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ІНСТИТУЦІЯ ТЕМНИКІВ І ВПЛИВ ЇХ ПОЛІТИКИ НА
ФОРМУВАННЯ ТАТАРСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ

УТВОРЕНЬ В ЗОЛОТІЙ ОРДІ

Проблеми соціального устрою Монгольської імперії ХІП-XIV ст. в
цілому та Золотої Орди, зокрема, є важливою складовою частиною у
висвітленні середньовічної історії степового регіону Євразії. Значне місце
в розробці даної проблематики посідає питання про статус вищої
монгольської аристократії. Основу джерельної бази для його вивчення
становлять, передусім, середньовічні хроніки: праці Рашид-ад-Діна, Абу-
аль-Газі, Рукн-ад-Дін Бейбарса та інших арабських і перських авторів .
Таємна історія монголів  та Алан Тобчи  Лубсан Данзана, спогади

європейських мандрівників, зокрема Плано Карпіні, Вільгельма Рубрука
та Клавіхо дають можливість більш широко розглянути проблему в
контексті її порівняння з європейськими традиціями. Важливим
допоміжним матеріалом є археологічні та фольклорні джерела, які з
позицій аналізу матеріальної та духовної культури дають реальну підставу
для об єктивного висвітлення подій XIII-XIV століття та їх наслідків,
відкидаючи сучасні політичні та методологічні нашарування.

В дореволюційній, радянській та сучасній історіографії проблема
формування та функціонування інституту темників неодноразово
піднімалася і розглядалася в аспектах соціально-економічному,
військовому, культурному. Одним з перших до цієї проблематики
звернувся І. Березін у праці Внутреннее устройство Золотой Орди ,
описуючи існуючі соціальні прошарки в державі та їх повноваження,
зокрема, у зборі податків2. Н. Веселовський у монографії Хан из
темников Золотой Орды Ногай и его время , не лише викладає фактичний
матеріал, а й намагається його проаналізувати, значно більшої уваги
приділяючи питанню співіснування інститутів темництва і ханства3.
Найбільш вагомий внесок у розгляд соціальної проблематики
Монгольської імперії зробив Б. Владімірцев, показавши у праці Общественный
строй монголов. Монгольский кочевой феодализм , з позицій
формаційного підходу, головні особливості внутрішнього устрою Монгольської
імперії, вказавши, що монгольський феодалізм будувався, передусім, на
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володінні феодалів певним населенням, а не землею4, що відрізняло його
від європейського. Ця праця стала основною для багатьох істориків при
розгляді соціально-економічного устрою держави Чингізхана та його
нащадків. Так, на її основі була сформована концепція В. Бартольда про
протистояння в Монгольській імперії кочової та осілої аристократії5. Г.
Федоров-Давидов, звертаючи увагу на ряд неточностей у теорії Б.
Владімірцева, протиставляє їй власну монографію Общественный строй
Золотой Орды , в якій викладає нову концепцію внутрішнього устрою
Золотої Орди. Сформулювавши, зокрема, припущення, що внутрішнє
протистояння в Орді було викликане не боротьбою традиційної, кочової
аристократії з новою, яка спиралася на осіле, землеробське населення, а
боротьбою військової аристократії та міського чиновництва, яке було
зацікавлено в остаточному об єднанні держави і позбавлення військових
того впливу на ханську політику, яку вони мали з часів Чингізхана6. Дану
проблему розглядали також М. Сафаргалієв, А. Якубовський, Б. Греков,
Г. Вернадський, С. Козин, С. Плетнева та цілий ряд інших дослідників,
що займалися золотоординським питанням. З сучасних дослідників
проблемами внутрішнього устрою Золотої Орди займаються Г.
Скриннікова, Ю. Гоман та В. Чукаєва. Але не дивлячись на значну
історіографічну базу, проблема соціального статусу темництва як
своєрідної форми кочової аристократії не є остаточно вирішеною.

Метою статті є спроба проаналізувати інститут темників в
Монгольській імперії як певний соціально-політичний чинник, що мав
власні особливості на різних етапах свого існування, і, відповідно до
цього, по-різному впливав на політичну ситуацію в державі.

