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Вихід у світ у 1977 році періодичного
міжнародного журналу Harvard Ukrainian
Studies (далі – HUS) при Українському на-
уковому інституті Гарвардського універси-
тету привернув увагу світової науки до ук-
раїністики, зробив можливим надати
світового рівня комплексу гуманітарних і
суспільних наук про Україну. Залучення до
співпраці вчених зі світовим ім’ям та впро-
вадження міждисциплінарного підходу до
розв’язання проблем українознавства спри-
яли тому, що українська проблематика до-
сліджується в більш широкому контексті,
на тлі процесів, що відбувалися як у Східній,
так і в Західній Європі.

На сторінках журналу незмінно були
присутні як філологічні, так і історичні схо-
дознавчі дослідження, приділялась увага
публікаціям джерел східними мовами, ви-
ходили рецензії на нові публікації, що тор-
калися сходознавчої тематики. Особливе
значення мають дослідження, присвячені
вивченню проблем, пов’язаних з історич-
ними та культурними процесами, що відбу-
валися у найближчих східних сусідів Ук-
раїни – Османській імперії та Кримському
ханаті. Але якщо османістична проблема-
тика представлена достатньо вагомо і
різнопланово (це і мовознавчі і літературо-
знавчі праці, наприклад дослідження
Я. Стеткевича щодо османістичної поезії
А. Кримського [Stetkevych 1984, 321]; ро-
боти, які різносторонньо торкаються історії
Османської держави, а саме – турецько-
монгольської монархічної традиції [Fletcher
1979–1980, 236], проблеми священної війни
в перші століття існування Османської
імперії [Káldy-Nagy 1979–1980, 467];
османської дипломатії XV століття [Za-
chariadou 1983, 680]; на сторінках HUSу
з’являються дослідження, які висвітлюють
розвиток відносин між козаками та Ос-
манською державою і представлені праця-
ми М. Беріндея, В. Остапчука, А. Рієлдмає-
ра та інших дослідників [Berindei 1977, 273;
Ostapchuk 1990, 482; Riedlmayer 1984, 453;
Subtelny 1979–1980, 808]), то власне істо-
рія Кримського ханату представлена знач-

но менше як за обсягом, так і за пробле-
матикою.

Слід зазначити, що на час появи перших
публікацій з історії Кримського ханату на
сторінках HUSу, як у Радянському Союзі,
так і в Україні проблематика історії ханату,
становлення та розвитку державності
кримських татар, з огляду на ідеологічну і
політичну ситуацію, що склалася на тере-
нах СРСР, не розроблялася. У публікаціях,
що з’явилися за межами СРСР, здебільшо-
го досліджувалися проблеми ранньої історії
Криму та процеси, які відбувалися в Кри-
му в кінці XVIII століття, коли Кримський
ханат уже втратив свою незалежність і був
анексований Російською імперією.

Оскільки рання історія Кримського ха-
нату досліджена у світовій історичній науці
недостатньо, якщо не сказати поверхово:
(такі проблеми, як утворення ханату в
XV столітті, налагодження відносин між
Османською імперією і Кримським хана-
том після завоювання османами Криму в
1475 році, ступінь залежності кримських
ханів від османського султана на ранньо-
му етапі існування ханату та інші пробле-
ми, пов’язані з історією Криму XV – сере-
дини XVI століття і є незмінною складовою
східноєвропейського історичного процесу,
налічують лише декілька спеціальних пуб-
лікацій). Саме тому кримськотатарська
тематика, що з’явилася на сторінках жур-
налу, була своєчасною і необхідною, сприя-
ла посиленню інтересу науковців як до
історії Кримського ханату, так і до історії
регіону в цілому.

Метою даної статті є дослідження роз-
витку пріоритетних напрямів у публікаціях
з ранньої історії Кримського ханату на сто-
рінках HUSу. Важливим є те, яка саме те-
матика з історії ханату переважала в дос-
лідженнях зарубіжних сходознавців, ступінь
її розробки, попередні результати та вплив
цих праць на подальший розвиток вивчен-
ня ранньої кримськотатарської історії.

