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Казаков Г. И. Внешняя политика В. Вильсона (1914-1918 гг.): попытка историографического 
анализа. 
В статье осуществлен анализ советской и постсоветской историографии по проблематике 
внешнеполитических отношений США в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). Выделены ряд 
направлений, в рамках которых работали и работают ныне ученые. Охарактеризовано состояния 
отечественной историографии по обозначенной в теме проблемы на данный момент. 
Ключевые слова: Первая мировая война, В. Вильсон, внешняя политика, историографические 
наработки. 
 
Kazakov G. І. Foreign Woodrow Wilson (1914-1918): attempt to historiographical analysis. 
The article analyzes the Soviet and post-Soviet historiography of US foreign relations issues in the First World 
War (1914-1918 gg.). Author determined number of areas within which to work and are now scientists. Done 
characterization of the current state of national historiography outlined in the theme issue. 
Keywords: World War I, Woodrow Wilson, foreign policy, historiographical legacy. 
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О. А. Бакалець 

СРІБНІ АКЧЕ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА В СКЛАДІ МОНЕТНИХ СКАРБІВ 

ПОДІЛЛЯ ХV – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст. 

Автор статті, досліджуючи обіг грошей на теренах Поділля у ХV–ХVІ ст., зупиняється на 
малодослідженій проблемі перебування срібної монети Кримського ханства на подільському ринку в 
період пізнього середньовіччя. В розвідці використані нові знахідки татарських монет, які 
зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого, Меджибізького та Барського історичних 
музеїв, в приватних колекціях. 
Ключові слова: аспр, акче, Кримське ханство, Османська імперія, ас-Султан, хан, династія Гіреїв, 
Б. Претвич. 

 
Історія Кримського ханства багата і різноманітна. Вона пов„язана з створенням, в умовах занепаду 

Золотої Орди в першій половині ХV ст., потужного Кримського ханства за часу правління Хаджі-Гірей бен 
Гіяс ад-Діна (1433–1434/1443–1466). Ця держава (з 1475 р. як васал турецького султана) проіснувала в 
Криму 358 років. За наказом Катерини ІІ у 1783 р. ханство було ліквідоване. У 1944 р. за наказом Й. Сталіна 
191 тисяча кримських татар насильно були переселені до Узбекистану та Казахстану. У 1991 р. з 
проголошенням незалежності України та Автономної Республіки Крим в її складі, більшість татар 
повернулися на свою історичну Батьківщину. Але на початку 2014 р., в умовах анексії Криму Російською 
Федерацією, становище кримськотатарського та українського населення півострова серйозно погіршилося. 

Проблемі поширення, використання та фальшування на території України монет Кримського ханства 
приділяли увагу сучасні нумізмати К. Хромов [19], І. Хромова [20], А. Бойко-Гагарін [6], Ю. Зайончковський 
[9], Є. Карлов [11], Г. Козубовський [12], Р. Шуст, В. Зварич [10], А. Олещук [14]. 

Так, А. Бойко-Гагарін у своїй розвідці “Фальшиві монети у Кримському ханстві” здійснив опис та зробив 
спробу класифікувати фальшиві монети ханів династії Гіреїв [6, с. 25–32], А. Олещук у 2005 р. зробив 
детальний аналіз одного із найбільших скарбів кримськотатарських монет пізнього середньовіччя, який 
зберігається у Феодосійському музеї грошей [14], а Є. Карлов в журналі “Нумізматика і фалеристика” за 
2003 р. опублікував детальну зведену таблицю “История Крымського ханства в монетах” [11, с.12-15]. 

В умовах занепаду Золотої Орди в середині ХV ст. в Північному Причорномор„ї та на Кримському 
півострові виникає нова татарська держава – Кримське ханство (1425–1783). Під час боротьби за 
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відокремлення від Золотої Орди виділяється династія Гіреїв, перший представник якої хан Хаджі-Гірей бен 
Гіяс ад-Дін (1433–1434/1443–1466) 1425 р. створив незалежне Кримське ханство. 