Інститут темників - спочатку керівників 10 тисяч воїнів ї значно
більшої кількості простих кочовиків, а потім - напівнезалежних
правителів областей у Золотій Орді, як вищої військово-адміністративної
ланки в новій державі Чингізхана та його нащадків, почав формуватися
ще у 1204 році - з часу офіційного створення Монгольської імперії.
Важливе значення інституту темників для подальшого розвитку нових
державницьких структур важко переоцінити, оскільки він був першою
ланкою державного управління і його кадровому забезпеченню хан
приділяв чи не найбільшу увагу.

Так, Чингізхан у заповіті дітям, який поряд з іншими його
розпорядженнями з часом набув статусу загальнодержавного закону -
Яси , поруч з визначенням основних норм поведінки для всього

населення держави, безпосередню увагу надає вимогам, які є необхідними
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для воєначальників. Зокрема, у наведеному Рашид-ад-Діном уривку про
багатура Єсунбая, який обіймав посаду темника ще за життя Чингізхана
сказано: Немає багатура, подібного до Єсунбая, і немає людини, близької
до нього за талантами! Але так як він не страждає від труднощів під час
походу, не знає ані голоду, ані спраги, то вважає всіх інших людей - нукерів
та воїнів, які знаходяться з ним, рівними собі і у спромозі переносити
труднощі, а вони не в силах їх перенести. З цієї причини він не спроможній
бути начальником. Повинен ним бути лише такий чоловік, який знає, що
таке голод та спрага, та знає при цьому про становище інших, той що йде
в похід з розрахунком та не допускає, щоб його військо та худоба
залишалися голодними чи відчували спрагу 7. Цей уривок вказує на
особливу увагу Чингізхана у виборі людини на відповідальну посаду. Тому
одних лише необхідних для воєначальника, і цінних у вільному
середовищі людей довгої волі  - колишніх відщепенців від родів, котрі
козакували в степах Монголії, а потім стали першоосновою армії
Темучіна, особистих якостей, хан вважає недостатнім. Адже майбутній
воєначальник повинен, передусім, враховувати можливості середнього
воїна - представника аратського населення, яке було повністю втягнуто
до нової державної структури і значно поступалося за бойовими якостями
колишнім відщепенцям. Піклуючись про цілісність армії, хан намагається
знищити ті розбіжності, які виникли під час переходу від Орди до
держави: розбіжності між аратами та людьми довгої волі . Окрім того,
Чингізхан розумів, що існування темників, які за своїми особистими
якостями перевищують представників правлячої династії, може створити
значну небезпеку для всієї держави, в якій зберігаються сильні козацькі
традиції8.

Про необхідність для воєначальників вищого рангу позбавитися
козацьких звичок говорить і інший епізод з Яси  про Дарахай-Уке з
племені катакін, який завдяки передбачливості уник засідки та врятував
своїх нерозважливих нукерів. Вони заради слави хотіли в трьох напасти
на двох, а про засідку і не подумали. Висновок цієї притчі Чингізхан взяв
за своєрідний закон: У справах необхідні обачливість та обережність 9.
Отже він відкрито закликав майбутніх вождів від надмірної особистої
хоробрості, яка може дати лише тимчасову славу, але так само може
призвести до поразки. І в подальшому Чингізхан постійно намагався
відсторонити від влади воєначальників, які не відповідали його баченню
особи темника - або через надмірний авторитет, посягання на владу хана,
чи через особисті провини темників.
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Найбільш прискіпливим Чінгізхан був до своїх кровних родичів -
братів чи дітей, які замість державних інтересів плекали свої особисті.
Зразком останнього є переказ про суперечку між Джучі, Чагатаєм та
Удегеєм, спровоковану батьком з приводу головної насолоди в житті.
Відповіді Чагатая: Придушити ворога, розчавити вершника, розірвати
змову та привести здобич і є вищим задоволенням  та Джучі: Розводити
багато чисельні табуни коней, встановити ставку та розважатися на
банкетах 10 абсолютно не задовольнили батька, який і позбавив своїх
старших синів влади над великою імперією. В той же час відповідь
молодшого Удегея: Найкраща насолода буде в тому випадку, коли
забезпечиться благоденство великій державі, створеній великим батьком
- ханом, ..., тримати в порядку справи державного управління, дати
можливість насолоджуватись старійшинам та начальникам, та
забезпечити спокій підростаючій молоді  забезпечила йому престол
імперії. Як справедливо зауважує Н. Н. Поппе, дві перші відповіді більше
підходять рядовим феодалам, ідеалом яких є набіги, напади, захоплення
здобичі та вільне життя у степовій ставці серед вгодованих стад, які і
виступають мірилом багатства та щастя11. Так само ця відповідь була
прийнятною і попередникам монгольської родової аристократії -
козацьким ватажкам людей довгої волі , що в майбутньому мали посісти
темницькі посади.

