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Мабуть, зайво наголошувати в науковому середовищі центральну 
роль, яку відіграло сусідство з східними народами та державами впро
довж довгої історії України. Але, можливо, не всі усвідомлюють, що віка
ми значні частини сучасної України були не лише окраїною між Сходом 
і Заходом, але й частиною того Сходу, де іранські, тюркські та інші наро
ди віками постійно жили та мали свої держави, як, наприклад, Хазарсь
кий каганат, Золота Орда, Кримське ханство чи, врешті, Османська ім
перія.

Власне Османська імперія разом з своїм союзником і васалом Крим
ським ханством, опанувавши Причорномор’я, створила обставини, які три 
з половиною століття в значній мірі вирішували розвиток подій в Україні. 
Адже ж такі центральні для історії регіону явища і події як постійні та
тарські напади та виникнення і могутній розвиток козаччини, мали місце 
в умовах сильного і довготривалого контролю Османської Порти над Чор
ним морем. Однак через культурні та політичні причини українська істо
рична наука взагалі не хоче бачити впливів Сходу і безпорадна перед йо
го документацією 1. Хоча були постійні контакти — чи то на полі бою, чи 
то під час переговорів ватажків або вельмож, чи на площі ярмарку — 
на рівні матеріальної культури відчувались великі впливи, але на рівні 
інтелектуальної та духовної культури впливи були менші, чи принаймні 
менш помітні2. Слабкість таких впливів можна побіжно пояснити тим, що 
з одної сторони український, а з іншої турецький і татарський народи на
лежали . до різних культурних сфер, християнської та ісламської, які не 
«розмовляли» між собою. Українська історіографія XIX ст. ішла слідами 
цієї традиції, романтизуючи козаччину, майже одноголосно зображаючи 
її як християнське лицарство і дивлячись на південних сусідів як на 
варварів та невірних. Політичні ж причини полягають в тому, що на укра
їнську науку накинули російську імперську орієнтацію, яку, можливо, 
надто радо сприймали і вірно плекали. Ця традиція продовжувалася і в 
радянський період, коли турків і татарів вважали тільки злом, призначен
ня їх полягало в тому, щоб бути безперервними агресорами і загарбника
ми, які лише палили поселення та гнали ясир. Наприклад, високорозвнну- 
ту літературу, архітектуру або державний устрій Османської імперії мало 
вивчали і про них мало писали в минулі десятиліття в Україні. За біль
шість часу свого існування українська радянська історіографія і силою 
звички з раніших часів, і за диктатом офіційної лінії ретельно очорню ва

* Автор, співробітник Українського наукового інституту. Гарвардського універ
ситету, отримав свій докторат у Гарварді 1989 р. З цього часу в архівах та рукопис
них бібліотеках Стамбула вивчає османське Причорномор’я та, особливо, козацькі 
морські походи.
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ла південних сусідів. В повоєнні роки ця ситуація досягла нового рівня 
в радянській історіографії внаслідок виселення татарів з Криму — треба 
було постійно доводити, що Кримське ханство було нічим іншим, як тіль
ки грабіжницьким організмом, а тому і його нащадки не мали жодного 
права жити в Криму. Доступ же до архівів для серйозної праці, особливо 
до багатющих матеріалів Московського посольського приказу (маються на 
увазі в основному славні Кримські та Турецькі справи) був контрольова
ний, а для іноземців цілком закритий.

Очевидно, справа не в тому чи сусідство і відносини з будь-яким на
родом, чи це турки, татари, поляки чи росіяни, були добрі або погані для 
України. Такі оцінюючі міркування скоріше належать до публіцистики, 
а не до історичної науки, особливо коли фактографічна база слабо роз
винута, а політичні, соціальні та економічні структури і процеси мало 
з ’ясовані. Не йдеться про заперечування або вибілювання негативних, 
або перебільшення позитивних аспектів турецької присутності у Північ
ному Причорномор’ї. Одним з головних завдань історика є зрозуміти фе
номени, які він вивчає. Моральні оцінки і засудження приводять істо
ріографію до потворного стану. Це добре відомо в сучасній історичній 
професії, але коли йде мова про стан вивчення Сходу в Україні, то не 
можна не наголошувати на цьому.