Під час першого правління (1433–1434) Хаджі-Гірей проголосив себе верховним ас-Султаном, своєю 
столицею обирає м. Бахчисарай [7, с. 368], розпочав карбування власної срібної монети аспра (акче) із 
зображенням герба роду Гіреїв – тамги та з написами арабською мовою. Дід Хаджі-Гірея Таш-Тимур у 
1395 р. був ханом Золотої Орди, його дядько – Давлет-Берди (1426–1428) – ханом Криму і Астрахані [9, 
с.10]. 

У 1434 р. ал-Султан Хаджі-Гірей був вигнаний з Криму ханом Великої Орди Сеїд-Ахмедом, деякий час 
перебував у Литві під опікою Великого князя Литовського Сигізмунда Кейстутовича. Феодальна аристократія 
Криму в особі ширинів, аргинів, баринів, кипчаків, які перебували в опозиції до хана Золотої Орди, вдруге 
запросили в Крим Хаджі-Гірея у 1443 р.(845 р. х.). Він правив державою протягом 24 років до 1466 р.. У 
1443 р. ас-Султан вдруге переносить столицю із Солхату до Бахчисараю (див. дод. А). 

Спроби військових акцій ханів “Великої Орди” проти Кримського ханства у 1456 р., Московського 
князівства у 1472 р. провалилися, але сприяли укладенню між ханом Менглі-Гіреєм І (1466–1476) та 
великим князем московським Іваном ІІІ Васильовичем стратегічного союзу проти Золотої Орди [9, с.10]. 

У 1453 р. турки-османи знищили Візантійську імперію, розширили свої володіння на Балканському 
півострові, Середземномор„ї, Причорномор„ї. У 1475 р. турки захопили генуезьку колонію Кафу та майже все 
південне узбережжя Криму. У цьому ж році султан відновив владу хана Менглі-Гірея І бен Хаджі-Гірея в 
Криму, який визнав васальну залежність від Османської імперії [8, с.369]. Під владою імперії Гіреї зберегли 
великі привілеї, правителі обиралися на зборах знаті – курултаї, а султани підтверджували лише вибір татар 
(див. дод. Б). 

Кримські хани збирали данину до початку ХVІІІ ст. з Московського царства та Речі Посполитої, вели 
вигідну безмитну торгівлю з цими державами. Армія кримських татар (переважно кіннота) воювала в складі 
військ Османської імперії, але на своїх особливих умовах. 

Починаючи з 1482 р., після пограбування Києва, татарські загони протягом ХVІ–ХVІІ ст. майже щороку 
здійснювали напади на Польщу, Білорусію, Україну, в тому числі на Поділля. Татари спалили тисячі 
українських сіл, вбивали немовлят та стариків, сотні тисяч жінок і дівчат продавали до гаремів східних країн, 
чоловіків-бранців – на турецькі галери, хлопчиків віком 5–13 років – до військових шкіл яничар. Така політика 
кримчан викликала опір з боку українського козацтва, населення прикордонних із степом староств, зокрема 
барського старости Бернарда Претвича (1540–1552), якого в народі прозвали “муром подільським” [2, с. 11–
12]. 

Претвич залишив по собі унікальний за своїм значенням твір “Спогади”, який переносить нас до 
порубіжних українських земель – Барського староства та його околиць середини ХVІ ст., особливість якого 
полягає в тому, що це одна із рідкісних пам„яток, написаних безпосереднім учасником формування 
українського козацтва, організатором боротьби проти татар, який провів 70 переможних походів і битв на 
Поділлі та у степах Північного Причорномор„я. Праця барського старости описує малодосліджений період 
нашої історії – події 1535 – 1550 рр. на українському степовому кордоні [10, с. 221–225]. 

Домінування європейських монет в грошовому обігу України в досліджуваний період, майже повна 
відсутність турецьких і татарських монет в скарбах Поділля ХV–ХVІ ст., яскраво засвідчують про відверту 
зневагу до бусурман (турків і кримчаків) з боку українського населення. З другого боку, дрібні низькопробні 
срібні та білонні турецькі аспри, татарські акче прирівнювалися до 1/3 литовського чи польського срібного 
гроша, тобто до соліда чи подвійного денарія. 