Ще більш значущим практичним кроком до виховання справжнього
військового лідера стало запровадження особистої гвардії Чингізхана -
кешику, що формувалася переважно з аристократичної молоді та стала
школою для майбутніх сотників, тисячників та темників12. Звідси вони
переводилися на командні посади в підрозділах своїх батьків, з часом їх
замінюючи. Це і стало підставою до виникнення твердження про
запровадження Чингізханом спадкового правління в тисячах, та
поширення ідеї Г. Владімірцева про своєрідний кочовий феодалізм . І
як підтвердження її - передача мангутського підрозділу дітям Куілдар-
нойона в нагороду за мужність батька13.

Дійсно, описана Б. Владімірцевим система взаємовідносин в
Монгольській імперії існувала досить тривалий час, але справжнім її
творцем можна вважати сина Чингізхана Удегея. Адже ще у своїх
Повчальних розповідях , що також увійшли до Яси , Чингізхан чітко
говорить про можливість заміни того воєначальника, який не може
впоратися зі своїми обов язками на іншого воїна з його частини, а не на
сина: Кожного еміра десятку, котрий не в спроможний вишикувати до
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бою свій десяток, ми звинуватимо разом з жінкою та дітьми, а з його
десятка оберемо когось іншого в якості еміра, і тим самим чином ми
зробимо з емірами сотень і тисяч і еміром-темником! 14 Те, що цей переказ
зберігся довгий час і був внесений Рашид-ад-Діном до Літопису
свідчить, про його реальне значення в Монгольській імперії, принаймні,
в початковий період її існування. А подальша передача підрозділів армії
у невідчужну власність того чи іншого аристократичного роду, стала
можливою лише після початку внутрішньої дисперсизації імперії на улуси
дітей та онуків. Вони лише номінально залежних від Великого хана, не
мали від нього реальної підтримки і тому змушені були шукати підтримку
у своєї аристократії. Тому приклад з Мунке-Калджою, сином Куілдар-
нойона за часів Чингізхана, є більше зразком для стимулювання у
воєначальників мужності і вірності хану, аніж обов язковим правилом у
внутрішній політиці.

Окрім всіх вищенаведених прикладів регламентації діяльності
командно-адміністративного складу Монгольської імперії, Рашид-ад-Дін
наводить й інші заповіти  Чингізхана для своїх підлеглих. Так бахадури
та еміри  повинні були твердо дотримуватися законів; порядку у власному
будинку та улусі; на початку кожного року їздити у ставку хана і
отримувати від нього нові розпорядження, тощо15. Всі ці заходи мали
сприяти кар єрному росту того, хто їх виконув: ... хто здатний так, як
потрібно вишикувати до бою десять чоловік, заслуговує на те, щоб йому
дали тисячу або туман: він зможе вишикувати їх до бою 16. У іншому
випадку відбувалася заміна командира.

Інститут темників планувався Чингізханом ще й як першочергова
опора для своїх синів, яких він не вважав рівними собі за можливостями.
А так як синів хан не міг собі обрати за власним бажанням, то змушений
був надати їм в допомогу найбільш талановитих та здібних людей, які
повинні були піклуватись не стільки про власний добробут, який повинен
був забезпечити хан, скільки про благоустрій свого туману, як складової
частини великої держави. Про це докладно свідчить настанова Чингізхана:
Якщо великі люди держави, еміри та бахадури, котрі будуть при багатьох
дітях правителя, що з являться на світ після цього, не будуть міцно
дотримуватися закону, то справа держави похитнеться та припиниться,

