. На територію Римської імперії й Західної 
Європи почали мігрувати великі спільноти – племена варварів. Переважно, 
це були германці, але в цьому потоці не останнє місце займали вихідці з 
Великого Степу: кочові народи гунів, аланів, печенігів, половців. 
Пришельці створювали свої держави, воювали як з римлянами, так і між 
собою. Особливе місце серед держав, які створили варвари в Європі 
займав Арський каганат. 

Аварський каганат – племінне об’єднання типу «варварських 
імперій». Племена цього каганату мешкали в Північному Причорномор’ї 
на теренах сучасної України та Придоння. Пізніше вони перекочували на 
захід у колишні римські провінції Дакію та Паннонію, де і створили свій 
каганат. З чого ж розпочалась історія Аварського каганату? 

У другій половині VI століття баланс сил в Подунав’ї й Північному 
Причорномор’ї аварами був порушений. Спочатку авари спробували 
влаштуватись у степах Причорномор’я, але не знайшли підтримки у 
місцевих кочових племен. Тоді авари напали на антів – слов’янське плем’я, 
і в 557 р. розбили їх [4]. 

Наступного року аварське посольство, очолюване Кандіком, прибуло 
до Константинополя. Поставши перед імператором, посол сказав: «До тебе 
прийшов народ аварів, найбільший і найпотужніший з народів. Він може 
легко відбити і знищити ворога, тому тобі вигідно укласти союз з аварами: 
в них знайдеш ти надійних захисників» [3]. 

Уряд імператора Юстиніана І планував використати аварів для 
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боротьби з іншими варварами. Між імперією й аварами був укладений 
союз на умовах надання аварам земель для поселення й виплати їм певної 
грошової суми з імператорської скарбниці. Але аварський каган Баян аж 
ніяк не збирався бути знаряддям у руках імператора. Він рвався в степи 
Паннонії, які були підходящими землями для кочівників [3]. 

У цей же час відбулося така важлива подія, як переселення в 
Карпатський регіон слов’янських племен, які представляли серйозну 
військову небезпеку для Візантії, особливо після їх об’єднання з 
племенами кутригурів, що жили у Північному Причорномор’ї. В даній 
ситуації для візантійського імператора авари були вигідним союзником. 
Після договору з аварами, він відправив аварів проти кутригурів, 
споріднених їм утигурів і східних слов’ян, з якими вони успішно боролися. 
Після цього імператор запропонував їм землі на території сучасної Сербії. 
Однак ці землі не сподобалися аварам. Вони попросили для себе 
Добруджу, що лежить вздовж дунайських берегів: рівнинна територія 
більше задовольняла кочівників. Але й тут вони затрималися ненадовго. 
Уклавши союз з лангобардами проти гепідів, авари перемогли їх і 
переселилися в Паннонію, а лангобарди покинули цю територію [3]. 

Закріпившись на даній території, 567 р. авари створили нове 
державне об’єднання – Аварський каганат. Йому підкорялись племена, які 
тут проживали, в тому числі слов’яни йгепіди. Наприкінці VI століття в 
Аварський каганат влились племена кутригурів, тарніахів і забендерів. 
Посилення каганату призвело до того, що він став центром, куди 
вливались кочівники, що мігрували з Великого Степу. Пізніше до 
аварського каганату влилися й болгари. 

Не змішуючись з місцевим осілим населення, авари розмістили свої 
війська в дев’яти укріплених таборах, захищених земляними валами. В цих 
украпленнях – хрінках, зберігалися запаси продовольства, військова 
здобич, скарбниця. Столичний хрінг розташовувався на Дунаї, на місці 
сучасного болгарського міста Преслава. Спираючись на систему хрінгів, 
авари здійснювали набіги на сусідів – слов’ян, франків, лангобардів. 
Власна економічна база каганату була дуже слабка й обмежувалася 
екстенсивним кочовим скотарством [5]. 

У цей час візантійці на своїх східних околицях вели війну з персами. 
Подібна обставина сприяла діям аварів: разом зі слов’янами вони в 70–80-
ті роки VI ст. робили спустошливі набіги на землі, що лежать по нижній 
течії Дунаю, якими володіла Візантія. Остання, однак, після перемоги над 
персами в 591 р. витіснила на деякий час аварів з балканських територій 
[2, с.103–104]. 

Західні сусіди аварів не були миролюбні. В 595 р. у союзі з 
словенами їм довелося вступити в боротьбу з баварськими племенами, а 
потім і з франками. На заході авари завдали поразки франкам. Сталось так, 
що король франків Сігіберт потрапив до аваріву полон [1, с. 32–33]. 
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У 602 р. впав дунайський рубіж оборони Візантії. На Балкани 
рушили маси слов’янських переселенців і орди кочівників. 626 р. авари та 
їх союзники слов’яни взяли в облогу Константинополь, але були змушені 
відступити [2, с. 98–99]. 

