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Стаття присвячена зовнішньополітичній діяльності
наймогутнішого темника Золотої Орди ХІІІ ст. беклирбека Ногая.
Показано основні вектори його міжнародної політики. При цьому
вказано значення кожного з названих напрямків як для кар’єри
темника, так і для міжнародного авторитету Золотої Орди.
Проаналізовано різноманітні форми зв’язків Ногая з Болгарією,
Візантією, Сербією, Руськими князівствами: дипломатичні, військові,
династичні. Досліджено його вплив на внутрішньополітичну
ситуацію в Болгарії, Візантії та Руських князівствах; участь в
антиіранській коаліції Єгипет – Візантія – Улус Ногая. Показана
відмінність форм і векторів зовнішньої політики беклирбека та
офіційних ханів Золотої Орди. У статті висловлена авторська
концепція вищезгаданих процесів, складена на основі дослідження й
аналізу середньовічних джерел і праць попередників.
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Аналіз зовнішньополітичної діяльності тих діячів Золотої Орди,
котрі, не маючи на це легітимних підстав: темників, емірів, проводили
власний політичний курс, є досить складним явищем в історіографії.
Відсутність формальних підстав, що могли сприяти ставленню до них
як повноцінних зовнішньополітичних суб’єктів, обумовило
недостатність джерельної бази і, відповідно, слабке висвітлення
проблеми в історіографії. В історичних дослідженнях це питання
розкривається лише як побічне щодо всієї зовнішньополітичної
діяльності Золотоординських ханів, за часів яких діяли певні
неформальні лідери: темники, беклирбеки, еміри. Такий
історіографічний підхід є притаманним як для істориків ХVIІI–ХІХ ст.
(В. Татищева, М. Карамзіна, В. Соловйова, Г. Перетятковича), так і
більшості дослідників ХХ ст. (В. Бертольда, Г. Владімірцева,
О. Якубовського, Б. Грекова та ін.). Певну відмінність від загальної
системи становить праця М. Веселовського “Хан из темников Ногай и



его время”, де робиться спроба проаналізувати аспекти діяльності
темника як у внутрішній, так і у зовнішній політиці [8].

У цілому, питання про можливості ведення темниками власної
зовнішньої політики є досить суперечливим. З одного боку, вони, як
слуги хана, таких прав не мали, будучи змушеними триматися в руслі
офіційної політики. З другого – наймогутніші темники Золотої Орди –
Ногай та Едигей – приймали та відправляли посольства до інших країн,
передусім, до Єгипту (Ногай) та Самарканду (Едигей), роблячи це
паралельно з дипломатією хана, чи навіть незалежно від неї [27; 187].
Тож, можна припустити, що права на власну міжнародну політику в
період сильної державності темники не мали, а в час смут намагалися
знайти власну нішу в міжнародних зносинах. Але в будь якому
випадку, їхня політика через брак тієї легітимності, яку надавала
харизма Чингізидів, мала обмежений характер. Навіть Едигей, у роки
найбільшої могутності, міг виступати лише як емір або князь, тобто
особа, залежна від правителя.

Одним з політиків, що не маючи законних підстав для проведення
власної міжнародної політики всупереч “Ясі” намагалися її проводити,
був темник Ногай – напівнезалежний правитель західного улусу
Золотої Орди [9; 10]. Будучи представником молодшої гілки
Чингізидів і обіймаючи посаду беклирбека, він спробував реалізувати
власну зовнішньополітичну доктрину, яка певною мірою відрізнялася
від доктрини ханів.

Аналізуючи зовнішньополітичну діяльність Ногая, визначимо її
основні вектори:
1. Контакти з балканськими країнами як безпосередніми сусідами на

південно-західному кордоні улусу.
2. Дипломатичні контакти з Єгиптом у формі системи протидії

Хулагідському Ірану: створення військового союзу Єгипет –
Візантія – Золота Орда. Особливістю цього вектора було ставлення
до названого союзу ханської адміністрації, котра не завжди його
підтримувала. Тому цілком припустимо замінити вищенаведену
схему, прийняту в історіографії, іншою: Єгипет – Візантія – Ногай.