будуть пристрасно шукати Чингізхана, але не знайдуть його 17. Темник
вже не просто польовим командир козаків, він, в першу чергу, державний
службовець, який особистий успіх і славу повинен принести в жертву
державі. Статус темника мав забезпечити неможливість повернення до
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двох крайнощів - родоплемінного сепаратизму та козацької анархії, на
базі яких і створювалася нова держава. Але в той же час зберігалася і
можливість передати свій тумен у спадок, що, з одного боку, стимулювало
дітей темників перевищити всіх можливих конкурентів, а з другого -
давало батькам підставу піклуватися про добробут та чисельність своїх
підлеглих, які перейдуть з часом до його синів. Таким чином,
враховувалися і батьківські почуття, і страх перед втратою влади і майна
не лише для себе, а й для своїх нащадків, які через недбалість батька
могли бути позбавленими навіть примарних шансів на вдалу кар єру.

Ранг темника став вищим рангом в державі, який могли посісти не-
Чингізиди18. Вище нього знаходилися лише оглани - кровні родичі
великого хана і сам Великий хан. І, якщо на ранньому етапі існування
держави темниками могли бути всі вільні монголи, незалежно від родового
статусу, то в подальшому, зі зростанням кількості молодших Чингізидів,
ця посада займалася головним чином ними. Найбільш яскравим
прикладом цього є життя Ногая - троюрідного племінника онука
Чингізхана Берке, який розпочинав як темник, та більшості його
союзників та ворогів, кожен з яких був приналежним до Чингізидів19.
Але можливість темництва для нечингізідів зберігалася, про що свідчать
приклади Туглу-бія, Мамая та Едигея. Отже увесь час темники були
зв єднуючою ланкою між Чингізидами і простими воїнами, здійснюючи
значний вплив на політику ханів.

Щоб обмежити можливість всевладності темників, Чингізхан
закріпив харизму влади за своїми безпосередніми нащадками, позбавивши
темників можливості претендувати на верховну владу в імперії20.1 вся
подальша ідеологічна машина імперії (жерці, хроністи та навіть народні
співці) працювала у цьому напрямку - законну владу мають лише
Чингізиди, причому не важливо, якими особистими якостями вони
наділені. Європейський прецедент законної заміни однієї, слабкої династії
на іншу, більш дієву, але нелегітимну в даний час (Меровінгів на
Каролінгів, Каролінгів на Капетингів та ін.) в монгольській імперії був
неможливий. Навіть наймогутніші темники змушені були рахуватися з
цією харизмою Чингізидів. І саме це в подальшому спричинило такі
постімперські феномени, як феномен Тимура-Тамерлана та Едигея.

Певною мірою змінився статус темників не-Чингізидів після
утворення на терені єдиної монгольської імперії спочатку
напівнезалежних, а потім і повністю незалежних улусів - Золотої Орди, держави
Хулагідів та Чагатаїв. В них інститут темництва набув нового значення,
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майже повністю відмінного від того, яке йому надавав Чингізхан. Так,

відомо, що всі старші сини Чингізхана отримали у спадок від батька всього

по чотири тисячі воїнів - монголів, тобто навіть менше одного тумену21.
І при цьому їм виділялися величезні землі у якості улусів, на яких діти
мали встановити монгольську владу та забезпечувати на них покірність
місцевого населення, яке найчастіше значно перевищувало загальну
кількість монголів, не говорячи про незначні військові контингенти,
виділені Чингізханом. Проблема завоювання нових земель перед кожним
із дітей поодинці практично не стояла - для великих походів виділялася
об єднана армія різних Чингізидів, як це було у 1236 році для захоплення
Батиєм Дешт-і-Кипчака і Русі. Але в подальшому основні монгольські
війська залишали підкорений край, і новий правитель мав самостійно
забезпечувати продовження своєї політичної кар єри. Єдиним шляхом
для цього ставала мобілізація місцевого, переважно кочового населення
підкорених територій - саме так, на основі чотирьох тисяч створювати
стотисячні армії. З формуванням нових армій відразу виникала потреба
комплектації їх командного складу, передусім, темників. В цій ситуації
темник вже виступає не як колишній козак чи сподвижник Чингізхана,
що забезпечувало певну незалежність від дітей великого Хана, а як
безпосередній васал Чингізида-Джучі, Чагатая, Хулагу, і навіть певною
мірою Хубілая. Головним джерелом темників в цей час стають молодші
представники династії, що через свою віддаленість від основної гілки
роду не могли претендувати на верховну владу навіть у нових державних
утвореннях. З урахуванням полігамії, кількість таких осіб за короткий
час - першу половину ХПІ ст., значною перевищувала попит. Так, за
джерелами можна прослідкувати, що вже на кінець XIII ст. молодші
Чингізиди посідають навіть нижчі посади в армії-тисячників та сотників,
маючи посаду темника вершиною мрій, не сподіваючись на окремий улус,
лише вичікуючи моменту, щоб піднятися по ієрархічній драбині.
Враховуючи державні ранги в системі ієрархії монгольського суспільства
їх можна умовно назвати темниками-огланами, хоча вони за законом
спадковості не мали прав справжніх огланів22.

