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В.В.ГРИБОВСЬКИЙ 

ТИПОЛОГІЯ ТАТАРСЬКИХ НАБІГІВ У ХVІІІ СТ. 
Саме поняття “татарський набіг” є слабко диференційованим науковим поняттям, 

успадкованим від традиції давньоруського літописання та від практики російського 
діловодства XVI – XVII століть. Першими науковими дослідженнями військова діяльність 
причорноморських татар останньої чверті XV – XVIII ст. відносно до українських та 
російських земель розглядалася лише як епізод одноманітного плину татарських нападів, 
що тривали з часу Батиєвої навали аж до останнього походу Крим Гірей-хана 1769 року. 
Використання зазначеного поняття тільки підкреслювало побіжну аналогію між цими 
різними явищами, що зумовлювалося більше національно-ідеологічними чинниками, аніж 
потребами науки позначити певний аспект історичної дійсності найбільш виразною 
термінологією. Навіть дослідники з більш досконалою методологією не змогли відійти від 
цієї традиції, в більшості задовольнившись описовою стороною висвітлення проблеми 
татарських набігів та дослідженням негативних наслідків, завданих ними землеробським 
народам Східної Європи. 

А між іншим, за традиційним уявленням “татарського набігу” заховані такі різнорідні 
явища як а) походи кримських ханів; б) нашестя кочівницьких орд, які не мають стабільних 
меж кочування; в) напади окремих груп татар, не пов’язаних між собою ніякою 
організацією, окрім спільної виключно грабіжницької мети. Крім того, дослідження 
татарських набігів, в більшості, відбувалося на матеріалі XV – XVII ст., а висновки цих 
досліджень механічно переносилися й на наступне століття, що не дозволяло дослідникам 
вловити специфічну ситуацію, що склалася у Північному Причорномор’ї упродовж XVIII 
ст. Тим самим процес стабілізації кордонів степового порубіжжя, що розпочався з часу 
укладення Константинопольського мирного договору 1700 року, повністю випадав з уваги 
дослідників і не розглядався в якості фактору здійснення татарських набігів у XVIII ст. 

Відносно трактування татарських набігів кінця XV – ІІ пол. XVII ст. в історичній 
літературі простежуються дві протилежні позиції. Першу представлено традицією, що 
походить від російського сходознавця В.Д. Смірнова, за якою набіги татар були засобом 
опосередкованого впливу Туреччини на політичну ситуацію Східної Європи і мали 
переважно політичне спрямування [24; 267]. Іншу – творами А. А. Новосєльського, що 
доводять пріоритет грабіжницького характеру, а в політичному відношенні – хаотичність і, 
часто, неузгодженість набігів татарських орд [19; 28, 416]. 