Одним з найбільших скарбів кримськотатарських монет ХVІ ст., знайдених в Україні на місці найбільшої 
невільничого ринку у Криму – Феодосії (колишньої Кафи), є монетний скарб, який потрапив до 
Феодосійського музею грошей в червні 2005 р. 

Скарб-рекордсмен нараховує 10168 срібних акче, його вага становить близько 6 кг [11, с.16–17]. Монети 
скарбу датуються роками правління ханів Сахіб І Гірея (1532–1551), Давлет І Гірея (1551–1577), Мухаммеда 
ІІ Гірея (1577–1584), мають різну вагу в силу поступового псування дротових срібних акче. У 1451 р. вага 
акче складала 1,05 г, у 1481 р.– 0,75 г, у 1566 р. – 0,5–0,68 г, у 1600 р. – близько 0,32 г [11, с.16]. 

Яка була в ті часи вартість татарського акче (турецького аспра)? За даними німецького географа Х. 
Дершвама у 1555 р. при 60 аспрах (акче) , рівних 1 золотому дукату (ціни приблизні): 1 вівця = 23 аспри, 1 
курка = 4 аспри, 2 буханки хліба = 1 аспр, 1 кг муки = 1 аспр, 2 л молока =1 аспр, 0,5 кг сиру = 1 аспр [11, с. 16]. 

На “Археографічній карті Подільської губернії” (1901 р.) Ю. Сіцінський серед скарбів монет ХІV–ХVІІ ст., 
зафіксував на Поділлі лише один скарб з с.Татариски Ушицького повіту (1889 р.), в якому з 1268 срібних 
польських, прусських, угорських, німецьких монет зафіксовано лише одну монету Кримського ханства ХVІ ст. 
[12, с. 90]. 

У 1999–2001 рр. за 2,5 км на схід від Меджибожа під час археологічних розкопок на місці залишків 
укріплення – “замку Ракочі” – гостинного двору (караван-сарая) [10], археологами знайдено 65 
середньовічних монет, які карбовані в період між 1468–1564 рр. Укріплення представляє собою 
задернований майданчик, оточений валами і ровом. Він знаходиться на невисокому підвищенні у заплаві 
річки Південний Буг. Археолог С. Стопенчук поряд із монетами тут виявив цілий комплекс торгово-побутових 
речей XVI ст. – фаянсовий та порцеляновий турецький посуд, ваги, ключі, замки, підкови для ваговозів, що 
свідчило про активну зовнішню та внутрішню торгівлю купців Меджибожа [11, с.273].  

За державною приналежністю монети розподіляються наступним чином: 36 монет відкарбовані на 
монетних дворах Великого князівства Литовського, 15 – у Польщі, 10 – у Пруссії і 2 – у Кримському ханстві. 
Серед знахідок є один талер 1541 р. карбування графства Лейхтенберг Священної Римської імперії, шилінг 
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Тевтонсьського Ордену, відкарбований у Кенігсберзі за часів Реффле фон Ріхтенберга (1470–1477), а також 
дві срібні кримські монети – акче Менглі Гірея (1514–1523) та Девлет-Гірея І (1551–1577) з зображенням 
тамги – геральдичного знака династії Гіреїв [11, с. 158] . 

У нумізматичних фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею зафіксовано понад сотню 
кримськотатарських монет. Так, наприкінці ХХ ст. на полі, поблизу с. Гута Немирівського району Вінницької 
області місцевими жителями виявлений скарб з 248 срібних монет Польського королівства, Пруссії, 
Бранденбурга, Молдавії, Валахії, Геннуї кінця ХV– середини ХVІ ст. Серед них були 132 (53,2%) срібні 
монети (акче) Кримського ханства династії Гіреїв першої половини ХVІ ст. [14]. 

 Восени 2011 р. між селами Лисогірка та Купин за 10 км від м. Городка Хмельницької області виявлено 
унікальний скарб срібних європейських і татарських монет ХІІІ – ХV ст. [4 с. 142–143]. У комплексі наявні 471 
монета семи держав: Литви, Польщі, Чехії, Молдови, Кримського ханства, Золотої Орди, Угорщини. Скарб 
яскраво ілюструє асортимент грошей та особливості грошового обігу в Галицько-Волинській державі (ХІІІ – 
початку ХІV) та в Литовсько-Руській державі ХІV–ХV ст., куди в той час входило Західне Поділля. 