Проте паралельно з темниками - Чингізидами продовжували
існувати і темники з інших родів. Вони отримали владу, в першу чергу,
як нащадки вірних слуг Чингізхана, отже, умовно їх можна назвати
темниками-нойонами. їхня амбіційність була штучно придушена
системою родової харизми нащадків Чингізхана, проте вони вирізнялися
особистими якостями і виконавчою дисципліною. Останнє робило цих
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темників досить популярними в армії, та серед тих Чингізидів, які
претендували на владу нелегітимними шляхами. Так, на темників, а не
на огаанів робив свою основну ставку претендент на владу в Золотій Орді
Берке, який в легітимності поступався дітям Бату. В подальшому Тохта і
Узбек також спиралися на темників-нойонів для боротьби з темниками-
огланами: Ногаєм, Бурлюком, Capa-Букою та іншими, які претендували
на певну автономію у Золотій Орді23. В певний час їх кількість
зменшувалася, що ми бачимо в часи наступників Берке - Менгу-Тимура
та Туда-Менгу, при яких темники-нойони були усунуті темником -
Чингізидом Ногаєм на периферію політичного життя. Вони стали
розглядатися вже не як окрема сила, а як певна карта в руках двох гравців
- хана і Ногая. І їх повернення до власної активної політики стало
можливим лише після розгрому могутнього темника-оглана.

В нових улусах старших Чингізидів темники поступово займають
ту нішу, що утворилася внаслідок знищення під час завоювання всіх
родоплемінних утворень кочових народів. Втрата колишніми половцями,
печенігами таторками своєї історичної соціальної організації штовхнуло
їх до нових утворень - військових підрозділів монгольської армії, і
темники для них посіли місце колишньої родової аристократії. Тож
відбувся певний синтез монгольської верхівки та підкореного населення.
Особливо це стало помітно у другій половині XIII ст., коли поступово
стабілізується політична ситуація в Монгольській імперії: визначаються
кордони між улусами, порядок взаємовідносин між різними поколіннями
Чингізидів та між центром і регіонами. І головне - практично
припинилися широкомасштабні завойовницькі походи з залученням
контингентів інших улусів, що припинило започатковані Чингізханом
масові міграції та стимулювало укріплення феодальних відносин в нових
державах - улусах, де саме тисячна приналежність населення стала
основою денної системи. Так, темники починають поступово
перетворюватися з військових офіцерів на феодалів-ленників, зобов язаних нести
службу ханові на підставах васальної залежності24. Вони продовжували
залежати від волі хана, який міг позбавити їх влади над туменом, і при
цьому мали рахуватися з інтересами власного підрозділу, особливо його
командного складу - тисячників та сотників, що могли перейти на службу
до іншого темника, так як не були зв язаними заповітом Чингізхана.