3. Контакти з країнами Східної Європи, передусім з Польщею та
Угорщиною.

4. Як своєрідну форму зовнішньої політики можна також розглядати
відносини з князівствами Київської Русі, які хоч і номінально
визнавали залежність від Золотої Орди, проте проводили власну
внутрішню політику, виступаючи як федерати в складі
монгольської армії.
Початком виходу Ногая на міжнародну арену як самостійного



суб’єкта по праву можна вважати 1265 р. – рік смерті хана Берке і
переїзд темника з діючої армії на Кавказі в Північне Причорномор’я,
де його чекає армія, що розбагатіла на грабунках у Болгарії після
походу на Константинополь 1264 року [35; 104]. Підлеглі тисячники
того часу достатньо ознайомилися як із місцевістю, так і з
перспективами подальших нападів на Балкани. Вони були
зацікавленими у збереженні свого нового статусу – західного
прикордонного війська, яке не мало реальної загрози, але одночасно
мало можливості здійснювати походи на багаті землі сусідів. Сам же
Ногай не менш за своїх воїнів був зацікавлений у якомога дальшому
розташуванні своїх кочовищ від ханської ставки. Це, по-перше,
зменшувало загрозу передачі його туменів іншим Чингізидам, більш
близьким до головної генеалогічної лінії, а, по друге, давало
можливості політичного маневру. Так, будучи форпостом Золотої
Орди на заході, він не був обмежений у кількості воїнів одним
туменом, і це дало йому можливість необмежено збільшувати свої
підрозділи. На виконання цього завдання Ногая знадобилося кілька
років, під час яких ним було здійснено низку походів на Польщу і
Болгарію без санкції хана [11; 79]. І лише з початком 70-х років Ногай
починає активну зовнішньополітичну діяльність, яка не завжди
відповідала політиці хана.

Тимчасове затишшя в політичній діяльності Ногая, що тривало до
1270 року, після смерті Менгу-Тимура змінилось активною зовнішньою
і внутрішньою політикою. Так, у 1270 р. Ногай виступає союзником
болгарського короля Костянтина Теха, допомагаючи йому в боротьбі з
сельджуцьким султаном Ізз-ед-Діном, котрий намагався встановити
свою зверхність над західною частиною Анатолійського півострова [3;
117]. Цим політичним ходом сельджуки прагнули не допустити
відновлення візантійської могутності. Болгарський цар, котрий
виступав союзником Палеологів, звернувся за допомогою до свого
північного сусіда, прагнучи отримати від нього кінноту, так необхідну
для боротьби з тюрками. Кампанія завершилась полоном Ізз-ед-Діна, і,
по-суті, вивела Конійський султанат з числа активних політичних
гравців у регіоні. За участь у цьому поході Ногай отримав значні
кошти, якими Костянтин розрахувався, рятуючи свій народ від
грабунків союзником. Крім того, саме участь ногаєвих підрозділів в
Анатолійській кампанії 1270 р. дала неоціненну інформацію
беклирбеку про стан військової могутності як балканських країн, так і
Візантії. Крім того, татарська армія продемонструвала в ньому свої
найкращі вміння, піднімаючи авторитет вождя. Костянтин Тех після
закінчення походу укладає союз з Ногаєм [3; 117].



Наступний період експансії темника на Балкани датується
1273 р. Саме цього часу розпочинається конфлікт між

Михайлом Палеологом і Костянтином Техом за міста Мосеврія та
Анхіаль. На цей раз татарську допомогу намагався використати
Візантійський імператор. Візантійські дипломати підбурюють темника
до походу на Болгарію, пропонуючи, окрім золота, ще й визнання Ногая
як легітимного правителя татар. Зокрема, для укріплення стосунків з
беклирбеком, імператор видає за нього свою побічну доньку
Єфросинію [8; 29]. Цим шлюбом темник не лише закріпив свій вплив у
Візантії, а й добився певної легітимності в очах європейських дворів,
що не могли заперечувати сакральність влади Візантійських
імператорів, а через них і Ногая.

