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А Н О Т А Ц ІЯ

Стаття присвячена аналізу повідомлень творів учених 
Арабського халіфату ІХ-Х століть, що містять 
інформацію про початковий етап формування 
кримськотатарського етносу. Виявлено, що найбільш 
ранні звістки про європейських тюрків у арабській 
писемній традиції походять від першої половини ЇХ 
століття. У цих звістках, на думку автора, відображений

доктор історичних наук, професора кафедри всесвітньої Історії та міжнародних 
відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
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щитковий етап етногенезу етнічної спільності 
римських татар.

ABSTRACT

^article is n analysis of pieces of information from works 
scholars of the Arabic Khalifate with the data about the 

jnitial stage of the formation of the Crimean-and-Tatar Eth- 
^s. It has been found that the early messages of the Europe- 

f̂urks in the Arabic written tradition originated in the first 
jjjlf of the 11th century. The authors supposes that these 
^sages reflected the initial stage of the ethogenesis of the 
e0 C community of the Crimean Tatars.

етносу кримських татар являє собою  складне 
е явище, у  межах якого протягом тривалої історичної доби  

етноютор дооцеси асиміляції різних етнічних елементів. Доцільно
відбувалися самоназва “татари” поширилася у  середовищі кримських
зазначити * * ♦

. мУетап1 формування названого етносу, який у  часовому вимірі
ТЮПК1Й иЯН діддалений від початкового етапу його етногенезу. Наслідком
був значно ® ̂  .. .* -д̂ ітної ознаки даного історичного явища є відсутність в
згаданої * літературі чіткого уявлення про формування етнічної
орієнталіст**41’ „ . „ .

Р . .^ських татар як про складний і тривалий етноісторичнии
спільності „ ... .зВцток якого справляли значний вплив зовнішні асиміляційні
процес, на метою даної  наукової праці є аналіз тих історичних подій і

довили процес виокремлення предків кримських татар ізчинники.
• 4 Й І 0ЯВИЩ, ЯКІ ^  . ■ с~спільності європейських тюрків, на засадах відбору, 

загальної и
систематизм1111

І'і і%. текстологічного аналізу інформації, що міститься у  творах 
д  халіфату ІХ-Х  століть.

, другій половині II століття у  степовій смузі Західного Сибіру і
<̂ ТЖЄ’ гїрйуралля після просування до згаданого регіону, залюдненого 

Південного
..0рськими племенами, угрупування тюрксько-монгольських 

кочовими 1 “хунну” [3, 578-579; 4 ,161 -162 ; 7 ,2 0 3 -2 0 4 ], виникла нова 
кочівників,^ ^ ва етнічна спільність, відома як “гуни” [19, 69-70; 23, 258- 

тюрк м якої були предки кримських татарів. У  370 році гуни
277], склаР' епи Прикавказзя і, підкоривши племена аланів і сарматів [9, 
вторгнулися 1
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305-306], через п ’ять років просунулися на захід, у  степову смугу  
Північного Причорномор’я, де  встановили свою зверхність над 
остготамигрейтунгами, а вестготів-тервінгів витиснули до Фракії [ 2 6 ,1, 39- 
41; 33, V, 35-43, VI, 6-11]. Наприкінці 30-х-на початку 40-х років V  століття 
ці кочівники опанували Фракію і залюднили Паннонію, внаслідок чого був 
створений керований гунами гетерогенний військово-політичний союз, до 
складу якого увійшли також алано-сармати та германці. Територія цього 
п рото державного утворення охоплювала Паннонію та степову смугу 
Північного Причорномор’я [15, 270-347; 29, 61-62]. Втім, внаслідок розпаду  
цього військово-політичного союзу, що відбувся у  середині V  століття, 
значна частина тюрків (західні гуни) відійшла із Паннонії д о  степів Дніпро- 
Дунайського межиріччя. Щ одо степової смуги, яка простягалася від  
Нижнього Подніпров’я на схід, то вона була залюднена східними гунами, а 
саме сарагурами та акацирами [6, 103-107].

