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ТУДУН 

Із щирою вдячністю моїм старшим колегам 
О. Пріцаку та В. О стопчуку 
в пам 'ять про перше десятиліття співпраці 

Тудун1 - це ранг одного з достойників у степових імперіях, зокрема у 
тих, що розташовувалися на терені України, в Аварській державі, Хозарії, Зо-
лотій Орді, Кримському ханаті. Згадки про нього завжди пов'язані з важливими 
справами міжнародних відносин або подіями такими, як непрості стосунки 
візантійського імператора Юстиніана II з Херсонесом і породичання візантій-
ських імператорів з хозарськими каганами на початку VIII ст., антихозарське 
повстання Іоана Готського 790 р., османське завоювання Криму 1475 р. Зви-
чайно цей адміністратор, по суті одностайно, асоціюється з військовим опре-
сивним режимом хозарів, наприклад у Херсоні та Доросі, хоча провідні вчені 
висловлюються про його функції непевно. А.Кримський у неопублікованій 
праці "Хазари" спеціально обрав візантійські справи з хазарським тудуном 
для характеристики саме дружніх стосунків між двома державами, що проти-
річать твердженням про нього як уособлення гнобителя: "Коли Рінотмет, 
опинившись 705 р. знову на царгородському престолі, заходився мститися 
херсонесцям, то в тому самому Херсонесі 710 р. він знайшов, як ми знаємо, 
уже й хазарського тудуна: сами ж таки х е р с о н ц і і п о к л и к а л и соб і 
на х а з а р с ь к у д о п о м о г у [тут і далі всі розрядки мої. - О.Г. |. Тільки ж -
і оце ж характеристично - ми з дальших візантійських літописних звісток 
можемо виразнісінько побачити, що х а з а р с ь к и й х а к а н все ж не 
з а х о т і в з а л и ш и т и л е г к о з д о б у т о г о Х е р с о н е с а під с в о є ю 
р у к о ю : бо під р. 6268 = 776 за імператора Льва IV Хазарина у Теофана чи-
таємо звістку, що Херсонес знову править візантійцям за край, куди заси-
лають політичних злочинців. Значить хазари, вже й поставивши в 710 р. свою 
адміністрацію в Херсонесі, потім с в о є ю волею з а б р а л и с я з в і д с и і 
знов пустили своїх приятелів-візантійців порядкувати там. Дуже поважною 
причиною для такого тактовного вчинку могло бути в х а з а р і в б а ж а н н я 
не с в а р и т и с я з в і з а н т і й ц я м и саме в той критичний час, коли 
о б и д в і в е л и к і д е р ж а в и п о в и н н і були п о д а в а т и одна од-
ній р у к у для напруженої боротьби проти третьої великої тодішньої дер-
жави, агресивно-войовничого омейядського халіфату 1-ї половини VIII в., з 
свого боку й Візантія бачимо, не виявила якоїсь палкої охоти одбирати не 
миром, а збройною силою, од хазарів Херсонес, що сам не в в а ж а в був 
за н і я к е я р м о для себе владу х а з а р с ь к о г о х а к а н а : Візантія 
дочекалася, доки сами хазари повернуть їй змогу порядкувати в Херсонесі. 
Другий випадок, коли с у т и ч к а між В і з а н т і є ю та Х а з а р щ и н о ю 
в К р и м у за п о г р а н и ч н у т е р и т о р і ю л ю б і с і н ь к о м о г л а б 
т р а п и т и с я , а не т р а п и л а с я , стосується вже до останньої четвертини 
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століття, десь так до кінця 780 рр. Про це ми знаходимо дані в грецькому 
"Житії св. Івана, єпископа Готського", що загинув, мабуть, близько 786 р." 
[Кримський, 235-237]. 

Двозначно характеризує ці самі події й А. Новосельцев: "...у нее 
[Візантії. - ОТ] оставались владения в Крьшу, где гегемония перешла к 
хазарам" [Новосельцев 1990, 33]. Пітер Голден в одній з найновіших праць з 
історії турецьких народів взагалі уникає згадок про тудунів [ОоМеп 1992]. 

Крім того, урядовці з таким титулом тривалий час представляли інте-
реси золотоординськИх, а потім і кримських ханів у генуезьких володіннях 
південного узбережжя Криму. 

І 
1. Термін тудун вперше з'являється у Бугутському написі, зроблено-

му согдійським та брагманським санскритським письмом, в якому розповіда-
ється про обрання та сходження на трон 572 р. кагана Таспара. При цій нагоді 
тудуни згадані як одна з ієрархічних груп (за значенням четверта з п'яти), що 
взяли участь в обранні кагана. Це свідчить про приналежність даної групи 
урядовців до вищого ешелону влади. Термін подано у формі {м>дм>п(, що від-
повідає давньотюркській формі іисіип [Ргіїзак 1988, 755; Кііазіогпуі, ІЛУЗІС 
1972,85-96]. 

Інтерес до цього слова початково виник у російських вчених ще в 
середині XIX ст. у зв'язку з питаннями про псевдоаварських намісників з 
титулом іисіип, ікосіапив, Шііипсіо, а також татарського намісника у Кафі, що 
за генуезькими документами звався Тіїапт та Іо Тііапо. Щоправда, автор пер-
шої історії Кримського ханату Й. фон Гаммер-Пургшталь не звертає уваги на 
титул тудун Шірінського беґа Емінека, називаючи його просто "якимось 
кримським князем" (Етіпек, еіпег сіег Ве§е сіег Кгіт) [Наттег-Риг§зїаІ1 1856, 
34]. Першу детальну довідку про тудуна подав Аріст (Ернст) Кунік [Куник 
1874]. Це він ідентифікував генуезького тітануса як тудуна. На висновках 
А.Куніка побудовано коментарі видавця Статуту Кафи 1449 В.Юргевича 
[Устав..., 830-831]. Ф.Лашков ототожнив тудунів з улусними князями-бега-
ми іргіпсірі йотіпіз УЄІ Ьагопї), хоч для цього в нього не було підстав [Лаш-
ков. Исторический... № 22, 37]. 

Російські дослідники Ф.Брун та Г.Золотницький першими спробували 
етимологізувати цей термін, відзначиючи його подібність до чуваського тидан у 
значенні "державець" і виводами від чуваського дієслова тит- (тримати). 
А.А.Шахматов звернув увагу ще й на таку (хозаро)-булгарську форму цього 
титулу, як трун [Ргіїзак 1978, 265]. Однак Василь Дмитрович СмІрнов, про-
відний російський тюрколог, автор досі найірунтовнішої історії Кримського 
ханату, з недовірою відгукнувся на "чуваську теорію". Він вважав відомі йо-
му похідні форми дієслова іиітак досить далекими від тудуна, зокрема він 
наводить приклади слів ійЩай (=схоплений - це про козаків з ярлика Джані-
бека Ґерея 1037 р.г.) [Материальї... 1864, 37], іШпад (=схоплений - про ін-
ших ворогів Джанібека Ґерея) [Материальї... 1864, 70; Смирнов 1887, 40] Він 
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слідом за А.Куніком обмежується визнанням візантійської та латинської ін-
терпретації цього терміна як "охоронець місця": хожощрщ<; та ге§иІиз диійат. 

Збагачення лінгвістичних даних прийшло з прочитанням В.В.Радло-
вим 1894 р. Орхонських рунічних написів. У словнику "Опьіт словаря тюрк-
ских наречий" він навів імена кількох носіїв титулу тутук, що й справді на-
гадував огузький аналог чуваського тидан, але він не роз'яснював його: Бал-
Тоган Тутук, Кюлюґ Тутук, Кьонч Тутук, Алп Урунґ Тутук, Кюч Кюль Тутук 
[Радлов 1905, 1482-1483]. Отже постало додаткове питання про співвідно-
шення термінів тутук і тудуи. 

Багато пізніше угорська дослідниця Гільда Ечеді встановила, що ти-
тул іоіод (в рунічному письмі іиіид, а в коректнішій тібетській транскрипції -
іо-сіо§) походить від титулу Іи-Іи сНи-сНои скйп-зкік, запровадженого десь у 
другій чверті ПІ ст. у царстві Вей, що повстало після занепаду династії Хань. 
Цей термін був запозичений кочовиками-жужанами, від яких він і потрапив 
до тюрків, що зберегли його оригінальне значення "військовий командир, на-
місник на прикордонних територіях" [Есзесіу 1965, 84 86]. 