Вже у 1978 р. (через рік після виходу
першого номера) на сторінках журналу
з’являється стаття Б. Манз “Роди Кримсь-
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кого ханату, 1466–1532” [Manz 1978, 282–
307]. Безсумнівним є той факт, що крим-
ські бейські роди відігравали велику роль
у політичному й економічному житті хана-
ту впродовж всього періоду існування дер-
жави. Це було обумовлено тим, що від
самого початку виникнення ханату, управ-
ління державою знаходилося в руках хана
та чотирьох карачі, які були главами чоти-
рьох могутніх бейських родів. Така систе-
ма управління була започаткована ще за
часів Золотої Орди і Кримський ханат ус-
падкував цю систему після розпаду золо-
тоординської держави [Сафаргалиев 1960,
68–69].

У працях деяких дослідників, які займа-
лися різними аспектами історії Кримсько-
го ханату, робилися спроби порівняти
ступінь впливу чотирьох карачі як на
внутрішнє життя держави, так і на його зов-
нішньополітичну діяльність [Сыроечков-
ский 1940, Bennigsen... 1972]. Б. Манз у
своєму дослідженні спробувала проаналі-
зувати діяльність бейських родів, їхній
вплив на політику та роль в управлінні дер-
жавою в період з 1466 по 1532 роки, тобто
від сходження на трон хана Менглі-Гірея
до кінця правління шостого хана Саадат-
Гірея.

Взагалі всю історію ханату можна роз-
глядати через призму боротьби хана з ро-
довою аристократією, але саме для цього
періоду було характерним те, що, почина-
ючи з часу правління першого хана Хад-
жи-Гирея і до початку правління Саадат-
Гірея, вплив карачі  був сильним і
незмінним; це був час, коли карачі-беї пе-
ребували в зеніті влади. З початку ж прав-
ління Саадат-Гірея починається період ос-
лаблення впливу карачі на ханську владу
та впровадження османської форми управ-
ління, перебудова і ускладнення структу-
ри ханського двору і центральної адміні-
страції, хоча слід зазначити, що османський
вплив на адміністративне управління
Кримського ханату почав проявлятися ще
за Мухаммеда – Гірея [Сыроечковский
1940, 60].

Джерельною базою дослідження
Б. Манз переважно є матеріали диплома-
тичної кореспонденції ханату з Московсь-
кою та Литовською державами кінця XV –
початку XVI століття – періоду гострої бо-
ротьби між ними за посилення впливу на
Крим. Кожна з цих держав мала своїх при-

хильників серед родової аристократії і та-
ким чином намагалася посилити свої по-
зиції в Криму. Для XV століття головними
родами були Ширин, Барин, Кипчак, Аргин.
На початку XVI століття посилюється
вплив роду Мангит-Мансур, а з часом –
роду Яшлав.

Особливо важливим для нас є те, що
робота Б. Манз є фактично одним із пер-
ших спеціальних досліджень з ранньої історії
ханату, де автор на тлі політичної ситуації
в Криму кінця XV – початку XVI століття
намагається розглянути відносини між ха-
ном, членами Гірейської династії, служили-
ми беками з одного боку та родовою
аристократією на чолі з карачі-беями – з
іншої. Без дослідження відносин між цими
двома силами, що протистояли одна одній,
та стосунків між родами не можливо
розв’язати проблемні питання політики
Криму цього періоду.

До теми родової аристократії в Кримсь-
кому ханаті в наступному томі Harvard
Ukrainian Studies звернувся професор
Чікагського університету Г. Іналджик у
дослідженні “Хан і родова аристократія:
Кримський ханат за Сагіб-Гірея І” [Inalcik
1979, 445–466]. Постійне маневрування
родової правлячої еліти для збереження
влади в ханаті і спроби хана контролювати
її політику залишалося центральною темою
політичного життя Криму. Після встанов-
лення Османського суверенітету в Криму
в 1475 році, і хан, і родова аристократія по-
стійно намагалися використати османське
керівництво у своїй силовій боротьбі, осма-
ни ж зі свого боку також використовували
це протистояння у своїх інтересах. Період
правління хана Сагіб-Гірея (1532–1551) є
наочним прикладом такої боротьби.

