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Важливе місце у функціонуванні транснаціональної ділянки Великого 

шовкового шляху за часів Золотої Орди посідав “Кримський улус”, куди, 
окрім Кримського півострова, входили землі від Нижнього Подніпров’я до 
Нижнього Дону [48, с. 59]. Саме тут утворюється дві чорноморських латино-
ординських буферних зони – кримська (під контролем Солхата) і приазовська 
(під контролем Азака). Але якщо значення італійських і золотоординських 
міст Криму в міжнародній торгівлі добре відоме [42, с. 166 – 172; 26, с. 39 – 41; 
25], то аналіз характеру етнокультурних зв’язків населення золотоординських 
міст Нижнього Подніпров’я і Північно-Західного Приазов’я лишається мало 
дослідженим. 

Особливістю Нижнього Подніпров’я до створення Каховського 
водосховища була наявність Великого Лугу, перевози та броди через який 
сприяли виникненню поселень, мешканці яких виступали в якості провідників-
перевізників. Північно-Західне Приазов’я охоплює Дніпро-Молочанське 
межиріччя, де розташовані блюдцеподібні пониження – поди, що були 
своєрідними колекторами талих і дощових вод [27, с. 14]. Південним кордоном 
регіону є Молочний лиман, поблизу якого розташовувався важливий перевіз – 
Овечий брід, у його окрузі виявлено два монетних скарби – у с. Веселе і біля 
Кизіярської балки [50, с. 49 – 50, 145], багате поховання з монетами поблизу 
с. Радивонівка [46, с. 191 – 192; 50, с. 91]. Уздовж р. Молочної проходила 
меридіональна магістраль, відома з XVI ст. як Муравський шлях; у її долині 
знаходилась велика кількість колодязів з артезіанською водою [37, с. 45], на її 
притоці – р. Чингул було знайдено багатий половецький комплекс 
золотоординського періоду [31, с. 14 – 36]. 

На ступінь збереженості золотоординських міст регіону вплинули як 
об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. До перших слід віднести повені в зоні 
Великого Лугу, які знищують значні площі пам’яток, лише деякі зі знахідок з 
цих об’єктів стають відомі науковим колам, зокрема пайза хана Абдуллаха [1, 
с. 79 – 80]. Найбільш суттєвим для руйнування пам’яток виявився 
суб’єктивний (антропогенний) фактор. З 1770 р. для прискорення будівництва 
фортець Нової Дніпровської укріпленої лінії на Великому Лузі розбиралися 
споруди з випаленої цегли й мармуру, залишені “колишніми Татарами”. 
1772 р. Новоросійським губернатором В.О. Чертковим було видано наказ про 
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грошову винагороду солдатам і офіцерам за знахідки цегляного або 
вапнякового “запасу”. Запорозькі козаки добре знали про “турецький вапняк, 
цеглу і тесаний камінь, а також залишки давніх споруд і мечетей”, та самі 
планували використати цей матеріал для спорудження церкви [40, с. 128 – 
130]. У подальшому будівництво гілок Катеринославської залізниці (з 1884 р.) 
і спорудження Каховського водосховища у 1955 – 1958 р. зруйнували значну 
частину пам’яток, у тому числі й часів Золотої Орди. 

Описи золотоординських міст у XVI – першій половині XIX ст. містили 
дуже суперечливі свідоцтва [15, с. 41]; археологічні дослідження, розпочаті 
наприкінці XIX ст., були незначними, а їхні результати видані частково. 
В. Л. Єгоров у межах лівобережжя Дніпра виділяє чотири міста – Кучугурське, 
Тавань, Тягин і Кінське (Кінські Води). Інші поселення регіону, на яких 
зафіксовані вали, виключені ним із числа золотоординських [10, с. 12, 84 – 87]. 
Г.О. Федоров-Давидов фіксував на Нижньому Дніпрі одне або два міста чи 
городища – Запорізьке (Кучугурське) та Кінські Води (іноді замість 
останнього – Таваньське) [52, с. 235, рис. 96.67; 59, р. 15, рис. 1; 51, с. 40 – 41; 
53, с. 88]. За А.О. Козловським, який відзначає відсутність городищ в регіоні у 
IX – XIV ст. [23, с. 6], умовно поселення часів Золотої Орди в пониззі Дніпра 
поділяються на два типи. Перший з них представлений поселеннями, на яких 
зафіксовані будівлі з цегли й каміння: Кучугурне і Кам’янка-Дніпровська. До 
другого типу дослідник відносить поселення з напівземлянками та легкими 
наземними житлами [22, с. 10 – 13; 24, с. 130 – 133]. Аналіз нових 
археологічних, картографічних і писемних джерел дозволяє збільшити число 
золотоординських міст в означеному регіоні. 