В епоху Тан з'являється титул скао-і 'ао-іи-і 'ип§, що дає скорочену 
форму іиіщ (іи-і'ищ або іи-і'иощ) [Есзесіу 1965, 89]. Але обидва терміни 
іоіод та іиіщ, розглянуті Г.Ечеді, явно споріднені. По-перше, вони мають од-
накове значення. По-друге, в них вживається один і той самий початковий 
ієрогліф іи (іио). До того ж, за спостереженням дослідниці, перша форма від-
повідає архаїчнішій стадії китайської мови, і в епоху Тан вона вже не могла 
виникнути [Есзесіу 1965, 89]. Так що О.Пріцак мав рацію, ототожнюючи два 
терміни [Ргіїзак 1988, 755]. 

А.Новосельцев вважає Іи-і'ищ тим титулом, що через посередництво 
східно-іранських мов дав термін "тудун". За повідомленням ат-Табарі та аль-
Біруні, титул тудуна мав правитель м. Шаш (в районі Ташкента). В хозарів, 
на його думку, він означав "щось на зразок наближеної до правителя особи" 
[Новосельцев 1990,144]. 

2. Форма Шик виявилася співзвучною давньому дієприкметнику на -
сіщ, -йщ, що походить від дієслова іиітак - "тримати" [Сіаизоп 1972, 453]. 
Тому насправді "чуваська" етимологія була варта уваги з огляду на спорідне-
ність чуваської та хозарської мов, хоча у часи В.Смірнова цей факт ще не був 
відомий2. 

Співзвучність в урало-алтайських мовах китайського титулу Іоіод та 
іиіщ із похідними від дієслова іиі- (наприклад, ійідай, ійіпад, на які звернув 
увагу В.Д.Смірнов) послужила підставою до його народної етимологізації. В 
результаті тюрко-монгольське мовне середовище з кореня іиі- ("держати, 
тримати") породило ще кілька фонетично відмінних від оригіналу форм цьо-
го титулу, зберігаючи його оригінальне значення і лише трохи доповнюючи в 
залежності від конкретних функцій, що покладалися на його носіїв. 

Так, золотоординські, ільханідські, кримські та казанські ярлики на-
водять монгольську похідну форму: ійідайї (Шідаті) [Березин 1850, 11, 20]. 
Н.І.Березін, спираючись на зміст золотоординських ярликів, інтерпретував 
титул ійідайї як "заставщик", себто командувач заставою. Пізніше Г.Дьорфер 
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додав до функцій цього урядника ще й нагляд за дорогами [Огуеі^ш 1996, 
175-176]. Оскільки добре відомо, що перських чи хорезмійських бюрократів 
та правознавців заносило до Золотої Орди, то до такої можливості слід по-
ставитися уважно3. 

А. Кримський дає терміну такі пояснення: "правитель" (провінції, в 
даному випадку Агванії)], "намісник"], "відпоручник" [Кримський, 65, 73, 
110, 211]. Спеціально А.Кримський звертає увагу на повідомлення М.Ка-
ланкатваці, що заразом було обкладено податками купців-торгівців і рибних 
промисловців, що держали риболовлі на великих ріках Курі та Араксі, а та-
кож призначено податки для посполитих [Кримський, 65, 73]. Складається 
враження, що саме на тудуна й покладалися функції збирача оцих податків 

В одній із своїх статей О.Пріцак, очевидно, з огляду на історію по-
встання Іоанна Готського близько 790 р., придушеного хозарським тудуном, 
визначив місце тудуна в структурі Хозарської імперії саме як воєнного губер-
натора у прикордонних провінціях [Ргіїзак 1988, 775]. 

Польський дослідник Маріан Маловіст на підставі повідомлень ге-
нуезьких джерел написав ґрунтовне дослідження про останні роки генуезької 
Кафи, в якому докладно подано події за участю останніх з історично відомих 
тудунів - тудунів Кримського ханату в Кафі [Маїошзі 1947]. Спираючись на 
цей матеріал, дослідниця Б.Ф.Манц характеризує тудуна як представника та-
тар Кафи та її околиць, який мав велику владу й прибутки. Спеціальної уваги 
заслуговує зауваження про те, що тудун призначався спільним рішенням хана 
та вшціх урядовців Кафи. Проте твердження про скасування посади тудуна 
османцями по завоюванні, здається, базується на логічному припущенні і не 
підтверджується посиланням на джерела [Мат; 1978,288-289]. 

Як видно, незважаючи на нове житгя в похідних від турецького діє-
слова Шітад, що надавало титулові іиіщ сенсу "державець", він зберіг своє 
основне значення китайського титулу - "намісник пограничної провінції". 

Більше того, О.Пріцак звернув увагу на існування інших турецьких 
титулів із збереженням цього самого значення. Так, він ставить тудунів на 
один щабель з хозарськими достойниками, які називалися ЬаЬа^ид (бабад-
жук, дослівно - батько міста), правили Херсоном та Фанагорією і обиралися 
за участю місцевих жителів. Того ж типу урядовці, тільки призначені верхов-
ною владою, правили містами Керч і Таматарха, що на Боспорі Кімерійсько-
му, та називалися Ьаііубі < баликчи, "рибалка" [Ргіізак 1978, 264-265]. 

У зв'язку з тим, що існування уряду тудуна в Херсоні не викликає 
сумніву, постає питання про його співвідношення з посадою бабаджука, а 
саме: чи в даному випадку йдеться про ще одного представника хозарської 
адміністрації, чи обидва титули стосувалися однієї особи? 

Таким чином, при тому, що про тудуна вже відомо не так мало, до сих 
пір наші уявлення про нього досить фрагментарні. На сьогодні потребують 
перевірки гіпотези про те, що тудун - тутук - туткавул: а) був намісником 
чи військовим губернатором певної провінції, маючи резиденцію в якомусь 
місті; б) на цю посаду призначалися особи, наближені до імператора; в) зна-
ходячись на одному щаблі з іншими губернаторами, зокрема відомими під 
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титулом баликчи та бабаджук, вони могли призначатися на посаду імперато-
ром, але за згодою з місцевими жителями; г) віданню тудуна належало опо-
даткування населення підконтрольної території та, можливо, нагляд за доро-
гами. Залишається невідомим, що сталося з посадою тудуна у Криму по ос-
манському завоюванні. 

Дана стаття є спробою подати синтезовану характеристику функцій 
цього урядовця, зрозуміти його статус на підвладній йому території, просте-
жити еволюцію цієї посади. Для постановки цих задач ключове значення 
мають нова інформація про ханських представників в османській провінції 
Кефе, наведена в османському докладному переписі 1542 р.4, дані комплексу 
генуезьких джерел до історії генуезьких володінь у Криму та дипломатичне 
листування між Москвою та Кримським ханатом 1474-1532 рр. [РИО 41. .. 1884; 
РИО 95... 1895], а також деякі опубліковані ярлики кримських ханів, на які 
досі не зверталося належної уваги. 

II 
1. Не виникає питань щодо приналежності титулу тудунів особам, які 

мали значну військову силу й були наближеними до імператора або були 
його родичами. Звичайно, наявність повідомлень про державців цих посад у 
згадуваних вище орхоно-єнісейських написах говорить сама за себе. 
Інформація про останніх з історично відомих тудунів - Шірінських беґів -
показує їх як військових ватажків, що нарівні з іншими кримськими кланами 
були здатні не лише служити військовою опорою ханів, але й кидати їм 
збройний виклик5. Звертає увагу й виключне право Шірінів на одруження з 
ханськими принцесами, що збереглося за ними до самого знищення ханату 
[Тунманн 1991,27]. 

Водночас не варто перебільшувати значення та місце цієї посади в 
ієрархічній структурі. 

По-перше, ті ж таки Шірінські беґи-тудуни не могли зрівнятися стату-
сом з ханами. Князь Емінек, діставши посаду тудуна в середині 1473 р., хоч і 
претендував на вищу ханську харизму, вимагаючи в свого, по суті, підопіч-
ного хана Менґлі Ґерея руки його матері [Маїотозі 1949, 323], але це свідчить 
лише про його амбіції. Зрештою, ханським тестем він так ніколи і не став. 

По-друге, в імперії існувало одразу кілька тудунів або аналогічних 
посад. Це випливає з даних О.Пріцака про три типи урядовців, які представ-
ляли хозарські інтереси у сусідніх містах-державах: бабаджи у Корсуні та 
Фанагорії, баликчи - у Керчі та Фанагорії та тудун - у Доросі [Ргіїзак 1978, 
264-265] Далі спробуємо довести, що це були різні назви однієї посади. Але 
крім того, якщо титул туткавула із золотоординських та кримських ярликів є 
еквівалентом тудуна - а брати це під сумнів немає підстав - то вживання цьо-
го слова у формі множини свідчить про численність цього типу урядовців. 

