
 
 

~ 1 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ  

ПРОЕКТ  

ДО 74-Ї РІЧНИЦІ  

ДЕПОРТАЦІЇ  

КРИМСЬКИХ  

ТАТАР 

«Раз добром зігріте серце – 

вік не прохолоне».  

Т. Шевченко 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 3 ~ 
 

УДК 930.85:323.1 

 

 

 

 

Просвітницький проект до 74-ї річниці депортації кримських татар. – 

Дніпро: комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради», 2018. – 70 с. 

 

 

 

 

Збірка містить роботи учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої 

академії наук України, присвячені історії та культурі кримськотатарського 

народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© КПНЗ «МАНУМ» ДОР», 2018 

© Упорядники, 2018 

 

 



 

~ 4 ~ 
 

ЗМІСТ 

Передмова …………………………………………………………………………..5 

Частина І  

Науково-дослідницькі роботи ……………………………………………………7 

Крим та кримські татари очима західноєвропейських мандрівників  

кінця XVIII – початку XIX століття………………………………………………...7 

Релігія Кримського ханства………………………………………………………..41 

Частина ІІ 

Публіцистика ……………………………………………………………………...64 

Частина ІІІ 

Поезії………………………………………………………………………………..66 

Відомості про авторів …………………………………………………………….69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 5 ~ 
 

ПЕРЕДМОВА 

Кримськотатарський народ не встигнув остаточно повернутися додому, 

як знову важкі випробування накотилися на його багатостраждальну долю. 

Проблеми сьогодення мають вирішуватися, спираючись на уроки історії. Ми 

повинні пам’ятати травень 1944 року. Ми не маємо права це забути. Треба 

вірити, що читатимемо нову, світлу сторінку історії народів України. Головний 

урок, який піднесла історія – нас роз’єднує дуже мало, а об’єднує сама мета 

нашого життя – жити гідно. 

Збірник створено з метою збереження пам’яті про трагічні сторінки 

історії кримськотатарського народу та вшанування людей, що постраждали від 

депортації, виховання у молоді толерантності, громадянської самосвідомості та 

милосердя. 

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року  

о 3 годині ранку й тривала до початку червня. Офіційною підставою для 

депортації стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859  

«Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам 

висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за 

часів окупації Криму гітлерівськими військами. Без сумніву, тоді був 

здійснений акт геноциду, про що свідчать звинувачення цілого народу в 

державній зраді та застосування принципу колективної відповідальності. 

Точної кількості депортованих немає. Є інформація про те, що з Криму 

було виселено 238,5 тис. кримських татар, половина з яких загинули. За 

найбільш вірогідними оцінками істориків, депортації зазнали понад 194 тис. 

кримських татар. 

В каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС. Людям 

на збори давалося від декількох хвилин до півгодини, з собою дозволялося  
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взяти особисті речі, провізію, посуд та побутовий інвентар. Більшість майна 

залишилася і була конфіскована державою. 

Кримських татар депортували у віддалені райони Сибіру, Уралу, 

Середньої Азії, де вони опинилися без документів, в умовах комендантського 

режиму, без права пересування навіть з метою пошуку загублених при 

виселенні сімей, маючи лише «обов’язки»: нелюдської праці, хвороб і голоду. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР 1948 року встановлено, що 

депортованих розміщено на спецпоселення навічно і втеча з місця карається  

20 роками каторжних робіт.  

Внаслідок поганих кліматичних та санітарно-побутових умов, 

непосильної праці та хвороб у нових місцях проживання кількість кримських 

татар різко зменшилася. Окрім цього, режим спецпоселень сприяв руйнуванню 

етнічної єдності, мовної спільності кримськотатарського народу, знецінивши 

такі норми, як право на життя, честь і гідність людини. Режим спецпоселення 

для репресованих народів Криму був скасований лише указами Президії ВР 

СРСР від 27 березня 1956 р. (для кримських греків, болгар, вірмен) та від 28 

квітня 1956 р. (для кримських татар). Законодавчі акти вищого органу 

державної влади СРСР хоча й передбачали звільнення з-під адміністративного 

нагляду спецпоселенців з Криму, однак повністю позбавляли їх права на 

компенсацію втраченого при виселенні майна та забороняли повертатися в 

місця колишнього проживання. Ця заборона формально діяла до 1974 р., а 

фактично до 1989 р. 

Упорядники збірника сподіваються, що це видання стане у нагоді всім 

тим, кого цікавить проблема повернення на історичну батьківщину кримських 

татар та осіб інших національностей, спонукатиме до пошуку відповідей на 

сучасні складні виклики історії. 
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Частина І 

Науково-дослідницькі роботи 

Болебрух Катерина 

КРИМ ТА КРИМСЬКІ ТАТАРИ ОЧИМА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ 

МАНДРІВНИКІВ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ 

ВСТУП 

В історії України є сюжети, які 

довгий час залишалися 

малодослідженими або такими, що 

не ставали об’єктом уваги, 

передусім через певні політичні 

причини. З часом така неувага стала 

історіографічною традицією. 

 

Особливо це стосується політичної 

історії Криму та його корінного 

населення. З кінця XVIII ст., після 

так званого «приєднання Криму до 

Росії», історія кримських татар 

відображалася російськими 

істориками лише як народу, що 

залежав або перебував в одному 

 

 

Карта маршрутів подорожей західноєвропейських мандрівників кінця XVIII – початку 

XIX століття (складена автором), де: синім кольором позначено маршрут Жільбера 

Ромма; червоним – маршрут Елізабет Кравен; фіолетовим – маршрут Мері Холдернесс; 

жовтим – Роберта Лайелла; ЗЕЛЕНИМ – Яноша Карой Беша. 
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ворожому таборі з турками-

османами. Безперервні російсько-

турецькі війни XVIII – XIX ст. 

посилювали негативне сприйняття 

кримських татар, а політична історія 

цього народу у XX ст. обумовила 

практичне «забуття» істориками 

подібних тем. Отже, наукова 

актуальність будь-якої теми, 

пов’язаної з історією Кримського 

ханства, є доречною вже своєю 

постановкою. 

На мій вибір теми даної 

дослідницької роботи також 

справили вплив дві причини. По-

перше, це регіон, який впродовж 

майже трьох років не сходить зі 

сторінок зарубіжних й українських 

видань. Ним цікавляться політики, 

науковці, урядовці; постійно звучить 

тема Криму і з екранів телебачення, 

у соціальних мережах. 

По-друге, це суто наукові 

міркування. В літературі 

відзначається важливе місце 

мемуарів, спогадів, щоденників 

тощо в загальному масиві 

історичних джерел. Науковець 

Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара 

доцент В.І. Воронов у посібнику з 

українського джерелознавства дає 

таку характеристику цій частині 

джерел: «У мемуарній літературі 

події викладаються крізь призму 

сприйняття їх авторами. Обставини 

 

 

 

створення мемуарів визначають їх 

цінність. У мемуарах знаходимо 

унікальну інформацію про події і 

явища, які не відбилися в інших 

джерелах. Вони не мають певного 

заданого формуляру, тому кожний 

такий твір слід вивчати як досить 

своєрідне джерело. Жодне інше 

джерело не відтворює так 

неповторний колорит своєї епохи, 

особливості описуваного часу, 

психологічні та політичні портрети 

історичних осіб, як це здійснено в 

мемуарах. Такі джерела несуть у 

собі також значний шар, так би 

мовити, ненавмисної (латентної) 

інформації, оскільки іноді, навіть 

всупереч власним намірам, автор 

викладає свою громадську позицію, 

демонструє свої симпатії та 

антипатії, і часто саме така 

інформація може становити 

головний інтерес для дослідника. 

Адже мемуари – не наукові праці, а 

своєрідний жанр літературно-

публіцистичної творчості з власними 

законами» [6, c. 4-5]. 

Отже, такі джерела як мемуари, 

подорожні нотатки з історії Криму 

варті особливої уваги й можуть 

надати нової інформації щодо 

минулого.  

Нами обраний період кінця  

XVIII – початку XIX ст., як найбільш 

доленосний і карколомний в історії 

Криму – час знищення Кримського 
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ханства і подальшого включення 

території до Російської імперії з 

відповідними наслідками для 

населення та регіону. Саме цей період 

найбільше пригадується істориками в 

останні три роки, оскільки викликає 

багато аналогій і застережливих 

порівнянь.  

Мета роботи – дослідити 

особливості Криму та його населення 

наприкінці XVIII – на початку  

XIX ст., які відображені у записках 

західноєвропейських мандрівників.  

Для досягнення поставленої мети 

необхідно було вирішити наступні 

завдання:  

з’ясувати, ким були подорожуючі 

та дослідити їх біографію;  

проаналізувати мемуарні записки 

іноземних відвідувачів Криму з 

позиції інформаційних можливостей 

як історичних джерел; 

скласти певну картину уявлень 

західноєвропейських мандрівників 

про Крим та його населення; 

виявити ті етнографічні 

особливості кримських татар, які 

найбільш вражали іноземців. 

Об’єктом дослідження є записки 

західноєвропейських відвідувачів 

Криму наприкінці XVIII – на початку 

XIX ст., передусім англійських та 

французьких мандрівників, які 

започаткували становлення 

орієнталізму як комплексу уявлень 

європейців про Схід. 

 

 

Предметом дослідження стали 

етнографічні особливості 

колишнього Кримського ханства та 

його мешканців у відповідний 

період.  

Історіографія. Свідчення 

іноземних мандрівників як джерела з 

історії Кримському півострові в 

кінці XVIII – на початку XIX ст. 

подекуди вже ставали об’єктом 

наукової уваги істориків. Передусім 

варто відмітити праці сучасного 

кримознавця, який започаткував 

цілий науковий напрямок – А.А. 

Нєпомнящій. Він окреслив 

відповідний комплекс джерел – 

записки іноземних мандрівників – як 

інформаційно ціннісний для 

дослідників Криму і у своїх 

бібліографічних публікаціях 

перерахував основні праці [25-29]. 

Таким чином, він продовжив 

традиції знавців і шанувальників 

Криму початку XX ст. –  

І. Кревецького та А. Маркевича [22, 

24]. Останній описав твори 

мандрівників, що зберігаються у 

кримських архівах. 

Сучасна дослідниця  

О.М. Деремедвідь зосередила свою 

увагу на художніх особливостях 

англійської жіночої літератури 

спогадів кінця XVIII – початку  

XIX ст., присвятивши цьому сюжету 

кілька статей і кандидатську 

дисертацію [6-10]. 
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Тему англійських мандрівників та 

їхніх подорожніх записок піднімав 

також сучасний дослідник  

Г.С. Каушлієв, однак з увагою на 

відображенні згадок про античне 

минуле Криму, яке зберігалося і 

привертало увагу іноземних 

мандрівників наприкінці XVIII – на 

початку XIX ст. [14-16]. Найбільшу 

увагу дослідників привернули 

записки французького мандрівника 

Ж. Ромма, яким присвячені  

окремі статті К.І. Раткевича,  

М.І. Храпунова, А.В Чудинова [36, 

41, 42]. 

Окремі згадки про мандрівників 

Кримом можна знайти й у загальних 

працях, які присвячені 

територіально всій Україні,  

як наприклад, розвідки  

П.П. Брицького, в яких є згадки 

про французьких відвідувачів 

Кримського півострова після його 

включення до Російської імперії у 

1783 р. [4].  

Джерела. Задля конкретного 

розгляду свідчень мандрівників, які 

побували в Криму після його 

включення до Російської імперії, 

обрано таких людей: двох 

представників Англії – відомої на той 

час аристократки Елізабет Кравен 

[21], а також Мері Холдернесс [40], 

француза Жільбера Ромма [11], який 

брав участь у подіях Великої 

французької революції кінця  

 

 

 

XVIII ст., шотландця Р. Лайелла [44], 

угорця (захопленого ідеями 

французької революції) Я. К. Беша 

[43]. Отже, це записки представників 

тих європейських країн, які 

наприкінці XVIII – на початку XIX ст. 

були найбільше всього зацікавлені у 

розв’язанні так званого «східного 

питання», що постало внаслідок 

кризи Османської імперії і 

можливості територіального 

перерозподілу світу, формування 

нових колоніальних володінь 

потужних імперій. Крім того ідеї 

Просвітництва з відповідною увагою 

до пізнання світу, особливо його 

маловідомих і екзотичних частин, 

найбільше були популярними саме 

серед англійців і французів. Всі ці 

записки є опублікованими в різний 

час і на сьогодні доступними для 

опрацювання. 

Е. Кравен була відряджена до 

Криму за завданням британського 

уряду, її донесень чекали, отже 

практично відразу вони були 

надруковані в Англії, а 1795 р. в 

Москві (російський уряд теж знав 

про справжню шпигунську місію 

леді Кравен) [21]. Записки  

Ж. Ромма довго не були відомі 

широкому колу науковців і 

громадськості, й були введені до 

наукового обігу лише у 1941 р. [11]. 

У 2011 р. вони були перепубліковані 

у Симферорполі [37]. Записки Мері  
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Холдернесс опубліковано після її 

вояжу в 1823 р. у Лондоні [40].  

Р. Лайелл публікує «Звіт про 

організацію, адміністративне 

управління і справжній стан 

військових колоній в Росії» (1824) та 

пізніше в Лондоні була видана його 

праця «Подорожі по Росії, Криму, 

Кавказу і Грузіі» в 1825 р. [44]. 

Янош Карой Беш за результатами 

свого вояжу опублікував твір 

«Поїздка до Криму, на Кавказ, в 

Грузію, Вірменію, Малу Азію і в 

Константинополь в 1829 і  

1830 рр.», що залишається до  

цього дня невідомим широкому 

загалу [43]. 

Незважаючи на різну мету 

виникнення записок європейських 

іноземців Кримом наприкінці  

XVIII – на початку XIX ст. всі вони 

разом дозволяють отримати цінну 

інформацію щодо тих змін, які 

відбувалися у регіоні після його 

захоплення Російською імперією, 

оскільки охоплюють проміжок часу 

у кілька десятиліть – від 1780-х по 

1820-ті рр. Крім того вони  

містять багато етнографічних 

свідчень щодо всіх народів, які тоді 

проживали у Криму, й особливо 

кримських татар. 

Робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та  

літератури.  

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

МАНДРІВНИКИ КРИМОМ 

Кримський півострів з античних 

часів в силу свого географічного 

положення та природних умов був 

перехрестям сухопутних і морських 

шляхів, що привертало увагу 

багатьох держав. 

У другій половині XVIII ст. Крим 

грав важливу роль в політиці 

Російської та Османської імперій. 

Росії вдалося закріпитися в Криму в 

результаті російсько-турецької війни 

1768–1774 рр. У 1774 р. 

був укладений Кючук-

Кайнарджийський мир. За його 

умовами Крим оголошувався 

незалежною державою, до Росії 

відходили фортеці Керч і Єнікале в  

Криму. Таким чином, Росія 

отримала вихід до Чорного моря 

через Керченську протоку. Крім 

того, Росія отримувала право 

вільного мореплавства по Чорному й 

Азовському морях [23, с. 1].  

Кримські татари були 

незадоволені умовами Кючук-

Кайнарджийського договору й у 

Криму почалися національно-

визвольні рухи. У 1777 р. на 

ханському престолі за підтримки 

російських військ утвердився Шагін 

Герай, який прийняв сторону Росії. 

У Криму неодноразово спалахували 

бунти. Щоб впоратися з ними, хан 

був змушений вдаватися до  
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допомоги російської армії. У 1783 р. 

Шагін Герай зрікся престолу, і Крим 

було включено до складу Російської 

імперії під стародавнім ім’ям 

Таврида,  відповідно до Маніфесту 

Катерини II від 8 квітня того ж року. 

Втім, про часи ханства нова влада не 

бажала згадувати. 

Маніфест Катерини II відкрив 

нову сторінку в історії Криму. З 

включенням Кримського півострова 

до Росії  наприкінці XVIII ст., сюди 

відкрився шлях для широкої 

російської та західноєвропейської 

громадськості, яка бажала наочно 

ознайомитися з минулим Тавриди 

[29, c. 6]. 

У кінці XVIII ст. поїздки до Криму 

могли бути сплановані або з діловою, 

або з пізнавальною метою, але ніяк не 

для відпочинку та розваг. Тому не 

дивно, що першими мандрівниками 

були вчені. Їх вабили до себе 

недосліджені природа і природні 

ресурси Криму. На початку XIX ст. в 

Крим приїжджали вже не тільки 

дослідники, а також люди, зацікавлені 

в пошуках нових вражень і гострих 

відчуттів.  

Найяскравішою подією після 

загарбання Криму став 

безпрецедентний «Таврійський вояж» 

– подорож Катерини II та її двору на 

півострів у 1787 р. Поїздка тривала 

більше півроку і стала однією з 

наймасштабніших і дорогих в історії, 

 

 

 

після чого Катерина II назвала Крим 

«кращою перлиною» своєї корони 

[34, с. 2-3]. Метою поїздки був огляд 

нещодавно захоплених територій, а 

також зустріч Катерини II з 

австрійським імператором Йосипом II 

для обговорення планів можливих 

спільних дій проти Османської 

імперії. Подорож Катерини створила 

цілу традицію імператорських вояжів 

на південь, і всі спадкоємці Великої 

імператриці за винятком імператора 

Павла I вважали своїм обов’язком 

зробити подорож в причорноморські 

землі. Так робив Олександр I, який 

відвідав півострів в 1818 і 1825 рр., і 

Микола I, який вояжував по Криму у 

1837 р. і в наступні роки. 

Включення Криму вписувалося в 

концепцію грандіозного за 

масштабами «Грецького проекту», 

який визначав російську зовнішню 

політику царювання Катерини II [29, 

с. 2-4]. Він передбачав завоювання 

Константинополя і відновлення 

Візантійської імперії під 

заступництвом Росії. Здобуття 

Криму стало одним з найбільш 

рішучих кроків на цьому шляху. 

Імператриця побоювалася 

негативної реакції іноземних 

держав, але та була стриманою. 