Найпівнічнішим є місто Кінські Води, що отримало свою умовну назву у 
1977 р. в роботі В.Л. Єгорова [11, с. 121]. Місто виокремлено на основі аналізу 
свідчень “Книги Большому Чертежу”, однак без точної прив’язки [10, 1985, 
с. 86]. Відзначимо, що першим звернув увагу на цю пам’ятку запорізький 
краєзнавець В.Г. Фоменко ще в 1968 р. [13, с. 237 – 239]. За писемними 
свідоцтвами, у 1680 р. повз Кінські Води (р. Конку) проходили посли, де 
бачили напівзруйновані будівлі “Кримського Хана Мамая” [28, с. 573 – 574]. У 
1774 р. тут, на місці колишнього “татарського” аулу чи якихось “татарських” 
споруд, виникло поселення, що носило до середини XIX ст. назву Аул. У праці 
епископа Гермогена вказується, що з південно-західної сторони до села Аул 
примикав “пагорб Москов або Мечеть, на якому було в давні часи татарське 
селище з мечеттю” [4, с. 222]. 

Значно розширюють джерельну базу з локалізації Кінських Вод мапи XVI 
– XVIII ст., зокрема на карті Г. Меркатора “Тавріка Херсонеська…” (фрагмент 
карти Європи 1554 р.) на лівому березі Конки відзначено якесь місто під 
назвою “Nіgropon”. На мапі 1751 р. Д. де Боcкета “Генеральная карта по реке 
Днепру…” на правому березі Кінських Вод, біля місця впадіння в Конку 
р. Жеребець (на мапах – Мечетна) позначено чотири мечеті. Єдиною мапою, 
де вказано три “мечеті” на правому та ще одна на лівому березі Конки, є 
“Операционная карта 1769 г.”. 1774 р. датується карта “План Конских Вод и 
Мечетной, называемой речкой Жеребець”, де позначено десять “мечетей” [14, 
с. 107 – 108]. 

Місто Кінські Води частково досліджувалось у 1993 р. експедицією ЗОКМ. 
Планомірні дослідження розпочаті в 2008 р. Запорізьким національним 
університетом, у ході яких досліджено частину мечеті, цегляні стіни були 
оздоблені рослинним і геометричним поліхромним орнаментом. Форма 
глазурованих кашиних мозаїк і ганчу з мечеті знаходить аналогії серед 
архітектурного декору столичних золотоординських центрів. Мозаїчний декор 
має іранські й середньоазіатські корені, рослинні мотиви архітектурних 
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деталей – вказує сельджуцьке походження, характерне для пам’яток Криму 
першої половини XIV ст. [16, с. 59].  

Друге місто знаходилось на лівому березі р. Конка, біля с. Веселе 
Мелітопольського повіту Таврійської губернії, досліджувалось 
Д.І. Яворницьким у 1903 – 1905 рр. та визначено як “тюрксько-
татарське”городище XIII – XIV ст. [58, с. 146 – 147]. Опис пам’ятки відсутній, 
знахідки складалися з кам’яних плит, квадратної цегли, фрагментів поливної 
та неполивної гончарної кераміки, речей спорядження коня. Серед 
нумізматичного матеріалу – монети ханів Кільдибека і Мухаммед-Булака 
карбування міст Азака та Орди [18, с. 97 – 99]. Пам’ятка позначена на мапі 
1751 р. Д. де Боcкета і “Пограничной карте Российской и Турецкой 
империй…”1769 г. Я.Ф. Шміта. Точне знаходження міста до цього часу 
лишається не визначеним. 