Якщо розглянути татарські набіги як форму прояву політичної активності Кримського 
ханства, то з позиції Смірнова виходить тісний васальний зв’язок Криму стосовно до 
Туреччини, в основі якого покладено спільні зовнішньополітичні завдання. Це 
проілюстровано А.Ю. Кримським, котрий наводив свідчення польських істориків-
сучасників, що “турок держав Кримську орду напоготові, як мисливець держить у своїх 
руках напоготові свору хортів”, яку можна нацькувати на кого заманеться [16; 183-184]. 
І.Б. Грєков надав позиції Смірнова більш аргументованого вигляду, зваживши на те, що 
набіги татар відбувалися не хаотично, а “у певному чітко визначеному ритмі, що диктував 
як конкретні строки проведення цих набігів, так і чітку зміну їх напрямків” [10; 304], тобто 
спрямовувалися на Польщу у випадку послаблення Росії і на Росію за умов послаблення 
Польщі. Тим самим Кримське ханство і Порта досягали бажаної рівноваги сил у Східній 
Європі, не допускали появи сильної держави на півночі, яка б спромоглася закріпитися у 
Північному Причорномор’ї і тим самим створити загрозу кримським і турецьким 
володінням. Саме ця обставина й визначила основи турецько-татарського політичного 
зв’язку. Завдяки цій же обопільній зацікавленості Туреччина допускала певні межі 
самостійності Кримського ханства, а також визнавала за ним право на чінгізідову спащину 
(а тим самим і на суверенітет над російськими та українськими землями). Згідно з поглядом 
Грекова, основи турецько-татарського політичного зв’язку було закладено у 1475 – 1479 
рр., коли турецький султан, давши гарантії невтручання у внутрішні справи ханства і 
дозволивши йому здійснення відносно самостійних зносин з іноземними державами (перш 
за все з Росією та Польщею), залишив за собою право інвеститури над кримськими ханами, 
що призначалися з династії Гіреїв. Ці основи кримсько-турецьких відносин “в подальшому 
видозмінювалися в деталях, але залишалися незмінними в головному: Крим був васалом 
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Османської імперії, слухняним виконавцем її волі, одним з тих знарядь, за допомогою яких 
Туреччина здійснювала свою політику у Південно-Східній Європі” [11; 153]. Бажана для 
Туреччини розстановка сил у Східній Європі витримувалася упродовж ХVІ – першої пол. 
ХVІІ ст., що дозволяло Порті зосередити увагу на інших напрямках, хоча даний регіон 
ніколи не зникав з політичних розрахунків Стамбулу [10; 301]. Аналогічна позиція 
простежується й у турецького історика Галіла Іналджика: Менглі-Гірей визнав своїм 
сюзереном султана і погодився бути на становищі “тікме”, тобто призначеного [14; 117]. 
Алан Фішер також вказує, що “можна навіть зробити висновок, що ханство, як стала 
політична система починається з цього періоду (1475-1478 рр. – В. Г.), аніж від 
“заснування ханства” Хаджі-Гіреєм” [27; 8]; у Фішера також йдеться про призначення 
(installation) Менглі-Гірея в якості хана Криму і васала турецького султана [27; 8].  

Для Новосельского логічно у даному ракурсі проблеми акцентувати увагу не на 
елементах подібності політичних моделей Туреччини і Криму та їх взаємозв’язку, а на 
тому, що Кримське ханство було останнім залишком Золотої Орди, який претендував на 
чингізідову спадщину та успадковував діяльність своєї попередниці. Тому Новосельський 
звернув увагу на дослідження “глибоких та самостійних мотивів і давньої традиції” 
відносин Криму з північними державами [19; 418], а також на простеженні самостійної 
лінії поведінки, напрямок якої лише в деяких випадках визначався Портою [19; 422]. А те, 
що Крим потрапив під султанську залежність, визначило тільки неузгоджене співіснування 
в ханській політиці двох тенденцій: однієї – пов’язаної з васалітетом Отоманській Порті, 
іншої – з претензією на гегемонію над простором колишньої Золотої Орди. Це визначило 
різнобій, непослідовність зовнішньополітичного курсу ханства і, часто, його нездатність 
очолити всі степові татарські орди [19; 36]. Але при цьому хаотичним та непослідовним і, в 
більшості випадків, грабіжницьким [19; 416] татарським нападам вистачило сили тримати 
північні держави у стані напруження; ця ж хаотичність і ускладнювала боротьбу з татарами 
протягом трьох століть. Висновки Новосельського визначали позицію з даного питання 
радянської історіографії упродовж 50 - 80-х рр. 