Найстаріші монети Лисогірського скарбу – празькі гроші Вацлава ІІ (1278–1305), короля Людовіка 
Венгерського (1370–1382), молдавського господаря Петру Мушата (1377–1391). Кримське ханство 
представлене 8 (1,7%) срібними монетами династії Гіреїв із чотирма крапками та литовським 
надкарбуванням Вітовта – “колюмною”. Цей факт підтверджує тезу подільського нумізмата Р. Савова про те, 
що у кінці ХІV –на початку ХV ст. не тільки Наддніпрянщина, але і Поділля були центрами здійснення 
литовських надкарбувань на срібних татарських монетах. Вага монет коливається між 0,71– 0,84 г. [4 с. 143], 
тобто метрологічно їх можна віднести до часу правління ханів Манглі-Гірея І бен Хаджі-Гірея (1475–1476) та 
Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі-Гірея (1476–1478) (див. дод. Б). 

В 1970 р. поблизу с. Райгород Немирівського р-ну Вінницької області виявлено скарб з 50 білонних 
монет Кримського ханства династії Гіреїв 40–50-х років ХVІІ ст. Монети передав до Вінницького обласного 
краєзнавчого музею військовослужбовець М.В. Коряг [15]. В скарбі представлені низькопробні срібні акче 
кримських ханів Бахадур-Гірея І бен Саламат-Гірея І (1637–1641) , Мухаммад-Гірея ІV бек Саламат-Гірея 
(1641–1644), Іслам-Гірея ІІІ бек Саламат-Гірея (1644–1694) [4]. Вага цих монет становить 0,5–0,32 г, що 
свідчить про занепад монетного господарства кримських татар та зменшення купівельної спроможності 
білонних акче.  

У 2011 р. по дорозі з смт. Копайгород до с. Українського Барського району Вінницької області виявлено 
скарб монет Кримського ханства (див. дод. В). Комплекс складався з 70 татарських срібних та білонних акче 
Кримського ханства другої половини ХV–ХVІ ст. У 2013 р. до фондів Барського районного історичного музею 
передано 35 одиниць скарбу [16], інших 35 – придбав приватний колекціонер [1]. 

Монети скарбу мають різну величину, якісний склад, стан збереження. 10 із 70 одиниць знахідки є 
білонними овальними заготовками для карбування монет, на них не видно слідів карбування. Період 
накопичення Копайгородського скарбу становить 122 роки, від часу правління ас-Султана Нур-Даулат-Гірея 
бен Хаджі-Гірея (1466–1466/1474–1475) до кінця правління хана Іслам-Гірея ІІ (1584–1588). 

Проаналізуємо кількісний склад знахідки за роками правління кримських ханів:  
верховний ас-Султан Кримського ханства Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі–Гірей (1466–1466/1474–1475), 

срібний аспр – 1; 
хан Мухаммад-Гірей І бен Манглі-Гірей І (1514–1523), срібні аспри – 6; 
хан Сахіб-Гірей (1532–1551), срібні аспри – 6; 
хан Даулат-Гірей І Бен Мубарак-Гірей (1551–1577), срібні аспри – 6; 
хан Мухаммад-Гірей ІІ Даулат-Гірей І (1577–1584), срібні аспри – 8; 
хан Іслам-Гірей ІІ (1584– 1588), білонні аспри – 14; 
потерті монети невстановлених ханів ХVІ ст. – 19; 
кружки білонні овальної форми для карбування монет –10.  
Отже, кількість монет в скарбі кожного хана складає 6–8 (10%) акче, лише однією монетою 

представлений ас-Султан Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі (1,42%) та 14 (20%) – хан Іслам-Гірей ІІ (1584–1588). 
Про поступове зменшення вмісту срібла в кримських монетах та їх купівельної спроможності можна 

прослідкувати за аналізом ваги монет Копайгородського скарбу. 
Срібний аспр верховного ас-Султана Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі–Гірея (1466–1466/1474–1475) має 