Щодо стосунків аварів і слов’ян, то попри періодичне військово-
політичне співробітництво, між ними були досить напружені стосунки. 
Аварський каган вважав, що слов’янські землі належать йому. Становище 
слов’ян було нестерпним, вони мусили платити важкі податки, включаючи 
також «податок кров’ю», аварська верхівка жорстоко ставилась до слов’ян, 
знущалась над ними [2, с. 105–106]. Про знущання авар на слов’янами 
вказує уривок з «Повісті минулих літ»: «Ці ж обри воювали проти слов’ян 
і замучили дулібів, що були слов’янами, і насильство вони чинили жінкам 
дулібським: якщо поїхати треба було обринові, то не давав він запрягти ні 
коня, ні вола, а велів запрягати три, або чотири, або п’ять жінок у воза й 
повезти обрина, – і так мучили вони дулібів. Були ж обри тілом великі, а 
умом горді, і знищив їх бог, і померли вони всі, й не зостався ні один 
обрин. І є приказка на Русі й досьогодні: «Погинули вони, як обри», – бо 
нема їхнього ні племені, ні потомства» [1, с. 156]. 

Така політика жорстоких кочівників, викликала повстання проти 
аварського панування. Під час одного з повстань, виникло державне 
об’єднання чеських і моравських племен, на чолі з франкським купцем 
Само (623–658 pp.), яке не пережило свого засновника Авари ще 
перемагали сербів і хорватів, але внаслідок міжусобиць у каганаті став 
ненадійним протоболгарський елемент. У VII ст. декілька болгарських орд 
покинули каганат [2, с. 110–112]. 

Все частіше авари почали здійснювати набіги на Італію, Баварію й 
землі сучасних Словенії та Австрії. Каганат, ослаблений повстаннями й 
війнами став суперником держави франків Карла Великого. Італія й 
Баварія підкорились Карлові, а авари 788 р. здійснили черговий набіг на 
володіння франків. Карл, збагнув, що з аварами треба покінчити. Для цього 
у франків були всі необхідні сили. У 791 р. Карл спрямував проти каганату 
дві армії. Ряд аварських укріплень (хрінгів) були зруйновані. У 796 р. 
впала столиця – хрінг кагана. А до 803 р. були зломлені останні осередки 
аварського опору, й під контролем франків опинилися сучасні угорські, 
австрійські та словенські землі на захід від Дунаю, де була утворена 
прикордонна область – Східна марка франкської імперії. Ймовірно, знать і 
військова верства аварів були, в основному винищені, а землеробське 
населення стало підданими франків. У 811 р. франкам навіть довелося 
захищати їх. Зупинити асиміляцію аварів вже було не можливо. Останній 
раз авари згадуються у Франкській хроніці під 822 р. [4]. 

Таким чином, через відсутність міцної економічної бази, гноблення 
землеробських племен, зокрема, слов’ян, а також через агресію проти 
сусідів аварський каганат впав під ударами імперії франків. 
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ЖІНОЧІ АНТРОПОНІМИ В ОЙКОНІМІЇ ЧЕРКАЩИНИ 
 

В останні десятиріччя простежується досить значна зацікавленість 
проблемами антропонімії в місцевому пропріативному просторі, яка 
пов’язана зі зміною системно-структурної парадигми мовознавства, що 
орієнтована на антропоцентричну модель, здатну вивчати мову в тісному 
зв’язку з людиною, з її свідомістю, духовно-практичною діяльністю. 
Необхідність більш глибокого вивчення ойконімів, твірними лексемами 
яких ставали особові імена людей, недостатня вивченість процесів, що 
відбувалися в системі найменувань, а також змога встановлення 
національного складу через вивчення динаміки прізвищ його носіїв і 
визначає актуальність обраної теми. 

Населені пункти створювалися людьми й для людей. Тож не 
випадково іменування поселень за власними назвами мешканців, які в них 
первісно жили, та за відношенням до певних осіб є найпродуктивнішим 
способом називання в ойконіміці.  

Власниками великих міст, а потім і менших поселень, у тому числі 
дворів, урочищ, полів, були чоловіки – члени княжої дружини, так звані 
«княжі мужі», що володіли значними земельними уділами, заможніші 
купці, «закупи» – наймити, які, вступаючи на працю, брали плату наперед 
або відробляли позичені гроші і могли мати власне господарство, двір і 
майно [2, с. 220]. Тому саме чоловічі імена в абсолютній більшості 
відображені в основах назв первісних майнових чи земельних володінь та 
найменувань населених пунктів. 

Однак на території Черкащини нами зафіксовано близько шістдесяти 
ойконімів, твірними лексемами яких виступають жіночі християнські 
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