Для допомоги тестю Ногай направляє 30-тисячний підрозділ,
особисто його очолюючи. Протягом усього походу візантійці змушені
годувати союзницьку армію та надавати беклирбеку велику кількість
подарунків. Як сповіщає візантійський хроніст Г.  Пахімер, у цьому
Ногай показав прагматичність свого розуму, надаючи перевагу в одязі
зручному перед коштовним і золоту перед дорогоцінним
камінням [8; 26]. Цей похід завершився повною перемогою над

Болгарією, що призвело до кризи правлячої династії та повстання
Івайла.

Наступний похід на Балкани татарської армії датується 1278 р.
Візантійці, прагнучи придушити повстання Івайла, знову звернулися за
допомогою до Ногая. Спільна татарсько-візантійська армія завдала
поразки повсталим, сам Івайло загинув. Однак особиста
незацікавленість беклирбека в стабілізації ситуації в Болгарії, і
відповідно наявності можливостей для походів на неї була настільки
очевидна, що до Ногаєвої армії приєдналися залишки повсталих на чолі
з Сельскятом, рятуючись від репресій з боку візантійців [3; 126].

Болгарський престол було передано царю Лоханю, який визнає
номінальну зверхність Ногая та Візантії. Але це не привело до миру в
Болгарії. Використавши участь Лоханя в поході, тирнівські бояри в
1279 р. проголосили королем Іоанна Асеня – родича візантійського
імператора. Однак і той не задовольняв їх претензій через свою про-
візантійську орієнтованість. У 1280 р. в країні відбувається черговий
переворот – бояри царем обирають Георга І Тертера [20; 56]. Лохань та
Іоанн Асень змушені тікати до свого сюзерена – Ногая, прохаючи в
нього допомоги проти Тертера. Наслідки цього були більш ніж
непередбаченими: на банкеті підлеглі темника вбивають Лоханя. Іоанн
Асень врятувався лише через заступництво Єфросинії, і був
відпущений у Константинополь. Тертер визнає сюзеренітет Ногая. Та



цей мир проіснував недовго: Тертер примирився зі своїм ворогом
Андроніком і спробував позбутися татарської зверхності, відмовившись
платити данину. У відповідь Ногай організовує чергову навалу на
Болгарію – у 1283 р. його армія займає Тирново. Георг І Тертер рятує
своє життя, віддавши свою доньку у гарем Ногаєвого сина Чеки [3;
128]. Але мир тривав недовго. Болгари, спираючись на підтримку з
Візантії, убивають татарську залогу в Тирново, намагаючись
позбавитись від зверхності „нехристів”. У відповідь, 1291 р. Ногай
організовує новий похід на Тертера, відмовляючись навіть вести
переговори про мир. Татари в черговий раз займають столицю та
проголошують царем боярина Смільцу. Георг І змушений утікати в
Константинополь. Це остаточно поставило Болгарію під татарський
контроль. По суті Ногай перетворив Болгарію в улус свого сина Чеки,
котрий продовжив політику батька (у 1298 р. Чека вбиває Сміліцу і
проголошує королем свого колишнього заручника Тодора Святослава)
[11; 115]. Лише смерть у 1300 р. спочатку могутнього беклирбека, а
потім і Чеки дозволила Болгарам відродити свою політичну
незалежність.

Дружні стосунки Ногая з Візантією після походу 1278 р.,
незважаючи на зіткнення інтересів у Болгарії, не припинялись. 1283 р.
темник бере участь у поході Михайла Палеолога проти правителя
Фесалії Іоанна Саваскратора. У поході брало участь 4 тисячі відбірних
„скіфів” – як називають татар грецькі хроністи. Однак похід не мав
великого успіху через смерть від хвороби імператора Михайла [8; 41].

