
Шановні дослідники найдавнішо-
го минулого й археологічної культурної 
спадщини україни, російської Федерації 
та угорщини!

від щирого серця вітаємо вас на землі 
історичної Полтавщини та в гостинному 
місті комсомольську!

Сюди, до важливого промислового 
центру краю на мальовничій рівнині лі-
вого берега дніпра прибули вчені, чиї 
наукові інтереси пов’язані з вивченням і 
встановленням фактів з давньої історії на-
родів середньовіччя, зокрема, угорського 
народу. так склалося, що археологічні 
факти давніх мандрів фіналу велико-
го переселення народів залишили сліди 
передування мадяр на теренах нашого 
краю. і датуються вони кінцем іх сто-
ліття н. е. Невеликий перелік знахідок 
дозволяє поєднати історично реконстру-
йовані спеціалістами ланки історичного 
процесу давньоугорського етногенезу, які 
починалися у Південно-уральських сте-
пах, «прямували» через Поволжя і По-
дон ня до лівобережжя дніпра, а далі – 
через простори Середнього Подніпров’я та 
балкан проторили шлях частини предків 
угорців до рівнин Паннонії в серці сучас-
ної угорщини.

Нам приємно відзначити, що на цьому 
шляху знайшлося місце і території нашої 
Полтавщини. і ми можемо завжди нага-

дати гостям з Подунав’я, що й на цій зем-
лі також наявні певні корені-«віхи» в їх 
становленні як великого європейського 
народу.

Наймолодше місто Полтавщини – ком-
сомольськ, що має лише 50-літній вік, 
вже вп’яте за останні 10 літ збирає в ком-
сомольському музеї фахівців-археологів. 
якщо раніше тут проводили свої науко-
ві заходи пам’яткоохоронці, археологи 
– спеціалісти в галузі мідно-бронзового 
і раннього залізного віків, археологічні 
історіографи та музейники, то сьогодні 
зібралися дослідники доби середньовіч-
чя, того періоду в історії нашої батьків-
щини і в цілому Європи, коли на теренах 
Подніпров’я поставала і «здіймалася на 
ноги» велична держава – київська русь.

у іх ст. в Середньому Подніпров’ї 
зітк нулися інтереси кількох великих 
державних утворень тієї епохи – русі, 
хозарського каганату, орд східних кочів-
ників-печенігів. і в цій, повній трагічних 
перепитій та подій історії, на чверть або 
півстоліття знайшлося місце й давнім 
уграм – мадярам, які прямували з при-
уральської прабатьківщини на захід – до 
дніпра, далі – на балкани, частина ж зно-
ву – до Середнього Подніпров’я і до киє-
ва, щоб знайти Нову батьківщину у Пан-
нонських степах на узбережжі дунаю. 
таким чином, історія степів між Сулою і 
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ворсклою біля кременчуцьких переправ 
перетнулася із загальноєвропейською іс-
торією.

знахідки решток кількох поховань із 
речами, виконаними в давньоугорській 
художній традиції, виявлені у твердох-
лібах (кобеляцький район) і Шушвалівці 
(глобинський район) на Полтавщині, що 
зберігаються в музеях нашої області, ні-
бито вказують, – через межиріччя Псла 
– ворскли – орелі та Самари саме і про-
лягав шлях мадяр у Подніпров’ї.

Навесні 2007 р. археологи Полтавської 
експедиції «охоронної археологічної служ-
би україни» і Полтавського обласного цен-
тру археології виявили під час рятівних 
розкопок одного з курганів на будівництві 
майбутнього металургійного комбінату 
«ворскла Сталь» невеликий дитячий не-
крополь, який, за подачі полтавського 
дослідника старовини о.б. Супруненка, 
був введений до наукового обігу в якості 
комплексу, характерного для давніх угрів-
мадяр. ця знахідка й стала приводом до 
проведення наукової конференції.

вітаючи відомих дослідників старо-
житностей з росії, україни, молодих 

учених угорщини й нашої держави на 
Полтавській землі, від Полтавської об-
ласної державної адміністрації, управ-
ління культури облдержадміністрації і 
себе особисто, напередодні офіційного в 
україні (що відзначається на державному 
рівні лише в єдиній державі колишнього 
СНд) професійного свята – дня археоло-
га, хочу побажати успіхів в роботі кон-
ференції, наукових здобутків і життєвої 
вдачі її учасникам, міцного здоров’я всім 
археологам.

Сподіваюся, що наш невеликий, про-
те міжнародний науковий форум учених 
україни, росії та угорщини зможе виро-
бити наукові підходи до атрибуції дав-
ньоугорських знахідок, збере для науки 
розкидані в різних музеях розрізнені ма-
теріали і надасть науково-виважений під-
хід для вивчення мадярських «слідів» на 
українській і, зокрема, на Полтавській 
землі. а все це відкладеться нащадкам в 
окремій збірці наукових праць, яку пла-
нується видати разом з інститутом архео-
логії Національної академії Наук украї-
ни за матеріалами цієї конференції.
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