Неодноразово привертало увагу дослідників городище Великі Кучугури 
(Кучугурське, Запорізьке). Недостатнє введення в науковий обіг матеріалів 
пам’ятки, особливо її нумізматичної частини, породило багато дискусій 
стосовно часу його функціонування й співвідношенням з ним міста Орду. 
А.П. Григор’євим ще в 1983 р. була висунута ідея про ототожнення городища з 
м. Орду; емісія монет з легендою Орду тривала з 1363 по 1437 р., а у 1501 – 
1502 рр. тут розташовувалась ставка Менглі-Гірея [8, с. 117 – 122]. 
Г.О. Федоров-Давидов вважав, що в другій половині XIV ст. орда, яка стала 
кочувати у Північному Приазов’ї, із кочової ставки перетворилася в центр 
мамаєвих володінь і прийняла ряд атрибутів міста, де карбувалась монета [51, 
с. 11 – 12]. У Орди, карбування монет якого тривало до початку XV ст., було 
декілька епітетів: Орда ал-Джедід, Орда ал-Муаззам і Орда ал-Султані [50, 
с. 16, 48, 57]. Є.Ю. Гончаров розглядає існування декількох Орд, карбування 
Орди (ал-Му’аззам) безперервно відбувалося в Подніпров’ї з 765 по 860 – 
870-ті рр. За Тохтамиша стара ставка була переведена до Нижньої Волги, де 
почалося карбування монет з епітетом Орду ал-Джадід. У Подніпров’ї 
залишився населений пункт під назвою ал-Му’аззам і ал-Махруса. За Улу-
Мухаммеда на нижньому Дніпрі монетний двір іменувався просто Орда [5, 
с. 99 – 101]. 

В.Й. Довженком була досліджена лише незначна частина урочища (Великі 
Кучугури), при цьому роботи велися вибірково на всіх ділянках для 
визначення загального характеру міста [9, с. 5 – 7]. Е. Ляссота, проходячи в 
1594 р. вздовж Конки повз Аталикову долину, бачив на одному з островів 
Великого Лугу городище “Kurzemal” [56, с. 264]. Аталикову долину 
зустрічаємо на мапі Р. Заноні 1767 р., а вище, між Конкою і її правою 
притокою р. Янчекрак, розташоване городище Актар-мечеть. 
Д. І. Яворницький наприкінці XIX ст. відзначав, що в урочищі Кучугури 
знаходяться залишки міста, відзначені на мапі Р. Заноні як Актар-мечеть, 
перекладаючи назву як “пуста мечеть” [57, с. 158, 165 – 166]. На карті 
Р. Заноні у верхній частині урочища Кучугури фіксується ще один пункт. За 
Д.І. Яворницьким, вище устя Конки, на лівому її березі, знаходиться велике 
городище, де зустрічаються “різні залишки старовини”, серед яких посуд, 
зброя, бронзові дзеркала. Дослідником розкопано тут одне поховання в ящику 
“типа гробу”, серед знахідок – залишки головного убору [57, с. 166]. 

Я. П. Новицький в урочищі Кучугури також розрізняв два “турецьких” 
городища – Велике і Мале, перше з яких він оглянув у 1901 р. За його 
спостереженнями, Велике городище на чверть зменшилося після повені 
1845 р. На Малому було також місто, де знаходили випалену цеглу, кам’яні 
фундаменти будівель, монети й посуд. Окремі знахідки з Малого городища, 
знайдені ним, потрапили до Катеринославського музею ім. А.Н. Поля [30, 
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с. 195 – 197, 201]. Неодноразово відвідував (з 1882 по 1916 р.) Велике і Мале 
городища А.Ф. Кащенко, вказуючи, що будівельний матеріал з них широко 
використовувався поміщиками для своїх “економій” [19, с. 410 – 413]. 