вагу близько 0,6 г, вага 6 аспрів хана Мухаммад-Гірея І бен Манглі-Гірея І (1514–1523) коливається між 
0,55–0,38 г, 6 аспрів хана Сахіб-Гірей (1532–1551) мають середню вагу 0,55 – 0,38 г, 6 аспрів хана Даулат-
Гірея І бен Мубарака-Гірея (1551–1577) становлять 0,48–0,38 г, вага 8 монет хана Мухаммад-Гірея ІІ 
Даулат-Гірей І (1577–1584) коливається між 0,52 – 0,38 г, 14 монет хана Іслам-Гірея ІІ (1584–1588) мають 
вагу 0,52–0,46 г. Таким чином, протягом 120 років вага срібного аспра в Кримському ханстві зменшилася з 
0,6 до 0,38 г. 

Найдавніша монета Копайгородського скарбу – срібний акче Нур-Даулат-Гірея бен Хаджі-Гірея (1466–
1466) – верховного ас-Султана Кримського ханства, наймолодші – срібні акче васала Османської імперії 
хана Іслам-Гірея ІІ (1584–1588).  

На нашу думку, скарб належав одному з татарських воїнів, які часто в ХVІ ст. здійснювали спустошливі 
набіги на територію Ровського (Барського з 1540 р.) староства та інші землі Поділля. Перший великий 
грабіжницький похід татар на м. Рів відбувся у 1452 р. Кримчани спустошили місто і фортецю, взяли в полон 
тисячі рівчан, в тому числі старосту Стогнея Рея з дружиною та дітьми [3,с.49]. Міста Копайгород та Рів (з 
1540 р. Бар) розміщувалися на Кучманському торговому шляху, який проходив по вододілу Дністра і 
Південного Бугу.  
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В цей період населення Поділля користувалися переважно срібними європейськими монетами круглої 
форми, тому скарб з срібними монетами татарського походження не перебував в грошовому обігу регіону, 
він міг потрапити в землю під час відбиття козаками чи представниками барської служилої шляхти ясиру і 
добра, награбованого татарами. 

Отже, аналіз 6 скарбів, виявлених в різний час на території Поділля, підводить нас до наступних 
висновків.  

По-перше, в загальній масі скарбового матеріалу ХV– першої половини ХVІІ ст., виявленого на 
території Поділля, срібні та білонні монети Кримського ханства династії Гіреїв зустрічаються вкрай рідко (у 6 
(3%) випадках із 200 знахідок монет різних держав досліджуваного періоду). 

По-друге, вплив цих монет на подільському ринку був мінімальний, тут панували срібні та золоті 
європейські монети (празькі гроші, півгроші, соліди, денарії, дукати, талери, флорини, трояки, гроші, 
півтораки, орти). 

По-третє, кримські хани штучно псували срібні акче, тому вони втрачали стандартну вагу, розміри, колір 
і склад металу. Так, за даними А. Бойка-Гагаріна, який здійснив аналіз сплаву металу монет хана Манглі-
Гірея (939/1532 – 958/1551), срібло в його монеті складало лише 32, 16%, мідь – 38,18%, ртуть – 26,99%, 
залізо – 1, 735%, свинець – 0, 64 %, інші елементи – 0, 3% [6, с. 30]. 

По-четверте, з 6 проаналізованих автором статті скарбів лише 2 складаються повністю із монет династії 
Гіреїв – Райгородський 1970 р. з Немирівського р-ну Вінницької області нараховував 50 монет Кримського 
ханства династії Гіреїв 40–50-х років ХVІІ ст. та Копайгородський 2011 р. з Барського району Вінницької 
області. На нашу думку ці монети не перебували в грошовому обігу Поділля, а потрапили в землю від 
татарських воїнів під час військових сутичок із козаками чи місцевими жителями. 

По-п„яте, відкидати можливість участі татарських монет в зовнішній та внутрішній торгівлі Поділля не 
потрібно, так як 2 знахідки монет Гіреїв виявлені на місці колишнього Меджибізького караван-сарая, 8 монет 
містилися в Лисогірському скарбі на Городоччині, в Гутському скарбі з Немирівського району з 248 срібних 
монет скарбу, поряд із монетами Польського королівства, Пруссії, Бранденбурга, Молдавії, Валахії, Генуї 
кінця ХV– середини ХVІ ст., були наявні 132 (53,2%) срібні монети Кримського ханства династії Гіреїв першої 
половини ХVІ ст. 