Отже, з кінця V століття територію східноєвропейських степів, що 
простягалися від Нижнього Подунав’я на південному заході до  передгір’їв 
Великого Кавказького пасма на сході, залюднювали західні (європейські) 
тюрки, частина яких з 571 до 630 року пробувала під зверхністю Західно- 
Тюркського каганату [16, 896; 10, 420]. Дана історична подія сприяла 
активізації процесу етнічного зближення окремих племінних угрупувань 
цих кочівників на засадах їх подальшої тюркізації, а отже-поширенню на 
них з часом загальної етнічної назви “Ьо1<^иг”. Вважається, що перша 
частина даного етноніму являє собою  тюркський термін “Ьи^а”, тобто 
“змішувати”, а друга його частина “о§иг” вказує на кревність цієї етнічної 
спільності зі стародавніми уграми. Отже, етимологію етнічної назви “Ьоі- 
ogur” (“болгари”) доцільно розуміти як “змішані (тюркізовані) угри” [11, 
72]. Разом з цим, у середовищі болгар існували окремі племінні 
угрупування, тобто орди [25, 109], самоназви яких подані у  “Вірменській 
географії” VII століття, автором якої був, імовірно, Ананій Ширакаци. 
Зокрема, згадані “купі-булгар”, “дучі-булкар”, та “огхондор-блкар”. 
Виявлено, що початкова частина першого із названих подвійних етнонімів є 
спотвореним написанням тюркського терміна “кйгР’-складової самоназви 
болгарської орди кутригурів, що кочувала у басейні ріки Сіверський 
Донець. У другому подвійному етнонімі термін “дучі” нагадує назву роду  
правителів орди гунногундурів, територія мешкання яких охоплювала степи
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Нижнього Подоння та Східного Приазовья. Щ одо третього подвійного 
етноніму, то в ньому назва “огхондор” ототожнюється з ордою  
унногундурів, яка кочувала у  районі Донецького Кряжу [6, 106-116].

Спотворена латинська передача етноніму “Ьо1-о$*цг”, а саме “Ьи^апі”, 
згадана під 555 роком у  сирійському творі, відомому як “Історія церкви”, 
авторство якого приписується візантійському історику VI століття ЗахарІю 
Рітору [12, 165]. Саме ця латинська етнічна назва у  формі “бурджан” / и'Ч-іЧ / 
була запозичена вченими Арабського халіфату IX століття для означення у  
своїх творах тих тюрків, які кочували у  степах Північного Причорномор’я 
[21, 24; 27, 359-360]. Найбільш раннє повідомлення про “бурджанів” 
міститься у “Книзі картини Землі” /  4^55 /, написаній поміж 836 і
847 роками А бу Джа'фаром М ухаммадом ал-Хуварізмі [31, 978-979]. У  
цьому творі названий етнонім означає населення “країни Сарматийя, а вона 
[є] земля бурджан” / сйОІ / [18, 104-105]. Зважаючи на
те, що “Книга картини Землі” являє собою  переказ твору античного вченого 
II століття Клавдія Птолемея “Географічний порадник” / т| уєооурафію] 
іЗ<рг|ут|от<; /, згадану “країну” доцільно ототожнити з “Європейською  
Сарматією” /  Е ар р ста  г\ єу ’Епрш7гг| /  яка, згідно з цим автором, охоплювала 
степову смугу Північного Причорномор’я, простягаючись на схід до ріки 
Дон [17, III, 5, 1], тобто з територією колишньої геродотівської “Скіфії”, 
залюдненою в часи життя Клавдія Птолемея іраномовними кочовими 
племенами сарматів / Еарратої / [5, VI, 19; 13, XI, 2, 1]. Отже, зважаючи на 
те, що сармати зникли задовго до часів життя ал-Хуварізмі, цей учений у  
якості' населення птолемеївської “Європейської Сарматії” назвав відомий 
йому тюркський кочовий етнос, який залюднив степову смугу Північного 
Причорномор’я через 230 років після смерті Клавдія Птолемея.

Через п ’ять років після розпаду Західно-Тюркського каганату, а саме у 
635 році, правитель орди гунногундурів, хан Кубрат, поширив свою владу 
на кутригурів, унногундурів, та на інші болгарські орди. Таким чином був 
створений тюркський військово-політичний сою з, відомий у візантійських 
писемних документах як “Велика Болгарія” / яоЛша ВоиХуаріа / [6, 109; 28, 
545-546; 24, 503-504]. У творі “Книга шляхів і царств” /  < 1 / ,
написаному близько 885-886 року Абу-л-Касимом 'Убайдаллахом Ібн 
Хурдазбігом [24, 390], “шах бурджанів” / /  згаданий у переліку
правителів, підвладних іранському шаху Ардаширу (226-241 рр.) [20, 17].
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Зрозуміло, що перенесення часу існування етноніму “бурджан” до  
Історичної доби, яка на 130 років передувала вторгненню гунів у Східну 
Сирому, є помилковим. Однак згадка у тому самому переліку “шаха аланів” 
/ «и / надає підставу для припущення, що у даному повідомленні термін 
"тих бурджанів” може означати правителя “Великої Болгарії”, східні 
кордони якої прилягали Із заходу до земель, залюднених кавказькими 
плинами. Заслуговує на увагу також повідомлення про те, що візантійський 
Імператор Маврікій (582-602 рр.) подарував іранському ш аху Парвізу І
I иевільниць-дочок правителів бурджанів, яке міститься у  творі вченого
Середини X  століття А бу ал-Хасана 'Алі ібн ал-Хусайна ал-М ас'уді “Золоті 
луки і родовища коштовностей” / єлд* /  [22, 220]. На нашу
думку, в даному фрагменті відображені збройні сутички між візантійцями та 
Ворожою їм болгарською ордою кутригурів.