М инулі етапи вивчення .
• українсько-східних відносин

Незважаючи на причини нерозуміння в українській історіографії іс
торії сусідів на півдні та їх відносин з Україною, фактом є й те, що в 
українській науці довго існувала спотворена ситуація: хоч значна тери
торія України століттями належала до Сходу, організоване сходознавство 
в Україні не існувало більше як півстоліття. Причиною тут було не так 
негативне ставлення до всього східного в минулому, як та сама причина, 
чому в Україні довго не було також і візантинознавства. Для таких наук 
були свої достойні місця, як от'Москва та Ленінград, а не «провінція», 
як, наприклад, Київ, Харків чи Львів 3.

Ігнорування східних джерел тим шкідливіше, що існує величезна їх 
спадщина, потрібна для історії України. В основному маються на увазі 
джерела часів існування Османської імперії. Вона не лише мала довго
тривалий та вирішальний вплив на події в Україні, але також залишила 
багатий материк історичних джерел, особливо архівних, який вваяїається 
одним з найбагатших архівних фондів для історії народів регіону. Незва
жаючи на бажаність чи небажаність наслідків османського періоду в іс
торії України, не можна заперечувати, що українська історична наука 
повинна бути щасливою, маючи подібний скарб.

Не протягом всього радянського періоду панував «розподіл праці» 
у вивченні Сходу між українськими та союзними, а фактично російськи
ми, установами. Спершу в Україні вивчення східних і, зокрема, осман
ських джерел було поставлене серйозно і у другій половині 20-х років 
почалась жвава праця для розбудови сходознавства 4. Головним центром 
активності була Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства 
(ВУНАС) в тодішній столиці Харкові з філіалами в Києві та Одесі. Ок
рім ВУНАС, у Києві при Історико-філологічному відділі Всеукраїнської 
Академії наук діяли очолені Агафангелом Кримським Кабінет арабо-іран- 
ської, Філології, Тюркологічна комісія та Жидівська (пізніше Єврейська) 
історико-археографічна комісія 5. ВУНАС вела регулярні засідання, вида
вала бюлетень (1926—1929 pp.) та цікавий і досить солідний журнал 
«Східний світ» (1927—1931 pp.— останні номери перейменовані на «Чер
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воний схід»), організовувала курси східних мов та мала два з’їзди в 
Харкові (травень 1926 p., листопад 1929 p.). Після кількох років підго
товки, у 1930 р. в Харкові відкрився Український науково-дослідчий ін
ститут сходознавства (УНДІС) з п’ятьма кафедрами 6.

Напрямок вивчення Сходу ішов як за давньою, так і сучасною проб
лематикою. Як твердилось в заявах самої ВУНАС, у центрі ї ї  уваги була 
Туреччина та її  взаємини з Україною. Активно шукались контакти з ту
рецьким науковим світом 1. Наприкінці 1928 р. ВУНАС вислала делега
цію, яка складалась з О. Гладстерна, А. Сухова, В. Зуммера та Павла 
Тичини, щоб вивчити стан науки в молодій Турецькій Республіці та на
в’язати контакти для наукової співпраці. Особливим завданням було 
створити спільну українсько-турецьку історичну комісію для вивчення 
джерел про колишні відносини. Делегація відвідала Стамбул та Анкару, 
а окремі члени також відвідали поодинокі місця, пов’язані з їх науковими 
зацікавленнями — Конія, Ескішегір, Афіон-Карагісар, Ізмір та Едірне. 
Члени делегації зустрічались з науковцями та державними діячами, чита
ли доповіді та виступали перед пресою. Судячи з її детального звіту у 
«Східному світі», ставлення до делегації та її бажань було дуже прихиль
не. Чи не найважливішим досягненням делегації було те, що при зу- 