Однак в уяві володарів Європи 

приєднання нових територій  було 

прелюдією перед новою російсько-

турецькою війною. 
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Звичайно, що Османська імперія 

не хотіла миритися з втратою Криму 

і прагнула відновити своє панування 

в Причорномор’ї, Росія прагнула 

закріпити і збільшити свої 

завоювання, що спричинило чергову 

російсько-турецьку війну 1787–1791 

рр. Росія в цій війні знову виступила 

в союзі з Австрією. Здобувши ряд 

значущих перемог, вона закріпила 

свої успіхи в мирному договорі, 

підписаному у 1791 р. в Яссах. 

Османська Порта визнавала 

захоплення Росією Криму, в 

результаті цієї війни Росія остаточно 

закріпилася на узбережжі Чорного 

моря. 

Війна спричинила за собою 

масову еміграцію кримських татар 

до Османської імперії. Після 

підписання мирного договору Крим 

покинуло близько 30 тисяч татар. 

Однією з причин еміграції 

кримських татар було їх 

обезземелення, яке проводилося як 

російськими, так і татарськими 

поміщиками за активного сприяння 

царських чиновників. Важливою 

причиною еміграції стали 

багатовікові зв’язки Криму з 

Туреччиною (економічні, культурні 

та особливо релігійні). В результаті 

еміграції різко скоротилося  

сільське і міське населення 

півострова, що негативно відбилося 

в економіці.  

 

 

Відтік жителів з півострова 

ускладнював його господарське 

освоєння. Край помітно знелюднів і 

прийшов майже в запустіння. Але 

виправити свою помилку 

Г.О. Потьомкін вже не зміг. Він 

помер незадовго до підписання 

Ясського миру [12, с. 2-3]. 

У зв’язку з цим царський уряд 

приймає ряд заходів з метою 

залюднити Крим. Сюди 

направляються відставні солдати, 

російські та українські селяни, вихідці 

з Молдавії і жителі Польщі, 

переселенці з Естонії, болгари, 

німецькі колоністи. Значну роль у 

зміні етнічного складу населення 

Криму зіграло поселення тут 

державних селян з внутрішніх 

губерній Росії.  

Проведені реформи російського 

уряду, еміграція кримсько-

татарського населення, заселення 

Криму переселенцями наклали 

великий відбиток на соціально-

економічний, культурний розвиток 

краю впродовж всього XIX ст. 

Порта не могла примиритися з 

російськими завоюванням 

Чорноморського узбережжя і 

захопленням Криму, і складні 

взаємини з Османською імперією 

залишалися одним з найважливіших 

напрямків зовнішньої політики Росії. 

Всі ці обставини з одного  

боку посилювали інтерес  
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західноєвропейських мандрівників 

Сходом, а з іншого – робили ці 

подорожі дещо небезпечними. 

Відвідувати регіон, який часто ставав 

в центрі уваги політиків, а відтак міг 

опинитися в центрі військових дій, 

могли лише люди відповідної натури, 

що не боялися пригод. 

За багатовікову історію Криму 

півострів відвідала незліченна 

кількість іноземних мандрівників. 

Відвідували Крим і британські 

пілігрими. З 1783 по 1854 рр. тут 

побувало близька десяти вихідців з 

Альбіону. У їхньому числі були й ті, 

хто виявляв розвідувальний інтерес 

до всякого роду стратегічних об’єктів. 

В цьому списку значиться і дуже 

незвичайна особа – англійська 

аристократка Елізабет, леді Кравен 

(1750–1828), яку не раз підозрювали у 

військовому шпигунстві. Так, леді 

Елізабет Кравен побувала в Тавриді у 

1786 р. Вона мала репутацію 

авантюристки і, цілком можливо, 

вивчала військовий потенціал 

російської армії на південних рубежах 

імперії. Її книга «Подорожі через 

Крим у Константинополь» була 

опублікована в Лондоні в  

1789 р. і переведена на російську 

мову у 1796 р. Дивно, але жінку з 

сумнівною репутацією супро-

воджував правитель Таврійської 

області М.В. Каховський. Від 

цікавого погляду леді Елізабет не  

 

 

 

сховалися такі речі, як колонізація 

кримських земель іноземцями, 

будівництво міст і збільшення 

виробництва експортних товарів. 

Існує припущення, що відомості, 

здобуті британської підданою, були 

використані Османською імперією 

під час війни з Росією в 1787 р. [19,  

c. 32]. 

У Тавриді Елізабет Кравен з 

головою поринула у вивчення 

незнайомого їй світу. Раз вона 

виявилася на Сході, чому б не 

відчути його пряний аромат: не 

завжди ж замальовувати стратегічні 

об’єкти, креслити карти, в яких вона 

не дуже розбиралася, і рахувати 

військові кораблі.  Її бажанням не 

перешкоджали, а, навпаки, всіляко 

сприяли, справедливо розсудивши: 

нехай краще небезпечна і 

«незручна» англійка насолоджується 

екзотикою, ніж перебуває серед 

військових об’єктів. 

У Бахчисараї леді Кравен 

запросили на обід до каймакана, 

який дозволив їй відвідати гарем, де 

жила його сестра. Леді вдягнула 

красиву дорогу сукню, вважаючи, 

що європейський наряд справить 

належне враження на господиню 

гарему. Однак тут її спіткало 

розчарування. На Сході, за її 

словами, цінувалося лише золото, 

срібло і дорогоцінні камені [21,  

c. 175]. Досада Елізабет трохи 
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розсіялася, коли їй піднесли в дар 

дорогу серпанкову хустку, вишиту 

сестрою каймакана шовком і 

золотом. Міледі з радістю її 

прийняла.  

Любителька дорогих французьких 

вин, леді Кравен спробувала і 

місцеві, які тоді, не витримували 

ніякої конкуренції з заморськими 

аналогами. Аристократка помітила, 

що нова влада робила спроби 

розвивати виноградарство, проте 

безуспішно. А хто винен у цьому? 

Звичайно ж іноземець! «Імператриця 

призначила француза, який, 

здається, збирає стиглий виноград 

тільки для того, щоб робити горілку, 

яку він виробляє у великих 

кількостях. Він живе тепер в Судаку 

і неодмінно скоро розбагатіє. Дуже 

шкода, що він так і не навчив росіян 

розводити виноград», – нарікала 

англійка [21, с. 178]. Подорож 

добігала кінця. 

Вона об’їздила Крим уздовж і 

поперек, проте в Севастополі її вже 

чекав корабель. Г. Потьомкін 

поспішав якомога швидше 

позбутися надмірно допитливої 

гості. Наступним пунктом маршруту 

мандрівниці повинен був стати 

Константинополь, де її з 

нетерпінням чекав англійський 

посол і винагорода. Подорож 

Елізабет Кравен дуже важлива для 

нинішніх істориків Криму та його 

 

 

 

народів. Адже Е. Кравен дала 

скрупульозний і неупереджений 

опис Півдня України і Криму кінця 

XVIII ст., коли почалися широкі 

зміни цих територій. Нотатки  

Е. Кравен про Крим, виконані у 

вигляді звичайної для європейців 

того часу формі листування, яку 

Елізабет як би вела з рідною 

сестрою, що залишилася на 

батьківщині. Опис, зроблений нею з 

натури, надзвичайно цікавий для 

істориків і етнографів, а також для 

всіх читачів, які бажають розширити 

своє уявлення про історію Криму 

[19, с. 75-76]. 

У цей період мандрують не тільки 

англійці, але й французи. Одним з 

таких був Шарль-Жільбер Ромм. 

Французький мандрівник і 

дипломат, учасник Великої 

Французької революції кінця  

ХVIII ст., який здійснив подорож до 

Криму у 1786 р. 

Шарль-Жільбер Ромм народився у 

Франції в 1750 р. в родині 

королівського прокурора. Втративши 

рано батька, він виховувався 

матір’ю, на руках якої залишилося 

п’ятеро дітей. Хлопчика віддали на 

навчання монахам. За прикладом 

старшого брата Жільбер захопився 

математикою, а в 1774 р., 

забезпечений численними 

рекомендаціями, він переїжджає до 

Парижу, де вивчає медицину, 
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заробляючи на життя уроками 

математики [36, с. 67]. 

В кінці 1770-х рр. у графа 

Головкіна Ромм познайомився з 

графом Стро-гановим та його 

дружиною, що жили в той час у 

Парижі. Строганов шукав гувернера 

для сина, і Ромм зумів йому 

сподобатися. З 1779 по 1786 рр. 

Жільбер живе в Росії, у Санкт-

Петербурзі, де працює вчителем і 

вихователем графа Павла 

Строганова, і на практиці застосовує 

розроблену ним раніше педагогічну 

систему [42, c. 56]. Її суть полягала в 

спільних подорожах наставника і 

учня не тільки з метою набуття 

знань, але і для загартування – 

морального і фізичного. Ж. Ромма 

не лякала можливість того, що 

вихованець не зможе зрозуміти 

пояснень (останньому не 

виповнилося тоді і десяти років). На 

даному етапі головне було – 

побачити на власні очі. Після 

досягнення певного віку вчитель 

зможе пояснити і теоретичну 

сторону справи. 

До цього періоду і відноситься 

його подорож до Криму. 

Починається кримська подорож Ж. 

Ромма, як і у багатьох його 

попередників – з Перекопа. «Немає 

нічого сумніше цієї подорожі по 

місцевості, спустошеної війною. Час 

також виробляє руйнування, але 

 

 

 

вони не викликають такого остраху і 

зневіри. Коли ви бачите чудові руїни 

будівлі, на які наклали руку століття, 

до меланхолії, яку ви відчуваєте, 

домішується свідомість року і 

непорушної волі творця, який 

встановив вічність лише для своїх 

законів і відмовив в ній людям, які є 

похідним цих законів» [11, c. 15]. 

Автору вдається в сухому 

документальному описі передати 

відчуття тривоги, характерної для 

фактично воєнного стану в даній 

місцевості. В околицях Перекопу, за 

його словами, видніються руїни, 

сліди будинків, які становлять 

передмістя. Побачене спонукає  

Ж. Ромма на філософські роздуми. 

І як не погодитися з французьким 

мандрівником – дійсно, що може 

бути «сумніше цієї подорожі по 

місцевості, спустошеної війною». 

Закінчує мандрівник подорож по 

Криму у 1786 р. в Феодосії. 

Незабаром він залишає Росію, і після 

початку революції у Франції бере 

активну участь у боротьбі з 

представниками старого режиму.  

У 1791 р. обирається в Законодавчі 

збори, потім – до Конвенту, де 

голосує за смерть короля. 

Життя Ж. Ромма закінчилося 

трагічно. У 1795 р. він і п’ятеро його 

товаришів були арештовані і 

відправлені на мис Фіністер. Вони 

дали один одному клятву не 
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віддаватися живими в руки ката і 

для цієї мети дістали собі через 

сторожів в’язниці два кинджала.  

17 червня 1795 р. було прочитано 

смертний вирок. Засуджені стримали 

клятву. Першим встромив собі в 

серце ніж Ж. Ромм і упав мертвим. 

Йому було 45 років. 

Хоча подорож до Криму було для 

Ж. Ромма коротким життєвим 

епізодом, але опис півострова в цей 

переломний період є надзвичайно 

цінним для кримознавців. 

Записки Ж. Ромма про півострів не 

раз ставали предметом вивчення. 

Незважаючи на те, що вони 

включають не тільки опис, але й 

спроби інтерпретації пам’яток, про 

них, як правило, замовчують, коли 

заходить мова про історію 

археологічного вивчення Криму [41]. 

Можливо, завдяки Ж. Ромму ми 

знаємо про один з перших описів 

Таврики. У будь-якому випадку, його 

твори важливі для розуміння того, як 

починалося вивчення кримської 

археології. На жаль, щоденник Ж. 

Ромма не був опублікований за його 

життя, інакше майже напевно він став 

би цінним путівником для численних 

мандрівників, які вирушили до Криму 

в кінці XVIII – на початку XIX ст. 

Ще однією англійкою, що 

залишила відомості про свою 

подорож до Криму, але вже у  

ХІХ ст., стала Мері Холдернесс. 

 

 

 

Однією з головних особливостей 

англійської зовнішньої політики 

першої чверті ХІХ ст. стало 

поширення християнської 

цивілізації на Схід, продиктоване, 

безсумнівно, як релігійними, так і 

політичними інтересами Британії 

[24, с. 25-26]. При цьому жінці, яка 

не мала, судячи з її біографії, ніяких 

наукових титулів і навіть 

університетської освіти, довелося 

виступити в ролі історика, 

етнографа, агронома, орнітолога, 

лінгвіста, юриста і навіть фахівця в 

галузі державного управління. 

Тим часом про життя  

М. Холдернесс невідомо практично 

нічого, за винятком повідомлення 

про те, що вона прожила в Криму з 

1816 по 1820 рр.  в селі Карагоз та 

була дружиною місіонера 

«Британського і закордонного 

Товариства з розповсюдження 

Біблії». Створене в 1804 р., воно 

займалося переведенням Святого 

Письма різними мовами і 

розповсюдженням в різних країнах 

світу [6, с. 5-7]. Саме в ту пору на 

території сучасної України 

займалися такого роду діяльністю 

цілий ряд англійських 

проповідників, з яких тільки 

шотландський місіонер Р. Пінкертон 

(побував на півдні сучасної України 

в 1812 р.) та М. Холдернесс 

залишили опис своєї праці на ниві  
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релігійної освіти автохтонних 

народів Російської імперії.  

Почалася її подорож по Російської 

імперії наприкінці 1815 р., холодною 

зимою. І довелося їй добиратися до 

півострова Крим не на кораблі, що 

було звичним для представниці 

морської нації, а у російській 

кибитці, та ще з дітьми, з яких один 

був, можливо, вже підлітком, а 

другий ще лежав у колисці. Чи це 

були її діти, з тексту книги зрозуміти 

важко.  

Існує такий погляд на  

М. Холдернесс як на англійську 

розвідницю, яка вирушила в Росію 

під личиною поважної дружини 

місіонера, про якого у своїй 

найцікавішій роботі вона не сказала 

жодного слова. Можна тільки 

висловити захоплення тим, які 

прекрасні результати її роботи в 

Росії на благо Англії, представлені в 

цій книзі [9, с. 112-115]. Адже вона 

проїхала через всі російські фортеці 

– форпости імперії на слабко 

інкорпорованих в державну систему 

рубежах.  

М. Хордернесс у своїх подорожніх 

записках залишила багато докладних 

відомостей про різні народи Криму. 

Дві її цікаві роботи:  «Зауваження 

щодо звичаїв Кримських татар, 

написані протягом чотирирічного 

перебування серед цього народу» і 

«Нова Росія: Подорож з Риги, до 

 

 

 

Криму, через Київ з прилеглим 

звітом про Колонізації, а також про 

вдачі і звичаї колоністів Новоросії, 

до якої додані записки про 

кримських татар» представляють 

собою найцінніше джерело з історії 

та етнографії народів Криму першої 

половини ХІХ ст. [6, с. 16]. 

Починається подорож  Мері по 

Кримським дорогам з Перекопу, 

який для мандрівниці був лише 

невеликим містом, з соляними 

озерами, з яких видобувають сіль. У 

цьому місті Холдернесс нічого 

особливого не відмітила, і 

відправилась далі. У Сімферополі 

було холодно, тому англійка 

відмовилася від подорожі містом, 

про це місто вона знала лише те, що 

в ньому є декілька мануфактурних 

виробництв, наприклад, як фабрика з 

виробництва широкого блакитного 

полотна, яке є якісним [27, с. 138-

144].  

Як і майже всім мандрівникам 

Мері довелося побувати у 

маленькому татарському місті 

Карасубазар, яке мало вузенькі 

вулички та крамнички з продуктами, 

в основному це були фрукти.  

В них можна було зустріти не  

тільки татарських, але й єврейських, 

вірменських, російських і грецьких 

купців. М. Холдернесс зосередила 

увагу на вивченні колонізаційних 

процесів, які активно проходили в 
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Північній Таврії і Криму в першій 

половині ХІХ ст.  

Одним з перших європейських 

мандрівників, що побачили Керч, 

був ботанік, лікар Роберт Лайелл, 

який відвідав місто в 1822 р. [2, 

c. 41]. Мандрівник народився в 

Шотландії. Вивчав медицину в 

Единбурзькому університеті. Після 

навчання переїхав до Росії, де за 

підтримки лейб-медика А. Крейтона 

зайнявся лікарською практикою, 

головним чином в аристократичних 

будинках Петербургу та Москви. У 

1822 р. Роберт Лайелл здійснив 

подорож до Криму і на Кавказ, де 

супроводжував в якості лікаря і 

секретаря трьох багатих і знатних 

іноземців (маркіза Пуччі, графа Сала 

і есквайра Пенрін). Пізніше в 

Лондоні була видана його праця 

«Подорожі по Росії, Криму, Кавказу 

і Грузіі» (London, 1825) [44]. 

Коротко передаючи історію Керчі з 

моменту її створення до нового часу, 

мандрівник відзначає позитивні 

зміни в облаштуванні міста на 

момент його відвідування. 

Під час подорожі Р. Лайелл вів 

записи, де докладно описував міста і 

села, звичаї місцевих жителів. Але 

систематизувати свої подорожні 

нотатки англієць зміг лише в 1825 р. 

(книга була видана в Лондоні в двох 

томах), визначивши в якості 

головної мети роботи – необхідність 

 

 

 

осмислити уявлення про Росію, 

оскільки є так званий стереотип на 

Заході, з урахуванням реалій того 

часу. Роботи Р. Лайелла були 

схвально прийняті британської 

громадськістю, але сильно образили 

Петербург, оскільки в них сміливо 

розкривалися корупція і 

аморальність російського 

дворянства і чиновників. Посвята 

першої книги імператорові 

Олександру I була відкинута царем 

через консула в Лондоні. У 

«Квартальному огляді» з’явилася 

критична стаття на його першу 

книгу. У відповідь на це Р. Лайелл 

публікує «Звіт про організацію, 

адміністративне управління і 

справжній стан військових колоній в 

Росії» (1824) – памфлет, зустрінутий 

громадськістю із зацікавленням. 

Незважаючи на те, що Крим був 

лише проміжною ланкою на шляху Р. 

Лайелла і його супутників, на 

півострові вони пробули досить довго 

– з квітня по серпень 1822 р., що 

дозволило англійцю детально і 

наочно зобразити кримську дійсність 

першої чверті XIX ст. 