Позиції Смирнова – Грекова і Новосельського, не дивлячись на протилежне 
спрямування, здатні пояснити накопичений наукою історичний матеріал. Разом із тим, 
вони представляють однобічне пояснення, що потребує на синтез і доповнення. Викладки 
Грекова подають логічну послідовність і схему розгортання міжнародних відносин Східної 
Європи. Проте в них не враховано, що для того, щоб чітко керувати ритмом і визначати 
напрямок татарських набігів, кримський хан повинен мати у розпорядженні 
централізований апарат управління, в той час як у Кримському ханстві не було приборкано 
центробіжні сили. Сепаратизм кримської знаті (карачі-беїв) та хаотичні міграції ногайських 
орд були не останнім чинником послаблення державної системи ханства [12; 46-47]. Разом 
з тим, ногайці протягом ІІ пол. XVI – XVII ст. виявляли постійні коливання між російським 
і кримським підданством та відсутність стабільної політичної орієнтації [15; 7-9]. Крім 
того, джерела засвідчують численні випадки власне грабіжницьких нападів, здійснених без 
будь-яких політичних міркувань, причому таких, що відбувалися всупереч політичним 
міркуванням кримських ханів. Але все ж-таки й тези Новосельського щодо переважно 
грабіжницької мотивації татарських набігів також не універсальні: той величезний 
фактичний матеріал, що зібрав Новосельський, своєю інформативністю значно перекриває 
висновки автора, оскільки подаються деякі факти здійснення набігів згідно з політичними 
намірівами кримських ханів та османських султанів. Так, набіг 1645 р. було здійснено у 
зв’язку з потребою Туреччини у галерних рабах під час війни з Венецією, яка щойно 
починалася [19; 342-343]. Також зображено політичний мотив серії набігів 1644-1645 рр., 
що спрямовувалися на прикордонну смугу російсько-польського порубіжжя таким чином, 
“немов би кримці намагалися роз’єднати сили урядів, що вступили між собою в угоду” [19; 
332], а також через засуху й голод у Криму [19; 342-243]. У цьому випадку бачимо збіг 
грабіжницьких прагнень та політичних розрахунків.  

Таким чином, окрім економічних мотивів (грабунок і здобуття ясиру) саму можливість 
здійснення татарських набігів не міг не визначати певний розклад політичних сил, а їх 
спрямування не могло не поєднуватися з динамікою міжнародних відносин. Хоча без 
усякої залежності від певних напрямків міжнародних відносин, протягом майже всього 
часу існування Кримського ханства відбувалися (часто навіть всупереч з інтересами хана) 
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хаотичні напади окремих татарських груп на прикордонну територію сусідніх держав. 
Отже, здійснення на конкретно-історичному матеріалі типологічного розрізнення 
татарських набігів, встановлення причин існування окремих видів військової діяльності 
причорноморських татар та їх взаємозв’язку, а також залучення матеріалу ХVІІІ ст. (ще 
належним чином не вивченого) до концепцій Смирнова, Грекова та Новосельського є 
неодмінною умовою для розуміння специфіки досліджуваного явища. 

Варто також зважити на дослідження С.О. Плетньової, котра в якості загальної 
закономірності історії кочівницьких суспільств виділяє три стадії кочування і пов’язує з 
ними різні типи військової діяльності: перша стадія кочування характеризується постійною 
рухливістю кочовиків, строкатим етнічним складом кочівницького суспільства, яке 
перебуває в стані перманентного нашестя; друга – визначається наявністю визначених меж 
кочування (напівкочування) та землеробства, більш стійкою етнічною спільністю та 
періодичними грабіжницькими набігами на сусідів. Третя стадія виділяється на підставі 
напівосілості, наявності держави та міст із розвинутими ремеслом та торгівлею, а також 
війнами за політичне переважання [21; 145]. Досліджено також, що під дією зовнішніх 
причин кочовики можуть переходити від більш розвиненої стадії до більш примітивної, 
причому вони ніколи не втрачають первісних навичок наїзництва [21; 151]. Кочовиків 
Північного Причорномор’я – ногайців – зараховано до другої стадії кочування [21; 71]. 
Крім того, Кримське ханство, у відповідності до схеми Плетньової, варто зарахувати до 
третьої стадії. Набагато ускладнює цю концепцію те, що у складі ханства були кочівницькі 
суспільства, що перебували на нижчому рівні суспільно-економічного розвитку, а тому їх 
слід розглядати згідно з моделлю другої, а інколи навіть першої стадії кочування (йдеться 
про випадки частих міграцій ногаїв між Волгою та Причорномор’ям, що супроводжувалися 
хаотичними військовими сутичками, утворенням нових та розпаданням попередніх орд, 
залученням до них інших родів, сімей чи “народів”). 