Дослідження Г. Інальджика хронологіч-
но стало продовженням статті Б. Манз,
воно ґрунтується на турецьких джерелах,
зокрема, на праці Ремалля “Історія Сагіб-
Гірея”. На початку свого правління Сагіб-
Гірей досяг сильного централізованого
керівництва і в боротьбі з родовою арис-
тократією мав на меті трансформувати
типово степовий ханат в централізовану
автократичну державу за зразком Ос-
манської імперії. Кримська аристократія
боролася за збереження родової держав-
ної структури ханату. В результаті цієї бо-
ротьби родова еліта зуміла взяти під
контроль деспотичну владу хана, викорис-
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товуючи розкол між османським керівниц-
твом і ханом, і кінець кінцем усунула дес-
потичного хана від влади, встановивши у
1551 році свою гегемонію [Inalcik 1979,
447].

Ситуація, що склалася в Криму, певною
мірою відіграла роль у подальшій зміні по-
літичної карти Східної Європи: криза влади
в Криму у 1551 році дала можливість
Москві, використовуючи параліч кримських
сил, у 1552 році анексувати Казанський
ханат.

Досліджуючи витоки боротьби між ро-
довою елітою і правлячою династією, ба-
зуючись на “Історії Сахіб-Гірея” Ремма-
ля, яку Г. Іналджик вважає достатньо
достовірною і переважно об’єктивною, істо-
рик робить спробу дослідити ієрархію прав-
лячої еліти кримського суспільства того
часу, а також уточнити хронологію деяких
подій. [Inalcik 1979, 450].

За мирним договором, який був підпи-
саний між Мухаммед-Гіреєм (1514–1523)
і Польсько-Литовською державою і да-
тується В. Вельяміновим-Зерновим 15
червня 1520 р. [Вельяминов-Зернов 1864,
3–5], кримська родова аристократія вне-
сена до цього списку в такому порядку: сам
хан, старший син Багадур – Гирей Султан,
інші сини хана – султани з домінуючою по-
зицією, оглани – інші члени ханської сім’ї,
беки – глави чотирьох основних родів,
мірзи – сини беків, і нокер, ті , що служать
ханові в суді або в інших місцях. Ремалль
дещо по-іншому подає цю ієрархію: хан, його
сини, чотири беки, які називаються карачі
або карачу, і ічкі беглері – беки, які пере-
бувають на службі у хана [Inalcik 1979,
447].

Кримський хан не тільки боровся з ро-
довою аристократією, але й спирався на її
підтримку в прийнятті важливих рішень у
ханаті. Сформовані в родовий союз під на-
чалом баш-карачу – глави карачу – най-
сильнішого роду, такого як Ширини, чоти-
ри роди виступали як головна воєнна сила
в ханаті і таким чином спрямовували дер-
жавну політику у своїх власних кланових
інтересах. Політична сила карачу-беків
була настільки великою, що об’єднавшись
з іншими вождями родової аристократії,
вони вирішували, хто стане ханом. Навіть
під османським сюзеренітетом кримська
родова еліта дотримувалася цієї політики
[Сыроечковский 1940, 39].

Питання ролі родової аристократії як у
внутрішній структурі Кримського ханату,
так і її вплив на зовнішню політику держа-
ви, і сьогодні залишається актуальним і
потребує досліджень українських істориків,
адже і у вітчизняній історичні науці доте-
пер немає спеціальних досліджень з цієї
проблематики.

До співпраці з журналом був запроше-
ний відомий дослідник історії кримських
татар професор історії Мічіганського уні-
верситету А. Фішер. В 70-ті роки вийшла
ціла низка його праць, присвячених історії
розвитку взаємовідносин держав Причор-
номор’я, в тому числі і Кримського ханату.
Відомі його праці, в яких досліджуються
московсько-османські, кримсько-османські
відносини XVI–XVII ст., торгівля і рабо-
торгівля в басейні Чорного моря, російська
анексія Криму в 1772–1783 [Fisher 1972а;
Fisher 1973а; Fisher 1973б; Fisher 1968;
Fisher 1970]. Особливий інтерес становлять
його праці, що досліджують історію
Кримського ханату, зокрема, присвячені
кримському сепаратизму в Османській
імперії та фінансовій системі османів
[Fisher 1972б; Fisher, Columbus]. У 1978 р.
з’явилася праця А. Фішера “Кримські та-
тари”, в якій автор спробував синтезувати
і узагальнити здобутки історичної науки у
цій галузі і вперше зробив короткий аналіз
історичного шляху кримських татар [Fisher
1978, 264]. У 1984 році в НUSі була опуб-
лікована рецензія Д. Мейса на працю
А. Фішера [Mace 1984, 542–543] з пози-
тивною оцінкою цієї роботи, яка і на сьо-
годні, не дивлячись на свій дещо стислий
виклад, залишається єдиним об’єктивним
і позбавленим політичної заангажованості
дослідженням з історії кримськотатарсько-
го народу (для написання автор викорис-
тав як східні та західні, так і місцеві дже-
рела).