Твір цікавий тим, що передає 

колорит епохи (першої чверті  

XIX ст.), а також в деталях відтворює 

картину тих місць, які відвідав автор. 

«Подорожі» Р. Лайелла складаються з 

двох томів. У першому томі 

пропонується опис Криму. Детальний  
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аналіз твору дозволяє відзначити, що 

в тексті подорожі міститься дуже 

мало автобіографічних відомостей. 

Крім того, на сторінках своєї книги 

він давав поради тим майбутнім 

мандрівникам, які лише збиралися 

відвідати Крим, і рекомендував їм 

запастися роботами Страбона, 

Палласа, Кларка, а також  

М. Холдернесс. Безумовно, сам  

Р. Лайелл був добре знайом зі звітами 

згаданих мандрівників. Доказом тому 

можуть слугувати неодноразові 

посилання на цих дослідників. 

Р. Лайелла в подорожі цікавило 

все: економічне становище, 

кліматичні умови, торгівля, 

мистецтво, побут, обряди, традиції 

народів [10, c. 163-169]. У 

Сімферополі він захоплюється ще 

недобудованим кафедральним 

собором, зустрічається з  

Х.Х. Стевеном і Кароліною Паллас, 

відвідує татарські кавові будинки та 

бані. Із захопленням пише автор про 

Севастополь. Проїжджаючи села, 

гори, річки між Алупкою і Микитою, 

Лайелл знову посилається на  

П.С. Палласа, який так докладно 

описав ці місця, що було б надмірним 

додати що-небудь до цього. 

Перетинаючи річечку Ялту, 

мандрівники були здивовані появою 

козака на коні, який разом з 

товаришами представляв щось на 

зразок митної служби, контролюючи 

 

 

 

торгівлю в цих місцях, торгівлю 

настільки дріб’язкову, – зауважує 

Лайелл, – що напевно витрати 

перевищують доходи [2, c. 42]. Через 

Судак і Карасубазар мандрівники 

прибули до Феодосії. Тут Р. Лайелл 

побував в мечеті, перетвореній в 

костел, з висоти колишнього 

мінарету оглянув «славетне місто – 

маленький Константинополь», який 

«нині займає невеликий рівний 

простір між затокою і півкругом 

пагорбів. Він вміщує лише кілька 

вулиць, і навряд чи хоч одна з них 

пряма» [44, c. 22]. У Феодосії 

зустрічі з Р. Лайеллом приділив час 

цивільний губернатор Гаєвскій, який 

супроводжував мандрівників в 

огляді «самого чудового на 

сьогоднішній день закладу в Кафі – 

карантину». Після огляду Феодосії 

мандрівники вирушили до Керчі. Це 

був останній пункт їх кримського 

вояжу. Покинувши півострів, Р. 

Лайелл і його супутники 

перемістилися на Кавказ, а далі в 

Грузію.  

Одним з таких мандрівників, які 

вирушали до Криму з метою 

вивчення місцевої етнографії, став 

угорець Янош Карой Беш (або Жан-

Шарль де Бесс у французькій 

транскрипції). Учасник подій 

Французької революції, етнограф, 

який займався вивченням етногенезу 

та стародавньої історії угорців, 
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співробітник паризького журналу 

«Хроніка іноземної літератури», 

автор «Граматики тюркської мови», 

в 1829 р. він почав подорож в 

пошуках слідів перебування предків 

угорців на Сході. За результатами 

цього вояжу опублікував твір 

«Поїздка до Криму, на Кавказ, в 

Грузію, Вірменію, Малу Азію і в 

Константинополь в 1829 і 1830 рр.», 

що залишається до цього дня 

невідомим широкому загалу, не 

дивлячись на його надзвичайну 

цінність і інформативність [43]. 

Займаючись вивченням етногенезу 

свого народу, а саме найдавнішим 

кочовим періодом в історії угорців, Я. 

Беш відправився в подорож за 

маршрутом можливої міграції 

предків. Подорож стартувала в травні 

1829 р. виїздом з Відня, звідки через 

Одесу Я. Беш попрямував до Криму. 

Перша зупинка тут сталася в 

Перекопі. Після короткого 

відпочинку мандрівник взяв курс на 

Керч, а звідти до Єні-Кале, звідки 

планував відправитися на Тамань.   

Виявлені знахідки здивували 

мандрівника, однак, як і у більшості 

вояжерів того часу, які побували в 

Керчі, у Я. Беша велике обурення 

викликало недбале ставлення до 

пам’ятників старовини, яке не сильно 

змінилося з облаштуванням музею. З 

Керчі мандрівник відправився до 

Сімферополя. Подальший шлях  

 

 

 

Я. Беша лежав на Південний берег 

Криму, який, за його словами, «не 

може не відвідати жоден мандрівник» 

[1, c. 7]. 

Повертаючись до Сімферополя,  

Я. Беш оглянув також Байдарську 

долину у Бахчисараї. Провівши трохи 

часу в Сімферополі, мандрівник 

попрямував до Феодосії, звідки він 

мав відправитися до Трапезунду. У 

Феодосії він планував знайти 

корабель, на якому міг би відплисти 

до настання зими, однак отримав 

відмову, тому що всі судна могли 

відправлятися тільки навесні. Велика 

затримка і неприємна погода змусили 

його байдикувати протягом тривалого 

часу, і тільки з настанням кращих 

погодних умов він вирішив вибратися 

і оглянути місто. Останнім пунктом 

призначення Я. Беша був 

Константинополь, після чого в липні 

1830 р. він повернувся до Відня.  

Отже, Е. Кравен і Ж. Ромм 

перебували у Криму практично в 

один і той же час, але з різною метою. 

Якщо француз Ж. Ромм відвідував 

Крим з пізнавальною метою, 

передусім задовольняючи власний 

інтерес мандрівника східною країною, 

що так популярно було в той час в 

Європі, то Е. Кравен виконувала 

урядове завдання Британії і була 

шпигункою. Записки Мері 

Холдернесс, що відвідала Крим 

вже пізніше вищеперерахованих 
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мандрівників, залишила дуже цінні 

етнографічні відомості про Крим, 

оскільки прожила там досить довго – 

чотири роки – і виконувала роль 

місіонерки.  Перед самим від’їздом і 

взагалі за весь час перебування в 

Криму, Мері дійшла висновку, що 

татари є щирим та доброзичливим 

народом, і вона ніколи не перестане 

відчувати справжнє задоволення при 

згадці про їх безкорисливість.  

Р. Лайелл залишив подорожні 

записки науковця, який прагнув дати 

неупереджений погляд на росіян і 

народи, які опинилися у їхніх 

володіннях. Твір Роберта Лайелла 

цікавий тим, що передає колорит 

епохи (першої чверті XIX ст.), а 

також в деталях відтворює картину 

тих місць, які відвідав автор. 

Докладний звіт Я. Беша про його 

подорожі з описами природи, міст, 

місцевих жителів і їх побуту, дає нам 

цінні відомості з історії та етнографії 

народів, що мешкали в Криму в 

другій чверті XIX ст. 

Отже, мета поїздок не могла не 

позначитися на характері тієї 

інформації, що містилася у 

мемуарних записках. Крім того, не 

можна забувати й про певні гендерні 

відмінності: сукні, їжа, побутові 

особливості все одно жінку будуть 

цікавити більше, що й можна 

побачити у подорожніх нотатках. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

КРИМ ТА ЙОГО НАСЕЛЕННЯ У 

ЗАПИСКАХ ІНОЗЕМЦІВ КІНЦЯ 

XVIII СТ. 

Доречно було б почати з подорожі 

Шарля-Жільбера Ромма, яка 

відбулася одразу ж після загарбання 

Криму Російською імперією. У той 

час багато мандрівників починали 

свій шлях до Криму з Перекопа, і  

Ж. Ромм не був виключенням. Там 

він відзначає, що «Сиваш 

надзвичайно мулистий, в цій своїй 

частині майже позбавлений води, a 

при західних вітрах майже весь 

висихає. Тоді легко переїхати на 

інший берег верхи або у візку» [16, 

c. 33]. Записки Ж. Ромма свідчать 

про його захоплення історією, отже 

найчастіше включають в себе 

відповідний опис Таврики Його 

шлях лежав від станції Ішунь на 

Карасубазару, «щоб подивитися 

кам’яний міст, побудований на 

одному з дуже вузьких заток 

Чорного моря, який тягнеться аж до 

Салгира. Приблизно в 29 верстах від 

Перекопу села починають 

зустрічатися частіше, земля кращої 

якості і краще оброблена. 

Наголошую тут для тих, кому це 

може стати в нагоді, що татари 

неохоче пускають мандрівників на 

ночівлю, але, якщо послатися на 

каймакана або взяти від нього лист з 

Енібазара, вас приймуть дуже добре. 
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Вони добрі, гостинні, щедрі, але 

тільки аж ніяк не всі такі» [37, с. 9]. 

Ще б пак – на дворі фактично війна, 

було б дивно, якби люди не 

проявляли обережність – особливо 

стосовно іноземців. Нарешті,  

Ж. Ромм досягає Карасубазара. Тут 

тільки і можна зустріти, що  

маленькі, низькі, вузькі крамнички, 

відповідні способу життя населення. 

Лавки ці або наповнені товарами, 

або зайняті ремісниками. Ж. Ромм із 

задоволенням спостерігав, як 

тутешній робочий, сидячи на п’ятах 

і маючи під рукою все, що йому 

потрібно, працює без перерви, не 

вдаючись до інших, і це при 

виконанні таких робіт, які змушують 

обливатися потом європейських 

робітників і поглинають всі їхні 

сили [32, c. 46]. Незабаром Ж. Ромму 

випала нагода зустрітися з Е. 

Кравен. «Втома, яку ми відчували, 

була така велика, що ми визнали за 

щастя, коли знайшли кімнату в 

одному хані – рід готелю, де дають 

приміщення, але без їжі. Ми 

переночували тут, а на наступний 

ранок перебралися до генерала 

Каховського, який надав нам 

приміщення. Потім ходили до 

каймакана; міледі була прийнята 

його дружиною, і потім розповідала 

нам, що бачила худу, сухорляву 

жінку з фарбованим чорним 

волоссям, з накладними бровами, з 

 

 

темними віками, підмазаними 

чорним, з набіленим обличчям і 

навіть руками, з нігтями, сильно 

нафарбованими темно-червоною 

фарбою. Наступного дня міледі 

поїхала до Судаку, а ми в супроводі 

ад’ютанта пана Каховського були 

присутні на молитві дервішів, що 

відбувалася в звичайний час» [11,  

c. 50]. 

Ж. Ромм описав як проходить 

молитва дервішів: мечеть була 

квадратна, одяг дервішів не був 

однаковим і єдине, що відрізняло їх 

від татарина-мирянина - тільки 

тюрбан, під час молитви вони 

виконували рухи, та видавали звук, 

схожий на плач, в кінці обряду всі 

цілують руку шейху. З приводу 

вражень від цього обряду Жільбер не 

залишив свій коментар. 

Муфтій-еффенді у колі своїх 

співвітчизників був дуже впливовою 

особою, тому Ж. Ромм не оминув 

зустрічі із цією людиною [37, c. 20]. В 

особі муфтія він зустрів людину, яка 

любить і вміє поговорити. Тому Ж. 

Ромм докладно описав свою зустріч з 

муфтієм – духовним лідером 

кримських татар. Ці спостереження 

містять чимало цікавих 

етнографічних відомостей. 

Муфтій розповів гостю, що 

«раніше Крим був густонаселений, в 

ньому налічували сто п’ятдесят тисяч 

будинків, в кожному будинку жило 
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по 3-4 родини; до цього числа треба 

ще додати ногаїв. Ця численна нація 

займалася більше війною, ніж 

землеробством. Втім, землю вони все 

ж обробляли, але лише для своїх 

власних потреб» [37, с. 21]. 

Муфтій познайомив гостя з 

частуванням по-кримськотатарськи: 

«Почалося з того, що на коліна нам 

розстелили серветку, потім подали таз 

і полили на руки води, потім подали 

другу серветку, щоб витертися. Потім 

перед нами поставили стіл з 

посрібленої міді, круглий, з бортом, 

на дуже низькій дерев’яній ніжці. 

Посередині була яєчня, а навколо 6 

невеликих тарілочок; одна з рідким 

медом, інша з медом, звареним з 

виноградним соком, третя з печивом 

з борошна, масла і меду, четверта з 

кислим молоком, п’ята і шоста зі 

смаженим м’ясом» [11, с. 63-65]. 

Старший син господаря будинку 

показав, як їсть без ложки – взяв 

пальцями шматок хліба з яєчнею і 

вмочив його в мед. Гості зробили те 

ж саме. «Потім подали якусь юшку з 

крупою і м’ясними кульками. Потім 

було варене тісто і, нарешті, нарізані 

шматочками фіги, зварені в воді з 

медом» [11, с. 67]. 

Ближче до вечора муфтій хотів 

залишити гостей ночувати, щоб 

познайомити іноземців зі звичаями 

татар, але обставини не дали їм 

можливості скористатися запрошенням. 

 

 

 

Ж. Ромм особливо відзначає 

клімат Судаку. Він навколо міста 

начебто більш сприятливий для 

розведення винограду, ніж в будь-

якій іншій частині Криму. Гори 

захищають цей округ з півночі, і, 

коли з того боку дме вітер, 

температура стерпна. Греки 

протягом багатьох років розводили 

тут виноград, і вже було продумано 

легкий спосіб поливу. Французький 

мандрівник точно помічає, що вино 

Судакське дуже слабке. 

У 1786 р. Ж. Ромм приїжджає до 

Феодосії. Мандрівник навіть 

спробував порахувати населення, і 

ось що вийшло: «У даний час 

налічується 488 татар, в тому числі 

276 жінок, близько 700 вірмен, 

трохи греків і євреїв. Торгівля його 

була значною, а тепер тут торгують 

тільки сіллю. У місті раніше було 

кілька чудових будівель, з яких і 

досі збереглися дві великі мечеті і 

нарядно оздоблена мармуром лазня. 

Але росіяни, вправні у руйнуванні, 

зруйнували і цю прекрасну будівлю і 

насаджують кабаки. Оскільки 

капітальні стіни і склепіння ще 

залишилися, то для охорони їх 

поставили вартового. Так, місто це, 

найбільше у Криму, є самим 

торговим на Сході, тепер одне з 

найбідніших міст Росії» [11, с. 69]. 

У Феодосії Ж. Ромм вирішив 

випробувати на собі турецьку  

 

 

 



 

~ 25 ~ 
 

лазню, адже багато татар великі 

любителі лазні. Відгукується він від 

отриманих вражень сприятливо. 

Розглядаючи різні сукна з 

верблюжої і овечої вовни татарських 

виробів, Ж. Ромм не найкращим 

чином відгукувався про них: навіть 

найкращому татарському сукну ще 

дуже далеко до поганого 

французького сукна. На дотик вовна 

груба та товста. 

Проїжджаючи південним берегом, 

мандрівник відзначає в записках 

виступаючу у морі гору, де, за 

переказами, в минулому була дюжина 

грецьких монастирів. За цими словам 

легко визначається Аюдаг (Ведмідь-

гора) поблизу Алушти. Зараз на ній не 

живуть, але археологами на її вершині 

і схилах досліджені десятки 

середньовічних споруд, в тому числі 

поселення, церкви і один монастир. 

Ймовірно, зруйновані християнські 

храми і стали основою для 

виникнення легенд, які мандрівник 

часто чув від людей, адже  важливим 

джерелом інформації були бесіди з 

місцевими жителями, особливо з 

представниками освічених станів.  

Пощастило Ж.  Ромму побачити і 

ще один народний звичай. З нагоди 

обрізання двох своїх синів каймакан 

влаштував свято для всіх своїх 

співвітчизників. Зазвичай перед цією 

операцією проходять 8 днів бенкету, 

так що мандрівникові довелося 

 

 

 

побачити танок і боротьбу татар. 

Природно, що йому все це здалося 

новим і колоритним. Він побачив 

якусь схожість в елементах 

татарського і російського танцю [20, 

c. 15]. Ж. Ромм описував це так: 

«Татари надягають на пальці маленькі 

мідні цимбали, якими ритмічно 

ударяють, зближуючи вказівний 

палець із середнім. Іноді під час 

танцю вони зображують пантоміму 

воїна, який вихоплює шаблю і рубає 

все навколо себе. Боротьба 

відбувалася таким чином: двоє 

чоловіків обхопили один одного 

руками, нахилившись корпусом один 

до іншого, і намагалися один одного 

повалити. Не змінюючи пози, вони 

боролися протягом деякого часу, поки 

одному з них не вдалося схопити 

іншого поперек тулуба, підняти і 

кинути на землю. Щодня відбувалася 

якась нова церемонія. Ми бачили, як 

корпорації ремісників підносили 

подарунки; процесія з музикою та 

знатними татарами пронесла їх 

містом» [11, с. 72]. 

Досить неоднозначний внесок у 

вивчення Криму внесла англійська 

мандрівниця Елізабет Кравен.  

Починаючи подорож місцями 

Криму, на Перекопі леді Е. Кравен 

зауважила, що Перекоп побудований 

на пагорбі, який більш сприяє взяттю 

фортеці ворогом, ніж її захисту. Саме 

збираючись покинути перекопську 
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фортецю, вона відправила слугу до 

найближчого татарського селища за 

пропуском для проїзду. Слуга 

розповів їй, що татарські старшини 

мали дуже страшний вигляд, смагляві 

і не гарні. Татарські житла навіяли їй 

неприємні думки про неохайність 

татар, оскільки Елізабет не зустрічала 

нічого більш відразливого, ніж це 

селище. 

У Карасубазарі її відвезли до 

будинку кадія, де гостю радо 

прийняла його дружина. «На голові у 

цієї жінки була чалма, прикрашена 

дрібними діамантами і дешевими 

перлами. Її нігті були пофарбовані у 

червоний колір, обличчя 

розфарбоване білою і червоною 

фарбою, а віки – синьою. Вона 

здалася мені 60-річною 

зморшкуватою старенькою, але мені 

сказали, що їй не більше 50-ти. На ній 

було щось на зразок довгого халата, 

поверх нього – жилет, а замість пояса 

– хустка, розшита золотом і різними 

шовками», – зазначила леді Кравен 

[21, c. 224]. Сидячи на розкішних 

квітчастих килимах і вишитих 

подушках, Елізабет оглядалася 

навколо з великою цікавістю. Міледі 

запропонували східні страви. 