Ці факти потребують подальшого дослідження, особливо нумізматичної 
колекції і можливості присутності на пам’ятках декількох будівельних 
горизонтів. У 1950 – 1951 і 1953 рр. О.В. Бодянський і В.Ф. Пешанов зібрали 
тут 44 монети [9, с. 1], у 1951 – 1952 рр. Д.Т. Березовець знайшов ще 38 монет. 
При розкопках В.Й. Довженка виявлено 224 монети. Всього до фондів ІА НАН 
України потрапило 262 монети. Після створення водосховища в 1964 – 
1965 рр. запорізьким нумізматом В.М. Шовкуном на Великих і Малих 
Кучугурах було зібрано близько 3700 джучидських монет. Найбільш вагомою 
серед них була колекція періоду “великої замятні” – ханів Абдуллаха (6 типів) 
і Мухаммад-Булака (9 типів), найбільш ранніми – дирхеми Узбек-хана 715 Р.Х. 
Частина цих монет (близько 2000) поступила до фондів ЗОКМ. Нумізматом 
був також виявлений скарб з п’яти злитків – саумів лад’євидної форми; усі 
екземпляри одношарові “волзького типу”. 

У 1977 – 1981 рр. співробітниками ЗОКМ було зафіксовано залишки двох 
будівель (о-ва Утиний, Квакі), підйомний матеріал мав аналогії серед городищ 
Поволжя другої половини XIII – XIV ст. [55, с. 398 – 399]. На о. Рибачий I 
зафіксовані залишки споруд, які дозволили виділити три будівельні горизонти 
кінця XIV – початку XV в. [35, с. 308 – 309; 45, с. 10 – 11]. 

Два міста розташовувались на лівому березі р. Конка, поблизу важливої 
стратегічної ділянки – Микитинського перевозу через Дніпро. Це вузьке місце 
для переправи до 1770 р. називалося на мапах Крименді-Базар [40, с. 91 – 92]. 
Перше з них – Білозерське городище розташоване безпосередньо в межах 
Кам’янського городища скіфського періоду, першу згадку про яке знаходимо в 
Е. Лясоти, за яким поблизу озера Білозерка знаходиться городище й 
фортечний мур давнього міста [56, с. 263 – 264]. С.І. Мишецький першим 
передає легенду, згідно з якою на цьому місці колись знаходилось місто 
Білозерка, де правила франкська цариця. Білозерка була зруйнована Мамаєм, а 
сам він побудував місто на р. Мамай-Сурка [29, с. 28]. У подальшому легенду 
про Сурку-Білозерку переказували А.О. Скальковський, Н. Вертил’як, 
О.С. Афанас’єв-Чужбинский [15, с. 41]. За свідченнями А.А. Русова, у 
степовій Україні йому були відомі сліди двох міст, одне з яких Білозерка 
зруйноване “татарським князем Мамаєм” [36, с. 65]. 

За О.С. Уваровим, “це татарське місто стояло на місці грецького” [49, с. 21 
– 25], О.В. Терещенко вказував, що “тут було татарське городище, яке за 
своєю будовою і предметам, схоже з відкритими мною у руїнах Сараю, 
колишньої столиці Золотої Орди…” [44, с. 15, 31 – 32]. У 1888 р. Білозерське 
городище обстежив геолог В.Д. Соколов, зафіксував знахідки споруд з “тонкої 
квадратної цегли, бутового каміння” [41, с. 233 – 234]. Йому вдалося виявити 
залишки ливарної майстерні, колекція речей (більша частина – зі знахідок 
Д.Я. Сердюкова, який збирав їх протягом 16 років) була передана в дар 
Імператорському Історичному Музею у Москві [41, с. 237 – 238]. На підставі 
знайдених монет – “грецьких, римських, татарських і турецьких” він зробив 
припущення, що пам’ятка являє собою “археологічний конгломерат” [41, с. 
238, 242]. 

Археологічними дослідженнями Д.Я. Сердюкова (1899 – 1900) і 
Ф.М. Кіранова (1929) на Кам’янських кучугурах (сучасна пристань 
м. Кам’янка-Дніпровська) виявлені залишки будівель з цегли “татарського 
типу”, джучидські монети [38, с. 28 – 37; 39, с. 31 – 33; 7, с. 42]. У 1952 р. 
Е.О. Симоновичем біля зовнішнього валу був досліджений ґрунтовий 
некрополь XII – XIV ст., датований попередньо X-XII ст. [43, с. 99 – 106]. У 
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2002 р. поблизу пристані були випадково відкриті залишки горнів по виплавці 
чавуну [3, с. 80 – 85]. 