На сторінках же HUSу вийшли друком
дві статті А.Фішера, в яких автор дослід-
жує дещо іншу сторону кримської історії, а
саме – османський Крим. У III/IV томі
опублікована праця, присвячена осман-
ському Криму середини XVII століття
[Fisher 1979–1980, 215], а в наступному, V,
томі вийшла стаття “Османський Крим в
XVI ст.” [Fisher 1981, 135]. Важливість цих
публікацій полягала в тому, що, не зважа-
ючи на певну кількість досліджень, пов’я-
заних з історією Причорноморського ре-
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гіону, і навіть публікації джерел з османсь-
ких архівів, які періодично з’являлись, і які
тією чи іншою мірою торкались історії Кри-
му, така важлива ділянка досліджень, як ос-
мано-кримські відносини, спрямовані на за-
воювання Криму в 1475 році, характер
залежності ханату від Османської імперії,
ступінь його суверенітету, внутрішнє функ-
ціонування суспільства, була розроблена
недостатньо. Наприклад, дослідження
Б. Кельнер-Гайнкель, що вийшло в цей час,
подає цінну інформацію про внутрішню
структуру правлячої династії ханату, але це
дослідження стосується більш пізнього
періоду, а саме – XVIII століття [Kellner-
Heinkele 1975].

Деякі аспекти історії Кримського хана-
ту раннього періоду (підкорення Криму сул-
таном Мехмедом ІІ у 1475 р. і встановлен-
ня по тому стосунків між Османами і
Гіреями (1475–78 рр.)), були представлені
й розглянуті Г. Інальджиком [Inalcik 1944,
185–229]. Між тим, такі важливі питання,
як роль османського уряду в провінції
Кефе; характер османської економіки в ос-
манській частині Криму та її влив на еко-
номічне життя Кримського ханату; відно-
сини з Гірейською династією і всі складові
цієї проблематики навіть не були постав-
лені як такі в історичній літературі. На
жаль, і на сьогодні ці проблеми не вирішені.
А. Фішер своїми публікаціями в HUSі зро-
бив попередні кроки на шляху дослідження
цих проблем: спробував розрізнити соціаль-
ну й економічну природу османської час-
тини Криму в середині XVI століття,
деякою мірою позначивши кордони ос-
манського й татарського Криму, оскільки
саме за правління Сулеймана І сформува-
лися сталі стосунки між османами й тата-
рами і визначилися місце та роль осман-
ського Криму, що надавалися йому в
стратегічних планах Османської імперії у
Східній Європі.

На час появи у HUSі досліджень
А. Фішера вже вийшла у світ праця групи
французьких орієнталістів на чолі з А. Бен-
нігсеном, присвячена документам з історії
Кримського ханату з архіву Топ Капи. Ця
праця привернула увагу багатьох дослід-
ників історії Східної Європи, в тому числі й
А. Фішера, до документів, що знаходилися
в турецьких архівах, і дослідження яких
робило можливим розв’язання проблем не
тільки історії Криму, а й питань східноєвро-

пейської історії [Le Khanat ... 1978]. Вихо-
дячи з цього, А. Фішер попередньо опра-
цював документи, які знаходяться в архіві
Башбаканлик у Стамбулі (архіві Прем’єр-
міністра), і несуть у собі інформацію про
фінансові та адміністративні справи в Кри-
му. Результатом цієї праці став виданий ним
покажчик до документів, що стосуються
провінції Кефе в цьому архіві [Fisher 1978а,
191–205].