Для розуміння специфіки татарських набігів часу існування Кримського ханства варто 
звернути увагу на те, що спеціалізація причорноморських кочовиків у постачанні бранців, 
захоплених під час нападів на території землеробських народів і продаж їх до 
чорноморських і середземноморських центрів работоргівлі, існувала ще зі стародавніх 
часів. Кочовики доби середньовіччя тільки залучалися до налагодженої раніше системи. 
Але характерна особливість XV – XVII ст. – утворення таких сильних держав, як Польща 
та Росія, які прагнули досягнути гегемонії у Східній Європі. Тому Кримське ханство 
повинно було вступати в ті чи інші відносини з цими державами, сприяти дотриманню 
вигідної для себе розстановки сил та застосовувати свою військову силу як засіб для 
досягнення потрібного напрямку міжнародних відносин. З іншого боку, для 
східноєвропейських кочовиків участь у військових операціях Криму в зазначений період 
стала чи не єдиною умовою для збереження грабунку як важливого економічного ресурсу. 
А. Новосельський помітив, що вже в 40-х рр. XVII ст. стало неможливим здійснювати 
масштабні грабіжницькі експедиції “кустарним способом”, тобто засобом нападів окремих 
груп під керівництвом самодіяльних татарських вожів: для цього був потрібний “захід, 
більш солідно організований” [19; 343], тобто загальнодержавна акція. 

У період ХVІ – першій половині ХVІІІ ст. , найбільше відображений у історіографії 
питання, татарські набіги розгорталися в умовах відсутності стабільних кордонів між 
державами у Північному Причорномор’ї та системи постійного нагляду за ними. Тоді, за 
образним визначенням Пантелеймона Куліша, “не тільки польським урядовцям, але й 
московським думним дякам не було … відомо, де закінчується земля однієї держави, і де 
починається – іншої” [17; 19]. Протягом II пол. XVII ст. та особливо з початком XVIII ст. 
простежується прагнення держав, землі яких займали степовий терен, розмежувати свої 
кордони та привести поведінку прикордонного населення у відповідність до певного 
напрямку міждержавних відносин (до стану війни чи миру, що відбувалися унаслідок 
попередньої дипломатичної підготовки та втрачали свій спонтанний характер). Також 
триває тісне залучення регіону до системи міжнародних відносин, котра вже не допускала 
“самодіяльності” периферії відносно до центру.  

Константинопольський договір 1700 р. вперше не тільки декларував непорушність 
російсько-турецького кордону, але й передбачив його чітке розмежування, що відбулося у 
1705 р. Стаття V договору зазначає: “А понеже обоей стороны намерение есть, да обоего 
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государства подданные безопасный и крепкий постановив покой почивания и тишины 
употребляют, ни будущаго неприятельства, и ссор никакой случай своевольникам ни 
зловредным да подастся, но от всякого своевольства да удержаны будут” [22; 68]. Разом із 
тим договір скасував останні залишки суверенітету Криму над Росією та Україною, що 
виявлялися у періодичній виплаті данини (стаття VIII). Зі свого боку і Туреччина з огляду 
на посилення Росії починає надавати регіону Північного Причорномор’я першочергову 
увагу, вилучає польські та російські справи з кола прерогатив кримських ханів. У зв‘язку з 
цим суверенітет Криму значно обмежується. Порта істотно посилює свій контроль над 
діяльністю кримських ханів, ставить перед ними жорсткі умови виконання міжнародних 
договорів та репресивно реагує на їх порушення. Разом із тим простежується її прагнення 
перетворити кримських ханів на слухняних прикордонних губернаторів, наявне все більше 
втручання у внутрішні справи ханства, що сприяє перетворенню його на другорядну 
державу. Аналогічне перетворення на другорядну державу відбувається і з Річчю 
Посполитою, на території якої неухильно посилюється російська військова присутність. 
Занепокоєна цим Порта намагається виставити себе в якості гаранта польської 
незалежності. У зв’язку з цим Туреччина була вкрай незацікавлена у подальшому 
послабленні Польщі татарськими нападами. 