Розглянутими повідомленнями, власне, обмежується інформація про 
Тюркську кочову етнічну спільність, означену вченими Арабського халіфату 
ІХ-Х століть етнонімом “бурджан”. У решті випадків цей етнонім означає в 
йрабській писемній традиції означеного часу населення Дунайської Болгарії. 
Дине явище було спричинене змінами етнічної ситуації у  степовій смузі
II івнічного Причорномор’я внаслідок розпаду “Великої Болгарії” що 
відбулися після смерті хана Кубрата у  642 році. Окремі болгарські орди 
Сули неспроможними протистояти експансії з боку кревної болгарам 
тюркської кочової людності хозарів [ЗО, 40-76; 32, 25-26]. Внаслідок цього 
іуиногундури були підкорені хозарами, частина орди кутригурів змушена 
Сула відкочувати до Середнього Поволжя, а орда унногундурів під тиском 
хозарів відійшла до Дністро-Дунайського межиріччя. При цьому частина 
останньої, відокремившись від решти унногундурів, просунулася до  
Кримського півострова [6 ,112 -113 , 117]. У 679 році унногундури підкорили 
слов’янське населення візантійських провінцій Добруджі і Нижій Мізії, і 
■шлюднила землі, які простягалися до гірського пасма Стара Планина. Так 
виникло державне утворення, найменування якого відображувало самоназву 
стародавньої тюркської етнічної спільності, тобто “Болгарія” [14, 156-219; 8, 
5-195; 1 ,16-87].

Разом з цим, розглянута історична подія мала наслідком значні зміни у  
етнічній ситуації на Кримському півострові. Зокрема, просування 
унногундурів до передгір’їв Кримських гір зумовило виникнення в
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і
І

центральній частині Гірського Криму і в басейнах річок Салгір, Зуя, 1 
Бурульчі, Карасу та Індол селищ тюркської за етнічною належністю осіло- ] 
землеробської культури [2, 16-17]. Але у  середині VIII століття та частина | 
болгарської орди кутригурів, яка століття тому під тиском хозарів ] 
відкочувала д о  Середнього Поволжя та Прикам’я, у складі війська |  
хозарського хакана Булана вторгнулася на Кримський півострів. Внаслідок і 

цієї навали майже вся територія Кримського півострова, за винятком міста ; 
Херсонеса, увійшла до складу Хозарського каганату. При цьому кутригури 
не лише залюднили Степовий Крим, Керченський півострів та землі ] 
центральної частині Гірського Криму, але також захопили район міста ; 
Сугдеї, Байдарську долину та північно-західне й південно-західне | 
узбережжя Кримського півострова, тобто території, на яких до того \ 
мешкали іраномовна (аланська) та греко-візантійська етнічні спільності [2, і 
16-152]. Таким чином, розглянуті історичні події мали своїм наслідком  
прискорення процесу тюркізації населення Кримського півострова. і

Отже, на засадах викладеного ми можемо зробити наступні висновки:

1. У творах учених Арабського халіфату ІХ-Х століть міститься )
вірогідна інформація, що відображує реальні зміни у  етнічній ситуації в І 
степовій смузі Північного Причорномор’я, а саме ті, які знаменували собою  | 
початок тюркського етапу середньовічної історії названого регіону. І

2. Зокрема, у  арабській писемній традиції означеного часу згадується \
етнонім “бурджан” і /, який означає тюркську кочову етнічну ■
спільність болгар і ЬоІ-о§иг /, процес етногенезу якої відбувався у степовій І 
смузі ПІВНІЧНОГО Причорномор’я З КІНЦЯ IV ДО середини VII СТОЛІТЬ. І

3. Той факт, що у творі географа першої половини IX століття ал- |
Х уварізмі “Книга картини Землі” бурджани названі у  якості населення ] 
птолемеївської “Європейської Сарматїї”, являє собою  відображення і 
завершення сарматського періоду історії названого регіону, і початок | 
нового, тюркського періоду його історичного розвитку. І

"і

4. Зміна семантики етноніму “бурджан” у творах арабських авторів IX- | 
X  століть являє собою відображення змін у етнічній ситуації, що відбулася у  ] 
степовій смузі ПІВНІЧНОГО Причорномор’я починаючи З середини VIII І 
століття, а саме-відкочування під тиском хозарів із названого регіону ; 
болгарських орд унногундурів і кутригурів, та поширення на залишки ,
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болгарського населення етнічної назви “хозари”. Одним з історичних 
наслідків цих змін був початок формування тюркської етнічної спільності 
кримських татар.
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