Але в той же час темники, як правителі окремих областей, де мали
кочувати їх загони, мали практично необмежену владу як військового,
так і адміністративного характеру25. Апеляцію щодо їх дій у мирний час
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можна було дістати лише від хана, що для основної більшості простих
воїнів, і особливо для представників підкореного населення, було просто
нереально. Темник повинен був сам піклуватися про свою армію -
забезпечення, боєздатність та чисельний склад. Хана мало цікавило де
темник втратив своїх людей, чому коні не здатні витримати навантаження
походу, чи чому воїни голодують. Його цікавила лише боєздатність тумена,
яку і мав забезпечити темник, не гребуючи для цього жодними засобами,
окрім тих, що могли завдати шкоди іншим туменам чи власності хана.
Темники самостійно могли мобілізувати до своїх загонів іншоплемінне
населення, поповнюючи втрати в боях, проводити реквізицію у місцевого
населення для забезпечення потреб армії та навіть організовувати напади
на сусідні землі, як це сталося у 1390 році, коли ряд темників організували
напад на Тебріз без санкції хана Тохтамиша, чим спровокували чергову
війну з Тимуром26.

Дуже суперечливим є питання про можливості ведення темниками
власної зовнішньої політики. З однієї сторони, вони, як слуги хана, таких
прав не мали і змушені були триматися в руслі офіційної політики. З іншої
- наймогутніші темники Золотої Орди - Ногай та Едигей приймали та
відправляли посольства до інших країн, передусім, до Єгипту (Ногай) та
Самарканду (Едигей), роблячи це паралельно з дипломатією хана, чи навіть
незалежно від неї27. Тож, можна припустити, що права на власну
міжнародну політику в період сильної державності темники не мали, а у
час смут намагалися знайти власну нішу у міжнародних зносинах. Проте
їх політика через відсутність легітимності, яку надавала харизма Чингізидів,
мала обмежений характер. Навіть Едигей, в роки найбільшої могутності,
міг виступати лише як емір або князь, тобто особа, залежна від правителя.
Тож основну частину повноважень темників становили передусім
внутрішньо-державні та військові повноваження. Вони і визначили основні
вектори політики темників Золотої Орди на три століття.

Для кращого аналізу діяльності темників у Золотій Орді, їх умовно
можна розділити на дві групи:

1. темники-військові, що не мали реальної політичної влади в
державі і не претендували не неї, зосереджуючись виключно на військовій
справі на рівні свого тумену;

2. темники-політики, які окрім військової справи, значну увагу
приділяли встановленню своєї особистої влади в Орді.

До першої групи відносилися переважно представники неродової
знаті - темники-нойони, які напряму залежали від ханської влади. Вони
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не мали стабільних сторонніх прибутків, обмежуючись лише тимчасовою
військовою здобиччю та податками з залежних кочовиків-воїнів. їх кочів я
розташовувались осторонь важливих торгівельних шляхів, не мали
природних кордонів та прямих виходів в землі багатих сусідів - в Русь,
Балканські країни, Кавказ чи Середню Азію. А політична діяльність
темників-нойонів найчастіше обмежувалася можливостями маневру між
тим чи іншим претендентом на ханський престол. В разі встановлення
сильної ханської влади, як за часів Тохти та Узбека, вони взагалі
перетворювалися у рядових державних чиновників, головне завдання
яких полягало у підготовці армії для ханських походів. Та навіть і такі
аполітичні темники через свою можливість оперувати значними
збройними формуваннями, становили певний політичний чинник, з яким
мусили рахуватися найсильніші золотоординські хани. Відомим
прикладом є боротьба між Тохтою і Ногаєм за прихильність ряду емірів
- темників, що маневрували між цими двома правителями та
спровокували у ІЗООр. війну між ними28.

Другу частину темників становили переважно представники
молодших Чингізидів - темники-оглани, але були і виключення, зокрема
Мамай та Едигей. Окрім безпосередньої підтримки з боку ханської
адміністрації, вони мали також опору і у своїх підрозділах, які, або були
ними особисто сформовані з населення підвладної їм території (Ногай,
Мамай), або були пов язані старими, традиційними зв язками (Едигей).
Найчастіше ці темники боролися за верховну владу в Золотій Орді,
висуваючи маріонеткових ханів та підтримуючи їх своїми військами. їхні
кочів я знаходились далеко від ханської ставки, і це надавало певного
безконтрольного статусу. Всі вони намагалися встановити особистий
контроль над якимось грошовим потоком - певною гілкою Великого
Шовкового шляху: Кримом, Хорезмом чи передкавказькими степом. Тому
їх статус темників був виключно номінальним, передусім, через
відсутність вищого рангу в державній ієрархії, адже вони контролювали
збройні сили, що складалися більш ніж з одного тумену. Зокрема, Г.
Вернадський для їх означення використовував термін міріарх29. Дуже
часто вони займали посаду беклирбека-верховного головнокомандувача
ханським військом, чи очолювали війська одного з крил улусу, і через
армію чинили тиск на цивільну владу. Найбільш відомими
представниками цього типу темників були Ногай, Тоглу-бій, Мамай та Едигей. З
незначними проміжками у часі вони змінювали один одного, спочатку
укріплюючи ханську владу, але, в цілому, створюючи передумови для
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подальшого розпаду Золотої Орди. В їх діяльності було багато спільних
рис - інтриги, становлення на владу і заміна на ханському престолі різних
кандидатів, спроба своє намісництво перетворити на захищене від
ханського втручання володіння та ін.