Дослідження ж А.Фішера, представле-
не в HUSі, базувалося на двох переписах,
які були проведені османською адміністра-
цією в провінції Кефе в першій половині
XVI століття, і вивчалися такими відоми-
ми дослідниками, як М. Беріндей та
Ж. Ванштейн. У 70-і роки з’явилася серія
їхніх праць, присвячених дослідженню по-
літики османської адміністрації в соціальній
і економічній сфері новостворених провінцій,
у тому числі й у Криму [Berindei, Venstein
1975, 57–104; Berindei, Venstein 1979]. Вив-
чення переписів (зберігаються в архіві Баш-
баканлик і відстоять один від одного мен-
ше, ніж на 30 років, що було не властиво
османській організації проведення пере-
писів, які чітко проводились раз на 30 років)
дало змогу А. Фішеру поставити ряд пи-
тань. По-перше, А. Фішер, спираючись на
дані переписів, звернувся до проблеми
збільшення кількості населення Криму з
кінця XV до середини XVI ст., яка завжди
викликала інтерес у дослідників і була відоб-
ражена в роботі Ж. Ванштейна, присвяченій
населенню південного Криму на початку
Османського володарювання в Криму
[Venstein 1980, 227–249].

Досліджуючи приріст населення провінції
Кефе у першій половині XVI ст., А. Фішер
акцентує на тому, що воно виросло приблиз-
но на 11%, але цей ріст був меншим у
співвідношенні з ростом населення в інших
провінціях Османської імперії та із загаль-
ним ростом населення, який відмічається
в середньовіччі, зокрема у першій половині
XVI ст. [Fisher 1981, 140].

Якщо ж порівнювати приріст населення
між окремими районами провінції Кефе, то
звертає увагу на себе той факт, що це
збільшення характерне не для всіх місць
провінції. Кафа, населення якої виросло на
12%, взяла на себе більш, ніж половину
всього приросту населення провінції. Міста,
які входили до складу провінції і знаходи-
лися на захід від адміністративного цент-
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ру, всі зменшилися. Поселення в районі
Судака збільшились на 5%, а села в районі
Мангупа – зменшились на 9%. З іншого
боку, населення в районах на схід від Кафи
збільшилось: Керч – на 86%, Тамань – на
732 %, Азак – на 70%. Хоча ми знаємо, що
до початку завоювання Криму османами і
Керч, і Тамань були маленькими поселен-
нями. Таким чином, ці дані дають мож-
ливість окреслити в цілому лінію кордону
між османською провінцією і Кримським
ханатом і А. Фішер робить висновок, що
приблизно за 60 років існування османської
провінції та теренах Криму відбувався рух
населення, яке переміщувалося на схід до
адміністративного центру і в центр самої
провінції. Ріст населення на заході, тобто
ближче до кордонів з Кримським хантом,
зменшився [Fisher 1981, 141].

Що стосується росту населення у
співвідношенні з його релігійним складом,
то дослідник зазначає зростання мусуль-
манського населення і зменшення населен-
ня інших конфесій та ставить питання про
османську релігійну політику. В контексті
дослідження історії становлення і розвитку
ісламу в Криму, як в османській провінції
Кефе, так і в Кримському ханаті, для нас
цікавим є твердження автора (дійсно, це
підтверджується даними перепису, які він
наводить у додатку), що оскільки не існує
відомостей про так званий “примусовий”
процес переходу в іслам, то економічний і
соціальний тиск на немусульманське насе-
лення робив перехід в іслам дуже приваб-
ливим (як наприклад, раби, якими володіли
немусульмани, оподатковувались; раби, що
належали мусульманам, навіть не були вне-
сені в перепис, оскільки не підлягали опо-
даткуванню). Ще один важливий момент,
пов’язаний з економічною ситуацією в Кри-
му на початку XVI ст. (на нього звертає
увагу А. Фішер): торгівля рабами в Криму,
хоча і є важливою складовою економіки
провінції і регіону в цілому, інші форми еко-
номічної діяльності також були перспектив-
ними.

У 1982 році у VІ томі студій з’явилася
стаття В. Остапчука “Публікація доку-
ментів Кримського ханату із Topkap Saray:
нові джерела для історії Чорноморського
басейну” [Ostapchuk 1982]. Поява цієї праці
була зумовлена виходом у світ 1978 році
ґрунтовної джерелознавчої праці колективу
французьких орієнталістів (османістів) “Le

Khanat de Crime dans les Archives du
Muse du Palais de Topkap”. Дослідження
французьких орієнталістів стало результа-
том багаторічної (близько 20 років) праці
паризьких палеографів та істориків. Почи-
наючи з 60-х років, деякі свої розробки вчені
цієї групи публікували у французьких жур-
налах, але це були поодинокі публікації.