Іншою Балканською країною, у справи якої втручався Ногай, була
Сербія. Коли в Сербії розпочалася міжусобна війна між Стефаном
Мілутіною та Шишманом, Ногай відкрито виступає на боці
останнього. Шишман, керуючи армією, набраною в Болгарії –
васальній щодо Ногая землі, спробував захопити Сербський престол,
однак його армія була розбита. Це дає привід Ногаю виступити проти
короля Стефана. Рятуючись від татарської навали, король Сербії
Стефан Мілутіна 1296 р. відкупився від темника великими дарами та
відправив як заручника свого сина Стефана [8; 42]. Отже, на кінець ХІІІ
ст. Ногай став сюзереном більшості країн Балканського півострова, і
лише смерть у 1300 р. завадила його подальшій експансії в регіоні.
Потрібно вказати, що всю сербську кампанію Ногай проводив тільки
силами підконтрольних йому туменів, без санкції хана та допомоги
інших золотоординських підрозділів [13; 87].

Контакти Ногая з Польщею та Угорщиною мали місце лише в
одному ракурсі: темник неодноразово брав участь у походах на ці
країни як у союзі з Сарайськими ханами, так і Галицько-Волинськими



князями. Саме під час походів проти вищеназваних країн
означилася самостійність політичної лінії беклирбека. Проводячи
власні навали на Європейські країни, паралельно з ханськими, він
завжди досягав кращих результатів. 1284 року Ногай і Телебуга
організовують поход на Угорщину,  з якого поверталися по-різному:
Ногай зі здобиччю,  а Телебуга на одній кобилі з жінкою [21; 211]. Так
було і в 1286 році, коли Телебуга грабував лише бідні околиці
Судомира, а Ногай багаті землі біля Кракова. Щоб задовольнити
потреби армії Телебуга змушений був після повернення грабувати землі
своїх союзників – руських князів [21; 212, 347]. Східні джерела ще
більше підкреслюють невдачу Телебуги в цьому поході, вказуючи, що
від голоду татари змушені були їсти м’ясо собак і навіть доходило до

канібалізму [26; 106]. Саме східні автори вказують, що з
часу того походу Телебуга почав підозрювати Ногая в тому, що він
умисно влаштував таку пастку [26; 156,]. Можна припустити, що
автори цих припущень Рукн-ад-Дін Бейбарс та Ібн-Халдун, що
представляли інтереси союзних Золотій Орді держав були достатньо
проінформовані про справжнє становище і роль Ногая в період його
конфлікту з Телебугою, отже, їхня інформація є цілком достовірною.

Неодноразові поразки хана в західних походах значно підірвали
авторитет Золотої Орди в Східній Європі. Цього часу відбувається
консолідація угорського королівства, правителі якого починають
готуватися до агресивної зовнішньої політики, претендуючи, передусім,
на юридично вільні землі в Східному Подунав’ї. Але сила Ногая,
продемонстрована ним під час походу 1384 року, на певний час
стримувала угорську експансію [12; 47].

Саме в 70-х роках ХІІІ ст. Ногай розпочинає відроджувати
військово-політичний союз з Єгиптом, започаткований ще ханом Берке.
У листуванні з мамлюкськими султанами він уже виступає як суб’єкт
одного рівня з усією ханською родиною, поступаючись лише в
черговості самому хану [14; 63]. Так, подарунки „полководець Ногай”
отримував як член ханської родини [26; 104]. Зокрема, під 669 р. х.
(1270–1271 рр.) єгипетський хроніст Рукн-ед-Дін Бейбарс повідомляє
про перше самостійне послання Ногая до мамлюкського султана
Ельмеліка Еузахогру, у якому беклирбек повідомляє про прийняття ним
сунітського ісламу. Послання також містило пропозицію про спільні дії
проти Аріг-буги, правителя Хулагідського Ірану [26; 101].

Певна зміна зовнішньополітичних орієнтирів Ногая відбувається в
1294 році – з початком протистояння з ханом Тахтою. Саме за
ініціативи беклирбека Тохта розпочинає переговори з правителем Ірану
Газан-ханом про припинення війни в Закавказзі. Це було пов’язане з



необхідністю забезпечити загрозу Палеологам зі сходу, і таким
чином зменшити їх експансію на Балкани. Не менш важливим було і
певне вичерпання ресурсів як хана, так і беклирбека для ведення війни
на Кавказі. Переговори завершились укладанням миру та шлюбом
доньки Газан-хана із сином Ногая Турі [9; 120], що підкреслювало
зовнішньополітичний авторитет темника.