Білградський мирний договір 1739 р. зафіксував підсилення контролю над степовим 
кордоном, заклав основи заходів із наведення порядку у прикордонній смузі та 
унормовував поведінку прикордонного населення [18; 38]. Хоча тепер цей порядок на 
порубіжжі встановлювався безпосереднім втручанням Росії та Туреччини та поширенням 
російських та турецьких адміністративних установ на степовому терені. Згідно зі статтею Х 
створюються майже щорічні комісії для розбору запорозько-татарських прикордонних 
суперечок [18; 38]; кожний випадок грабунку, вбивства чи забирання в полон стає 
предметом спеціального адміністративного листування.  

За таких умов масштабні татарські напади могли здійснюватися тільки під час 
російсько-турецьких воєн і лише на російську територію. На чолі такої акції стояв хан або 
інший представник династії Гіреїв; запроваджувалася вона після загальної мобілізації 
чоловічого татарського населення, ретельної підготовки та залучення інших військових 
сил, незадоволених зростанням політичної могутності Російської держави. Але татарська 
кіннота, при всій її мобільності, тепер не в стані протистояти модернізованій російській 
армії й ефективно діє тільки як доповнення до турецького війська або спроможна лише 
здійснити диверсію на район, де немає концентрації сил противника. Так, під час походів 
1711 р. Девлет Гірей-хана та 1769 р. Крим Гірей-хана татари не тільки не відзначилися 
вмінням здобувати фортеці та утримувати захоплену територію, але й досягати поставленої 
стратегічної мети. Характерно, що у XVIII ст. татари вже не визначають самостійно свої 
військові завдання: мету походу Девлет-Гірея 1711 р. (зруйнування корабельної верфі у 
Воронежі) було визначено під впливом шведського короля Карла ХІІ [20; 99], у поході 
1769 року брав участь у якості радника Крим Гірей-хана французький барон де Тотт, 
котрий відзначився діяльністю у справі модернізації турецької армії напередодні війни з 
Росією 1768 – 1774 рр. 

Слабку ефективність походів кримських ханів визначав також і застарілий для ХVІІІ ст. 
принцип комплектування війська за родовою належністю, що виключало вертикальну 
субординацію. Завдяки цьому ханам не вдавалося досягнути повного виконання своїх 
наказів. Чисельні татарські групи, задовольнившись грабунком, відходили від кримського 
війська ще до завершення операції, яка через те так і не досягала своєї мети. За свідченням 
барона де Тотта, татарське військо, що на початку становило 100 тис. чол., не зустрівши 
жодного серйозного опору підійшло до фортеці Св. Єлизавети “в такому жалюгідному 
стані, що саме остерігалося вилазки [осаджених] … загін у дві або три тисячі чоловік 
дійсно міг нас всіх вирізати”[13; 168]. 

Через погану організацію походів проти Росії, кримським ханам не вдавалося 
витримати договірні зобов’язання перед Польщею, про збереження суверенітету якої від 
загрозливих претензій Росії піклувалася Туреччина. Відтак і Правобережна Україна також 
зазнавала спустошення. Проходячи через польську територію у 1769 р., кримський хан, 
згідно з договором, мусив розташовуватися поза межами сіл і забезпечити харчування 
татар власним коштом. Але татари, “більше дбаючи про здобуття невільників аніж про 
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дотримання польських кордонів, здійснювали грабунок далеко за тими межами, що було їм 
визначено”, - свідчить де Тотт [13; 172-173]. Мародерству не завадили суворі покарання та 
публічні страти, що проводилися з наказу хана[13; 175]. 