Для висвітлення поставленої проблеми - політики темників, варто,
передусім, звернути увагу на ті політичні акції, що проводилися
темниками незалежно від походження чи статусу в Орді. Так,
першочерговим завданням кожного темника було забезпечення
боєздатності свого підрозділу. І якщо у військово-тактичному плані на
стороні темників була традиційна монгольська дисципліна, введена ще
Чингізханом, та особиста відповідальність кожного воїна за власне
спорядження, то в плані економічного забезпечення армії, одноманітності
не було. Виділений земельний наділ під кочів я міг забезпечити лише
найменші потреби армії - фураж в теплу пору року. Взимку проблема
утримання худоби могла бути вирішеною лише через використання
заготовленого раніше фуражу, а отже передбачала наявність контактів з
осілими сусідами. Це, певного мірою, і породило такі симбіози як
Червлений яр30.

Не менш важливою була проблема забезпечення особового складу
армії необхідними продовольчими запасами. Натуральне господарство
кочовиків не могло забезпечити всіх потреб людей і змушувало їх
включатися то торгівельних відносин з сусідами. З самого початку
існування Золотої Орди і хани, і темники намагалися взяти під особистий
контроль регіони з землеробським населенням, зменшуючи в них податки,
порівняно з князівськими землями. Прикладом цього були Болоховська
земля та слободи баскака Ахмата, які темники намагалися відірвати від
князівської влади31. Обидва ці проекти зазнали невдачі і були засуджені
сучасниками на Русі як приклад колобораціоналізму. Зі свого боку,
темники могли відповісти на знищення Болоховського самоврядування
Данилом Галицьким та слобод Ахмата князем Дмитром лише військовими
набігами і погромами, які ще більше відштовхували землеробське
населення від співпраці з завойовниками. А це було невигідним для
ханської адміністрації, що по своєму реагувала на ці події32. Отже
темники, які кочували на кордонах з Руссю чи іншими землеробськими
державами здобували необхідне трьома шляхами - у формі податку з
підкорених земель, як частину здобичі під час набігів, і через торгівлю.
Останній шлях був характерний для більш пізнього часу, коли військова
потужність Орди втратила свою домінантність.
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Третім важливим завданням темників було фінансове забезпечення
як армії, так і власних потреб. Це було найскладніше. Якщо податки з
сільської місцевості - з виноградників, стягнення з комор, плата за тік,
ясак з ариків, грошовий податок - калан та інші йшли безпосередньо
наміснику (темнику), що володів тарханним ярликом33, то над більш
значними фінансовими джерелами був встановлений подвійний, а то й
потрійний контроль. Так, податки з торгівельних міст частково йшли
Великому хану, частково голові Улусу, і лише незначна їх частина
залишалася темникам34. Цим частково можна пояснити жорстокість, якої
зазнавали міста Криму під час захоплення їх військами Ногая у 1299 році
та Едигея у 1399 року35, адже знищення міст в першу чергу підривало
фінансову могутність хана - Тохти та Тохтамиша, і при цьому мало
відбивалося на прибутках самого темника. Звичайно, могутні темники в
подальшому намагалися захопити монополію на прибутки з міст й інколи
їм це вдавалося, особливо Едигею і Угренчі, але традиція поділу зборів з
міста не давала можливості закріпити за своїми нащадками здобуте
джерело прибутку. Так само практика отримання ханом прибутків з усіх
міст визначила особливості внутрішньої політики темників, зокрема,
незацікавленість у зростанні міст, як опори ханів. Лише Мамай, що
повністю контролював своїх ставлеників - Чингізидів, підтримував
добросусідські стосунки з генуезькими містами, надавши їм контроль
над деякими землями в Криму36.