Офіційне прийняття ісламу, про яке Ногай сповіщає Єгипетському
султану, ще більше підносить його зовнішньополітичний статус, адже
хан ще тримався “Чорної віри”, і в стосунках з мусульманськими
країнами виступав лише як тимчасовий фактор, який є другом за
політичних обставин, але ворогом за законами Ісламу. Ногай,
прийнявши сунітський іслам, уже розглядався урядом Єгипту як
повноцінний суб’єкт, що чітко визначився з власною політичною
орієнтацією, і відкрито протиставив себе шиїтському Ірану. Окрім того,
він виставив себе як продовжувач політики Берке-хана, що не
достатньо підтримувалася Менгу-Тімуром та Туда-Менгу. Цим він ще
більше привернув на свій бік Єгипет [14; 67].

Налагоджуючи відносини з країнами, котрі номінально не
підпадали під зверхність золотоординських ханів, Ногай не полишав
поза зоною уваги і відносини з васальними Сараю Руськими
князівствами. У цій сфері основним вектором його зацікавленості стало
переведення під свій особистий контроль князів. Тут він майже
напряму вирішував долю своїх західних васалів – Галицького та
Волинського князівств. Зокрема, його армія не лише захищала ці
князівства від нападів Польщі і Литви [21; 207], а й допомагала в
походах князю Леву на ці країни [21; 208]. Існує версія, що у
протистоянні між князями Левом і Мстиславом Ногай підтримував
саме Галицького князя, тоді як Волинські князі більше орієнтувалися на
Телебугу.  Про це свідчать два літописні епізоди: у поході на Польщу
6788 року Лев і його син Юрій радо пішли в похід, а Мстислав і
Володимир пішли під примусом [21; 208]; та під час чергової суперечки
за Володимирське князівство в 6797 році Мстислав погрожує Леву
раттю Телебуги [21; 224]. Отже, ми бачимо, що Ногай виступає
значним політичним чинником як у зовнішній, так і у внутрішній
політиці князівств.

Окрім західних руських земель, Ногай намагався встановити свій
контроль і над північно-східними князівствами, які безпосередньо
межували з володіннями хана і могли надавати йому матеріальну
підтримку. Тому після припинення західних походів Ногай починає
свою експансію на схід,  яка особливо посилилась після смерті в 1290
році Телебуги. Він направляє своїх баскаків із загонами, набраними у



своїх володіннях для заснування окремих слобод, які не лише
мали забезпечити матеріальну підтримку беклирбеку, а й ставали
противагою до про-сарайськи налаштованих князів. Яскравим
прикладом цього є ситуація 1282 року з баскаком Ахматом, що будував
свої слободи в Курській області Чернігівського князівства – землях,
князь яких Олег офіційно визнавав своїм царем Телебугу. Сама
ситуація з Ахматом показує процедуру поширення впливу Ногая:
автономні слободи Ахмата – ставленика Ногая, який виконував не лише
обов’язки баскака, а й відкупника податків, були знищені спочатку
князем Святославом без санкції будь-якого з ханів, а потім уже й самим
князем Олегом за допомогою людей Телебуги. Саме останнє і
викликало поход армії Ногая у відповідь на дії Олега, який завершився
спустошенням Курської землі і визнанням Олегом зверхності темника
[22;  165].  Отже,  ми бачимо,  що на початок 80-х років Ногай фактично
встановлює систему двовладдя в східних князівствах: офіційним
сюзереном князів виступає хан, а збирає податки та вирішує внутрішні
питання Ногай, при чому проводячи власну політику, протилежну
політиці хана.