До “Le Khanat...” ввійшли зібрані і опра-
цьовані цією групою документи, що стосу-
валися історії Кримського ханату і зберег-
лися в архіві музею палацу Топками –
першої резиденції османських султанів у
Стамбулі. Це як оригінали листів в Ос-
манську Порту від кримських ханів, так і
копії, зроблені османськими писцями, звіти
османських чиновників у Криму.

Аналізуючи цю роботу, В. Остапчук
слушно зауважує, що дійсно дивним є той
факт, що в музеї Топками, який налічує
більше ніж 1000000 документів, диплома-
тичне листування, за яким можна скласти
уявлення про характер кримсько-осман-
ських відносин у період із середини XV по
кінець XVIІІ століття становить менш ніж
200 (198). Оглядова публікація В. Остап-
чука, присвячена аналізу “Le Khanat...”,
була дуже своєчасною тоді й цінною для
нас сьогодні. Вона являє собою аналіз дже-
релознавчої публікації. Публікацiя джерел
з історії Кримського ханату, починаючи з
кінця XIX століття і до сьогодні була не-
значною. Переважно це видання джерел
сусідніх з Кримським ханатом держав, тоб-
то бачення історії ханату очима сусідів,
відсутність публікацій суто кримських
хронік, а також документів з османських
архівів.

Важливою для дослідника історії хана-
ту є інформація, представлена в публікації
В. Остапчука про наявність, кількість та
інформативність матеріалів з історії
Кримського ханату в турецьких архівах
взагалі. Публікацію В. Остапчука можна
використовувати як путівник по “Le Kha-
nat...”, оскільки вона надає дослідникам, що
цікавляться османськими джерелами,
інформацію щодо важливості тих чи інших
документів, уміщених в “Le Khanat....”, і
можливості їх застосування в дослідженні
історії регіону вибраного періоду.

І хоча “Le Khanat...” став значним кро-
ком у джерелознавчому дослідженні історії
Кримського ханату, характеризуючи цей кор-
пус документів, В. Остапчук, приходить до
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висновку, що він досить нерівномірно висвіт-
лює історію ханату в різні періоди існування
(як стосовно кількості, так і якості інфор-
мації) і матеріали, зібрані в ньому, можуть
підтвердити деякі факти політичної історії
Кримського ханату, але не привносять зага-
лом суттєвої зміни в нашому розумінні історії
кримськотатарської держави.

Таким чином, за час виходу у світ HUSу
на сторінках журналу були представлені до-
слідження, що висвітлювали різні проблеми
ранньої історії Кримського ханату кінця XV –
середини XVI століття, а саме: політичну
ситуацію в ханаті періоду 1466–1532р.р., що
розглядалась на прикладі взаємовідносин між
ханом і родовою аристократією, внутрішній
устрій ханату, його соціальні групи та відно-
сини між ними. Особливий інтерес виклика-
ють дослідження, що стосуються історії ос-
манського Криму, на відміну від історії
раннього періоду ханату, вони є достатньо
забезпечені джерелами.

Слід зазначити, що за період з 1977–
1991 рр. на сторінках HUSу з’являлися
праці, в яких досліджувалася і пізня істо-
рія Кримського ханату, як наприклад, “Ко-
ментарі до трьох листів хана Іслам-Гірея
до Порти (1651)” З. Абрагамовича [Ab-
rahamowicz 1990], “Українсько-кримський
договір 1711 р.” О. Субтельного [Subtelny,
1979–1980], рецензія О. Пріцака на робо-
ту З. Абрагамовича “Історія хана Іслам
Гірея ІІІ” [Pritsak, 1977]. Та з початку
90-х років на сторінках HUSу зменшила-
ся загальна кількість публікацій на сходо-
знавчу тематику, публікації з османістич-
ної проблематики є досить поодинокими,
дослідження з кримськотатарської історії
не з’являються.

І хоча проблематика висвітлення історії
Кримського ханату на сторінках журналу
була досить вузькою, можна стверджува-
ти, що її поява була своєрідним проривом у
вивченні кримськотатарської історії.

О.С. Мавріна
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