 
Додаток А  

Ханський палац в Бахчисараї ХVІ – ХVІІІ ст. 
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Додаток Б 
Таблиця 1. Правителі Кримського ханства XIV– XVІІ ст. 

 

№ 

з/п 
Правитель Ім„я, титул 

Дати життя і 

смерті 

Роки правління 

Рік Хіджри 

/ рік н.е. 

1 
Хаджі-Гірей бен Гияс ад-Дин 

(перше правління) 

Хан 

ас-Султан 

верховний 

Бл.1413 –1466 836/1433 –837/1434 

2 
Період міжусобної боротьби в 

Золотій Орді і розпад Орди 
  

837/1434 – 

845/1443 

3 
Хаджі-Гірей бен Гияс ад-Дин 

(друге правління) 

Хан 

ас-Султан 

верховний 

Бл.1413 –1466 845/1443 –871/1466 

4 
Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі-Гірей 

(перше правління) 

ас-Султан 

верховний 
Бл.1446 –1503 871/1466–871/1466 

5 
Манглі-Гірей І бен Хаджі-Гірей 

(перше правління) 

хан 

ас-Султан 

Рік нар. не від. – 

1514 
871/1466–879/1474 

6 
Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі-Гірей 

(друге правління) 
хан Бл.1446 –1503 879/1474–880/1475 

7 
Манглі-Гірей І бен Хаджі-Гірей 

(друге правління) 
хан 

Рік нар. не від. –

1514 
880/1475–881/1476 

8 
Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі-Гірей 

(третє правління) 

хан 

султан 
Бл.1446 –1503 881/1476–883/1478 

9 
Манглі-Гірей І бен Хаджі-Гірей 

(друге правління) 

хан 

султан 

Рік нар. не від. – 

1514 
881/1476–920/1514 

10 
Мухаммад- Гірей І бен Манглі-Гірей 

І 
хан 

Рік нар не від. 

–1523 
920/1514–929/1523 

11 Газі-Гірей І бен Мухамед-Гірей І хан  929/1523-930/1524 

12 Сак„адат-Гірей І Манглі-Гірей І  
хан 

султан 

Рік нар. не від. - 

532 
930/1524-939/1532 

13 Іслам-Гірей І бен Мухамед Гірей І хан 
Рік нар. не від. 

–1537 
939/1532–939/1532 

14 Сахіб-Гірей І бен Манглі-Гірей І хан 
Рік нар. не від. –

1551 
939/1532–958/1551 

15 Даулат-Гірей І бен Мубарек-Гірей хан 
Рік нар. не від. – 

1577 
958/1551–985/1577 

16 
Мухаммад-Гірей ІІ бен Даулат-Гірей 

І 
жирний хан 

Рік нар. не від. – 

992 
985/1577–992/1587 

17 Іслам-Гірей ІІ бен Даулат-Гірей І хан із “Дервішів” 
Рік нар. не від. – 

996 
992/ 1584–996/1588 

18 
Газі-Гірей ІІ бен Даулат-Гірей І 

(перше правління) 

“Бора-буря” 

хан 

Рік нар. не від. –

1608 
996/1584–1004/1596 

19 Фатх-Гірей І бен Даулат-Гірей І хан 
Рік нар. не від. –

1596 
1004/1596–1005/1596 

20 
Газі-Гірей ІІ бен Даулат-Гірей І 

(друге правління) 
“Буря”-хан 

Рік нар. не від. –

1608 
1005/1596–1016/1608 

21 Токтамиш-Гірнй І бен Газі –Гірей ІІ хан 
Рік нар. не від. –

1608 
1016/1608–1017/1608 

22 Саламат-Гірей І бен Даулат-Гірей ІІ хан 
Рік нар. не від. –

1610 
1017/1608–1019/1610 

23 
Мухаммад-Гірей ІІІ Бен Са„адат- 

Гірей (перше правління)  
хан 

Рік нар. не від. –

1627 
1019/1610–1019/1610 

24 
Джанбег-Гірей Бен Шакай-Мубарек-

Гірей (перше правління)  
хан 

Рік нар. не від. –

1623 
1019/1610–1032/1623 

25 
Мухаммад-Гірей ІІІ Бен Са„адат- 

Гірей (друге правління)  
хан 

Рік нар. не від. – 

1627 
1032/1623–1036/1627 
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26 
Джанбег-Гірей Бен Шакай-Мубарек-