’ стрічі в Стамбульскому університеті разом з найвидатнішим турецьким 
істориком того часу Мегмет Фуат Кюпрюлю було вирішено створити 
аналогічні комісії в Україні# та Туреччині для координованого вивчення 
історії взаємин цих двох країн. У зв’язку з цією угодою, а також через 
те, що турецький міністр народної освіти нібито давав дозвіл україн
ським вченим працювати в турецьких архівах, нарешті відкрились великі 
перспективи для покращення тих жалюгідних обставин, в яких знаходи
лась українська наука у справі вивчення османської спадщини в своїй 
історії 8. Важливою подією в українсько-турецьких наукових відносинах 
була участь турецької делегації, очоленої Кюпрюлю, в Другому з’їзді 
ВУНАС в 1929 р.

У статті про розрив між україністикою і орієнталістикою Михайло 
Грушевський зауважив:

Доки україністика зоставалася річчю приватної ініціятиви, се могло 
вважатися фактом прикрим, але кінець-кінцем ледве чи можливим для 
направи. Коли ж вона опинилась під протектором держави — мусіли під
нятись енергійні голоси за усунення такої аномалії — за утворення кад
рів україністів-туркологів, між іншим і істориків, щоб зробити кінець 
такому розривові і спільними силами організувати дослідження українсь
ко-турецьких взаємин 9.

Як відомо, всупереч великих надій і сподівань, українському радян
ському сходознавству не судилось довге існування. Поміж 1931 — 1933 pp. 
ВУІТАС, УНДІС та київський Історико-філологічний сектор ВУАН були 
зліквідовані, а більшість співробітників цих установ репресовані. Всі ви
дання були припинені і навіть деякі праці, вже готові' до друку, були 
знищ ені10. Від того часу організоване сходознавство в Україні не існува
ло. Найближче до формальної діяльності був гурт сходознавців включно 
з двома османістами — А. Алекберлі та Н. Рашба — при кафедрі історії 
середніх віків, очоленій після повернення з ув’язнення в 1944 р. арабіс
том А. Ковалівським и . Щоб збагнути міру занепаду сходознавчої ділянки 
в Україні, досить згадати, що коли в 20-і роки був і сходознавчий журнал, 
і сходознавчі установи та організації, які охоплювали кільканадцять схо
дознавців і кілька центрів, то донині не існує жодного сходознавчого 
інституту чи факультету, а активних сходознавців лише декілька, як, на
приклад, вірменіст і тюрколог Я. Дашкевич та арабісти В. Бейліс, 
■Я. Полотнюк та В. Рибалкін, які працюють в установах безпосередньо не
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причетних до сходознавства. Своєрідним голосом в пустелі про жалюгід
ний стан української сходознавчої науки була наукова діяльність Я. Даш- 
кевича 12.

Тим часом науковий світ ішов вперед. Окрім України, практично в 
усіх країнах, на території яких колись панувала Османська імперія, і де 
османський період мав значний вплив на долю даної країни, вивчались 
та в багатьох з цих країн видавались османські наративні та архівні дже
рела, які збереглись в Туреччині, на їх власній території і в третіх краї
нах. В повоєнні роки особливо активно розвивалась османська археогра
фія в Угорщині, Югославії та Болгарії, а також майже у всіх країнах, 
історія яких пов’язана з Османською імперією — Румунії, Албанії, Сло
ваки, Македонії, Грузії та інших.

За останні десятиліття в загальній історичній науці виникла тенден
ція наголошувати визначну роль Османської імперії в світовій історії, а 
зацікавлення нею помножилось з ростом свідомості про існування мате
рика маловикористаних османських джерел. Власне після Другої світової 
війни почало інтенсивне вивчення османських архівних джерел за
мість базування виключно на османських літописах та інших наративнйх 
джерелах 13. Наслідком усвідомлення важливості Османської імперії був 
значний розвиток османістики не лише у країнах, де колись панували 
турки, але і в країнах, доля яких' мало пов’язана з ними. Наприклад, 
османістика розрослась в Америці до тої міри, що нині ця ділянка там не 
поступається традиційним європейським центрам в Німеччині, Австрії чи 
Франції. Нещодавно в Японії взялись розвинути цю «модну» ділянку, і 
за останні роки в турецьких архівах працює щораз більше і більше япон
ських османістів.