По-третє, уряди тудунів хоч і знаходилися у вищому ешелоні влади, 
але десь в кінці списку. Позиція туткаулів у списках вищих урядовців Золотої 
Орди, яких стосувався наказ ярликів, є доброю ілюстрацією цього. Вони зга-
дуються після справжніх намісників чи губернаторів - "даруг внутрішніх 
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поселень", після судців та правознавців, після найважніших збирачів податків 
(птахами та хутрами - купину та барони, податків з мостових та паромних пере-
прав - геміні та кьопрючю) [Березин 1872, 3]. Порядок списку цих урядовців по-
казує не лише ієрархію, а й відповідне положення їх по відношенню до імперсь-
кого центру. Туткавули згадуються у компанії із послами та відповідальними за 
дороги й пошти, тобто вже справді на прикордонні. Не випадково російські 
переклади золотоординських ярликів перекладають термін туткаул як "застав-
щик", себто командувач прикордонного пункту, де збиралися податки. 

Корсунь, Керч, Тамань, Фанагорія, Дорос - це все міста, розташовані 
на окраїні Хозарської імперії. Інтерес хозарів до Причорномор'я добре пояс-
нює "Худуд аль-Алам", вказуючи нате, що весь добробут хозарського прави-
теля походить головним чином від морських мит [ОоІЬ 1992, 243]. Ці мита 
збиралися на прикордонні. Таким самим прикордонним для хозарів містом 
був і Київ кінця УІП - першої половини IX ст. На пам'ять від перебування хо-
зарського митника місту дістався топонім "Пасинча бесіда", що означає мит-
ну заставу [Голб, Прицак 1997, 79-80]. Басинч є синонімом тамгаджи, так 
само як є синонімами слова басма й тамга [Галенко, Остапчук, Хамрай 1996, 
173]. В Османській імперії термін тамга було замінено відповідником ҐЮМ-
рюк, що походить від візантійського коммеркіон і означає ввізне мито. 

Стосовно функцій туткаулів як збирачів податків не може бути й 
сумнівів, оскільки ці посади згадуються в імунітетних (тарханних) та жалу-
ваних (союрґальних) ярликах, що стосуються насамперед податкових пільг та 
привілеїв. -

2. Якщо всі ці урядовці виконували одні й ті самі функції, постає пи-
тання, чому вони не називалися однаково? 

Придивимося ще раз до ієрархічного порядку урядовців, відповідаль-
них за збирання податків і перерахованих у ярликах. 

Начальники митниць (тамгачі) та ваговики (тартнакчи) названі пер-
шими. Це не випадково, тому що це терміни, що описують найзагальніші 
митні функції у державі, як всередині, так і на кордонах. Причому тамгачі ві-
дали, напевно, ввізними митом, яке збиралося при проходженні митних зон 
як ззовні у середину імперії, так і в межах імперії, еквівалент пізнішого ос-
манського бадж6. Мито тартнак (вагове), очевидно, еквівалент османського 
кантар ресмі, бралося з товарів, що привозилися безпосередньо на ринок і 
продавалися. 

Другими у цитованому ярлику назавно кушчу та барсчи. Особи, які 
мали ці титули, явно обслуговували державну монополію на найкоштовніші 
предмети торгівлі, зокрема зовнішньої, у Східній Європі - мисливських 
птахів та хутро. Саме ці товари вважалися головними у торгівлі з Московією 
в османські часи [Веппщзеп., Ьетегсіег-С)иеЦиєіау 1971; Вегіпсіеі 1986, Уеіп-
зіеіп 1994]. У Кафі реєстром 1542 р. [ГТ 214...] було зафіксоовано присутність 
такого собі Сінана Тоганджі. Тоганджі - конкретно означає "соколятник", 
тоді як кушчу - це "пташник". Причому садиба цього тоганджі знаходилася в 
тому самому кварталі "мечеті благословенного Сінана Аги", де мешкав хан-
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ський суд дя (Ікадій), а також було зареєстровано ще кількох підданців хайа 
(табі-іхан). 

За цими спеціалізованими митниками йдуть начальники мостових пе-
реправ (кьопрючі) та командувачі перевізників чи човнярів (геліічі). Ясно, що 
тут йдеться про урядовців, функції яких були однакові, незалежно від поло-
ження у державі та місця служби. 

Туткаули та каравули ідуть передостанніми у списку урядовців, які 
мали справи з податками та повинностями. Останніми названо вже послів 
(ільчі) та поштарів чи посильних (болавчі, буквально "дорожники"). Присут-
ність цих останніх обумовлена їхніми правами мобілізувати на потребу по-
сольств людей, підводи, худобу, провіант, а також вимагати постою. Так що 
логіка такою порядку переліку - від особливо важливих мит до менш важли-
вих, від центру імперії до окраїн - підказує, що туткаули та караули були 
митниками вже на прикордонній території. 

На відміну від спеціалізованих митників, які перераховані перед ни-
ми, туткаули та караули були відповідальні за збір мита з усіх товарів, що 
перетинали кордони держави і продавалися на прикордонних ринках. Охоро-
на кордонів, насамперед від контрабандистів, звичайно ж вимагала відповід-
ної військової сили. До того ж вони мусили, попри віддаленість від центру, 
забезпечити охорону купцям і послам у прикордонні. Це й пояснює, чому усі 
відомі нам тудуни згадуються як військові, і те, чому цей титул перекладався 
як "охоронець кордонів та доріг" [Огуе1§іп 1996, 175-176]. Нагадаємо також 
переклад теміна туткаул Дьофером як "відповідальний за охорону шляхів" 
[Боег&г 1963-1975,1,124]. 

Таким чином, в туткаула було досить широке коло обов' язків, що тор-
калися військових, адміністративних та фіскальних питань. Відповідно до 
своїх обов'язків, ці урядовці мусили бути наділені значними повноваження-
ми, під їхнім проводом мала бути значна військова сила, людські ресурси і 
джереда прибутку. Тому відомі нам туткаули-тудуни насправді були впливо-
вими особами. 

3. Очевидно, в залежності від господарчої спеціалізації підконтроль-
ного краю головне джерело оподаткування могло відбитися в офіційній назві 
чи прОзвиську тудуна-туткаула, що ми бачили на прикладі куіичу, барсчи та 
ін. Термін баликчи як раз вказує на те, що основним митом, яке збиралося в 
Керчі і Тамані, було мито на рибний промисел та торгівлю. Згадаємо, що на-
віть про тудуна, який сидів в Алванії, М.Каланкатваці спеціально каже тільки 
те, що він займався податками з рибалок на Араксі та Курі [Кримський, 65, 
73]. До речі, дієслово Іиітад вживається в тюркських мовах у значеннні лови-
ти рибу - Ьаіік Шітак, а отже семантично дуже близьке до терміна тудун в 
народному значенні - "той, хто вхопив, одержав, впіймав". Це створює до-
даткове поле для метонімії в парі понять тутук - баликчи. 

Присутність хозарського баликчи саме в Керчі й Тамані легко пояс-
нюється тим, що Керченська протока була дуже знаменита своїм рибним про-
мислом. Про це свідчать хоча б спеціальні розділи з законоуложень провінції 
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Кефе, що стосуються Керчі, Копи й Тамані [Г1 370..., 477-478; Озтапії Ка-
пштатеїегі, 582-587; ГГ 214..., 16-17; Вегіпсіеі, Уеіпвіеіп 1975, 77-80]. 

Кримські хани також були чутливі до прибутків від рибальства, яким 
займалися їхні підданці в Керченській протоці. Про це свідчать інструкції щодо 
збору податків з тамтешніх рибалок, викладені у двох жалуваних ярликах (союр-
талах) Мегмеда Ґерея [Березин 1872], до яких ми ще звернемося далі. 

4. У генуезькій, а потім османській Кафі також засвідчено присут-
ність баликчи - у назві району, розташованого на північному заході міста. З 
огляду на багаті рибою кафські води, де ще у XVII ст. водилися навіть білуги 
(маг-і моріна чи морона)7, це виглядає виправданим. Вірменський та грець-
кий квартали, розташовані у цьому районі, названо у [ТТ 214...] громадами 
"баликчи" (сета'аі-і гитіуап Ваіікді та сета'аі-і агтепіуап Ваіікді). Що ця 
назва пов'язана з певною особою, а не з професією переважної більшості 
мешканців, доводить [ТТ 370...], де в назві цих громад ще збереглося ім'я: 
Йоргі Баликчи. 

Нам поки що невідомо, хто був цей Иоргі. До того ж постає питання 
про можливість іменування тудуна грецьким іменем (адже тудуни мусили 
бути високими татарськими достойниками). Але на зв'язок цього баликчи з 
тудуном вказує топографія міста8 та додаткова інформація про інших тудунів. 