Гірей (друге правління)  
хан 

Рік нар. не від. –

1635 
1036/1627–1044/1635 

27 Інаят-Гірей бен Газі-Гірей хан 
Рік нар. не від. –

1637 
1044/1635–1046/1637 

28 Бахадур-Гірей І бен Саламат-Гірей І “Резмі” хан 
Рік нар. не від. – 

1641 
1046/1637–1051-1641 

29 
Мухамад-Гірей ІV бек Саламат-

Гірей (перше правління) 
хан 1610–1668 1051/1641–1054/1644 

30 Іслам-Гірей ІІІ бек Саламат-Гірей хан 
Рік нар. не від. – 

1694 
1054/1644–1064/1694 

31 
Мухамад-Гірей ІV бек Саламат-

Гірей (друге правління) 
хан 1610–1668 1064/1664–1076/1668 

Додаток В 
Частина Копайгородського скарбу монет Кримського ханства (2011 р.) 

 

 
 

Додаток Г 

 
Срібний акче верховного ас-Султана Нур-Даулат-Гірей бен Хаджі–Гірея (1466/1474–1475) 

 

  
Срібний акче хана Мухаммада-Гірея І бен Манглі-Гірея І (1514–1523) 

 

  
Срібний акче хана Сахіб-Гірея (1532–1551) 
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Срібний акче хана Даулет-Гірея І бен Мубарака-Гірея (1551–1577) 

 

  
Срібний акче хана Мухаммад-Гірея ІІ Даулат-Гірея І (1577–1584) 

 

  
Срібний акче хана Іслам-Гірея ІІ (1584-1588) 
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Бакалец А. А. Серебрянные акче Кримського ханства в монетних кладах Подолья ХV – первой 
половины ХVІІ в. 
Автор статьи, исследуя обращение денег на територии Подолии в ХV – ХVІ вв., останавливается на 
маислоследованной проблеме присутствия серебренной монеты Кримського ханства на подольском 
рынке в период позднего средневековья. В статье использованы новые находки татарських монет, 
которые сохраняются в фондах Винницкого обласного краеведческого, Меджибожского и Барського 
исторических музеїв, в частных коллекциях. 
Ключевые слова: аспр, акче, Кримское ханство, Османськая империя, ас-Султан, хан, династия 
Гиреев, Б. Претвич. 
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Bakalets O. A. Silver Akçe of Crimean Khanate as a part of coin treasures of Podilia in XV centure – the 
first half of the seventeenth century. 
The article is examining the circulation of money in the territory of Podilia in XV – XVI century. It highlights the 
unexplored problem of staying silver coins of Crimean Khanate in Podilsk market in the late Middle Ages. The 
new findings of Tatar coins, that are owned by Vinnytsia regional historical museum, by Medzhybizh and Bar 
historic museums and by private collection, are used in studying. 
Keywords: Haspres, Akçe, Crimean Khanate, the Ottoman Empire, al-Sultan, Khan; the dynasty of Giray, 
B. Pretvych. 
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В. М. Філас 

ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА  

У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ І. К. АЙВАЗОВСЬКОГО 

У статті здійснено аналіз невідомого полотна І.К. Айвазовського “Дніпро біля Олександрівська”. На 
основі картографічного методу локалізовано сюжет картини на карті та подана його атрибуція, а 
також за допомогою адаптованих до історичних досліджень іконологічного методу та правила 
перспективи реконструйовано деякі моменти перебування І.К. Айвазовського в Олександрівську. 
Ключові слова: Олександрівськ, І.К. Айвазовський, чумацька валка, Дніпро, візуальне джерело, картина 

 
Твори образотворчого мистецтва прості в естетичному сприйнятті, але складні в історичному розумінні, 

тому й займають в історичних дослідженнях місце візуального обслуговування тексту, підвищуючи його 
сприйняття і привабливість. Образотворче мистецтво як продукт людської діяльності, який формувався як 
один з видів відображення реальності, містить цікавий та іноді несподіваний матеріал для історика, якщо до 
цього джерела виробити правильний методологічний підхід.  