«Принесли каву і подали цукерки із 

зацукрованих пелюсток троянд. 

Перекладач наполягав, щоб я 

покуштувала і те й інше, що я й 

зробила. Цукерки подають в останню 

 

 

 

чергу. У східних народів це означає, 

що візит закінчено, і пора їхати 

додому», – писала вона [21,  

с. 225]. На цьому її візити не 

закінчилися, чому вона була тільки 

рада. У Бахчисараї мандрівницю 

запросили на обід до каймакана, який 

дозволив їй відвідати гарем, де жила 

його сестра. 

Під час подорожі Елізабет по 

Бахчисараю, був один випадок, коли 

відмінність мов зробила дуже цікаву 

гру слів, що розвеселило 

мандрівницю: «Бахчисарай 

розкинувся на дуже крутому 

гірському схилі, і тому весь час 

здається, що ось-ось на нього 

скотяться камені, які розчавлять 

будинки, що стоять в самому низу. За 

милю від цього місця, з лівого боку 

дороги, я побачила невеликий 

татарський загін – сотню кіннотників 

на чолі з каймаканом (так називають 

першого ханського міністра). Хтось із 

дотепників при мені назвав його 

«крім-татар», що англійською мовою 

означає «татарські вершки». Я сказала 

каймакану про таку співзвучність, 

йому це сподобалося» [21, с. 227]. 

Також у Бахчисараї мандрівниця 

була у ханському палаці, який досить 

дивно визолочений, але гарний в 

цілому [19]. Особливо сподобалися 

кімнати на нижньому поверсі палацу, 

де підлогу було викладено 

мармуровими плитами, в центрі  
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фонтани, з яких постійно б’є струмінь 

води. Елізабет пише: «Я ніде не 

бачила такого поєднання позолоти, 

срібла і різних фарб, як тут». Як і 

Жільбер Ромм, Елізабет описує лазні, 

які прикрашені мармуром і мають 

ніші, в яких відпочивали люди [34,  

с. 3]. 

Багато уваги Елізабет Кравен у 

своїх записках приділяє опису 

козаків, яких було достатньо на 

півострові. Вона описує їх одяг, 

звичаї, зовнішній вигляд та звичайно 

військову справу.  

Можна собі уявити, у якому захваті 

була Е. Кравен, коли в’їхала до 

кримського лісу, який весь дзвенів 

бурхливими гірськими потічками, 

овіяний квітневим цвітінням. А який 

предмет для поета представляли 

таємничі вулички старого 

Карасубазара, або візерункові стіни 

ханського палацу, або блакитні затоки 

Севастополя! Можна було очікувати 

від міледі зворушливих роздумів і 

поетичних описів, але листи про 

Крим носять дещо інший характер.  

Казарми, солдати, глибини заток, 

склад флоту і т.п., – ось чим була 

зайнята чарівна голівка Е. Кравен, 

якщо судити з її листів з Херсону, 

Карасубазара і Бахчисараю. 

Щодо військових справ Е. Кравен 

написала саме принцу: «Гавань там 

зовсім не схожа на ті, які я бачила 

досі, тому що з усіх боків її оточує 

 

 

 

дивовижний берег. Пристань для 

військових кораблів захована за 

двома такими високими скелями, що 

навіть найбільший корабель 

російського флоту «Слава Катерини», 

який знаходиться тут на якірній 

стоянці, не видно. Це тому, що скелі 

вище флюгера на найвищій щоглі 

корабля. В тому місці так глибоко, що 

корабельні якорі ледь досягають дна. 

Флот тут в цілковитій безпеці від 

ворога, оскільки в гавані багато місця 

для стоянок кораблів. Двох батарей 

досить для захисту входу в гавань і 

затоплення суден ворога, якби той 

наважився зайти сюди» [21, c. 310]. 

Леді Елізабет висловила надію, що 

в районі кримського узбережжя 

з’являться англійські поселення, які  

сприятимуть налагодженню 

промислового виробництва і розвитку 

торгівлі в усьому басейні Чорного 

моря.  

Тож, завдяки її запискам європейці 

дізналися про Крим, як про 

мальовничий край, що володіє 

значним торгово-промисловим 

потенціалом, і який, на думку 

європейської мандрівниці, потребує 

колонізації. 

Тим часом М. Холдернесс 

зосередила увагу на вивченні 

колонізаційних процесів, які активно 

проходили в Північному 

Причорномор’ї і Криму в першій 

половині ХІХ ст. Згідно твору 
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англійської мандрівниці освоєння 

земель півострова здійснювалася 

наступними етносами: українцями, 

росіянами, ногайцями, греками, 

німцями, вірменами і болгарами. 

Поселення в Криму були  

набагато меншими, ніж села 

південноукраїнських губерній, хоча 

управління і планування їх 

залишалася схожими. 

Співвідношення колоністів до 

вільного населення півострова було 

набагато менше, ніж в інших 

колонізованих регіонах, оскільки уряд 

прагнув поширити кріпосне право на 

російських і українських 

переселенців. 

У записках М. Холдернесс знайшли 

відображення багато важливих 

соціально-економічних аспектів 

життя Тавриди, про які не 

вирішувалися відкрито писати 

вітчизняні мандрівники [22, с.6-7]. 

Так, наприклад, в одній з глав 

«Подорожі з Риги до Криму» 

повідомляється, що діяльність 

комісій, які вирішували земельні 

суперечки, вельми невдала. Англійка 

яскраво описує корупцію, що 

панувала в судах, пасивність місцевої 

влади і небажання центральних 

органів влади стимулювати освоєння 

кримських земель [7, с.151]. 

В Кафі Мері пише, що була 

людина, котра управляла містом – пан 

Енгель: «Цей джентльмен у своєму 

 

 

власному маєтку, зажадав від татар по 

п’ятдесят копійок на рік з кожної 

голови вівці і ягняти і двох рублів з 

голови робочого бика, корови і 

теляти. Я покинула Крим перш, ніж 

проявили себе результати цієї угоди з 

татарами, але мені довелося 

дізнатися, що татари розглядали цю 

новизну як насильство над ними, і 

багато сімей закинули своє 

господарство» [40, с. 91-92].  

У місті Кафа, на думку мандрівниці 

досить широкий вибір продукції, яку 

імпортують з Франці, Італії, 

Туреччини, це й вина, сухофрукти, 

турецькі тканини, мідні вироби. Та 

все ж таки основні товари, які 

продають в крамницях Кафи, 

російського виробництва. 

М. Холдернесс вдалося зібрати 

значну кількість докладних 

етнографічних відомостей про  

різні народи Криму. Зазвичай  

як російські, так і іноземні  

мандрівники, обмежувалися 

розповідями про кримських татар і 

караїмів, практично не приділяючи 

уваги решті населення півострову [15, 

с. 100-113]. Нарис, присвячений 

ногайцям, представляється одним з 

найбільш важливих, оскільки в ньому 

містяться дані про поступовий 

перехід цього народу від кочового до 

осілого способу життя [40, с. 116].  

Не оминула мандрівниця своєю 

увагою і кримських греків, які, за її  
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спостереженнями, мають дуже 

різноманітні заняття, відмінні від 

інших народів. У містах вони можуть 

бути торговцями, купцями, ще вони 

полюбляють рибалку. У селі вони 

змушені займатись землеробством, 

однак у них це погано виходить, вони 

вирощують капусту і тютюн, мають 

рогату худобу. 

Звернувшись до вивчення способу 

життя німецьких колоністів, 

дослідниця відзначає їх 

привілейоване становище серед 

інших народів, що розселилися в 

Криму після 1783 р. Німці, які 

оселилися в південно-східній частині 

півострова, отримали родючі землі, 

придатні для розведення винограду, 

були звільнені від рекрутчини і 

податкових зборів. 

Щодо характеру німецьких 

колоністів М. Холдернесс 

зазначила: «Вони низькі і грубі в 

манерах, особливо чоловіки, які є 

найменш цивілізованими 

мешканцями Криму» [40, c.121]. 

Англійка неодноразово ставала 

свідком шлюбних та похоронних 

обрядів. Вона навіть була присутня на 

похоронах немолодої жінки, померлої 

в селі Карагоз: «Цей обряд зазвичай 

має місце через дванадцять годин 

після смерті покійного. Коли 

зібралися особи, виділені для участі в 

обряді поховання, тіло винесли з 

будинку і поклали на носилки. 

 

 

Покійну добре обмили, обернули 

саваном, що являє собою кілька смуг 

нового полотна рівної довжини, 

зшитих разом для цієї мети, і поверх 

поклали кращий каптан і довгу 

накидку покійної. Потім носії винесли 

тіло з сараю, де відбувалися ці 

приготування, і розмістили на землі в 

деякому віддаленні від присутніх 

людей. Фінальний акорд церемонії 

біля могили полягав в повторному 

читанні молитви і співі, після чого 

повернулася до будинку покійної. 

Там учасники процесії і інші люди, 

включаючи всіх родичів і друзів, 

поминають покійну один, два або три 

наступні дні, в залежності від 

достатку і станового положення осіб, 

які перебувають в жалобі» [40,  

с. 123]. 

І авжеж, Мері була приємно 

вражена теплим кліматом 

півострова, рослинами, тваринами, 

взагалі всією природою Криму.  

Перед самим від’їздом Мері 

додому, її відвідав татарський мурза, 

з яким вона не була знайома. Він 

зробив їй пропозицію: «… мурза 

сказав, що дізнався про мій від’їзд 

до Англії й вирішив, що для захисту 

мене від примх долі під час довгої і 

небезпечної подорожі він готовий 

виділити двох осіб, які складуть 

охорону. Одним з цих людей був 

літній татарин, який супроводжував 

мурзу, а другим – його власний брат. 
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Мурза закінчив промову 

повідомленням про те, що наш 

спільний друг дасть мені подальшу 

інформацію з цього приводу, і 

розповів про його місцеперебування. 

У відповідь на моє запитання про те, 

до якого місця ці люди готові йти зі 

мною, якщо я погоджуся на їх 

супровід, мурза сказав: «До нашого 

кордону, або навіть до Англії, якщо 

ти побажаєш цього!» [40, с. 150]. 

Напередодні від’їзду і взагалі за весь 

час перебування в Криму, Мері 

дійшла висновку, що татари народ 

щирий та доброзичливий, і вона 

ніколи не перестане відчувати 

справжнє задоволення при згадці 

про їх безкорисливість [40, с. 151].  

Саме татарам відведено найбільше 

місце у записках М. Холдернесс. 

Вони настільки вразили її своїм 

гармонійним образом життя, 

спокійною і врівноваженою 

простотою, чистоплотністю, що в 

результаті, вона зауважила: «єдине, 

чого заслуговує цей народ – правди» 

[40, с. 152]. 

В «Подорожах» Роберта Лайелла 

образ Криму зображений як 

переплетіння, зіткнення і асиміляція 

цілої низки національних культур. 

Серед них особливий інтерес для 

автора представляє східна екзотика: 

характер місцевих жителів, їх звичаї, 

побут і вірування. Незважаючи на 

те, що до 1822 р. Крим вже майже 

 

 

 

сорок років перебував у володінні 

Росії, він все ще зберігав в собі 

яскраві риси Сходу. 

Мандрівник пояснює значення 

назви кожного міста, села, гори або 

річки в перекладі з татарської, 

грецької або тюркської мов. Для 

додання опису ефекту місцевого 

колориту Р. Лайелл широко 

використовує такі слова, як: ефенді, 

хан, мулла, кальян, хаджі, калга-

султан, кримський хан, Тамерлан, 

Святий Климент, Золота Орда, 

Мітрідат – все це свідчення перетинів 

в Криму азіатської та європейської, 

християнської та мусульманської 

культур. 

Для Р. Лайелла характерне тверезе і 

іронічне ставлення до романтичного 

сприйняття. Він руйнує романтичний 

східний колорит і замінює його 

реалістичним, використовуючи 

скрупульозний аналіз, а також 

вдається до деякої зміни стилю. Цю  

закономірність можна наочно 

простежити на прикладі опису Р. 

Лайелла колишньої столиці 

Кримського ханства. «Ми повільно 

просувалися вперед, в темряву, яка 

навздогнала нас раптово, що багато в 

чому сприяло створенню такого 

вражаючого видовища як з’явилися 

далеко освітлені мінарети 

Бахчисарая» – із захопленням 

зазначає він [2, c. 40]. Далі йде опис 

Бахчисарая з характерними деталями, 
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властивими східним містам: 

«Незліченні мінарети мечетей, 

древній палац  з дотичними до нього 

мавзолеями і безліч вибілених 

димоходів, що піднімаються серед 

розкішної зеленої рослинності, 

надають місту особливо прекрасний і 

мальовничий вид, який неможливо 

описати словами...» [44, с. 65]. І 

раптом романтично переданий 

східний колорит несподівано 

руйнується реальним описом 

дійсності. В ансамблі з розкішною 

природою стародавнє місто виступав 

перед іноземцем як дивовижне 

видовище, але як тільки мандрівники 

під’їхали ближче - чарівність зникла 

як за помахом чарівної палички. 

Англієць невблаганний в своїй оцінці: 

«Бахчисарай – зубожіле місто. Вулиці 

– вузькі, звивисті і брудні. Будинки – 

в основному, невеликі за розміром, а 

більшість акуратних вибілених 

димоходів, які татари, здається, 

вважають прекрасним архітектурним 

прикрасою, не використовуються за 

призначенням. Ряди крамничок 

уздовж обох сторін головної вулиці 

надзвичайно непривабливі на вигляд» 

[44, c. 67].  

Автор зауважує, що кримські 

татари поступово переймають 

європейські манери російського 

населення. Р. Лайелл говорить про те, 

що всі татари знають кілька слів 

російською, а саме «гроші» і «на 

 

 

 

горілку». Російський алкогольний 

напій зустрічався мандрівникам у 

караїмів, татар і росіян. Крім цього, 

англієць відзначає, що татари 

перейняли у росіян їх способи і 

методи ведення комерції, а сам автор 

– невисокої думки про ділову етику 

останніх. «Татари стали знавцями в 

мистецтві шахрайства завдяки 

системі угод, яка панує серед 

російських купців» [44, c.70]. 

Тільки кілька тем були здатні 

відвернути Р. Лайелла від 

політичних оцінок. Це – краса 

південної природи і, звичайно, 

національна кухня. Як і будь-який 

мандрівник, Р. Лайелл цікавився 

національною кухнею тієї 

місцевості, де знаходився. Часто на 

сторінках книги він ділиться своїми 

гастрономічними враженнями, 

відзначаючи, що на одному столі 

можуть стояти страви різних 

народів. Але характерний атрибут 

будь-якого столу, за його словами, –

горілка. У будинку єврейського 

рабина з Чуфут-Кале їх зустріли 

люб’язно: «Тим не менш, він (рабин) 

добре прийняв нас, і замовив 

горілку, в той час як хліб і 

зацукровані пелюстки троянд вже 

були на столі» [44, с. 73]. Тут же, в 

Чуфут-Кале, мандрівників запросив 

відвідати свій будинок один з 

найбагатших купців, чий стіл мав 

більш різноманітне меню, ніж у 
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рабина. Їм запропонували 

покуштувати караїмські і татарські 

страви, які вони знайшли досить 

смачними.  

Простір для етнографічних 

досліджень у англійця був 

неймовірно широкий. Особливо його 

цікавили легендарні кримські татари, 

які колись були настільки могутніми, 

що багато століть робили набіги на 

сусідні землі, залишаючи за собою 

руїни і спустошення. На думку  

Р. Лайелла, вони втратили свій 

колишній вплив на півострові. 

Спостерігаючи за татарами, він 

відзначав, що вони надзвичайно 

люб’язні і товариські, а основні риси 

їхнього характеру – чемність і 

нешкідливість. Представлений образ 

не відповідав існуючим уявленням 

про кримських татар, які в Європі 

сприймалися «гордими, зарозумілими 

і лютими» [2, c. 44]. 

Крім цього, Р. Лайелл 

розмірковував про причини зміни 

національного характеру народу 

протягом XV–XVIII століть, 

виділяючи основну – політичну. І 

хоча англієць більшу частину свого 

твору присвячує опису чудової 

природи країни, пам’яток життя 

місцевого населення, однак він все ж 

не може залишитися осторонь від 

факту захоплення Криму Росією і 

перетворення останньої в морську 

державу. Як істинний англієць,  

 

 

 

Р. Лайелл не в силах цього прийняти, 

чим обумовлена його різка оцінка 

ситуації в Криму. 

У розмові з татарами Р. Лайелл 

дізнається, що вони читають не тільки 

Коран, а й добре обізнані щодо 

основних постулатів православ’я та 

іудаїзму і ставляться до них з 

цілковитою повагою.  Навіть 

християнська церква представлена в 

Криму різними конфесіями. Р. Лайелл 

неодноразово відвідував і оглядав 

грецькі та вірменські церкви, не 

втримався він і від ознайомлення з 

мечеттю. 

Вивчаючи численні народи Криму, 

Р. Лайелл неодноразово пише про 

демографічну проблему на півострові. 

Колись густо населений край тепер 

втратив багато жителів, спорожніли 

багато міст і селища. Це було 

пов’язано, в першу чергу, з 

жорстокою внутрішньою політикою 

самодержавства на півострові [18,  

c. 8-14].  

У творі «Подорож в Росію, Крим, 

Кавказ і Грузію» чимало уваги 

приділено опису кримських 

старожитностей: Херсонеса, Судака, 

Пантікапеї, а також розповідям про 

музейні колекції Феодосії і Керчі. 

Крім того, в творі ми можемо знайти 

значний  об`єм цінних статистичних 

відомостей. Також дослідник 

приводить різні цифри, щодо 

демографії Кримського півострову, 
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його соціальної стратифікації, а також 

співвідношення етнічних груп на 

півострові у відсотках. Він приходить 

до висновку, що населення півострова 

не перевищує 280 000 чоловік, з яких 

близько 190 000 – кримські татари.   

Перша зупинка в подорожі Кримом 

Янош Карой Беша сталася в Перекопі: 

«Перекоп - це невелике місто з 

фортецею на східній околиці 

перешийка, який з’єд-нує Крим зі 

східними ногайцами і має в цьому 

місці географічно милю в ширину. 