Питання з іменем вирішується просто. За генуезькими фінансовими 
документами нам відомий якийсь тудун у 1386 р. на ім'я Рапсіазепі [Ваіагсі 
1978, 286], що вказує на грецьке Пандазі або Пандасин, дуже поширене у 
Криму. За [ГГ 214...] нараховано в османській частіші Криму 73 особи з 
ім'ям чи патронімом Пандазі, Пандасені та похідними. Відомий сорт кримсь-
кого винограду, поширений в районі Кафи-Судака, до сих пір зберігає назву 
Сари-Пандас ("Пандас жовтий"). Словом, ім'я справді, було поширене. Отже, 
тудуни могли зватися і не татарськими іменами, правда тоді треба пояснити 
можливість для не татар бути тудунами. Це також можливо, адже податки на 
татар ділилися між скарбницею Кафи та Солхатським намісником. Найавто-
ритетніший дослідник генуезької Кафи Мішель Баляр натрапив у документах 
кафської скарбниці 1381—1386 рр. на повідомлення про виконання тудунами 
їхніх функції збирачів податків. Із цих записів випливає, що вони збирали 
толту (іт. іоііа, осм. тута - ще одна явна народна етимологія цього терміна, 
причому знову з алюзією до тутмак чи тудуна]) або соттегскіит СапІисН-
огит (= "мито з ханських підданців"). Податок становив 5% вартості товару, 
з чого сьома частина йшла на користь золотоординського намісника у Солха-
ті [Ваіагсі 1978, 210-211]. 

Звичайно, це свідчить про те, що генуезька податкова адміністрація 
просто запозичила назву "тудун" для означення власних митників, які збира-
ли податки з татар спільно з татарським митником - справжнім тудуном. Про 
поширення цієї практики свідчить сувора заборона її Статутом Кафи 1449 р. 
[Устав... 1863, 741], що була викликана напруженістю в стосунках між містом 
та Кримським ханатом у цей час. Добре відомо також про існування генуезь-
кої установи, що контролювала територію власних володінь поза Кафою, на-
віть якщо вони були населені татарами. Це була так звана ийігіо сіє сатра§па 
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(= "управління околиці") на чолі якої стояв намісник - саріїапо сіеііа сатра§-
па (= "капітан околиці") [Устав... 1863, 830-831; Неусі 1967, 400]. Не випадко-
во татарський тудун обирався або принаймні затверджувався на цій посаді та-
кож генуезцями, і навіть мусив складати присягу Кафі9. 

5. На підтвердження цієї гіпотези важливо було б мати у докумен-
тальних джерелах за 1381-1386 рр. поряд з Хачадуром та Пандасином ім'я 
татарського митника. І справді, масарії згадують про такого, хоч і не назива-
ють титулу - це татарин Есен-беґ (Тагіаг ЕхіпЬеу). Його ім'я з компонентом 
"бей" (=князь) цілком відповідає високому статусу цієї особи, якою і мав бу-
ти татарський тудун. 

А от безпосередньо його повноваження як тудуна підтверджують інші 
дані. Справа в тому, що в Кафі існував великий квартал з такою назвою. 
Щоправда, почерк сіякат, яким написано дефтери, повсякчас створює про-
блеми прочитання та інтерпретації, які чисто палеографічно не піддаються 
однозначному розв'язанню. От і в цьому випадку написання назви кварталу 
не дає можливість з певністю визначити навіть кількість літер, допускаючи з 
десяток варіантів прочитання. Тому нерідко в таких випадках відповідь зна-
ходиться у додатковій інформації. А.Фішер прочитав назву цього кварталу як 
Аш-бек [РізЬег 1981, 149, 159], що явно позбавлено сенсу (= кухар-князь?). 
Назву кварталу не наважився прочитати інший дослідник [ТТ 214...] Жіль 
Вайнштайн. Але її можна і, очевидно, має більше сенсу читати як Есен-бек. 

Необхідно тепер визначити, де знаходилися ці дільниці, адже при-
близно відомо, де селилися татари у генуезькі часи, і закономірно було б очі-
кувати, що назви Баликчи та Есен-бек опиняться саме в цих районах. 

Традиційно татари селилися уздовж дороги на Солхат, що йшла на 
північний захід, починаючись від портових споруд та великої базарної площі, 
що на захід від стін так званого Франкського Замку (який об'єднував цент-
ральні ділянки саяґгит та стіав). Після спорудження зовнішніх стін Кафи у 
1383-1385 рр. ці татарські квартали повністю або принаймні частково опини-
лися в межах оточеної стінами міської території [Ваіагсі 1978, 210-211; Боча-
ров 1998, 85-91]. Навряд чи татар виселили звідти10. Відомо, що в межах 
міських стін існували порожні ділянки, і на них могли селитися місцеві греки 
та переселенці-вірмени. В результаті цей куток міста був забудований разом 
татарами, греками та вірменами, що добре засвідчують церкви та мечеті, до-
вільно розташовані на цій території. Але пам'ять про переважно татарське 
населення цих місць збереглося у назві брами у зовнішній стіні міста, через 
яку проходила згадана дорога - Татарські ворота (Баб-і Татаран). 

Допомогти визначити місце розташування кварталів Баликчи та Есен-
бека дозволяє знання порядку проведення перепису. Він проводився послі-
довно і логічно, починаючись від центральних районів і йдучи до окраїн. 
Стосовно грецьких та вірменських громад початковий пункт перепису добре 
фіксується кварталами, що носили назву Торос. Грецьку церкву під такою на-
звою, засвідчену як мінімум з 1330 р., ми знаходимо у крайньому східному 
кутку міських стін. Далі перепис слідує кварталами, що рухались уздовж сті-
ни на захід та північний захід. Саме квартали Есен-бека та Баликчи були пе-
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реписані; останніми в межах міських стін, тобто на тому місці, де і слід очі-
кувати місце перебування тудуна або баликчи. 

Закономірно також, що розташовані у цьому районі ворота могли ді-
стати ім'я місцевого татарського ватажка - тудуна. Особливо, коли його по-
саду кафські консули офіційно визнали щойно перед спорудженням стін11. 
Тільки що цей тудун (Шапиз) називався СаіЬадог'2 - саме так про нього 
повідомлено у реєстрах видатків кафської скарбниці (массарій) ще за 1374 р. 
[Ваіагсі 1978, 286], тобто до спорудження стін і воріт! Значить, ще до споруд-
ження воріт ця місцевість вже була відома як місце перебування головного 
татарського достойника - тудуна СаіЬайог, що остаточно "прив'язує" тудуна 
до цього місця. 

Бентежить хіба цо співзвучність цього імені до вірменського імені 
Хачадур, оскільки саме так може читатися комбінація -Ні- (наприклад, у 
генуезькому записі ІЬагсЬазз - це черкес). Теоретично це не має значення, ад-
же ми бачили, що татарські, податки могли збирати і не татари. Проте надто 
вже велика різниця між тудуном Есен-беком та якимось Хачадуром, щоб во-
но могло так прижитися, - в османців ім'я баликчи Йорґі зникло досить ско-
ро. Але це ім'я може бути перекладене як термін "тудун Доросу". Справа в 
тому, що форма написання назви цих воріт за Статутом Кафи 1449 р. Саікасі-
ога допускає ідентифікацію в ньому слова саіка < сакіа, себто "кетхюда, 
кахья, кегая", перський еквівалент терміна сарііапет "представник, наміс-
ник", і, звичайно ж, еквівалент слову "тудун". Друга ж половина слова висту-
пала означенням країни - Дорос. Отже Саіка Оот - це не що інше, як уже 
знайомий нам татарський "капітан околиці" (сарііапеш Оогіч або ж сарііапет 
(іе їа сатра§па), тобто тудун. 