В Туреччині довго існувала свЬєрідна ситуація. Хоч османська істо
рія найтісніше пов’язана з цією країною, кемалістська революція спричи
нила в Туреччині негативне, зневажливе ставлення до всього османського, 
яке, як вважалось, призвело країну до занепаду і відсталості. Алфавітна 
реформа 1928 p., яка замінила арабське письмо на латинку, спричинилась 
до того, що з часом залишилось мало людей, які могли читати старе 
письмо. Щодо публікації джерел, то постійною слабкістю турецької науки 
була тенденція спрощувати та ч модернізувати стару мову і видавати 
османські тексти лише в модернізованій латинській транскрипції. А ле' за 
останні роки, частково з ростом впливу ісламу, а можливо також як реак
ція не зростаюче зацікавлення османською історією іноземцями, ставлен
ая до османської доби в Туреччині стало більш сприятливим. Наприклад, 
нині є значно більше молодих істориків, які вміють читати матеріали, на
писані старим османським письмом.

Хоча в Україні османські джерела по суті понад дві генерації не ви
вчались, важливість у світовій історії процесів, зв’язаних з подіями в 
Причорномор’ї (роль чорноморської економіки в османському добробуті, 
розвиток козаччини, ріст впливу Росії в регіоні за рахунок впливу Ос
манської імперії і т. д.) призвела до того, що врешті справа вивчення 
занедбаних османських джерел зрушилась поза Україною. В самій Туреч
чині історія Росії та Польщі, не кажучи вже про Україну, майже не до
сліджувалась, хоч треба згадати вклад турецьких істориків Акдес Німет 
Курата 14 і найбільш відомого історика про Османську імперію Галіл Інал- 
джика 15.-Також треба згадати праці американського русиста та османіста 
Алана Фішера з історії Криму та Азова *. Але кількість та важкий харак
тер османських джерел визначили неможливість одиницям, працюючи са-

* Див. прим. 34, 38.
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мотужкії, в належному масштабі систематично відкривати ці джерела. До
свід показав, що лише колективною працею можна змінити ситуацію.

Вперше така спільна діяльність проводилась в Парижі при Ecole des 
Hautes Etudes єн Sciences Sociales (EHESS) (з додатковою підтримкою 
фактичної французької академії наук, Centre National de la Recherche Sci- 
entifique) під керівництвом нині покійного Олександра Беннігсена. Почи
наючи з 60-х pp. його група (Мігня Беріндей, Жіл Вайнштайн, Перте в 
Боратав, Ділек Десєв, Шантал JIемерсье-Келькеже) в постійному семіна
рі опрацьовувала цікаві знахідки з археографічних експедицій в стам
бульських архівах. їх  увагу привертали, насамперед, Кримське ханство, 
козаччина, міжнародні відносини та економічне життя (головно торгівля) 
Північного Причорномор’я. Внаслідок їх діяльності вийшла ціла низка 
цікавих та важливих статей, базованих на османських документах, най
важливіші з яких часто друкувались 16, та два важливі томи документів з 
стамбульського Архіву музею палацу Топкапи (див. ниж че): одип про 
Кримське ханство з XV—X V III ст.17, другий головно про Молдавію і Во
лощину під османською зверхністю під час доби Сулеішаиа Пишного 18.

З часом Беннігсен та інші члени паризької групи змінили своє захоп
лення, і вже в першій половині 80-х років їх робота над Причорноморсь
кою тематикою почала завмирати. Залишились М. Беріндей та Ж. Вайн
штайн, обидва висококваліфіковані та досвідчені османісти, які готують 
до публікації цінний том османських та італійських документів про Дми
тра Вишневецького та розвиток козаччини в половині XVI ст., Осяги 
паризької групи заслуговують на окремий перегляд та оц інку19. Тут 
лише варто зазначити, що її активність дала добру уяву про вартість 
османських архівних матеріалів для політичних, та економічних питань 
з історії Причорномор’я, особливо для XVI ст. Але ця активність лише 
започаткувала систематичне відкриття османських архівних джерел про 
цей регіон, і донині переважна більшість існуючих матеріалів залиша
ються неторкнутими.