Татари називають це місто Ор або Ор-

Капи. На південь від міста є два 

великих солоних озера близько двох 

миль в окружності кожне, одне 

розташоване на сході, а інше – на 

заході» [1, c. 7]. 

Після короткого відпочинку 

мандрівник взяв курс на Керч.  

Я. Беш цікавився історією міста, перш 

за все, як красивою легендою, що 

служить обґрунтуванням колишньої 

величі Керчі.  

В описі першого свого перебування 

в Єні-Кале, Я. Беш говорить про 

зручне розташування фортеці, на 

мальовничих околицях, розповідає 

про місцеве населення, яке 

складається практично з греків, але є 

також і татари. Господарство жителів 

в основному риболовецьке [43,  

с. 200]. Деякий дохід, каже 

мандрівник, вони також отримують, 

займаючись перевезенням на інший 

 

 

берег протоки пасажирів і різний 

вантаж. Протягом трьох днів, 

проведених в місті, Я. Беш відвідав 

створений незадовго до цього Музей 

керченських старожитностей, 

ознайомився з економікою міста, 

зокрема з торгівлею, звичайно ж, 

відвідав археологічні розкопки. 

Виявлені знахідки здивували 

мандрівника, однак, як і у більшості 

вояжерів того часу, що побували в 

Керчі, велике обурення викликало 

недбале ставлення до пам’яток 

старовини, яке несильно змінилося з 

облаштуванням музею: «Протягом 

трьох днів, що я провів у Керчі, я 

оглянув це місто і музей 

старожитностей, розкопки за межами 

міста і перебував під постійним 

наглядом пана Дюбрюкса. На жаль, 

знайдені бюсти і вази отримали свого 

часу каліцтва. Головним чином добре 

збереглися деякі жіночі дрібнички, 

знайдені в могилах». 

Доклавши чимало зусиль, 

мандрівник прибув в Алушту, котра 

вразила його своїм розташуванням в 

настільки мальовничому краї:  

«Ті негаразди, що ми випробували  

під час поїздки по дорозі довжиною в 

дві версти, були повністю 

компенсовані навколишнім видом на 

море навколо села Алушта... » [43, с. 

208-209]. Побажавши оглянути весь 

південний берег якомога детальніше, 

Я. Беш вирішив затриматися на 
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деякий час в Кучук-Ламбат, в маєтку 

Таврійського цивільного губернатора 

А.М. Бороздіна, куди він був 

запрошений під час перебування в 

Сімферополі. 

Повертаючись до Сімферополя,  

Я. Беш відвідав також Байдарську 

долину у Бахчисараї, зазначивши при 

цьому деяку неувагу з боку уряду 

Російської імперії до настільки 

привабливих і родючих земель: 

«Зараз ми виходимо із зелені, свіжих 

лук, лісів, що покривали нас тінню, і 

бачимо степ, який поширюється на 

Бахчисарай і тягнеться до річки 

Альма. Це місто – колишня 

резиденція кримських ханів, ми все 

ще можемо побачити залишки 

розкішного минулого, місто все ще 

добре заселене, має кілька мечетей і 

ряд побудованих щільно будинків. 

Недалеко від міста виростають добре 

доглянуті сади» [43, с. 225–226].  

Також мандрівник побачив, що 

Феодосія має особливу суміш 

народів: росіяни, греки, вірмени, 

татари, євреї, німці. Ця 

різноманітність народів також 

проглядається в розходженні релігій і 

моралі. Церкви, які існували з часів 

Генуї, були замінені на мечеті, які 

зайняли у головну площу в центрі 

міста. Подорож теренами Криму 

закінчилася в Феодосії, звідки навесні 

1830 р. він відплив до Трапезунду, а 

потім до Вірменії та Грузії. 

 

 

Отже, мета написання записок 

визначили їх характер і структуру.  

Ж. Ромм відвідував Крим за власним 

бажанням і з зацікавленістю описував 

етнографічні, природні, історичні 

особливості регіону. Його Крим має 

типові специфічні риси східної 

країни, що було так цікаво іноземцям. 

В той же час він звертав увагу на 

надзвичайну етнічну різнобарвність 

Криму, описуючи звичаї різних 

народів, що мешкали на території 

півострову.  

Е. Кравен лишила опис жінки, яка 

змушена була виконувати чоловіче 

завдання опису театру майбутньої 

війни. Правда, їй це успішно вдалося. 

Тому у її записах багато опису шляхів 

сполучення, ще більше 

фортифікаційних споруд. Однак 

надзвичайно колоритні етнографічні 

особливості регіону, життя 

мусульманського народу з його 

своєрідними звичаями не могло не 

захопити англійську леді. Отже, 

етнографічних особливостей так само 

у цих записках багато.  

Праці англійської мандрівниці, 

Мері Холдернесс,  являють собою 

перші етнографічні довідники, 

присвячені Криму. Їх значення 

складається в тому, що вони 

подарували європейцям можливість 

ознайомитися з характером і побутом 

населення Тавриди на дуже високому 

рівні. Багато мандрівників, що 
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відправлялися на кримські землі, 

неодмінно зверталися до цих творів, 

щоб почерпнути необхідні для 

поїздки відомості. Велика кількість 

довідкової інформації перетворили ці 

видання в одні з кращих західних 

путівників по півдню Російської 

імперії в першій половині ХІХ ст. 

Так, шотландський мандрівник  

Р. Лайелл неодноразово цитував 

«Подорож з Риги в Крим» в своїх 

записках, звіряючи відомості з цієї 

книги з власними враженнями. Мері 

Холдернесс вдалося досить глибоко 

вивчити етноси, що населяли 

півострів, оскільки вона провела 

досить тривалий термін в оточенні 

вірмен, болгар, греків і кримських 

татар. Сучасні хрестоматійні видання, 

присвячені цим народам не 

обходяться без фрагментів з творів 

цієї англійської мандрівниці.  

Записки Р. Лайелла зіграли 

важливу роль в пізнанні Криму 

іноземцями. Його твір підсумовує 

досвід поїздок англійських 

мандрівників до Криму в першій 

половині ХІХ ст., і представляє собою 

цінне джерело, завдяки якому ми 

можемо вивчити не тільки соціально-

економічне і культурне життя на 

півострові в 20-х рр. ХІХ ст.,  

але і проаналізувати особливості 

сприйняття іноземцями кримських 

пам’яток і образу життя місцевих 

жителів. 

 

 

Докладний звіт Я. Беша про його 

подорожі з описами природи, міст, 

місцевих жителів і їх побуту, дає нам 

цінні відомості з історії та етнографії 

народів, що мешкали в Криму в 

другій чверті XIX ст. Особливий же 

стиль викладення спостережень і 

складання записок вигідно відрізняє 

їх від інших видів письмових джерел. 

Найголовніше, записки дозволяють 

зрозуміти настрої населення у час, 

який став переломним для його 

мешканців – входження до абсолютно 

іншої держави – Російської імперії. 

ВИСНОВКИ 

Остання чверть XVIII ст. 

карколомно позначилася на долі 

Кримського ханства та його 

населення, призвела до значних 

геополітичних змін. Складна 

зовнішньополітична гра довкола 

колишніх володінь Османської 

імперії спричинила надзвичайний 

інтерес до долі Криму серед 

європейських політиків, що 

обумовило появу мандрівників, які 

часто виконували шпигунську місію. 

Так зване «східне питання» вийшло 

на перший план у зовнішній 

політиці країн, що претендували на 

участь у розподілі сфер впливу та 

територій колишньої могутньої 

Османської імперії. Отже, Англія і 

Франція як країни, яким найбільше 

вдалося зреалізувати свої 

колоніальні бажання, були  
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найбільше зацікавлені у вивченні 

цієї частки Сходу. Найбільш 

очевидно це виявилося у  

подорожі англійців – Е. Кравен 

(кінець XVIII ст.) та, ймовірно,  

М. Холдернесс (початок XIX ст.). До 

них додалися з часом й ті 

мандрівники, які під впливом ідей 

Просвітництва захопилися новим 

для європейців дослідницьким 

напрямком і навіть цілим 

комплексом уявлень про Схід, який 

згодом отримав назву орієнталізм. 

Мода на все східне в європейському 

середовищі початку XIX ст. 

викликала надзвичайну активність 

мандрівників з бажанням сповістити 

світ про своєрідність культури 

народів, що той Схід представляли. 

Кримське ханство чітко асоціювалося 

зі Сходом в очах західноєвропейських 

мандрівників, що особливо помітно у 

подорожніх нотатках француза  

Ж. Ромма, шотландця Р. Лайелла, 

угорця (захопленого ідеями 

французької революції) Я.К. Беша 

тощо. Більшість мандрівників бачила 

Крим як частину свого східного 

вояжу, який мав своє продовження у 

Константинополі, Трапезунді та 

інших турецьких містах.  

Вплив ідей Просвітництва, 

формування нового світогляду 

модерної доби обумовили й стійкий 

дослідницький інтерес західно-

європейських мандрівників (особливо 

 

 

 

початку XIX ст.) до античної 

спадщини, яка чітко спостерігалася у 

тогочасному Криму. Звідси 

надзвичайна увага до давньогрецьких 

старожитностей та залишків храмів 

перших християн. 

Практично всі дослідники 

відзначали надзвичайну етнічну 

різноманітність і через те особливу 

колоритність Криму, залишили цікаві 

етнографічні спостереження щодо 

греків, вірмен, болгар, євреїв, німців 

тощо. Однак більше місця, безумовно, 

відводилося опису кримських татар 

як носіїв східної культури. Лише Ж. 

Ромм відзначив деяку обережність та 

певну підозрілість кримських татар 

стосовно іноземців, що можна 

зрозуміти, беручи до уваги події  

1783 р. Однак і той же Ж. Ромм, як і 

всі інші мандрівники відзначали  

їхню надзвичайну гостинність, 

працьовитість, щирість, чемність та 

доброзичливість. 

У центрі уваги 

західноєвропейських мандрівників – 

надзвичайна природна краса Криму, 

його неповторний клімат та 

колоритність міст. Особливо 

захопливо описувалися Бахчисарай, 

Карасубазар, Феодосія  

мандрівниками кінця XVIII ст. 

(особливо Е. Кравен та Ж. Ромм). 

Однак мандрівники початку XIX ст. 

вже відмічали значне запустіння і 

неохайність поселень. Так само 
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змінюється й образ доброзичливих 

татар на дещо негативний,  

що сталося, на думку 

західноєвропейських мандрівників 

(особливо Р. Лайелла, який відзначав 

їхнє шахрайство), через вплив росіян. 

Всі мандрівники чітко розуміли і саме 

так зазначали в своїх нотатках, що 

Крим – це колонія Російської імперії, 

відтак і вплив метрополії на ново 

захоплені землі мав відчуватися: 

частіше, він був негативним. 

Описуючи традиції і звичаї 

кримських татар, автори подорожніх 

зупиняються на особливостях кухні, 

весільних та поховальних обрядах, 

побутових особливостях. Е. Кравен 

вдалося побувати у гаремі і описати 

те, що було неможливим для 

науковців-чоловіків. 

Релігійні особливості кримських 

татар як мусульман також у центрі 

уваги. Ж. Ромм відзначав роль муфтія 

як духовного лідера татар, який до 

того ж вважав своїм обов’язком 

познайомити іноземців зі звичаями 

свого народу. М. Холдернесс описала 

надзвичайну гостинність та увагу з 

боку татарського мурзи, який 

переймався умовами її повернення 

додому. Відзначаючи надзвичайну 

релігійність кримських татар, 

західноєвропейські мандрівники 

також підкреслювали їхню 

віротерпимість та відповідну 

обізнаність щодо релігій інших 

 

 

народів, які проживали на півострові, 

особливо православних та іудеїв. 

Залишені мандрівниками спогади 

та нариси про те, що вони побачили в 

майже невідомому колись Криму, 

зокрема описи його населення, його 

традицій, господарства дозволяють 

суттєво доповнити наші знання про 

цей чудовий регіон. Різні люди, з 

різною метою приїздили до Криму. 

Відомості, які позначилися в їхніх 

подорожніх записках, вельми 

різноманітні, оскільки в них міститься 

інформація про історію краю, його 

етнічний склад і соціальну структуру, 

стан античних і середньовічних 

пам’яток Керчі, Феодосії, Херсонесу. 

Завдяки поїздкам до Криму 

мандрівників з Великої Британії 

півострів не тільки вперше був 

детально вивчений представниками 

епохи Просвітництва, а й накреслений 

на ментальну карту континенту в 

європейській свідомості, в якості 

невід’ємної складової, яка доступна і 

відкрита для подальшого освоєння. 

Крім цього, твори британських 

пілігримів на сьогоднішній момент є 

одним з найбільш оригінальних і 

цінних джерел з історії та етнографії 

Криму на межі XVIII – XIX ст., 

оскільки до нашого часу дійшов 

досить невеликий масив документів, 

присвячених подіям, що сталися на 

півострові після його включення до 

Російської імперії. 
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Дірявка Софія 

РЕЛІГІЯ КРИМCЬКОГО ХАНСТВА 

ВСТУП 

Вивчення релігії Кримського 

ханства наразі займає неабияке місце 

у релігієзнавстві.  По-перше через те, 

що як релігія, так і 

кримськотатарський народ зазнавали 

багато утисків та заборон в різні часи. 

Як, наприклад, після закінчення 

Золотої доби Кримського ханства 8 

квітня 1783 року, коли півострів 

ввійшов до складу Російської імперії. 

Цей період життя Криму 

ознаменувався утисками кримських 

татар у релігійній, а також соціальній 

та політичній сферах. Також, XIX ст. 

вважається «чорним» для культури та 

науки кримських татар, коли вони 

 

 

 

переживали свій занепад. Радянське 

минуле ще  більш болюче вдарило по 

кримським татарам: вони не тільки 

були позбавлені можливості 

дотримуватися своїх традицій, 

більшість з яких вкорінені у релігію, а 

й зазнали страшних втрат під час 

депортації 1944 р., наслідки якої 

важко навіть осмислити. Закриті 

мечеті, як й інші культові споруди 

інших релігій, перетворилися на 

будинки культури, спортивні заклади, 

більшість з часом були зруйновані. 

Яскравим прикладом може бути 

колишня кримськотатарська мечеть 

м. Дніпра, яка попри численні 

звернення громадськості лишається 
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спортивною школою до сих пір. З 

початком 1990-х рр. національне 

життя кримських татар стало 

поступово відроджуватися, вони 

повернулися на рідні землі, 

побудували нові або реставрували 

старі мечеті, які для мусульман є не 

тільки релігійним осередком, а й 

центром освіти, гостьовим будинком, 

отже своєрідним адміністративним 

центром. Однак події останніх років 

знов внесли свої корективи  

у поступове відродження 

кримськотатарського народу, 

поставивши на перше місце питання 

виживання. Як і раніше, своєрідними 

центрами моральної підтримки 

лишаються мечеті, а духовні лідери – 

безсумнівними авторитетами. 

Відродження традицій передбачає в 

першу чергу осмислення минулого, 

яке у випадку кримськотатарського 

народу часто переривалося і не 

набуло завершеного вигляду.  

По-друге, іслам не є провідною 

релігією ні в Україні, не вважався 

такою й в Російській імперії, таким 

чином його вивчення не було 

пріоритетним. Побутове негативне 

ставлення до мусульман, з яким час 

від часу можна зіткнутися, підсилене 

політичними подіями та їх 

відображенням у засобах масової 

інформації у поєднанні з визначенням 

терористів, також не сприяють увазі 

до дослідження історії мусульман як 

 

 

 

складової історії українського 

минулого. Однак Україна лишається 

поліетнічною та багатоконфесійною 

країною, і тільки в такому вигляді має 

розвиватися у майбутньому. 

Метою даної роботи є дослідження 

мусульманства як основної релігії 

кримськотатарського народу за часів 

його розвитку – існування 

Кримського ханства. 

Для дослідження мети необхідно 

вирішити наступні завдання: 

зібрати та проаналізувати 

літературу та джерела по темі 

наукового дослідження; 

показати процес зародження та 

становлення мусульманства як релігії 

кримськотатарського народу; 

з’ясувати сфери впливи законів 

ісламу на повсякдення життя 

кримських татар; 

показати особливості 

адміністративного та судового 

устрою Кримського ханства через 

аналіз норм шаріату; 

виявити та описати найбільш 

знакові мечеті Кримського ханства як 

центри релігії, освіти, культури. 

Об’єктом даного дослідження є 

норми мусульманського права, які 

завдали вирішального впливу на 

релігію і повсякденність кримських 

татар. 

Предметом даної роботи є вплив 

ісламу як основної релігії Кримського 

ханства на особливості суспільного та 
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повсякденного життя кримських 

татар. 

Хронологічні межі дослідження 

охоплюють період існування 

Кримського ханства – середина 

XV – кінець XVIII ст. 

Джерелами для написання даної 

роботи послугували текст Корану, 

описи Кримського ханства 

сучасниками, як-то М. Литвина [5],  

Е. Челебі [3], М. Якубович [33], а  

також етнографічні спостереження 

дослідників XIX ст. 

Релігія Кримського ханства не 

вивчалася спеціально, тому 

літератури, яка б була  

спеціально присвячена цій  

темі, практично не існує. Окремі 

сюжети можна знайти у тих 

нечисленних працях, що присвячені 

історії Кримського ханства. 

Наприкінці XIX ст. російський 

сходознавець В. Смирнов [29] 

написав дослідження, яке довгий час 

лишалося практично єдиним 

«Крымское ханство под 

верховенством Оттоманской Порты». 

Попри свою певну заполітизованість 

– прагнення виправдати завоювання 

Криму Росією, це дослідження 

містить багато цікавої інформації. 

Протягом XX ст. історія Кримського 

ханства практично не вивчалася. 

Певний ренесанс відбувся у  

1990-х рр., після повернення 

кримських татар на Батьківщину і 

 

 

позначився виходом праці В. Возгріна 

[15]. Лише з 2000-х рр. дослідження  

О. Гайворонського [16] набули більш 

системного характеру. Справжній 

дослідницький бум спостерігається в 

останні роки, що свідчить не тільки 

про суспільну значимість подібних 

праць, а й підкреслює солідний 

науковий рівень їхніх авторів. 