Така етимологізація тим більше імовірна, що аналогічну посаду мали 
й генуезці. Вище вже згадувалося про "капітана кампанії". Також є згадки й 
про "капітануса Готії" (Готія - інша назва Доросу13). Відповідно вони назива-
ли й тудуна "капітаном околиці", а його пана (хана чи золотоординського на-
місника у Солхаті) - "зе§яог іп сатрапа" [Маклуізі 1947, 45]. Причому заслу-
говує на увагу послідовність генуезької канцелярії у передачі статусу татар-
ського тудуна та кафського капітана кампанії - для обох синонімом був тер-
мін "вікарій". Тудун неодноразово називається вікарієм або суддею, а титул 
вікарія морського узбережжя Готії (уісагіш гірагіае тагіпае Ооікіае), дійсний 
по договорах 1380 та 1381 р., у поновленому договорі Кафи з Тохтамишем 
1387 р. було замінено на "Саріїапеиз ЄгоІЇїіае" з визначенням йому місця пере-
бування у Кафі. Що пізніше територія Шірінів включалася до "кампанії", До-
росу чи Готії, свідчить назва спільного уряду - (іотіпіит сатрапів еі зігіпо-
гит [Маїоу/ізі 1947, 45]. Вежу з воротами, через яку Кафа сполучалася з кам-
панією або Доросом-Готією та володіннями Шірінів, було щойно зведено. За 
Статутом 1449 р. капітан чи вікарій кампанії все ще мав тут свою резиденцію. 
І тут же були квартали, названі іменами інших тудунів - (Йорґі) Баликчи та 
Есен-бека. Але ж і татарам було важливо точно передати суть обов'язків мит-
ника, титул якого тудун вже став незрозумілий за шість-сім століть. Тож по-
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'ява серед капітанів та вікаріїв татарського СаіЬасІогіз <*каИуа-і Иогоз цілком 
вписуватася у місцеву традицію. 

До речі, османці або нерозуміли вже цього терміну Кайгадоріс, адже 
поняття Дорос втратило для них сенс, або ж, дійсно, не могли погодитися 
•зберігати назву, що була співзвучною вірменському імені Хачадур. Тому в 
розмовній мові вони стали просто називати Кайгадорську вежу з воротами 
Кум: Капи, тобто воротами-вежою. 

6. Довівши, що баликчи було іншою назвою тудуна в місцевостях, де 
податки з рибальства приносили значну частину митних надходжень, неваж-
ко побачити, що бабаджук у Фанагорії - це було скоріше за все те саме, що 
баликчи у Тамані. О.Пріцак вважає їх достойниками одного рангу. Відстань 
між двома містами була теж зовсім незначна (20 км), щоб припустити існу-
вання двох митниць на такому клаптику землі у той час, коли інші важливі 
торговельні пункти, такі як Судак чи Фулли, схоже, залишилися без хозарсь-
кого тудуна. 

Але переконливіше підтвердження цього припущення випливає з 
факту, що татарські тудуни, як можна було переконатися, діяли у співпраці з 
кафською митно-судовою управою иШгіит сатрапіе. Затвердження татарсь-
кого тудуна на посаді відбувалося не автоматично, а з урахуванням думки 
кафського міського начальства. Отже, тудун, він же баликчи, також відносив-
ся певною мірою до виборних урядовців, як і бабаджук. Це й дає підстави 
вважати титул виборного голови бабаджук ідентичним тудунові. 

Таким чином, є достатні підстави вважати, що термін бабаджук був не 
титулом в повному розумінні, а синекдохою тудуна, що було пов'язано з специ-
фічною процедурою призначення на цю посаду. Баликчи ж був іншою синекдо-
хою цієї посади, спричиненою специфічними функціями тудуна як збирача пе-
редусім мита на рибальство у знаменитих риболовних районах на Боспорі Кіме-
рійському. Звичайно, що з утворенням Кафи як головного центру комерції у Пів-
нічному Причорномор'ї ми знаходимо там же і митника баликчи. 

7. В одержаній схемі митних застав на хозарському прикордонні, що 
охоплювала усі найважливіші торговельно-промислові центри Північного 
Причорномор'я, справді бракує Судака, який до утвердження генуезців у 
Кафі після 1275 р. виконував роль комерційної столиці Хозарії ("сариі Оага-
гіе"). Невже тоді у Судаку не було Татарського населення? 

Ні, татарське населення там було, і це підтверджує велика кількість 
охрещених татар, згадуваних у приписках на Судацькому Синаксарі [Сина-
ксарь... 1884]: А якщо так, то мусили бути й тудуни або якісь інші золотоор-
динські намісники. 

Той-таки Судацький Синаксар подає нам інформацію про них. Тільки 
грецькою вони, певна річ, могли називатися звичними для греків термінами. 
Звертає на себе увагу згадка від 1322 р. про намісника хана Узбека. Цього на-
місника названо сшжрт|аіарт|<; (апокрісіарій), що в точності відповідає зна-
ченню вікарія, кетхюди (кегаі), повноважного легата14. Загальною функцією 
цього урядовця було представляти центральну владу десь у провінції, що й 
робило значення двох титулів подібним в очах судакських книжників. 
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Крім того, Синаксар згадує цілу низку севастів Судака. Звертає 
увагу, що всі вони були носіями турецьких імен: Хпт/лтєі (*Кутлу-бей), 
Тотш|(*Токта, через нечіткість написання грецьких літер к та к), ПспА, 
ПоХдх(*Болса), КоотХсп>тд(*Кутлуш < Кутлу-шаг), ТдотодсСЧачаг), пансеваст 
АМд)\)/(*Алобич), Ауаткоц? [Синаксарь... 1884, 610-623]. При тому, що ту-
рецькі імена складали в антропоніміконі кримських греків 15%, весь цей ту-
рецький антропонімікон свідчить про негрецьке походження севастів15. 

Щоб пояснити появу у християнській літургійній книзі інформації про 
"недовірків" чи навіть "поганців" севастів, треба мати на увазі, що вони стосу-
ються не самих севастів, а їхніх родичів, які померли як "добрі християни". 
Приклад, коли родичі іновірців помирають як справжні християни, звичайно ж є 
свідченням тріумфу православної віри. На Синаксарі зроблено й чимало інших 
приміток про смерть християн, які походили з татар - Антоній, син Килича, Ва-
силь на прізвисько Туркман та ін. [Синаксарь... 1884, №№ 39,59, 123]. 

Севаста з турецьким тудуном об'єднує і те, що цей термін для озна-
чення даної посади семантично співпадав із аналогом тудуна - бабаджуком, 
відомим у Корсуні та Фанагорії - я;р<йтол:оХітт|<;, яшєрсоу тг|У кбкгщ [Ргіізак 
1978, 264]. Причому з огляду на те, що титул севаста з'являється у назві міст 
Севастополіса (нині Сухумі) та Севастія (нині Сівас), схоже на те, що він був 
офіційним титулом на відміну від простонародного. У другій же половині XIII 
ст. з іншого краю Чорного моря у Сельджукідському султанаті відомий був 
один з емірів султана Рукн-ед-Діна на ім'я Фахр-уд-Дін Сівастус (Зпуазійз) 
[СаЬеп 1968,210]. 

Отже, і Судак не випадав з цієї важливої схеми розміщення степових 
митних застав. Більше того, відомості з Судака збагатили кількість назв, під 
якими може з'являтися титул тудуна. Незалежно від цієї кількості назв, фун-
кції урядовців, які виступають під цими іменами, однакові. 

8. Отже підсумуємо відомості про функції тудуна (тутука, туткаула, 
баликчи, бабаджука). 

1. Адміністратор, представник центрального уряду степового паксу на 
територіях, що розташовувалися на прикордонні із змішаним населенням і, як 
правило, подвійного підпорядкування. 

2. Представником судової влади для безпосередніх підданців степової 
імперії або паксу на території із мішаним населенням на прикордонні, і його 
влада не поширювалася на підданців співволодаря на цій території. 

3. Військовий командир. 
4. Начальник митних застав і доріг у підконтрольній місцевості. 
5. Збирач ввізного та вивізного мита на користь центральної скарбни-

ці. Міг називатися відповідно господарчій спеціалізації підконтрольної місце-
вості - у Причорномор'ї відомі як баликчи (рибалки) - їх віданню підлягали 
усі вище означені функції. 

6. Через подвійність статусу території затвердження кандидата на 
посаду вимагало санкції місцевого населення, яке номінально перебувало під 
владою паксу. Через це міг називатися титулами, що відповідали звичним для 
місцевого населення урядовцям. 
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7. У зв'язку з подвійним підпорядкуванням території, що перебувала 
у віданні тудуна, співвласники території могли утворювати аналогічні уряди 
з аналогічними назвами. 

8. Центрами адміністративно-митних районів степових імперій, що 
розташовувалися у Північному Причорномор'ї, були насамперед портові тор-
гові міста Херсон, Судак, Кафа, Керч, Тамань (з Фанагорією), а також Дорос 
(пізніше Мангуп). 