Книжка М. Беріндея та Ж. Вайнштайна про османську Молдавію і 
Волощину була опублікована спільно паризьким центром (EHESS) та 
Українським науковим інститутом Гарвардського університету (УНІГУ). 
Ця подія була першим плодом нового етапу в розвитку причорноморських 
османських студій. Ще у 1981 р. на симпозіумі в Гарварді, присвяченому 
османським джерелам про Україну, було вирішено, що Париж та УНІГУ 
будуть спільно публікувати османські джерела у складі паризької серії 
Documents concernant 1’Empire ottoman et l ’Europe orientale (започаткова
ної ще в 1979 з виходом першого паризького тому документів, Le Khana
te de Crimee) та нової гарвардської серії Studies in Ottoman Documents 
Pertaining to the Ukraine and the Black Sea Countries. Для керівництва 
серіями був створений міжнародний комітет, очолений О. Пріцаком, 
у складі О. Беннігсена* Ж. Вайнштайна та Г. Іналджика. З того часу, 
завдяки щедрій підтримці Фонду Катедр Українознавства (ФКУ — гро
мадської організації, яка фінансує діяльність УНІГУ) існує гарантія, що 
кожна вартісна праця в цій ділянці зможе вийти в св іт20. Важливість 
видання серії при УНІГУ важко переоцінити, бо реальна видавнича си
туація в західпих країнах така, що публікації документів, особливо коли 
є багато факсиміле, дорого коштують, і без субсидії неможливі.

В найближчі роки спільно Парижем та Гарвардом буде виданий ви
щезгаданий том про Вишневецького. А цього року побачить світ у серії 
УНІГУ та у іншій серії під головним редакторством Шінасі Текін Sour
ces in Oriental Languages and Literatures (ирн Гарвардському університе
ті) підготовлене Г. Іналджиком повне видання найдавнішого османського- 
митного реєстру з північного Причорномор’я — кримського порту Кафи з
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1487—1490 pp. В майбутньому пропонується видати при серії УНІГУ ін
ші томи: матеріали з часів османського панування на Поділлі в останній 
чверті ХУП ст., найважливішим з яких е великий і детальний податковий 
реєстр населення Поділля — найдокладніше джерело про демографію та 
топографію однієї з українських земель до XIX ст.21; підготовлена авто- 
ром цієї статті документальна студія двох османських походів, скерованих 
проти запорозьких козаків і Кримського ханства (1627, 1628 pp.), щодо 
яких зберігся унікальний комплекс матеріалів з канцелярії головноко
мандуючого (реєстри указів, реєстри різних типів військ, реєстри витрат 
на оборону північночорноморських фортець і т. д.)_; повне видання Любо- 
миром Гайдою двох «хронік святої війни» (gazaname) про Чигиринський 
похід (1678 р .) , підготовлених М. Беріндеєм, Ж. Вайнштапном та Г. Інал- 
джиком митних реєстрів Аккерману та Кіл ії з початку ХУІ ст. Дотепер 
У НІГУ  та ФКУ в основному забезпечували публікацію видань осман
ських джерел, а не їх підготовку. Робота штатних працівників над цими 
матеріалами, як  це практикувалось у Парижі, не відбулось при УНІГУ 
через структурне обмеження американської університетської системи — 
відсутність у штаті науковців-дослідників — та через брак стипендій для 
тимчасової праці груп османістів. Але є прецеденти підтримки праці над 
османськими джерелами окремих дослідників і в Гарварді і поза ним, на
приклад в Стамбулі. На 1991—1992 pp. планується спонсорувати при 
УНІГУ підготовку до друку податкового реєстру Поділля невеликою гру
пою османістів.