Але окрім економічної діяльності, темники все ж найбільшої уваги
надавали боєздатності своїх підрозділів. В цьому і полягала основа їх
сили і впливовості в Орді, можливість вирішувати всі інші, у тому числі
і економічні, проблеми. І чи не найскладнішою в умовах постійних воєн,
конфліктів та виступів підкорених народів була проблема мобільності та
чисельності армії. Вирішення її залишалося виключно у відомстві
темників, без залучення резервів з ханської ставки. Тому, так чи інакше,
всі темники змушені були враховувати етнічні, політичні та культурні
особливості своїх підлеглих - єдине, що могло забезпечити темнику
стабільність і відданість армії. Ще Чингізхан почав поєднувати у новому
військовому поділі родову приналежність своїх підлеглих, розуміючи її
як первинний стримуючий чинник в суспільстві. Але це могло діяти лише
на рівні сотень та тисяч. Для туменів, які складалися з десяти тисяч, цей
чинник не міг мати такого значення навіть на ранньому етапі, адже тисячі
належали до різних родів. Отже темник мав виступати ще й тим
об єднуючим началом, яке мало згуртувати всі тисячі в єдине ціле.
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Ситуація значно ускладнилася після утворення світової імперії та її
розпаду на окремі улуси. Тепер армії формувалися, головним чином, з
немонгольського населення, раніше підкореного і позбавленого власної
аристократії. Значної сили став набирати козацький елемент, який свого
часу був приведений до порядку Чингізханом, але з розширенням
кордонів імперії, знайшов нові ареали поширення. Тож темники в такій
ситуації мали створити єдине ціле з власне монгольських ветеранів,
місцевого населення і нового козацького елементу, адже без внутрішньої
єдності та відсутності конфліктів між різними субстратами про
боєздатність армії нічого було і говорити. Очевидними були два шляхи
вирішення проблеми: власний авторитет темників, як об єднуючий
фактор, чи силовий тиск на етнічні меншості з використанням
внутрішньої опори - одного етносу на противагу іншим за підтримки
хана. При цьому, другий шлях був можливий лише в разі відсутності навіть
найменшої конфронтації з центрам, що не могло влаштовувати тих
темників, які намагалися проводити власну політику. Саме підхід до
вирішення проблеми єдності власного улусу і став одним з головних
чинників відділення темників-огланів від темників-нойонів з
перетворенням останніх у виключно військову адміністрацію.

Отже бачимо, що саме внутрішні зміни, яких зазнало монгольське
суспільство після утворення імперії Чингізхана, її подальшого
перетворення на світову державу і розпаду на окремі улуси, спричинили
еволюцію інституту темників. Він, з часом, перетворився з виключно
військової одиниці на політико-адміністративну, яка мала виконувати
щодо армії і другорядні функції, передусім політико-економічні. В цій
еволюції на перше місце поступово вийшла саме державницька діяльність
темників, які, з однієї сторони, боролися за досягнення власних цілей, а
з іншої - виступали як представники інтересів своїх войовничих підлеглих
на державній арені. А це, разом з становленням феодальних відносин в
Монгольській імперії, спровокувало ряд державотворчих заходів
темників, які згодом започаткували виникнення нових етнічних утворень
на терені Золотої Орди.

Annotation

The article is devoted to the problem of the origin, function and evolution
of the temnik s Institute in the Monhol Empire at the XIII century and in the
Golden Horde. The basis on which this Institute was created by Chingiz-chan
and his requires to the temniks is concerned. The stress is made on the procedure
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passing into the hands of a tumen from one temnic to another The author
point s at the circumstances, which caused changing temnik s personnel,
increasing their numbers among Chingizidiv and decreasing from another clans.
On the ground of the authors classification of the Golden Horde  temniks the
main trends of their internal and foreign policy, separation of the Tatars
population and origin of the separate Tatars  peoples are shown in the article.

The author formulates his own conception on the basis of medieval
sources and researches of the precursors.
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