Особливо слід відмітити наукові 

розвідки М. Якубовича, присвячені 

філософській думці Кримського 

ханства. Йому ж належить й переклад 

Корану українською мовою, який вже 

витримав кілька видань. 

Структурно робота складається зі 

вступу, двох розділів, списку 

використаних джерел та літератури. 

РОЗДІЛ І 

ІСТОРІЯ ІСЛАМІЗАЦІЇ 

КРИМСЬКОГО ХАНСТВА. ВПЛИВ 

ІСЛАМУ НА РІЗНІ СФЕРИ ЖИТТЯ 

Масова ісламізація Кримського 

ханства почалася після входження 

північної частини півострова до 

складу Золотої Орди в першій 

половині XIII ст. Період становлення 

ісламу в Криму був досить довгим. У 

1320-х рр. Літератури, яка б 

висвітлювала ці події, дуже мало. Але 

в російському літературно-

політичному щомісячнику «Вестник 

Европы» є стаття «Историческая 

судьба крымских татар» О. Хартохая, 

в якій пишеться: «Турки исповедуя 

Ислам суннитского толка передали 
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его своим соплеменникам – татарам» 

[1, с. 141]. Такою була провідна точка 

зору російських дослідників XIX ст., 

які обґрунтовували офіційну версію 

уряду щодо негативного ставлення до 

татар у зв’язку з їхньою «залежністю 

від Османської імперії». Остання ж 

була постійним ворогом росіян 

протягом другої половини XVIII – 

початку XX ст. Сучасні дослідження 

підкреслюють, що іслам у 

Кримському ханстві ввів хан Узбек у 

1320-х рр. Як свідчить старе 

прислів’я, «Дін Узбектен чаклують» 

(«Релігія дісталася (нам) від Узбека»). 

Але вступив він на престол ще 

язичником, а золотоординці, які 

прийшли до Криму, були 

язичниками-шаманистами. Тому від 

початку нова релігія повинна була 

співіснувати із давнім шаманством, 

але магометанство брало верх над 

язичництвом як у Криму, так і в 

Золотій Орді. Всередині XV ст. 

правлячою у Кримському ханстві стає 

династія Гераїв, як законна 

спадкоємниця Чінгізідів. 

1.1. Коран і шаріат як основні 

джерела права і суду  

Все життя кримських татар тісно 

пов’язане з їх релігією, яка також 

служила підставою законодавства 

всіх мусульманських народів. Тобто 

правова та судова система побудовані 

на Корані, Суні, Іджмаї та Кійасії. 

Відслідковується нерозривний зв’язок 

 

 

права і ісламу. Тобто і суди 

проходили згідно Корану. Але згодом 

виявилося, що  приписів Корану 

далеко не достатньо для вирішення 

всіх юридичних питань. Так як в 

цілому Святе Писання складалося з 

філософсько-юридичних творів. Тому 

татарам потрібно було розуміти та 

розрізняти неоднозначні тлумачення 

Корану.  

Суд османських турків 

відрізняються від кримських татар 

особливою деспотичністю. Так в 

Османській імперії за численні 

злочини шаріат передбачає страту, в 

тому числі за відступництво від 

ісламу, розбій, навмисне вбивство. У 

Корані говориться: «Вору и воровке 

отсекайте их руки в воздаяние за то, 

что они приобрели, как устрашение 

от Аллаха» [2, Сура 5, аят 42.], 

«Прелюбодея и прелюбодейку – 

побивайте  каждого из них сотней 

ударов» [2, Сура 24]. А найтяжчим 

кримінальним злочином у кримських 

татар, за який винуватець однозначно 

піддавався смертній карі, було, навіть, 

не вбивство і не перелюбство, а 

відступ від своєї віри. Тобто можна 

зробити висновок, що для 

мусульманського права і гріх і злочин 

було одне й те саме.  

Шаріат – звід правил поведінки 

мусульманина на всі випадки життя. 

Він містить не тільки юридичні, але і 

моральні норми, не розділяючи їх на 
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мораль і право. Мусульманські 

богослови стверджують, що шаріат 

регулює не тільки зовнішню 

поведінку мусульман, але і визначає 

їхні релігійні переконання, націлений 

на моральне вдосконалення і бере до 

уваги внутрішню мотивацію вчинків. 

Таким чином шаріат виступає 

джерелом, яке контролює майже всі 

сфери повсякденного життя 

мусульман. Наприклад, у  

Шаріаті визначаються норми 

сільськогосподарської діяльності, 

умови оренди та складання 

земельного кадастру; розглядаються 

питання виробництва і споживання 

продуктів харчування, стягнення 

податків з мусульман і іновірців; 

норми, що регулюють фінансові та 

торговельні операції; сюди ж 

включені правила забою тварин, 

полювання і рибальства – при цьому 

всі проблеми розглядаються в 

Шаріаті з позицій ісламу. 

Покарання, яке накладається на 

злочинця на благо суспільства в 

шаріаті називається укубой. 

Покарання визначає суддя (каді), 

уважно вивчаючи кожен злочин, і 

виносить вирок на підставі законів 

шаріату. Відповідальність за свої 

вчинки повинні нести всі люди, 

незалежно від впливу і суспільного 

становища, а міра покарання 

повинна бути адекватною відносно 

скоєного проступку.  

 

 

 

Покарання діляться на три групи: 

хадд – це вид покарання, що 

застосовується за вчинення злочинів, 

які становлять небезпеку для 

морального стану суспільства. До 

таких злочинів належать, наприклад, 

перелюбство, зведення на людину 

наклепу, вживання алкоголю і 

незаконне привласнення чужого 

майна. За ці види злочинів 

покладаються різні види покарань, 

починаючи від штрафів, ударів 

батогами, тюремного ув’язнення, до 

смертного вироку. 

покарання помстою: кісас 

(помста), дійяла (компенсація), 

каффара (спокутування) і 

позбавлення спадщини. Ці види 

покарання застосовуються за різні 

злочини проти життя і здоров’я 

людей. За навмисне вбивство 

людина карається вбивством. Однак 

в особливих випадках кісас може 

бути замінений викупом за вбитого 

(каффара), або компенсацією і 

відшкодуванням збитку. 

тазір – це вид покарання, який 

застосовується за вчинення різних 

протиправних дій, що шкодять 

людям і завдають їм незручності. До 

таких злочинів належать: порушення 

громадського порядку, шахрайство 

тощо. За такі злочини накладаються 

покарання у вигляді штрафів, 

ув’язнення, заслання і удари 

батогами. 
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Отже, мусульманство – це релігія, 

переважна кількість законів якої 

передбачає покарання не тільки 

верховного Божого суду, а і 

державою. 

Порівнюючи норми укладання 

векселей, духовних заповітів та 

інших документів кримських татар 

важко знайти значні відмінності від 

всіх інших мусульманських держав.  

Бо вони всі керуються одним і тим 

же Кораном,  різниця полягає лише в 

непримітних обрядах та звичках. 

1.2.  Вплив ісламу на сімейне 

життя 

У 4-й сурі 3-у аяті Корану 

говориться: «Каждый татарин имел 

право жениться на четырех женах, 

от которых иногда имел по 

нескольку детей. Каждый из его 

детей мужского пола мог жениться 

на двух, трех и четырех женах и 

иметь от них так же по нескольку 

детей, которые в свою очередь, еще 

при жизни отца и деда, могли так же 

жениться на нескольких женах. Все 

это поколение находиось в полном 

распоряжении живого деда, и имело 

свою долю в его имуществе. 

Женское поколение, выходя из 

семейства замуж, уносило с собой и 

свою долю» [1, с. 148]. Але 

багатоженство у кримських татар не 

являлося загальною нормою. І 

навіть, наприклад, хан Мурад Герай 

мав одну жінку. Частіше 

 

 

багатоженство замінювалось 

наложництвом. У цьому мі бачимо 

схожість кримських татар з 

османами.  

У кримських татар шлюб був 

абсолютно цивільним договором. 

Шлюб навіть укладався не в мечеті. 

Щодо шлюбу правовірних з 

християнами, які прийняли іслам і 

проживали у Кримському ханстві, за 

законом, вони повинні були довести, 

що їх предки у сьомому висхідному 

коліні вже були магометанами. 

Вплив на Кримське ханство мала 

не тільки Османська імперія,  

а й сельджукська Анатолія, 

мамелюкський Єгипет і Хорезм. Але 

все ж таки найважливіша роль 

закріпилася за османами. Саме від 

них вони переймали інститути, 

намагаючись стати з ними на один 

рівень як така ж ісламська держава. 

Особливо помітним цей  вплив у 

впровадженні так званої «гаремної» 

системи в оселях еліти. Ця система 

передбачала відокремлення частини, 

де живуть жінки, діти та рабині-

наложниці від основної частини дому. 

Цю частину обслуговували на зразок 

османської моделі прислужниці та 

євнухи, які доповідали про всі новини 

у державі. Як раніше вже зазначалося, 

хан не міг мати більше, аніж чотири 

офіційних дружини, але число 

рабинь-наложниць могло бути 

незліченним. На початку формування 
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та існування гарему євнухи 

постачалися з Османської імперії до 

Кримського ханства. Це робилося 

для того, щоб одразу у палаці Гераїв 

запанували ісламські звички, яких 

навчали євнухів. Щоб згодом, 

мусульманська релігія все більше і 

більше вкорінювалася у ханстві. І 

хоч як Османська держава не 

намагалася нав’язати свої традиції, 

все ж таки у Кримському ханстві 

деякі сфери особистого життя 

лишилися недоторканними. 

Наприклад, всі чоловіки з 

правлячого роду Гераїв обирали собі 

в дружини лише вільно народжених 

мусульманок. Таким чином 

підкреслюючи своє походження і 

показуючи, що іслам в першу чергу 

є релігією для обраних ханом. Свою 

відмінність від османів і поєднання 

ісламської релігії із звичаями 

Кримського ханства вони 

показували тим, що зберегли назви 

посад  у гаремі. Так наприклад, ана 

біїм – це була посада матері 

правлячого хана або вдова його 

батька, або ж головна дружина. 

Друга за важливістю посада це улу 

хані, що означає «велика принцесса» 

і відводилася найстаршій сестрі хана 

або дочці хана. Отже, як ми бачимо 

релігія Кримського ханства – це 

поєднання саме власних традицій і 

ісламських впливів, які призводять 

до нового утворення.  

 

 

 

1.3.  Сприйняття християн 

мусульманами  

Щодо питання віротерпимості до 

християн, то після прийняття ісламу 

у ХV ст. Хаджі-Давлет Герай не 

шукав ворожнечі з християнами, а 

навіть шукав дружбу з ними. А його 

син Менглі Герай, який правив до 

1515 р., вісім років виховувався у 

генуезців. Судячи з відношення 

ханів до християн, зрозуміло, що 

ніяких гонінь не могло бути.  

О. Гайворонський у статті «К 

вопросу о христианских 

подразделениях в армии» з цього 

приводу зазначає, що кримські 

татари, за певних обставин,  навіть 

приймали іновірців в армію та йшли 

на військові союзи з ними, щоб 

подолати того чи іншого ворога.  

1.4.  Вплив ісламу на повсякденне 

життя кримських татар 

Трактат Михалона Литвина  

«О нравах татар, литовцев и 

москвитян» (XVI ст.) можна 

детальніше роздивитися зв’язок 

повсякденного життя та побуту татар 

з релігією. Так, М. Литвин пише: «А 

образ жизни татар, которым  

они кичатся, патриархальный, 

пастушеский, какой некогда, в 

золотой век, вели святые отцы, и из 

них также избирались народом 

вожди, короли и пророки, один из 

которых сказал: «Господь взял меня 

от овец» [5, с. 68]. З цього можна 
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побачити відчуття рівності; ніхто з 

обраних народом не вихваляється 

владою. Також цю рівність можна 

побачити в буденних речах: вони 

одягалися однаково і цілком вели 

однаковий спосіб життя. М. Литвин 

розповідає про те, що кримські 

татари живуть зовсім без розкоші; їм 

заборонялося пити вино та їсти 

свинину. Це доводить фрагмент зі 

Святого Писання: «Научился всему 

и во всем насыщаться и терпеть 

голод, быть в обилии и недостатке», 

«Кто собрал многое, не имел 

лишнего и кто мало, не имел 

недостатка», «Не пейте вина вы, ни 

дети ваши, вовеки; и домов не 

стройте, и семян не сейте, и 

виноградников не разводите и не 

имейте их, но живите в шатрах во 

все дни вашей жизни, чтобы вам 

долгое время прожить но той земле, 

где вы странниками» [5, с. 69, 71]. 

Кримські татари дуже поважають 

мир та правосуддя, тому вони 

намагалися повертати кожному те, 

що він заслужив. Тобто, вони 

користалися практикою 

компенсувати всі збитки тому, хто їх 

зазнав, і вони не дивляться на те, хто 

їх спричинив: якась високоповажна 

людина або людина середнього 

достатку і походження. Якщо 

людина буде намагатись сховатися 

від закону, то її поб`ють палками, як 

сказано у законах.  

 

 

М. Литвин підкреслює 

надзвичайну гостинність кримських 

татар: вони дуже доброзичливі, але у 

них існував ряд законів, яких мав 

дотримуватись гість, подорожній: 

«[…] у них никоим образом не 

дозволено смотреть на их жен гостю, 

другу, а так же сотрапезнику,  

в какой бы он ни был милости» [5, 

с. 70]. І далі показується доля жінок, 

згідно релігійних законів. Кримські 

татари тримали своїх жінок 

закритими у найвіддаленіших 

покоях, вони відсторонені від будь-

яких буденних справ, їх не беруть на 

«піршества», а покладають на них 

виготовлення тканин і взуття. Також 

за законом кожен чоловік міг мати 

по чотири жінки, а на кожну жінку 

по 10 наложниць. І всі жінки не 

дивлячись ні на що вірні своєму 

чоловіку і слухаються лише його. 

Будь-яка зрада зі сторони жінки 

вважалася смертним гріхом, який 

карається стратою. Але у цьому 

питанні можна помітити різницю зі 

спостереженнями О. Хартахая, який 

підкреслював, що зазвичай кримські 

татари мали по одній жінці. Тому 

треба враховувати особливості таких 

мандрівників як М. Литвин, зважати 

на їх цілі та завдання і розуміти, що 

деякі дані могли бути трактовані 

невірно, або перебільшені.  

З надзвичайним відчуттям 

ставилися кримські татари до своїх 
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коней. Наприклад, їх м’ясо можна 

їсти лише якщо тварина захворіла 

або скоро помре. А за здоровими 

вони дуже піклувалися, навіть, 

вважається, що впрягати в повозку 

заслаблого коня – це гріх.  

1.5.  Молитва в житті кримських 

татар  

В усіх релігіях світу є особливі 

закони та приписи, так само і в ісламі, 

і кожен мусульманин, який жив у 

Кримському ханстві мав їх 

дотримуватися. Одним з 

найголовніших таких законів був 

намаз – канонічна молитва (один із 

п`яти стовпів ісламу), яка 

проводилась п`ять разів на день. 

Також всі кримські татари мали своїх 

святих і свої святі місця (азізи). Окрім 

впливу Османської імперії, Кримське 

ханство зазнало значного релігійного 

впливу народів Закавказзя та Ірану, і в 

наслідок цього кримські татари 

почитають онуків Мухаммеда Хасана 

і Хусейна. Також кримські татари 

могли називати свого бога не тільки 

«Аллах», а ще і «Тенгрі». Кримські 

татари майже з самого початку 

прийняття ісламу дуже відповідально 

ставилися до звичаїв та законів цієї 

релігії. Про це пише Г. Радде у своїй 

праці «Крымские татары». Він 

підмічає, з якою смиренністю, 

обережністю та благоволінням 

кримські татари виконують деякі 

обряди з мусульманської традиції: 

 

 

«Мне неоднократно случалось быть 

свидетелем той аккуратности, с 

которою Татары, прерывая свои 

занятия и останавливаясь среди дела, 

соблюдают часы молитвы» [6, с. 5]. В 

літературі неодноразово відзначалося, 

що кримські татари, як і турки, є дуже 

набожними, тому важливими для них 

є і дотримання деяких правил і 

звичаїв молитви. Наприклад: «Во-

первых, они молятся не иначе, как 

сняв с себя всякие украшения и 

драгоценности и соблюдая крайнюю 

простоту в одежде; во-вторых, 

женщины никогда не встречаются в 

мечети с мужчинами, но посещают ее 

изредка и не иначе, как в известные 

часы. В мечетях своих Татары также 

строго соблюдают чистоту и 

опрятность; стены всегда гладкие и 

без всяких украшений; каменный пол 

покрыть кусками войлока. Вообще во 

всей внутренней отделке Татары 

тщательно избегают пестроты и 

архитектурных украшений» [6, с. 6]. 

Окрім таких чітких правил, яких 

мають суворо дотримуватися всі 

кримські татари, є ще і ті, які можуть 

варіюватися. Зазвичай вони 

стосуються посту.  

1.6.  Особливості кримсько-

татарського мусульманства  

У праці відомого тюрколога  

В.Д. Смирнова «Кримское ханство в 

ХІІ – ХV ст.» написано про те, що з 

приходом турків на землю 
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кримських татар, турки змішалися з 

татарами. Як наслідок, і релігія і 

національні звичаї консолідувалися 

у єдине нове утворення. Звичайно, 

татари не перейняли повністю 

релігію османів. Основи цієї релігії 

влилися в устрій татар і відбулися 

такі зміни в релігійній сфері, які і 

відрізняють її від релігії османів. 

Також В.Д. Смирнов у своїй роботі 

припускає, що спочатку татари були 

християнами, або хоча б знали 

основи християнства. Він це 

підтверджує таким прикладом: 

«Коли траплялась якась незгода, яка 

несла за собою неврожай, то 

кримські татари відправляли 

делегацію за святою водою до 

Каппадокії, яка повинна була 

освячуватися монахами з тих країв» 

[27, с. 33]. Цей обряд і дійсно має 

дещо схоже з обрядами 

християнських традицій.  