У світлі рішення сучасних завдань пошуку нових джерел, методів і підходів пізнання потрібно 
відмовитися від традиційних поглядів на картини як засіб естетичного задоволення та візуальної підтримки 
тексту. При дослідженні історичної дійсності, що ретранслюються на картині, треба не просто “дивитися на 
картину”, а “заглянути в картину”, “подивитися за картину”. Тобто, умовно кажучи, сприйняття картини як 
“площини” має змінитися сприйняттям картини як “об‟єму”. Історик, що залучає образотворче джерело до 
пізнання історичної реальності, повинен не просто сканувати зображене з площини, проводячи паралелі з 
іншими джерелами, а і “проникнути” у зображення. “Проникнення” в зображення дасть можливість 
досліднику стати учасником подій, відображених на картині (“побродити” по місту, “взяти участь” у битві і 
т.д.), і зсередини зрозуміти відображену суб‟єктивну і об‟єктивну сторони ретрансльованого джерелом 
повідомлення. Тим самим розширюється інформативні горизонти досліджуваного зображального джерела, 
а також якісне та глибоке його розуміння. Однак історична наука володіє дуже слабким методологічним 
інструментарієм щодо вивчення образотворчого мистецтва як джерела. Одним із шляхів поповнення цього 
інструментарію є запозичення методів з інших наук, в даному випадку з мистецтвознавства.  

Роботи Ф. Джеймісона, В. Мітчела, Г. Поллока, Дж. Вульфа, С. Шамми, Е. Вішлєнкової, Б. Соколової в 
останні десятиліття різко активізували розробку проблематики візуальної історії. Однак міждисциплінарна 
взаємодія історії та мистецтвознавства на сучасному етапі виражається широким застосуванням, в першу 
чергу, мистецтвознавчих методів – іконографічного та атрибутивного. Іконологічні розробки початку ХХ ст. 
німецького історика мистецтв А. Варбурга та американського історика і теоретика мистецтва німецького 
походження Є. Панофського, а також математичні дослідження геометрії картини радянського академіка 
Б. Раушенбаха можуть допомогти осмислити джерело-картину не як “площину”, а як “об‟єм”, тим самим 
розширивши простір дослідження та підвищивши інформаційний потенціал цього джерела. В нашій 
публікації ми на прикладі творчо переосмисленого під історичні дослідження аналізу перспективних побудов 
картин, який застосовується у мистецтвознавстві, та за допомогою картографічного методу та деяких 
іконологічних ідей А. Варбурга та Є. Панофського, продемонструємо можливості інструментарію 
мистецтвознавства для історичної науки. В українській науці ці проблеми тільки-но починають розроблятися, 
тому положення даної статті претендують на актуальність.  

Об‟єктом дослідження виступає картина І.К. Айвазовського “Дніпро біля Олександрівська” [мал. 1]. 
Унікальність цього маловідомого пейзажу видатного майстра світового рівня полягає в тому, що це чи не 
єдине закінчене полотно, сюжет якого розвивається на території сучасного міста Запоріжжя. 
Місцезнаходження оригіналу картини поки що невідоме. Наразі відома лише фотографія картини з 
рідкісного видання, яка була здійснена у Санкт-Петербурзі, обмеженим тиражем у 1901 році відомим 
журналістом, мистецтвознавцем та видавцем Ф.І. Булгаковим, за авторством біографа І.К. Айвазовського 
М. Кузьміна, “Айвазовский и его произведения” [1]. За інформацією двадцять першого номеру каталогу 
виставки картин професора Айвазовського та “Словаря русских художников” І. Собкова картина під трохи 
іншою назвою “Берег Дніпра біля Олександрівська” у 1886 р. експонувалася на виставці у Ризі, але не була 
там продана та повернулась до Санкт-Петербурга [2, c. 2]. Відомий дослідник творчості І.К. Айвазовського, 
багаторічний директор Феодосійської картинної галереї М.С. Барсамов, відмічав картину “Дніпро біля 