Османські джерела в Туреччині

Османські джерела можна поділити на дві загальні групи: рукописи, які 
зберігаються в бібліотеках — літописи, трактати, подорожні записи, різ
ного роду літературні та наукові твори; архівні матеріали;— політичні, 
адміністративні і фінансові документи та реєстри. Османська рукописна 
та архівна спадщина розсіяна по бібліотеках і архівах практично всіх 
країн, де колись панувала імперія, і поза ними. Все ж найбільша кіль
кість османських писемних пам’яток зберігається в старій імперській сто
лиці Стамбулі. Взагалі можна впевнено стверджувати, що стамбульські 
рукописні та архівні колекції належать до найбагатших у світі. Поміж 
ними знаходиться неполічепа та часто незрівнянна документація про жит
тя в Причорномор’ї, особливо його адміністративні, військові, фінансові 
та політичні аспекти. Щоб скласти уяву про характеристику і потенціал 
османських рукописів та архівів з історії Причорномор’я, потрібна окре
ма стаття. Тут будуть подані лише деякі загальні відомості про ці мате
ріали, їх теперішній стан та можливості досліджень над ними.

Майже всі давні османські рукописні та архівні матеріали написані 
арабським письмом. Хоча в турецьких рукописних бібліотеках знаходяться 
значні колекції арабських та перських рукописів, все ж для дослідника 
османської історії найважливіші рукописні, як також і архівні матеріали 
писані багатою, розвинутою і різноманітною літературною і канцеляр
ською мовою, яку називають османською. Основою османської мови є ту
рецька, тобто мова із західної групи тюркських мов, якою користувалась, 
конфедерація племен огузів, які поселились в Анатолії. Але через впли
ви високої ісламської та перської культур мова інтелектуальних та бю
рократичних верств османської імперії зазпала масового впливу араб
ської та перської мов. Вплив цих умов був такий великий, що в словни
ковому складі османської мови турецькі слова становлять малу частину, 
а переважна більшість складається з арабських слів. В османських тек
стах пропорція слів із цих трьох мов залежить від жанру твору чи типу



документа. Простіші тексти, написані менш освіченими авторами, як 
правило, складаються з більшої частки турецьких слів. Основний син
таксис османського речення турецький — майже завжди дієслово є ту
рецьке і при потребі до арабських і перських слів додані турецькі відмін
ки,— а переважна більшість слів арабські з домішкою перських. Але в 
літературно-канцелярську мову османських турків увійшли також і еле
менти арабської та перської морфології і синтаксису. Вільно сприймаючи 
чисто арабські або перські вирази і маючи до диспозиції не лише ту
рецький, але і майже цілий арабський та перський лексикони, макаро- 
яіічна і гнучка мова османської верхівки була надзвичайно багата у 
можливостях застосування високої і вельми рафінованої риторики і 
висловлення складних понять у безконечних реченнях. Для сучасного 
дослідника османська мова становить великі труднощі не лише тому, 
що треба бути добре ознайомленим з граматикою та лексиконом араб
ської, перської та турецької мов, але й тому, що багато арабських та 
перських слів в османській мові набули специфічного значення, відмін
ного від їх оригінальних значень, а добрих модерних словників саме 
для османської мови до XIX століття немає.