Іслам, на думку В.Д. Смирнова, 

значно вплинув на самовизначення 

кримських татар, на сприйняття 

самих себе. Так, вони часто давали 

подвійні імена. Одне з яких було 

національне, а друге на турецький 

лад. Цей звичай закріпився у 

Кримському ханстві з того часу, 

коли татари тільки прийняли іслам. 

Отже, татари зберігали свої власні 

традиції, які відрізнялися як від 

турецьких, так й інших 

мусульманських народів. 

 

 

1.7.  Внесок роду Гераїв у 

розповсюдження ісламу  

Становлення мусульманства 

проходило дуже активно, починаючи 

з перших правителів ханства з роду 

Гераїв. Наприклад Девлет Герай І 

активно насаджував віру через 

будівництво мечетей. В. Возгрін у 

книзі «Исторические судьбы 

крымских татар»  зазначав, що для 

підтримання релігії Девлет Герай 

провів хадж, так зване паломництво, 

яке пов`язано із відвідуванням Мекки 

та її околиць. Хадж є п`ятим стовпом 

ісламу. З цього можна зробити 

висновок, що правителі Кримського 

ханства не тільки самі долучалися до 

віри османів, а ще і намагалися 

донести іслам до народу – кримських 

татар. 

1.8.  Особливості соціально-

економічного та адміністративного 

життя Кримського ханства  

Право на землю було гарантованим 

законами ісламу: «Обработавший 

землю ею и владеет» [30, c. 58]. 

Передача землі від хана до своїх 

помічників та воєначальників також 

була тісно пов`язана з релігійним 

аспектом. Адже сам процес передачі 

землі був освячений шаріатом та 

імами – духовними головами 

мусульман, які були наділені правом 

пожалування земель, яке називалось 

іктаа. Тобто, релігійні закони в 

кримському суспільстві захищали 
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людей від посягань на їх землю. 

Також закони ісламу, або як ще їх 

називають, шаріат у пізніший період 

виступали проти кріпосницької 

політики, оскільки сам іслам виступав 

проти рабства. Навіть були такі 

прецеденти, коли люди, які 

потрапили у рабство, а потім змінили 

віру, могли бути відпущені, бо шаріат 

забороняє тримати у неволі 

мусульманина. Такі хани, як Менглі 

Герай і Девлет Гірай І більше за всіх 

роздавали землі. Цим вони хотіли 

показати, що мусульманська релігія є 

досить благородною для тих, хто їй 

підкорюється. Крім того, вони мали 

на меті установлення своєї 

абсолютної влади на основі релігії. Це 

свідчить про зв’язок релігії із 

державним апаратом Кримського 

ханства. Цей зв’язок доводить ще й 

те, що кримський хан був одночасно і 

головою країни і очолював вищу 

духовну владу, всю мусульманську 

спільноту. Але це не був суто 

турецький тип державного правління, 

а своєрідне поєднання рис західного 

правління із правлінням османів. 

Безперечно, іслам мав великий 

вплив на Кримське ханство, але також 

мали місце закони 

домусульманського періоду, які 

залишилися в життя ханства. Ці 

закони підпорядковували як 

соціальний склад життя, наприклад, 

існування і дозвіл кровної помсти, так  

 

 

і державну структуру. В той же час і 

М. Литвин, і О. Хартахай зазначали, 

що ці закони, які називались «тере», 

все ж зазнали мусульманського 

впливу. Щодо заміни тере 

ісламськими законами, то якщо вони 

не йшли всупереч старим традиціям, 

хани затверджували нові норми, в 

противному випадку, правителі 

ханства могли відчути незадоволення 

населення і бажання дотримуватися 

старих традицій.  

Завдяки поступовому розвитку 

ісламу в Кримському ханстві склалася 

система мусульманського 

духовенства, до якої входили не 

тільки богослови, а й законознавці, 

судді, вчителі, проповідники, 

служителі мечетей. Як і на самому 

початку важлива роль залишалася у 

муфтія та інституту муфтіїв. Хоча й 

існували муфтії чотирьох основних 

правових шкіл, головна роль була у 

сунітів. Ще одними важливими 

представниками ісламу були каді – 

судді. Із османською традицією каді 

почали отримувати платню від 

ханської казни. У ханстві посаду 

глави духовенства і роз’яснювача 

законів шаріату виконував муфтій. 

Він міг впливати на суддів (каді), а в 

тодішньому суспільстві це давало 

право впливу не тільки на суспільне а 

й і на економічне життя. Ще одна 

важлива персона, яка була однією із 

головних для встановлення і 
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дотримання ісламу це – мухтасіб. Він 

мав вести контроль за поведінкою 

людей в громадських місцях і за 

виконанням норм моралі, які були 

приписані як Кораном так і шаріатом. 

Говорячи про прихід нової релігії, 

треба відмітити, що як і будь-яка 

інновація, релігія несе зміни й в 

культурну сферу. Таким чином, 

починається розповсюдження 

арабської мови та писемності, що в 

свою чергу дає змогу формуватися 

інтелігенції, яка буде більш 

налаштована на Схід. Таким чином  

збільшується число мусульман, а 

отже розпочинається будування  

таких неперевершених ісламських 

комплексів, палаців та мечетей у 

Кримському ханстві. 

Отже, іслам у Криму масово став 

поширюватися від першої половини 

XIV ст. – правління хана Узбека, 

пережив занепад Золотої Орди, 

виникнення незалежного Кримського 

ханства і тільки потім потрапив під 

вплив Османської імперії, отже мав 

власний початок існування, 

вкорінений у місцеві традиції. Норми 

мусульманського права – шаріату – 

охопили всі сфери життя кримських 

татар, обумовивши їхню побутову 

поведінку, родинні традиції, 

особливості ведення господарства 

тощо. Нова релігія активно 

пропагувалася як турками-османами, 

так і першими кримськими ханами 

 

 

роду Гераїв. В наслідок цього закони 

Корану, Сунни та шаріату з 

поширенням ісламу набували все 

більшої ваги. А тому в першу чергу 

зміни стаються у судовій сфері, де 

додаються проступки і види покарань 

за них. По-друге, зміни відбуваються 

у державному апараті Кримського 

ханства. Впроваджуються інститути, 

які є характерними для ісламських 

держав – інститут муфтіїв та кадіїв. 

З’являється нове духовенство, яке 

підпорядковується хану. Тобто, 

кримський хан у поєднанні влади 

світської і духовної влади балансує 

між східними ісламськими та 

західними християнськими 

державами. І на основі цих двох 

протиріч можна побачити, що релігія 

ханства не є абсолютно тотожною до 

великої та могутньої на той час 

Османської імперії. Ця нова релігія 

має як і християнські культи, так і 

ісламські вірування. Звичайно, з 

плином часу культи інших релігій 

більше будуть походи на істинно 

ісламські. По-третє, релігія впливає на 

економіку. Це видно з того, що тепер 

хан, згідно мусульманських законів 

може роздавати землю, своїм слугам, 

які проявили себе чи в державній 

діяльності або ж у військовій сфері. 

Та це не є копією інституту 

феодалізму як у Західній Європі. Тут 

діє закон, що хто землю обробляє, той 

її і має. Із приходом мусульманства 
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інститут сім’ї зазнає змін. Тепер хану 

і високопоставленим людям 

дозволялося мати офіційно чотири 

дружини і стільки наложниць, скільки 

вони зможуть утримати. 

Отже, змінюється роль жінки. 

Тепер жінка не може безпосередньо 

впливати на політику держави, вона 

це має робити через хана. І як в 

чоловічому так і в жіночому 

суспільстві складається непохитна 

ієрархія, де чільне місце займає або 

матір, або перша дружина хана. Щодо 

ролі жінки у суспільстві, то вона 

знижується, оскільки вона стає лише 

засобом для народження та 

виховування дітей. Тут я хочу 

відмітити, що і в законах, покарання 

жінки завжди суворіше, аніж для 

чоловіка. Так, це мусульманське 

суспільство, в якому роль чоловіка 

вище, але ж Кримське ханство не 

було досить традиційним ісламським 

суспільством, тому з часом роль 

жінки підвищувалась. Це видно з 

того, що хани брали у дружини 

мусульманок, але лише тих, які були 

вільно народженими. 

РОЗДІЛ ІІ 

МЕЧЕТІ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА 

ЯК ЦЕНТРИ МУСУЛЬМАНСЬКОЇ 

РЕЛІГІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

2.1.  Мечеті Кримського ханства в 

описах сучасників 

Звичайно ж у будь-якій релігії є 

спеціальні місця, вони можуть 

 

 

 

називатися по-різному, але 

призначення в них одне – люди 

приходять туди, щоб помолитися та 

поспілкуватися. І щоб укріпити 

релігію на будь-якій території, треба 

будувати ці святі місця, які стають 

місцем консолідації всіх 

правовірних мусульман із різних 

країн. 

Про релігійні осередки, які в 

ісламській традиції називаються 

мечеті, писали багато 

подорожуючих. Одним із них є Евлія 

Челебі, який у своїй «Книзі 

подорожей» подає не тільки описи 

мечетей, а й наводить тексти деяких 

молитов. Наприклад: «На одной из 

плотин стоит место молитвы, а над 

ее михрабом четким почерком 

написан следующий тарих. 

Бейт места молитвы Сефера-аги, 

везиря Мухаммед Герай-хана: 

Сефер Гази-аги, великого, как 

Асаф , 

Великодушием построен этот 

мост. 

Да подарит Господь ему 

исполнение желаний всегда. 

Да будет тарихом: Да согласится 

Бог Благий! 

год 1068» [3, с. 22]. 

Евлія Челебі також пише про 

мечеть, яка знаходиться у фортеці 

Мангуп-Кахкаха: «В ста шагах на 

восток от ворот цитадели на 

широкой площадке есть соборная 
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мечеть древней конструкции, крытая 

[деревянной] черепицей, без 

минарета. Над ее дверьми, на 

четырехугольной башенке написан 

четким почерком тарих. 

Тарих мечети султана Баязида в 

крепости Мангуп-Кахкаха. 

Обладатель добродетели — султан 

Баязид 

Построил здесь эту мечеть. 

Ее, претерпевшую разрушение по 

воле судьбы, 

Увидел казначей Мехмед-ага. 

С согласия Всевышнего Бога 

Он отстроил и возвратил к жизни 

мечеть. 

Да будет тарихом для 

поклоняющихся: 

«Да согласится по безмерной 

милости Своей с этим Бог!» 

год 1056. 

У этой мечети всего одни ворота. 

Вокруг совсем нет домов. Это 

древнее место поклонения стоит 

прямо посреди луга» [3, с. 23]. 

Протягом багатьох років 

Бахчисарай був столицею Кримського 

ханства, тому не дивно, що там 

зосереджено досить багато мечетей. 

Там є мечеті, в яких поховані хани, а 

саме Газі Іслам Герай і Селямет Герай 

та їх жінки і діти. Їхні гробниці 

покриті зеленою вовняною тканиною, 

купола прикрашені. 

Слід приділити достатньо уваги 

Бахчисарайському палацу, бо він 

 

 

 

вважається перлиною в культурній 

спадщині кримських татар. У його 

комплексі була розташована мечеть 

Хан-Джамі. Вона знаходилася на 

протилежній стороні від 

центрального двору. Ця мечеть була 

побудована в 1740–1743рр. і за своєю 

архітектурною композицією 

розбудована у вигляді трехнефного 

залу, також ця мечеть без змін слідує 

давнім традиціям будування. Головна 

архітектурна ідея – втілення 

мусульманського уявлення про 

райський сад на землі. Всередині 

будівлю, як і належить, прикрашає 

міхраб із суцільною різьбою по 

каменю. Вздовж північної і південної 

сторін розташовані криті аркади. А 

над будівлею височіють два тонких 

мінарети. Вони як би довершують 

ансамбль палацу. Поруч із  

мечеттю побудовано два простих 

восьмигранних купольних мавзолея, а 

за ними розташовується ханське 

кладовище. Можна зробити висновок, 

що ханів і їх родину ховали або ж у 

мечетях, або ж будували поруч 

кладовище. Це носило сакральне і 

релігійне значення. Польський 

мандрівник Е. Хоєцький описує цей 

палац і мечеть у ньому, він каже, що 

тут весь паркет покритий килимами із 

різноманітними візерунками. 

Відмічає, що в цій мечеті є ложа, яка 

закрита зсередини решіткою, із 

софами по колу. Саме тут сиділи  

 

 



 

~ 55 ~ 
 

жінки хана під час богослужіння, 

непомітні для інших людей. Також 

він відмічає те, що лампи в глибині 

мечеті горять і вдень і вночі. Мечеть 

була побудована так, щоб ховати 

жінок хана від сторонніх очей, як 

відповідає релігійним приписам. 

За своєю структурою мечеті, 

звісно, нагадували турецькі. Цим 

кримські хани показували те, що 

вони також правовірні мусульмани, і 

що вони стоять на одному рівні з 

османськими султанами. Це було 

дуже важливо для релігійної 

свідомості як ханів, так і народу. Так 

наприклад, у Криму збудована 

мечеть Джума-Джамі у Гезлеві – 

татарському портовому і 

торгівельному місті на західному 

побережжі Криму. Ця мечеть була 

побудована у 1552 р. і зберіглась 

донині. Вона повторює у своєму 

зменшеному варіанті столичні 

мечеті, які намагалися копіювати з 

османських. Опис такої ж мечеті, але 

у Євпаторії, присутній ще у одного 

польського мандрівника А. 

Марчинковського. Він описує її, як 

одну з найбільших мечетей Криму. 

Вона має аж чотирнадцять куполів, 

із яких середній – найбільший – 

покритий міддю, а інші оловом. На 

стінах мечеті є багато написів із 

Корану, деякі із них були нанесені, 

навіть, золотими буквами. Біля 

входу на колонах широкі балкони, 

 

 

тут сідають всі вірні під час 

байраму. Під ними є упорядкована 

кафедра (мінбар) для мулли, який 

читає Коран. Окрім того у стіні є 

ніша (міхраб), для такого ж самого 

призначення.  

2.2.  Головні мечеті Кримського 

ханства  

У Бахчисараї є так звана мала 

палацова мечеть. Її відносять до 

найдавніших будівель палацу  

ХVI ст.  Зовнішню частину мечеті – 

фасад, приховано за стіною Басейного 

і Фонтанного двориків. Тому більшу 

увагу приділяють внутрішньому 

інтер’єру. В ньому переважають 

візантійські будівельні прийоми. 

Приміщення витягнуте зі сходу на 

захід, в його південній стіні 

влаштована молитовна ніша – міхраб. 

Мала палацова мечеть – місце 

виконання релігійного культу для 

дуже вузького кола осіб: ханів, їхніх 

родичів, сановників під час засідань у 

Дивані. Над входом напис, що 

говорить про те, що мечеть була 

відновлена за правління Селямет 

Герая (40-ті роки XVIII ст.). Свідками 

минулого є предмети культового 

характеру: Коран XVIII ст., Намазликі 

XVIII–XIX століть, мімбер (кафедра), 

звідки вів проповіді мулла 

(мусульманський священик), глечик 

для обмивання, чотки, свічники, 

амулети, а також старовинні 

літографії і акварелі, що розповідають  
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про історію ісламу в Криму. Поряд з 

мечеттю побудований фонтан, який 

зазвичай будували для омивання 

перед молитвою.  

Одним із релігійних центрів 

кримських татар в період Кримського 

Ханства стала Ак-Мечеть в долині 

річки Салгир. Коли Евлія Челебі, коли 

відвідав цей старовинний район 

сучасного Сімферополя, був дуже 

здивований, що місцеві дервіші 

погано знали мусульманство, але зате 

добре розбиралися в православ’ї. 

Наприклад можна привести такий 

діалог: 

Ти мусульманин? 

Ні, я суфі… 

Якщо ти суфі, то скажи, ким були 

батько і мати нашого Пророка? 

Не знаю, ким були його батько і 

мати, але мати Ісуса, Пророка 

козаків... була мати Марія, і наші 

козаки люблять його доброго батька. 

Дослідники вважають, що подібне 

«знання» було викликано сильним 

впливом полонених слов’ян на 

місцевих жителів. 

Також у Сімферополі знаходиться 

головна мусульманська святиня і 

духовний центр кримських татар –  

Кебір-Джамі або Соборна мечеть. Ця 

мечеть була збудована у 1496 р. Вона 

є найстаршою будівлею сучасного 

Сімферополя. Але на початку 1990-х 

рр. під час реконструкції була 

віднайдена дошка, на якій стоїть інша 

 

 

 

дата відкриття мечеті – 1502 р. (або 

914 м – за мусульманським 

літочисленням). Арабською в’яззю на 

табличці написано: «Ця мечеть була 

побудована на славу могутності хана 

Менглі I Герая, хай вибачить Аллах 

всі гріхи його самого і його дітей в 

місяць мухаррам в рік дев’ятсот 

чотирнадцятий». Свого часу вона 

дала назву великому татарському 

поселенню, відомому як Ак-Мечеть 

або Біла Мечеть. У стародавньому 

місті знаходилася резиденція другого 

після хана людини в ханської ієрархії 

– калгі-султана. Навколо храму стали 

з’являтися перші міські будівлі. 

Будинки росли, створюючи численні 

неповторні лабіринти і наповнюючи 

улиці колоритом східних поселень. 

Ця мечеть мала два приміщення:  

1) невелике приміщення, де 

зберігалися похоронні носилки і 

спеціальні, в зріст людини, ящики, в 

яких омивали небіжчиків;  

2) молитовний зал для мусульман. 

Просторий двокольоровий зал 

ділиться на два відділення: південне з 

молитовною нішею в стіні (міхраб) і 

північне. Південна «вівтарна» частина 

служила для священнодійства 

духовників, а в другій частині 

«північної» половини розміщувалися 

для молитов правовірні.  

Неодмінним атрибутом мечеті був 

міхраб – це ніша в магометанських 

культових спорудах або кибла 
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(фальшива двері). Вгорі міхраба 

знаходився текст основного догмату 

мусульманської віри: «Немає бога, 

окрім Аллаха, і Мухаммед 

посланник Божий». Слова ці в 

різних мечетях написані на стіні або 

встановлювалися над міхрабом або, 

що більш поширене в мечетях 

Таврійської губернії Російської 

імперії XIX ст., вони були вишиті 

шовком на тканинах, які 

привозилися з Мекки. У татар є 

повір’я, нібито самка страуса, 

знісши яйце, повинна подивитися на 

нього прямо: якщо обернеться і 

подивиться спочатку в бік, то яйце 

неодмінно зіпсується. На цій 

підставі і мусульмани молячись, 

повинні зосередити увагу в одній 

ідеї – в Богові, і не розважатися 

нічим стороннім, інакше молитва їх 

не буде угодною Богові. Тому зверху 

міхраба зазвичай сходили три 

невеликі кулі еліптичної форми. Це 

й були символічні яйця страуса. 