III 
1. Спробуємо з'ясувати продовження історії тудунів після османсь-

кого завоювання Криму. Логіка підказує, що на відміну від генуезців, які по-
чувалися у милості золотоординських ханів та їхніх спадкоємців - кримських 
ханів, османці не потребували на завойованій території присутності якоїсь 
паралельної адміністрації. Разом з тим, відомий консерватизм османців сто-
совно традиційних форм урядування підштовхує на пошук слідів адміністра-
тивної практики, залишених від попередніх епох, тим більше, що Кримський 
ханат посідав особливе місце в імперії. Але це означає, що старі інститути 
мусили бути трансформовані й уніфіковані з існуючим апаратом. Отже, якщо 
б османці щось і лишили в колишніх генуезьких та феодоритських володін-
нях, то тільки у дещо зміненому вигляді, і якщо не термінологія, то функціо-
нальні риси системи мусили б її видати. 

Головними функціями тудунів були з одного боку воєнно-адміністра-
тйвні, а з другого - фіскальні. В Османській імперії до середини XV ст. існу-
вали аналогічні пограничні князі - так звані уч-беш. Вони перебували під уп-
равлінням спадкових лідерів харизматичних кланів (так само як і Шіріни) і 
відігравали важливу роль у внутрішніх та зовнішніх справах молодої імперії, 
що, здавалося, нагадувала черговий степовий пакс. Насправді ж османським 
султанам Мураду II (1421-1451) та Мегмеду II (1451-1481), вдалося суттєво 
обмежити вплив уч-беґів призначеннями на адміністративні посади на при-
кордонні придворних службовців [Іпаїсік, (̂ иаіаегі; 1994, 13-14]. При цьому 
функції уч-беґів було значно подрібнено. Зокрема військові та адміністративні 
повноваження перейшли до рук намісників, призначуваних султаном, - санд-
жакбеїв. Функції ж економічні та фіскальні перейшли у безпосереднє відання 
різного роду комісарів, відповідальних за окремі прибуткові промисли - мит-
ниці, копальні, мануфактури. Ці комісари діяли від імені султана, їм видавав-
ся патент-привілей (нішан), вони діставали платню від держави (як правило з 
прибутків підприємства, але у фіксованому вимірі) [ЬЄШІУ]. Така система вже 
діяла в Османській імперії у повну силу на час завоювання нею Криму. Тому 
сліди золотоординсько-кримсько-генуезької практики слід шукати насампе-
ред в особі емінів. Кетхюда був іншим урядовцем, який міг виконувати подіб-
ні функції [ОгЬопІц], а також іаміль [Шгі], ме 'мур [Ріпсіїеу] та назір. 

2. Податковий реєстр 1542 р. [ТТ 214...] показує таку систему емінів. 
Серед численних емінів, перерахованих там, знаходимо вказівки як на просто 
емінів, функції яких не зазначено, так і на емінів, для яких вказано їхні спе-
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ціальні обов'язки, Ішін-і бейтульмаль відав, зокрема, майном, що залишалося 
без спадкоємців, - це так званий зауморщик російських джерел. Емін4 'усера 
відав невільничим ринком та податком на ввіз та продаж невільників. 

Серед емінів знаходимо й таких, чиї функції в точності відповідали 
функціям митників, згадуваних у ярликах: емін-і капан - це відповідник тар-
тнакчи (ваговику); керченський емін порту - це теміджі (збирав податки за 
перевіз - тобто з кораблів). Абдуллаг, син кадія з Керчі, був еміном спеціаль-
ного податку - ту ти, що зберігся ще від генуезьких часів. Золотоординським 
урядовцям, названим спеціально кушчу, відповідали також спеціалізовані ос-
манські титули тоганджі та чакирджи. 

Звичайно, зустрічаються серед них і митники-баликчи. В одному з 
північно-західних кварталів Кафи, поряд з вірменським та грецьким квар-
талами Баликчи, знаходимо такого собі Гюсейна Баликчи, сина Абдуллага. У 
вірменському кварталі Іскендера знаходимо Кіркора Баликчи, але з його імені 
важко встановити, чи "баликчи" вказано як фах, чи як прізвисько. Логічно 
припустити, що це все-таки був фах, причому фах податковця, а не просто 
рибалки. Навряд чи на всіх християн міста був один рибалка, а якщо так, то й 
давати йому прізвисько рибалки не мало сенсу. Інша річ - бути збирачем по-
датків з рибалок. Такий чиновник був помітною особою. Щоправда, звання 
баликчи міг носити й голова якоїсь гільдії чи артілі рибалок. Але варто звер-
нути увагу на наявність баликчи в громаді трабзонських греків. Цю громаду 
було переселено у Кефе між 1520 та 1542 р., і реєстрація баликчи виправдо-
вується тим, що новопереселені громади зберігали певний час осібний фіс-
кальний статус. 

Такий самий осібний статус мали й татарські громади в Азаку, де бу-
ла громада татар-акинджиїв. У ній слово "баликчи" явно позначає фах - це 
"Баликчи Ходжам, син Яхши". Його юрисдикція поширювалася тільки на цю 
громаду татар, що напевно мала окремий фіскальний статус. 

Складніше пояснити, чому в Азакській громаді рибалок (джемаат-і 
сайядац-і махі) із 105 зареєстрованих там осіб словом "баликчи" позначено 
27. Скоріше за все, що це були податкові інспектори, яких в цьому обшир-
ному рибальському районі потрібно було багато. Це випливає з того, що три 
особи з зареєстрованих мали титули, які виділяли їх з цієї маси інспекторів. 
Один красномовно титулувався Отман син Челубая, сер-чура, другий - Тен-
чура баликчи, а також згадуваний 'аміль-і іскеле Оран. Очевидно, на місцево-
му жаргоні слово "чура" вживалося у значенні ватажка. Сер-чура був голов-
ним "чурою", тоді як Тен-чура був головним інспектором тільки на річці Дон 
(турецькою Тен). Портовий 'аміль завідував збиранням мита у порту. Ще за-
слуговує на увагу й емін, який наглядав за рибальнями султана і виділявся 
своєю посадою - Багадур Ага, ме'мур-і тальян. Ще один баликчи був зареє-
стрований як перекладач (толлшч), що закономірно очікувати у районі, що 
притягав до себе промисловців та купців від Русі, Московії до Генуї.Таку роз-
галуженість назв посад можна пояснити тільки великою кількістю митних ін-
спекторів, які в масі своїй носили звання баликчи. 
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3. Якщо татарське населення так чи інакше було присутнє на тери-
торії османських володінь у Криму, османська влада мусила залишити й від-
повідну адміністрацію, хоч про збереження суверенітету хана на цій території 
не могло бути й мови. Тільки ж, звичайно, татарська адміністративна система 
мусила пасувати вже османським взірцям. Отже, в [11 214...] знаходимо та-
ких ханських емінів. У Кафі це Мегмет Ага, який називався "комісаром його 
величності хана" (емін-і хазрет хан) з точною вказівкою на переміну в ста-
тусі. В цьому ж місті татарську адміністрацію представляв і ханський кадій, а 
можливо, і Тотнджі Сінан - обидва мешкали у передмісті Топраклик в одно-
му кварталі мечеті Блаженого Сінана Аги (таНаїїе-і МегНит 8іпап А§а), 
разом з кількома іншими сім'ями ханських підданців {табі-і хан). 

Ще двох ханських емінів Гасана Карамані та Гаджжі Урчука знаходи-
мо у селі Ніхора. У селі, як і в Кефе, також був кадій для татар з османських 
територій. Тут же мав резиденцію кадій для власне ханської степової частини 
півострова (кайі-і кіг сіег УіІауеМ кап), а також 11 збирачів податків. Згадані 
ханські еміни представляли ханську адміністрацію в османських володіннях, 
оскільки про їхню юрисдикцію над степом нічого спеціально не сказано. Се-
лище Ніхора, напевно, не випадково стало місцем для перебування ханської 
адміністрації для місцевих татар. Місто Херсон-Корсунь на той час запустіло, 
а тому колишня тудунська адміністрація мусила переїхати у найближчий на-
селений пункт - Ніхору. Через таку численність кадіїв та приплив татарських 
і турецьких мігрантів16 стає зрозумілим, чому село відтоді мало назву Кади (з 
російським завоюванням - Кадиківка). 

Наявність ханських емінів у Кефе та поблизу колишнього Корсуня 
повторює стару схему розміщення тудунів у Криму. Очевидно, під юрисдик-
цією емінів, які мали там резиденцію, підпадали й території, що свого часу 
належали різним політичним утворенням - відповідно генуезцям та князівст-
ву Феодоро. 