У період мирних відносин між Росією та Туреччиною здійснити набіги могли тільки 
невеликі групи татар, які на короткий строк заглиблювалися на прикордонну територію. В 
більшості ці групи представляють ногайські орди, що під час заколотів проти кримських 
ханів не почували за собою будь-яких міжнародних зобов’язань. У грудні 1736 р. польське 
військо розташовується на кордоні, готуючись відбивати наскоки гайдамаків і татар, серед 
яких, можливо, “свавільні купи знайдуться, що всупереч (ханським) фірманам могли б наш 
край пустошити”, - повідомляє газета “Kurjer Polski”[1; док. 3]. У 1758 р. Халім Гірей-хан 
сповіщав кошового Г. Федорова про бунт і можливий напад на російські кордони 
єдисанської орди [10; док.№ 9, 395-396]. З листа Крим Гірей-хана від 23 травня 1762 р. 
маємо повідомлення донського отамана Єфремова про повстання частини кубанських 
ногайців, котрі підтримали заколот Богадир Гірей-султана, які можуть “воровскими 
подбегами вашей (тобто Донському війську. – В. Г.) стороне и какого вреда (причинить), 
чего ради надлежит вам от того иметь осторожность и как на бродах (,) так и на перевалах 
учинить крепкие заставы”, а також якщо хто з прибічників Богадир-Гірея буде чинити 
набіги на російські кордони і при тому будуть вбиті або у полон забрані, то за те “ни от 
кого сыску не будет”[5]. Іноді до свавільних татарських груп приєднувалися гайдамацькі 
ватаги, як трапилося у 1752 р., коли 400 гайдамаків пішли разом із білгородськими і 
бучацькими татарами в похід “на Черкеси” [2; док. 104, 218-219].  

Частим явищем були напади невеликих груп татарів на подорожуючих степом осіб. У 
1753 р. ватага з 25 ногайців здійснила збройний напад і пограбувала 9-х запорожців, що 
були на полюванні[4]. Інший типовий випадок – напад на козака Демка Панчошинного, в 
якого, погрожуючи смертю, татари відібрали 15 крб. та порубали рушницю Михайла 
Крестянина, котрий, напевне, намагався захистити потерпілого [7; арк.195]. Крім того, 
“чабанські отамани” часто посилали своїх чабанів для крадіжки майна запорожців; у 1762 
р. засвідчено причетність до цього трьох чабанських отаманів, що кочували вздовж 
р.Карачокрак [6; арк. 5-6]. Як видно з допиту ногайця Жумайле, отамани надавали коней 
для здійснення крадіжок, продавали вкрадене, гроші ділили порівну зі злодієм [9; 3]. 
Частими випадками були збройні пограбування запорозьких зимівників і псування майна, 
яке не можна було забрати з собою [7; арк.180-181].  

Ханська адміністрація намагалася стримувати татар від грабунків і розбою, незаконних 
у мирний час. У 1763 р. кримський хан сповістив російського консула в Криму Нікіфорова, 
що ногайцям під загрозою страти заборонено чинити будь-які образи запорожцям [8; 
арк.35]. На прикордонних комісіях час від часу порушувалося питання про компенсацію 
заподіяних збитків, повернення полонених та виплату “цены крови”, тобто відкупного за 
убитих [6; арк. 14]. Але часто не було можливості назвати конкретних винуватців і 
вимагати від них “надлежащей сатисфакціи”. Хоча при тому матеріали прикордонних 
комісій та інші документи подають відомості і про відшкодування заподіяних збитків, і про 
засоби улагодження прикордонних конфліктів у рамках бюрократичних установ Росії, 
Туреччини та Криму, а також про загальне підвищення рівня безпеки життя на степовому 
порубіжжі протягом XVIII ст., - умова, що спричинила значне пожвавлення української 
колонізації Північного Причорномор’я. З іншого боку, в цьому відобразився поступовий і 
неухильний процес стабілізації кордонів степового порубіжжя, що, в свою чергу, призвів 
до руйнації традиційних форм життя прикордонного населення.  

Наведений вище матеріал вказує на те, що істотна зміна політичної ситуації у Східній 
Європі у ХУІІІ ст. мала своїм наслідком зменшення частоти татарських набігів, а також 
перетворення їх форм і напрямків. Подаються підстави для виділення: 1) походів 
кримських ханів (або “набігів” як державного заходу, спрямованого для досягнення 
політичної мети). Їх ефективність і специфіка залежали від рівня централізації ханства на 
певний момент; у XVIII ст. вони в більшості спрямовувалися проти Росії під час російсько-
турецьких воєн; 2) хаотичні грабіжницькі набіги окремих татарських орд, пов’язані з 
проявом відцентрових процесів у Кримському ханстві; 3)грабіжницькі напади окремих 
груп татарів на прикордонну смугу Росії та Польщі під час мирних відносин Туреччини з 
цими державами. 
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