Також ця мечеть була особливою 

тим, що в ній існували хори 

(мафіль), де на богослужінні були 

присутні жінки. Загалом можна 

сказати так: Кебір-Джамі 

перебудовувалася і ремонтувалася 

безліч разів, страждала від пожеж, її 

вигляд кілька разів змінювався. 

Незмінним залишалося одне: Кебір-

Джамі завжди була центром 

мусульманської общини Криму. 

 

 

Кожен правовірний, входячи в 

мечеть, знімав взуття і залишався в 

одних панчохах. Підлога встилалась 

молитовними килимами, на які 

ставали і сідали правовірні творити 

намаз (молитву).  

Релігія ісламу забороняла мати в 

мечетях зображення святих. На 

відміну від православних церков - 

мечеті не мали іконостасу, будь-яких 

декоративних і орнаментальних 

сюжетів на релігійні мотиви. Але все 

ж деякі предмети, що нагадували 

якісь зображення, були. Наприклад, 

на стінах, у відділенні 

священнослужителів, розвішувалися 

накреслені на папері або картоні 

слова «Аллах», «Магомет», імена 

перших халіфів, що поділяли з 

пророками вигнання з Мекки і втечу в 

Медину. Тобто, мусульмани все ж 

намагалися прикрашати свої мечеті 

хоча б художнім написанням «Аллах» 

та Азіза (святих). Ці зображення вони 

поміщали в рамки. 

В Кафі, за словами Евлія Челебі, 

налічувалося шістдесят вівтарів – 

«міхрабом єдиного Бога» і сорок 

мінаретів. Він розрізняє великі мечеті 

– джамі і маленькі: месчіти, завис, 

бука, мезкети і седжделікі – які  

могли бути скромними місцями 

відправлення ісламського релігійного 

обряду. Головною спорудою 

мусульман була мечеть Шахзаде 

Сулейман-хан-джамі, побудована за 
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наказом самого Сулеймана за часів 

його правління в Кафі. Ця мечеть 

була розташована на території 

зовнішньої фортеці, неподалік від 

Великого базару. Вона здавалася 

настільки просторою, що, як писав 

Челебі, могла б вмістити в себе 

«цілих десять тисяч чоловік». В Кафі 

знаходилася ще одна мечеть, але вже 

з розряду месчітов, назва якої також 

відображала факт перебування в місті 

членів султанської сім’ї – Мечеть пані 

покійної матінки султана Мехмеда. 

Джамі були зазвичай соборними 

мечетями. Крім двох уже згаданих 

великих мечетей Кафи, за назвами 

відомі ще кілька з них: Єні-джамі, 

Гельбаші-джамі, Таджір Хаджі Небі-

джамі. Друга за значимістю після 

Шахзаде Сулейман-хан-джамі була 

збережена до нашого часу мечеть 

Муфті-Джамі. Мечеть зводилася в 

1623–1637 рр. турками, під час 

правління султана Мурад-Хана III. У 

вигляді мечеті Муфтій-Джамі яскраво 

простежуються традиції османської 

архітектури. Споруда схожа на багато 

культових релігійних споруд 

Стамбула, з яким Феодосію 

порівнювали в середині XIX ст. 

Челебі описує її так: крита свинцем, 

майстерно зроблена соборна мечеть з 

кам’яним мінаретом. На внутрішній 

стороні красивих дверей цієї мечеті 

розбірливим почерком написаний 

такий тарих:  

 

 

Начал строительство своим 

старанием  

С помощью владыки помогающего  

Муфтий – слуга шариата –  

Руководитель в вопросах веры  

Тот, имя которого Ничтожный 

Муса аль-Шериф... [3, с. 70]. 

За свідченням Челебі, в Кафі та її 

передмістях існували дев’ять 

мусульманських монастирів. 

Біля кожної мечеті будувалися 

фонтани, які виконували важливу 

роль – в них здійснювався обряд 

омивання перед молитвою. Цей 

обряд був обов’язковим і це 

підтверджують слова пророка: 

«охайність є ключом до молитви». 

Справжні мусульмани поширюють 

цей закон не тільки на молитві, а і 

просто на зовнішній вигляд: для 

збереження чистоти тіла вони голять 

голову і ретельно обстригають нігті. 

Тобто, кримські татари, як 

мусульмани, дуже набожні люди. 

Вони дотримуються всіх норм та 

приписів. Молитву пророк називає 

«ключем до раю і наріжним каменем 

віри» і наказує молитися п’ять разів 

на день. У багатьох селах, де при 

мечетях є мінарети, мулла 

повідомляє народу щоразу, коли 

настає час молитви, і одноманітними 

і похмурим наспівом закликає 

правовірних мусульман. Втім, 

татари тільки по п’ятницях йдуть 

молитися в мечеть, куди народ 
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також збирається в святкові дні і під 

час посту. Зазвичай, молитва 

відбувається вдома або на полі, і 

тільки старі люди відвідують мечеть. 

Перший заклик лунає відразу після 

сходу сонця, другий – в полудень, 

третій – після заходу сонця. Потім, 

вночі татари ще два рази повинні 

молитися. Також з праці Г. Радде 

можна дізнатися про те, що якою б 

не була погода та пора року, мула 

завжди виконує свій обов’язок – 

засвітивши ліхтар, відправляється на 

мінарет або на кам’яну паперть 

мечеті і виконує припис Алкорана.  

Отже, мечеті були головною 

складовою на шляху утвердження і 

консолідації ісламу в Кримському 

ханстві. Кількість мечетей 

Кримського ханства важко 

порахувати, але, розглянувши 

найголовніші, можна дійти висновку 

як вони будувалися, і що було 

обов’язковою складовою у кожній 

мечеті. По-перше, кожна мечеть 

мала міхраб, в якому писалося хто її 

збудував, і завжди наголошувалося 

на тому, що Аллах є єдиним Богом. 

По-друге, кожна мечеть мала 

мінарети, куди могли приходити всі 

мусульмани кожного дня молитися, 

на намаз (молитва, яка виконується 

п’ять разів на день). По-третє, кожна 

мечеть мала кафедру (мімбер), 

звідки вів свої проповіді мулла. 

Зазвичай до мечетей жінки не 

 

 

 

приходили, але якщо це були 

дружини хана, то вони сиділи у 

спеціально облаштованому для них 

місці. Також ні одна мечеть не мала 

жодних зображень святих як це 

прийнято у православній церкві. 

Замість цього, на стінах мечетей 

були написи на стінах. Це могли 

бути строки з Корану, або напис 

«Аллах». Також під час молитви 

будь-де і будь-коли мусульмани не 

мали права відволікатися, оскільки, 

за законами ісламу, якщо увага буде 

розсіяна, а не направлена на молитву 

і звернення до Бога, то вона може і 

не дійти до нього. Ще одним 

правилом є здійснення обряду 

омивання перед кожною молитвою, 

бо якщо людина буде чистою, то її 

молитва буде «чистою». І для цього, 

зазвичай, біля мечетей будувалися 

фонтани. 

ВИСНОВКИ 

Отже, іслам приходить до 

Кримського ханства в 20-х роках 

ХIV ст., за часів правління хана 

Узбека. Нова релігія поступово 

вживається в усі сфери життя 

кримських татар, такі як: родинне та 

повсякденне життя, також впливає 

на судову та правову системи, 

землеволодіння та економіку. Всі 

зміни відбуваються на основі 

святого писання – Корану, але з 

урахуванням деяких звичаїв та 

традицій кримських татар, які  
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існували до цього часу. Саме тому 

мусульманство кримських татар має 

свої особливості та відмінності. Нова 

релігія активно пропагувалася ханами 

роду Гераїв, тому швидко набула 

масового поширення. 

Беззаперечно закони Корану, 

Сунни та шаріату з поширенням 

набувають все більшої ваги.  

А тому в першу чергу зміни стаються 

у судовій сфері, де додаються 

проступки і види покарань за них. По-

друге, зміни відбуваються у 

державній структурі Кримського 

ханства. Впроваджуються інститути, 

які є характерними для ісламських 

держав, а саме, інститут муфтіїв, каді. 

З’являється нове духовенство, яке 

підпорядковується хану. Тобто, 

кримський хан у поєднанні влади 

світської і духовної балансує між 

східними ісламськими та західними 

християнськими традиціями. А відтак 

релігію Кримського ханства не можна 

вважати абсолютно тотожною до 

великої та могутньої на той час 

Османської імперії. 

Поширення ісламу сприяло 

розповсюдженню арабської мови та 

писемності, що в свою чергу дало 

змогу формуватися інтелігенції, яка 

буде більше налаштована на Схід. 

Значну роль в становленні ісламу 

відіграло те, що під час правління 

роду Гераїв будувалося дуже багато 

культових споруд – мечетей. Є певні 

правила будування мечетей: в кожній 

мечеті повинні бути міхраб, мінарети, 

мімбери. Всі мечеті Кримського 

ханства мали чітку архітектурну 

композицію. По-перше, кожна мечеть 

мала міхраб, в якому писалося хто її 

збудував, і завжди зазначалося, що 

Аллах є єдиним Богом. По-друге, 

кожна мечеть мала мінарети, до яких 

могли приходити всі мусульмани 

кожного дня молитися, на намаз 

(молитва, яка виконується п’ять разів 

на день). По-третє, кожна мечеть мала 

кафедру (мімбер) звідки вів свої 

проповіді мулла. Зазвичай до мечетей 

жінки не приходили, але якщо ж це 

були дружини хана, то вони сиділи у 

спеціально облаштованому для них 

місці. Замість ікон у мечетях на стінах 

писали або строки з Корану та Суни, 

або ім’я єдиного бога Аллаха, або 

пророка Мухаммада. Кримські татари 

дуже відповідально ставилися до всіх 

правил молитви. Починаючи з обряду 

омивання перед молитвою і 

закінчуючи повною зосередженістю 

на молитві. 
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Частина ІІ 

Публіцистика 

Щербина Дарина 

ЧИ МАЄМО ПРАВО НЕ ЗНАТИ? 

Нещодавно мені довірили 

написання журналістського 

есе-розвідки на тему: «Річниця 

депортації кримських татар».  

Одразу зізнаюсь: на свій 

сором, коли я взялася за 

написання есе на цю тему, 

зрозуміла, що не маю уявлення 

про те, чим відрізняються 

кримські татари від інших 

татар, яке лихо пережили ці люди, та і загалом     слово «депортація» звучало 

дещо розмито у моїй свідомості… Абсолютно нічого не знала про цю подію… 

Стало соромно і дещо незрозуміло, чи лише я така «темна» у цьому питанні. 

Разом з науковим керівником ми опитали учнів 5-10 класів, задавши їм лише 

одне запитання: «Що ви знаєте про депортацію кримських татар?». Вірите чи 

ні, та відповідь була 100 % і одноголосною    «нічого»…  

Зараз, перечитавши багато історичної та художньої літератури, 

переглянувши фільми, розумію, який це сором     не знати нічого про горе тисячі 

людей… Безвинних людей… Людей, чию долю перекреслив жорстокий і 

безапеляційний вирок…  

Після створення СРСР, кримських татар визнали корінним населенням, у 

продажу з’являлися кримськотатарські газети і журнали, відкривалися театри, 

музеї, магазини, просувалася кримськотатарська культура, мова була визнана 

офіційною на рівні з російською, але все не могло бути настільки добре... У 

часи Другої Світової багато татар воювали на лінії фронту, були нагороджені 

Орденами Героїв Радянського Союзу. Але наприкінці війни у 1944 році 

радянська політика щодо кримських татар змінилася і стала репресивною, під 

цей важкий удар потрапили і люди інших національностей. Звинувативши весь 

кримськотатарський народ у зраді Батьківщини і у співробітництві з 

нацистськими окупантами, протягом трьох днів величезними ешелонами було 
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депортовано тисячі людей: в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, на Урал і 

в деякі райони Росії. Не просто депортовані, а викинуті вночі зі своїх осель, 

пограбовані, принижені, скривджені, ці люди з маленькими дітьми, старими 

і хворими батьками, були вимушені переносити брак води і кисню у 

нелюдських умовах вантажного поїзду… Тисячі з них померли у дорозі. За 

що? Це питання задаю я собі останній тиждень і не знаходжу відповіді… 

Залишаючи свої будинки, жителі не знали, що більше ніколи не зможуть 

повернутися до них знову. Єдине, що нагадувало про рідне гніздо – це старі 

фотографії, деякі речі і спогади, гіркі спогади... Страшно уявити, що 

відчували ці люди, коли їх натовпами заштовхували у вантажні вагони, 

коли від страждань вони сходили з розуму, від спраги гинули літні  

люди і діти. Чим більше я заглиблювалася в ці моторошні історії 40-х років 

ХХ століття, тим більше я відчувала на собі цей біль і муки, горе цілого 

народу, коли в одну мить буденне життя змінилося і вони стали дивитися на 

світ через колючий дріт. Знаходила в мережі спогади очевидців, татар,  

які вижили. Читала і розуміла     ніхто з нас, прийдешнього покоління,  

не має права не знати про це. Несправедливо. Я раджу усім своїм 

одноліткам переглянути художні фільми Ахтема Сейтаблаєва,  

перечитати документальні хроніки, почути біль народу, виражений у пісні 

Джамали… 

Прагнення жити там, де народились, брало гору: татари виходили на 

мітинги, таким чином вони намагалися боротися за свої права. Зусилля були 

не марні, і вони змогли розширити свої права, але заборона на повернення 

до Криму існувала аж до 1989 року. Повертаючись додому, виникали 

конфлікти з тутешніми жителями, які вже прижилися на цій землі. 

Здавалося, з кримських татар назавжди знято цей тягар, але наступним 

потрясінням для них стала анексія Криму 2014 року… Історія, на жаль, 

циклічна, і, мені так здається, історія кримськотатарського народу  дуже 

близька до вистражданої історії нашої України. Можливо саме тому біль 

цього народу я відчуваю у своєму серці так гостро? Впевнена, що у школах 

потрібно говорити на дану тему, а телебачення, окрім розважальних ток-

шоу, повинне привертати увагу до серйозних проблем народу, яке сплелося 

своїм корінням з українцями. 
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Частина ІІІ 

Поезії 

Кузьменко Богдан 

У ніч 17 травня 

Була історія ця давня: 

Татар з домівок виганяли 

І потягами відправляли 

 

В чужі краї… Жінки і діти, 

Усі вони хотіли жити, 

І молоденькі, і постарші, 

Тож нащо це зробили, нащо? 

 

Радянська влада наказала, 

Щоб у Криму всіх їх не стало. 

Їх позганяли в поїзди 

І повезли кого-куди. 

 

Хто йти не міг, або впирався,  

Розстріляним лежать зостався! 

В дорозі всі голодували, 

Бо ж дуже рідко годували, 

 

А їжа вся була солона, 

Хотілось пити, серце аж холоне… 

Та не було води питної, 

Тож напивались будь-якої, 

 

Не мали змоги кип’ятити, 

Тож люди почали хворіти.  

Від голоду, хвороб та спраги 

Не мали до життя наснаги. 
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Ховали похапцем поблизу, 

Чи залишали на роз’їздах. 

Хто так загинув безневинно, 

Хто в рідний край душею линув, 

 

Хто звався спецпереселенцем, 

Мав небезпеку коло серця… 

Везли їх до Узбекистану, 

Таджикистану, Казахстану, 

 

Заборонили навіть мову, 

Щоб не почули рідне слово! 

Кримськотатарський люд страждав, 

За рідним краєм сумував. 

 

Аж двісті тридцять вісім тисяч… 

А повернутись спромоглися 

Лиш деякі, а хтось загинув, 

Завчасно в небуття полинув. 

 

Загиблих майже половина 

З тих, хто залишив Батьківщину, 

Свій рідний край з чужої волі, 

Не винесли лихої долі. 

 

Дай Бог нікому не пізнати 

Як можна так – ДЕПОРТУВАТИ! 
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Журжа Вікторія  

ДЛЯ ПОКОЛІНЬ НОВИХ 

Коли покинула на призволяще доля, 

Усі чекали на свого героя, 

 

В якого дух міцний і геть незламний, 

Який є здатний битися за правду, 

 

Який стрибне і у вогонь, і в воду 

За свого брата рідного, за нашу мову, 

 

Адже він вірить у народ і перемогу 

У справедливість і жадобу: 

 

До квітучої країни, де не чули про руїни, 

Про вбивство, голод і війну, 

Та про покинуту сім’ю, 

 

До країни, що збереже історію, як скарб 

Для поколінь нових – повчаючий трактат. 

 

Щоб крізь віки носили із собою, 

Тепле ставлення, повагу до героя, 

 

Який, не знавши день та час, 

Готовий захищати рідну неньку повсякчас… 

Герої не вмирають, як і дух мого народу. 
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Відомості про авторів 

Болебрух  Катерина Олександрівна, учениця 11 класу Комунального закладу 

освіти «Міський юридичний ліцей» Дніпровської міської ради, слухач 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук України 

 

Дірявка Софія Романівна, учениця 10 класу Комунального закладу освіти 

«Міський юридичний ліцей» Дніпровської міської ради, слухач 

Дніпропетровського відділення Малої академії наук України 

 

Щербина Дарина Володимирівна, учениця 10 класу Вільногірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області, слухач Дніпропетровського відділення Малої 

академії наук України 

 

Кузьменко Богдан Сергійович,  вихованець Комунального закладу 

позашкільної освіти «Божедарівський  будинок дитячої та юнацької творчості» 

Божедарівської селищної ради, учень 4 класу Комунального опорного закладу 

«Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криничанського 

району Дніпропетровської області, слухач Дніпропетровського відділення 

Малої академії наук України 

 

Журжа Вікторія Андріївна, учениця 10 класу Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 83» Дніпровської міської ради 
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