Так, уже на 1293 рік до сфери його впливу входили
Володимирське, Переяславське, Московське, Тверське, Суздальське,
Юр’ївське, Дмитрівське та Можайське князівства [21; 244–248. 22;
156–157]. Тобто ми бачимо, що всі найбільші землі за винятком
Ярославського, Ростовського та Городецького князівств так чи інакше
були залежними від Ногая. Важливою політичною акцією стосовно
північно-східних руських земель, котра підтверджує міжнародний
характер, стало встановлення в підконтрольних Ногаю областях
прямого збору податків князями, а не баскаками. Так, великий князь
Дмитро Олександрович сам збирав податки, відправляючи їх потім
Ногаєві. Джерела не фіксують присутність у підконтрольних йому і
його союзникам Михайлові Тверському та Данилові Московському
землях баскаків і відкупщиків [19; 77]. Це було вигідно як самому
темнику, котрий не повинен був тримати в цих землях військові
контингенти і тим самим послаблювати свою основну армію, так і
князям, чий авторитет у власних землях значно зріс через зменшення
татарської присутності. Окрім того, князі отримали під свій контроль
певний фінансовий потік, що й дозволило їм з часом поширити свою
автономію. І навіть після смерті Ногая Великий князь Михайло
Ярославич Тверський продовжив практику свого попередника і
союзника, самостійно збираючи данину і відправляючи її Тохті [19;
77].

Отже, проаналізувавши головні вектори зовнішньополітичної



діяльності Ногая, можна дійти висновку, що незважаючи на
відсутність легітимних підстав щодо ведення міжнародної політики,
темник мав реальні можливості для впровадження власної політичної
лінії як у сусідніх країнах, так і в тогочасній системі міжнародних
блоків. Його безпосередня участь у союзницькій осі Єгипет–Візантія–
Золота Орда, спрямованій проти Хулагідського Ірану, висвітлює
реальний міжнародний статус темника: він виступав як повноцінний
суб’єкт міжнародних відносин. Навіть ті акції, які він проводив
спільно з Золотоординськими ханами, мали свої особливості, адже він
не мав особистої зацікавленості в зростанні авторитету хана в країні,
що могло послабити його власний вплив. У цілому його
зовнішньополітичні акції мали таку форму: збройні напади для
захисту союзників (походи проти Польщі, Угорщини й Литви в союзі
з Галицькими та Волинськими князями); надання збройної допомоги
союзникам у боротьбі як із зовнішньою, так і внутрішньою загрозою
(відправка контингентів на допомогу імператору Візантії Михайлу
Палеологу та царю Костянтину Теху Болгарському); дипломатичне
листування із султанами Єгипту; укладання династичних шлюбів
(одруження з Єфросинією та шлюби сина Теки з угорською княжною
й Чеки з Болгарською царівною); створення системи васальних держав
як на Русі, так і на Балканах; дипломатичний тиск на політичних
опонентів (тиск на Сербію для припинення агресії на Болгарію). Усе
це характеризує Ногая як далекоглядного політика і дає підстави
схарактеризувати його міжнародну політику як цілісну та
скоординовану.
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Статья посвящена внешнеполитической деятельности наиболее
могущественного темника Золотой Орды ХІІІ века беклырбека Ногая.
Показано основные векторы его международной политики. При этом
раскрыто значение каждого из векторов как для карьеры темника,
так и для внешнеполитического авторитета Золотой Орды.
Проанализировано различные формы контактов Ногая с Болгарией,
Византией, Сербией, Русскими княжествами: дипломатические,
военные, династические. Исследовано его влияние на внутреннюю
политику Болгарии, Византии и Русских княжеств; участие в



антииранском союзе Египет – Византия – Улус Ногая. Показано
различие форм и векторов внешней политики беклырбека и
официальных ханов Золотой Орды. В статье выражена авторская
концепция вышеназваных процессов, сформированная на основе
исследования и анализа средневековых источников и работ историков.

Ключевые слова: темник, ирген, тумен, беклырбек, мангут,
Золотая Орда.

The article is devoted to the foreign policy activity of the most
powerful Golden Hord’s temnik Nogay. The author consider on the main
vectors of his international politic. It is analyzed different forms of relations
(diplomatic, military, dynastic ) with Bulgaria, Byzantium, Serbia, Russ
Princedoms. The author puts under analyses Nogay’s influence on the
internal politic situation in these states, his participation in anti-Iran
coalition. The differences in forms and vectors of foreign policy of temnic
Nogay and official khans of Golden Horde are showed.

On the basis of analysis the medieval sources and different researches
the author provides his own conception of the mentioned processes.

Key words: temnik, irgen, tumen, beklyrbek, mangut, Golden Horde.