Місто Мамай-Сурка розташовувалося в межах Знам’янського городища 
скіфського періоду. Уперше пам’ятку згадує Е. Ляссота як “старе городище 
або місто, з фортечним муром старого замку” [56, с. 263]. За О.В. Терещенком, 
поряд із “колонією грецьких поселенців” тут існувало татарське городище 
Мамай-Сурка, побудоване темником Мамаєм [44, с. 33 – 34]. Л.В. Падалка 
дійшов висновку, що Білозерське городище й городище Мамай-Сурка – дві 
частини одного городища [32, с. 387]. В.Д. Соколов городище Білозерське й 
Мамай-Сурку також вважав єдиною пам’яткою [41, с. 235]. За Н. Вертильяком, 
у центральній частині в один ряд стояло чотири “кургани” значної висоти, що 
розривалися місцевими мешканцями для добування випаленої цегли й 
тесаного каміння. За переказами, колись тут були великі будівлі, біля самої 
р. Конки знаходилось глибоке місто – руїни палацу, яке мешканці називали 
Кремлем [2, с. 144]. 

У 1940, 1952 – 1953 рр. на городищі проводила дослідження Скіфська 
степова експедиція на чолі з Б.М. Граковим. 1940 р. досліджувались 
укріплення пам’ятки, верхня частина внутрішнього валу була укріплена 
цеглою-сирцем, за розмірами характерними для часів Золотої Орди. Як 
вказував Б.М. Граков, “цегла-сирець незвична для Степової Скіфії” [7, с. 48 – 
51]. Посилаючись на свідоцтва Н. Вертил’яка він зауважував, що місцеве 
населення добувало аналогічну цеглу з чотирьох курганоподібних пагорбів на 
акрополі [7, с. 63 – 64], три з яких були досліджені в 1952 р. Н.М. Погребовою 
[33, с. 2, 6]. На розкопі I-а (V) відкрита частина цегляного будинку, 
культурний шар було насичено червоноглиняним гончарним посудом. На 
розкопі I був відкритий фундамент споруди розмірами 20 х 10 м, з виступами 
до північного сходу. Будівля не була повністю досліджена, тому що 
“затримувало дослідження шарів скіфського часу” [33, с. 17]. За знайденим на 
рівні фундаменту пулом хана Абдуллаха всі цегляні споруди віднесено до 
1360-х рр. [33, с. 19]. Залишки будівель зафіксовані також на розкопах III і III-
а. Незначна насиченість культурного шару обумовила висновок, що в 
золотоординський період на цьому місці знаходились поодинокі будівлі, а в 
цілому городище не було заселене. Погоджуючись з поглядами Б.М. Гракова, 
дослідниця вказувала, що ці залишки відносяться до сторожового пункту, 
спорудженого монголами для охорони переправи через Дніпро [34, с. 15 – 16, 
21]. Поблизу міста досліджений однойменний могильник, який є одним із 
значних у регіоні за кількістю поховань. 

Крайнє південне місто – Тягинське городище розташоване на острові 
висотою 7-8 м від рівня правого берега Дніпра. За С.І. Мишецьким, тут 
знаходився кам’яний замок, побудований франками [29, с. 32 – 33]. 
В.П. Семенов-Тянь-Шанський пов’язував заснування фортеці з татарами і 
відносив до 1491 р. [37, с. 148]. У 1914 р. В.І. Гошкевичем тут була досліджена 
одна з двох будівель, серед знахідок – червоноглиняний тарний і поливний 
посуд. За 1,8 км на північний схід В.І. Гошкевич розкопав мусульманський 
курганний могильник XV ст. Дослідник датував весь комплекс XIV – XVI ст., 
вважаючи його відомою за писемними свідченнями “Вітовтовою банею” [6, 
с. 5 – 11]. У ході робіт 1992-1993 рр. Тягинською експедицією були зроблені 
висновки, що городище побудовано на початку XV ст. за Вітовта, на кордоні 
Великого князівства Литовського й татарських володінь [54, с. 186]. Розвідки 
на пам’ятці співробітниками Національного заповідника “Хортиця” в 2009 р. 
дали змогу дійти висновку, що місто-фортеця Тягинь-Семимаяк було 
побудовано литовцями й безперервно існувало з 1363 по 1484 р. [17, с. 308 – 
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312]. Недостатня інформація викликає розбіжності, які потребують подальших 
досліджень для з’ясування часу функціонування й характеру пам’ятки. 