4. Два союргальних ярлики, видані ханом Золотої Орди Улуг-Мугам-
медом 823/1420 р. та кримським ханом Менґлі Ґереєм 873/1468 р. на право 
збирання мита у Керчі та її околицях17, є унікальними свідченнями, що дій-
шли до нас від тудунів. Ярлики жалують права на збирання мита саме у ге-
нуезькій окрузі Керчі, де мешкало мішане населення. Цю округу визначено 
як "Керченську країну" (Кйгд ііі) і при цьому перераховано усі населені пунк-
ти, що були "приписані" до неї (Кагд^а хапіі уегШг). Митний режим в точ-
ності відповідав тому, що діяв у Кафі: мешканці (спеціально зазначено ри-
балок!) округи, а також татари з інших місць, що переселилися сюди й осіли 
(§ШЬ бійгза...), не платили податків, оподаткуванню підлягало кочове насе-
лення (аг£ап ібг&ап ауійг) території та захожі з "Криму (тобто Солхата), Ке-
фе, з далека, з Кипчака" [Березин 1872,16-18] . 

Стосовно присутності ханського еміна у Керчі дефтери не повідом-
ляють. Не залишилося жодних слідів. Зате зустрічається запис про Тутанука 
Татара. Це ім'я має виразну етимологію. Закінчення на -ук в адигській мові 
(як і в українській) означає "син такого-то" і є еквівалентом турецького -огли. 
В "тутані" ж легко побачити знайоме "тудун". Посилання на етнічну при-
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належність (Татар) ще більше впевнює, що під цим іменем ховається син яко-
гось татарського тудуна. Що ж до черкеського звучання імені, то присутність 
в Керчі (Воспоро) черкесів засвідчено ще у генуезьких документах про 
стосунки з черкеськими князями (тоді ще названими Зіхами), які контролю-
вали Боспор [Ваіаггі 1978, 461]. 

Зрештою, зберігся й суюргальний ярлик на ім'я Тутан-оглану 957/1550 
р., виданий кримським ханом Сагіб Ґереєм [Лашков, Сборник... №22, док. 
№3; Усманов 1979, № 22]. На жаль, це не ярлик на тудунство, а мюльк-наме 
на земельні угіддя в урочищі Донузлав-бою (неідентифіковане). Проте скорі-
ше за все, йдеться про одну й ту саму особу, адже ім'я власника пожалування 
в повному розумінні не згадується: воно подане як Урус-огли Тутан-огли, 
тобто син Уруса син Тутана. Тутан-огли, або ж Тутанук, виглядає тут пріз-
виськом, що заміняє власне ім'я. Це й вказує на те, що власник такого імені 
справді був сином "тутана"- тудуна. До того ж ярлик показує, що ця особа 
була грошовитою людиною, так як придбала земельне угіддя за чималеньку 
суму - 18 тис. акча. 

Однак, судячи з відсутності згадок про ханських емінів у Керчі, схо-
же, що османці не захотіли тримати стратегічно та комерційно важливі про-
токи під подвійним підпорядкуванням. 

5. Водночас для тудунів непросто складалися справи і в самому 
Кримському ханаті. Могутній беґ Емінек загинув 1484 р., але Шіріни не ки-
дали своїх амбіцій, що, ймовірно, сягали в своїх замахах і сподіваннях пова-
лення влади Ґереїв у Криму. Московські посланці доповідали Василію III 
1519 р. про ворожнечу хана Мегмеда Ґерея з ними ("а с Шириньї у него рознь 
великая"), і навіть про те, що вони тримали при собі удову хана Ахмата з дво-
ма молодшими синами [РИО 95... 1895 , 668]. Тому Кримські хани для ут-
вердження держави взяли курс на обмеження всесильних беґів, спираючись 
при цьому на османський досвід та загін яничарів, що з'явився при дворі у 
Багчесараї з пришестям на трон хана Сеадет Ґерея (1525-1532). Далі активну 
боротьбу з кланами проводили Сагіб Ґерей (1533-1551) та Девлет Ґерей 
(1551-1577). Суть політики Ґереїв зводилася до того, щоб зміцнити позиції 
династії і водночас підняти статус служилої знаті за рахунок верхівки кланів 
[Мат 1978; Іпаїсік 1979-1980]. Ханська політика зрештою мала успіх, хоч і 
неповний. Це пояснює, чому у [ТГ 214...] на посаді ханських емінів ми не ба-
чимо людей з титулами беґ, або бей, - князь, а тільки ага. 

Найвищий ступінь ханських емінів в суспільній ієрархії займав Мег-
мед Ага, емін у Кафі. Його названо титулом Ага, що могло дорівнювати та-
тарському званню або титулу мірза, яке носили молодші представники кланів 
та кримські дворяни протягом всього існування Ханату. Утвердження цього 
титулу для тудунів ми спостерігаємо ще у згаданих вище суюргалах Улуг-
Мухаммеда та Менґлі Ґерея на керченську округу, де ханські представники 
титулуються саме як "ага" або навіть "наші великі аги". Так, обидва ярлики 
були видані з різницею у 50 років представникам однієї родини: Махмудек 
дістав ярлик, в якому є посилання на його предка Хизр Агу. Крім того, у 
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тексті ярлика є кілька посилань на великих або ханських агів і традицію 
(закон) (й1й§ а§а, Ьап а§а1агііш2пїп§ убзйп§а) [Березин 1872, 11-12, 17-18]. 
Отже свідчить про традицію іменування тудунів, принаймні виключаючи Ка-
фу, агами. А в даному випадку ми бачимо, як навіть ханського тудуна у Кефе 
призначали з осіб, які погоджувалися на титул агів, а значить, не мали пер-
спектив стати беґами. 

6. Для перевірки цього припущення варто встановити, хто ж криється 
за ім'ям Мегмеда Аги. Пошуки перевершили всі сподівання. Мегмеда бега ми 
знаходимо кілька разів у листуванні між кримськими ханами та московсь-
кими царями. Ще Б.Ф.Манц звернула на нього увагу і визначила його статус 
як "родича", а власне члена угруповання Аппака Бега. Останній належав до 
Шірінів та представляв служилих князів [Мат; 1978, 292-293]. Про статус же 
самого Мегмеда Аги відомо лише, що він володів Киркором. Але дослідниця 
не звернула увагу на титул Мегмеда Аги, який вказує на його посаду. Цей ти-
тул звучить як "теть". 

Слова цього немає в жодному словнику. Тому доведеться навести усі 
чотири випадки його вживання. 

1. "... посилаю посла Кудояр-мурзу Аппакова брата и язик тебе поси-
лаю, как Аппака ж князя, да с ним посилаю в тетех Магмет-агу, а бакшея с 
ним посилаю Аззека" [РИО 95... 1895, 499]. 

2. "... с Кудояровим тетем с Магмед-агою слугу твоего отпустили" 
[РИО 95... 1895, 499]. 

3. "... учнет говорить наш человек Магмет ага теть" [РИО 95... 1895, 
500]. 

4. "...Аппакова брата Кудояра да с ним тетя Магмет агу Кьіркорского 
хотели послати есмя" [РИО 95... 1895, 504]. 

Усі чотири рази, коли він згадується, його вжито у перекладах з оригі-
нальних ханських листів. Знаючи, що московські перекладачі мусили пере-
кладати все написане слово в слово, можна не сумніватися в наявності цього 
слова. Проблема виникає лише з правильним витлумаченням, який титул ко-
му належав. У трьох уривках теть безсумнівно належав Мегмету Азі. З огля-
ду на один і той самий контекст в неясному фрагменті 2 Мегмед Ага теж ви-
ступає як теть хана, а не Кудояр-мурзи. Звертає увагу, з якою впевненістю пе-
рекладачі першої половини XVI ст. почували себе при перекладі цих доку-
ментів. На відміну від своїх колег XVIII ст., які ледь розбирали літери і пере-
писували терміни та особисті імена разом з суфіксами [Галенко 1999], ці пе-
рекладачі явно почували себе впевненіше з татарськими документами і, як ба-
чимо, всі суфікси замінювали відповідними прийменниками та відмінками. 
Однак сліди турецького синтаксису надзвичайно добре помітні у фрагменті 1. 
Оскільки слово "теть" усі чотири рази передано без присвійного прийменни-
ка (моего тетя), то цікава нам фраза, якщо залишити слово "теть" без перекла-
ду, реконструюється таким чином: "Посилаю в тетех Мегмет Агу" < *"(теть)-
сіа оіап МеЬшеІ А§ауі §бп(1егдіт". Отже, слово "теть" вживалося в усіх чоти-



200 Тудун 

рьох випадках у дієприкметниковому звороті *"(теть)-<їа оіап" (являющийся 
тетем), в якій при перекладі можна було опустити дієприкметник від слова 
оітак (бути). 