Таким чином, на нижньому Дніпрі і у Північно-Західному Подніпров’ї 
можемо виділити три мікрорегіони, де сконцентровані адміністративно-
політичні центри. Перший з них охоплює урочище Кучугури й місто у 
с. Веселе. Тут відомі Новогригорівський курганний могильник, поховальний 
обряд якого характерний для кочівників Поволжя й мусульманський 
ґрунтовий некрополь з цегляних склепів, що притаманні містам Золотої Орди 
[12, с. 96 – 98]. У другий локальний район входило місто Кінські Води і 
ділянка приток Молочної – р. Куркулак і Чингул, на останній з яких відкрите 
багате половецьке поховання. На сході від міста в 1851 р. на р. Гайчур 
виявлений один з найкрупніших монетних скарбів – Катеринославський. 

Третя ділянка – район Микитинського перевозу, де розташовано два міста 
– Білозерське і Мамай-Сурка. На особливу роль цього мікрорегіону вказує 
знахідка пайзи хана Абдуллаха й два великих ґрунтових могильники – 
Кам’янський і Мамай-Сурка, небіжчиків з яких можливо віднести до 
населення цих міст. Викликає незрозуння співвіднесенність населення, що 
залишило некрополь Мамай-Сурка, з напівосілим [47, с. 221], або навіть з 
кочовим [20, с. 389; 21, с. 120]. 
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УДК 930.1 

ЕТНОГЕНЕЗ КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА 
ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР СТАНОВЛЕННЯ 

КРИМСЬКОГО ХАНСТВА (XIII – XV СТ.) 

Костянтин ІВАНГОРОДСЬКИЙ (Черкаси) 

Дослідження присвячене проблемам взаємовідносин кримської та української 
етносоціальних спільнот за доби середньовіччя та раннього нового часу.  

Ключові слова: середньовіччя, новий час, етнічна спільнота, історіографія, кримський 
етнос. 

Исследование посвящено проблемам взаимоотношений крымской и украинской 
этносоциальных общностей в эпоху средневековья и раннего нового времени.  

Ключевые слова: средневековье, новое время, этническая общность, историография, 
крымский этнос. 

The research is devoted to the problem of relations between the Crimean and Ukrainian ethno-
social communities in the Middle Ages and early modern times.  

Key words: medieval, modern times, ethnic community, historiography, the Crimean ethnicity. 
 
У вітчизняній історіографії практично не приділяється увага 

міжспільнотним взаєминам українців з населенням одного із найбільш в 
етноісторичному контексті відмінним регіоном сучасної Української держави 
– Кримом. Становище, в якому опинилася ця сфера вітчизняної 
гуманітаристики, засвідчує, наскільки фрагментарно, а подекуди й 
контроверсійно аналізуються питання міжспільнотних взаємин середньовічних 
України та Криму. Втім, як засвідчує історія їхніх взаємовідносин, саме тоді 
розпочався конструктивний діалог між українцями та кримськими татарами як 
в етносоціальному, так і, що найголовніше, – в етноконфесійному вимірах. 

В історичному часі та просторі України етнічно не-українські політичні 
структури з’являлися, взаємодіяли з українцями, подекуди й занепадали, 
наприклад, як Половецька держава або Кримське ханство. Їхні колишні 
мешканці увійшли цілком або значною мірою в український етносоціальний 
простір. Разом із тим, мирне співжиття зокрема української та 
кримськотатарської спільнот було буденною справою на Великому Кордоні. 
Причому, механізм нормальних відносин функціонував без інструкцій, 
директив, мирних пактів, а включався органічно, що свідчить про його чітку 