Слово ж "тет" у сполученні з афіксом місцевого відмінку для уник-
нення збігу двох приголосних обов'язково набуває голосної, і додатково між 
голосною та афіксом ще й -п-. Таким чином, у місцевому відмінку це слово 
набуде форми, що дає нам саме штгиіа. Саме таке слово і, очевидно, в такому ж 
дієприкметниковому звороті було транскрибовано безвникнення в його значен-
ня у латинських записах аварських тудунів - ІиШпсІо [Смирнов 1887, 39]. 

Зміну коріневої голосної можна пояснити саме впевненістю московсь-
ких перекладачів, які, по-перше, могли бути з поволзьких туркофонів, в тому 
числі й з чувашів, які вимовляють тит- заміть тут- [Смирнов 1887, 40], а 
по-друге, могли просто для ясності перекладу шукати відповідники турець-
кому "(иітак", оскільки самі погано розуміли даний термін. На щастя, росій-
ські відповідники "тети, тещити".були дуже близькими. Вони означали "бити, 
тесати", а особливо "стискати" [Срезневский 1989]. Навіть більше, похідним 
від цього дієслова було слово "тешь \ що означало данину Москви татарам18. 
Власне, це слово було запозичене татарами саме в цьому значенні приблизно 
з 1571 р., коли Девлет Ґерей обкладає Москву даниною19. А ми бачимо, як 
Мегмет Ага відвідує Москву саме у ханських справах, пов'язаних з розрахун-
ками із московським царем Василієм ПІ [РИО 95... 1895, 505]. 

Отже, теть - це і є тудун. Як бачимо, з терміном "тудун" у Московщи-
ні XVI ст. сталася майже та сама пригода, що за тисячу років перед тим у 
VI ст. спіткала китайський титул Шіщ на іншому краю Євразії - у Тюрксько-
му каганаті. Прижитися у Московщинні і повторити повністю метаморфозу 
титулу Іиіиц терміну іийип завадила відсутність у російській мові підходящо-
го за співзвучністю слова. Зрештою, як ми бачили, на 1520-ті роки переклада-
чі у Москві взагалі вже не дуже добре розуміли саме значення слова і не нава-
жувалися підшукати бодай точного відповідника, як це зробили османці, при-
рівнявши його до еміна. Так що на Москві йому судилося скоро поступитися 
модернішим османським еквівалентам. 

1 Тема статті пов'язана з дослідженням та підготовкою до видання османських деф-
терів Кефе першої половини XVI ст., що здійснюється за підтримкою Програми стипендій У. 
Фулбрайта та гранту К.88 761/1998 (Центрально-Європейський університет, Прага). 

2 За зауваженням А. Кримського, що нащадки булгарів - то теперішні чуваші, це 
лінгвістично найкраще довів тюрколог Н.Ашмарін (1908 р.), пізніше Н.Поппе. Далі Кримський 
розвинув тезу про спорідненість хозарської та протоболгарської мов [Кримський 64,33-42] 

3 За повідомленням Плано Карпіні, перепис населення Русі проводився під орудою 
одного намісника із сарацинів, тобто мусульман-хорезмійців [Березин 1850, 22] Плано Кар-
пини 1997, 58-59]. Кілька їх із Хорезму, Іраку та Бухари зустрів 1334 р. мандрівник Ібн Бат-
тута на шляху від Азаку до Маджару [ІЬп ВаШа 1997,210, 213-214]. І навіть такий важливий 
атрибут золотоординської канцелярії, як квадратні тамти з арабським письмом, також були 
запозичені певно з Ільханідського Ірану [Галенко 1996,176]. 

4 Ці дані вперше оприлюднив Ж. Вайншгайн, але не коментуючи терміни [Уеіпзіеіп 
1980, 234-235]. 
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5 Див. про те, як ІШрінський бег Агиш хвалився, що може виставити військо у 20 тис. 
вояків [РИО 95... 1895, 649-650]. Про кримські клани див. [Мап2 1978; Ьіаісік 1979-1980]. 
Про повстання Шірінів в описі турецького подорожнього [Евлії Челебі 1999,112-117]. Воро-
гування з Кантемір мурзою, проводирем іншого потужного роду Манґитів, скінчилося стратою 
ханаїнайст Ґерея (1635-1637), який при тому спирався на іншу визначну військову силу, ство-
рену на Степу - на козаків. Саме у битві з Мангатами наклав головою 1628 р. гетьман Михай-
ло Дорошенко. 

6 Про митні зони див. [Ьіаісік 1996,91-111]. 
7 Багаті на деталі та колоритні розповіді про рибальство у Керчі та Кефе містяться у 

подорожньому щоденнику.француза Жюльєна Бордьє [Вогсііег]; видання цих записок в україн-
ському перекладі автор цих рядків збирається здійснити незабаром. 

Над історичною топографією Кафи-Кефе Генуезького та османського часу я працюю 
разом з науковим співробітником Кримського відділення Інституту археології НАН України 
п. Сергієм Бочаровим і сподіваюся скоро опублікувати результати наших досліджень. 

9 Клятвенну формулу передає Амедео Вінья. Зауважимо, що цю клятву "бути добрим 
сином Кафі, діяти тільки у злагоді з консулом та старійшинами Кафи" складав сильний, амбіт-
ний Емінек: "сЬе еііо загеіУа Ьоп Гі§1іо1о <іе Саїїа сЬе по зе рагіегеіиа сіє 1а Іог (сопзиіошт) уоіоп-
іае соп8е§піо е сЬе Гагеіуа зетрег Іиіе циеііе созе сЬі Гозеп і т ріахеі сіє Іо сопзоіо е <іе 1і уедіагсіі 
де СаіГа" [Маїолізі1947,46]. 

Навіть у час напруженості у генуезько-кримських стосунках на час створення Ста-
туту Кафи 1449 р. ханські підданці після року проживання у Кафі та передмісті вважалися 
кафськими підданцями і ставали непідсудні тудунові [Устав... 1863, 763]. 

11 Договори між генуезцями Кафи та правителями Солхата "Джаркасом" (Шагсаззо) 
та Ьіьясом Кутлубегом було укладено відповідно 28 вересня 1380 р. та 23 лютого 1381 р. [Уа-
зіііеу 1936,177-179]. 

12 М.Баляр неточно передає це слово як СасЬадог, маючи на увазі саме алюзію з Хача-
дуром. Але ск не передавало письмово в італійські мові шиплячий звук, як в сучасній англій-
ській, а передавало тверде к. 

Князі Теодоро іменувалися то як пани Теодоро (зі%погі сіє Іо Тесіогд), то як госпо-
дарі Готії {йотіпі ОогНіае) [Неусі 1967]. 

14 Апокрісіарієм з IV ст. називався постійний представник єпископів, насамперед пал. 
Папський апокрісіарій постійно перебував при візантійському дворі. Чимало пап, включно з 
Григорієм УИ, були колись апокрісіаріями. При дворі франкських королів це була вища ду-
ховна посада з функціями контролю над канцелярією і, по суті, над урядом [Апокризшрій... 
1890-1907]. 

15 Див. мою доповідь "Греко-турецький діалог у відображенні атнропонімії кримсь-
ких греків" у матеріалах конференції Трецька православна церква в Україні: Підсумки багато-
вікового служіння", Київ 30-31 жовтня 2000. 

16 За даними [ТТ 370... ] територія Херсона спустіла ще до 1520 р. В Ніхорі тоді про-
живало 16 сімей мусульман та 38 сімей греків. Реєстр [ТТ 214...] 1542 р. показує зростання 
мусульманських родин до 80 сімей при зменшенні кількості грецьких родин до 27. Присут-
ність серед мусульман Гасана Карамані вказує на те, що серед мусульманських новоприбуль-
ців могли бути й турки з Караману. 

17 Перший видавець ярликів І. Березін вважав Улуг-Мугаммеда кримським ханом 
Мегмедом Ґереєм і всупереч даті, написаній словами, датував ярлик 923 р. [Березин 1872]. Пе-
ревидання та перелатування ярлика див. [Григорьев 1971; Усманов 1979,61-62]. 

18 Тлумачення І.Срезнєвського "потіха, забава" не має сенсу навіть в наведеному при-
кладі: "взем тешь царскую кречеіьі, и тнубьі куньи и лисьи и питье" [Срезневский 1989]. 

19 В. Смірнов сам звернув увагу на запозичення татарською канцелярією московської 
термінології, але продовжував шукати етимологію цього слова в турецькому лексиконі. Його 
пропозиція вважати походження цього терміна від дієслова с1е£і§тєк (міняти, давати взамін) не 
переконлива [Смирнов 1872,427-430], пропозиція ж виводити "тиш" від турецького "сії?" (зов-
нішній) по аналогії з гараджем (вихід), на якій стоїть більшість дослідників, не враховує існу-
вання російського еквіваленту, що доводиться текстами. 
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