Окрім мови, великою перепоною для дослідника османських джерел 
н їх різні типи шісьма. Найтрудніші письма знаходяться в архівних мате
ріалах. У них рідко зустрічається просте письмо (nasli), на якому базо
ваний сучаспші арабський друк. Найчастіше вжинались варіації курсив
них скорописних нисьм: дівані (divani), в якому букви, які звичайно пи
сались окремо, сполучувались, і яке знаходиться в документах високих 
державних верств; рика (ri'q’a), в якому кінчики букв спрощувались або 
зрізувались, яке переважно знаходиться в документах, написаних нижчи
ми урядовцями. Ці письма нелегко читати власне тому, що букви в них 
сплітались і випростовувались, стаючи подібними одна до одної. Найтруд- 
ніше письмо, сіякат (siyaqat), знаходиться у фінансових документах. 
У ньому букви більш загнуті і вживалось багато скорочень слів однією 
або двома літерами. Номери писались складними скороченнями слів для 
номерів. Матеріали, написані сіякатом, були неможливими для прочи
тання сторонній особі і важкими до фальсифікації чи до будь-якої зміни. 
Треба усвідомлювати, що всі ці канцелярські письма писались і читались 
високовишколеними і, мабуть, вузько спеціалізованими секретарями, які, 
очевидно, не лише добре знали даний спосіб письма, але також і особли
вий жаргон своїх документів. Для сучасного дослідника, без попереднього 
знання часто вживаних технічних термінів, географічних та особистих 
назв, а також арабських релігійних формул, майже неможливо їх відчи
тати способом розшифрування. Також треба усвідомлювати, що стилі 
письма мінялись від століття до століття і, наприклад, дослідникові мате
ріалів XVIІ ст. нелегко зразу прочитати матеріали X V III ст. і навпаки. 
Але, як і в кожній важкій палеографії — чи то кириличні скорописи,' чи 
то старонімецькі курсиви, чи то османські письма — їх відчитання є спра
вою, з однієї сторони, доброго знання мови та технічних жаргонів даних 
документів, а, з другої сторони, достатнього практичного досвіду.

Найбільша рукописна бібліотека ісламського світу та одна з найбіль
ших у світі взагалі знаходиться в архітектурному комплексі навколо ве
ликої мечеті султана Сулеймана Пишного, так звана Сулейманіє (Siiley- 
m aniyye). У ній знаходиться не лише її  основна стара колекція, а й ко
лекції інших відомих стамбульських бібліотек, як, наприклад, Айі Софії 
(мечеть, колишня церква Св. Софії). Набагато меншими ніж Сулейманіє, 

.але важливими є рукописні бібліотеки Палацу Тоцкапи та Стамбульсько
го університету. Проблемою в дослідженні османських рукописів є відсут-



ність добрих описових каталогів. Для орієнтації в рукописах каталоги 
звичайно подають мало інформації щодо змісту рукопису — як правило, 
авторів (коли вони відомі) та заголовки (або нерідко лише жанри тво
рів). За минуле десятиліття, в Туреччині почали видавати зведений ката
лог всіх рукописів, але поки що, окрім однієї малої колекції, він не охоп- 

' лює стамбульські зібрання, а лише деякі менш важливі провінційні біб
ліотеки. Цей каталог не подає систематичного переліку змісту рукописів 22.
У зв’язку з такою ситуацією важко або й неможливо знайти щось нове 
для теми даного дослідження на базі лише каталогів, а переглядаючи ру
кописи, де знаходяться кілька творів та багато різних записів, часто напи
саних однією рукою та без видних заголовків, легко прогледіти бажаний 
матеріал. Щодо, стану видання рукописних джерел, то, наприклад, голов
ним османським літописам поки що бракує не лише перекладів, але й мо
дерних критичних видань.

7 Минуле османського архіву, відомого своїм багатством, невтішне23. 
Османи перш за все славні своїм воєнним хистом, успіхами на полі бою 
та імперією, розбудованою з широких та різноманітних територій, які ще 
тоді знаходились в геополітичному центрі світу. Не є загальновідомим, що 
вони також створили одну з найскладніших та найбільших бюрократич
них систем в дотогочасній історії, знання про яку донині знаходяться в 
зародковому стані. Це була імперія залежна не лише від проводу «воло
дарів шаблі» (ehl-i seyf), але й «володарів пера» (ehl-i qalem ), які добре . 
розуміли силу паперу, до якого вони ставилися з крайньою пошаною. Ві
домо, що османи мали добре організований архів і припускається, що во
ни, по суті, нічого не викидали, а все ретельно зберігали системою позна
чених торбинок, мішків та скринь. Хоч ’ архіви з часів першої та другої 
столиць, Бурси (Бруса) та Едірне (Адріанополь) пропали,; після завою
вання Константинополя в 1453 р. десь до половини XVIIL ст. переважна 
частина османського архіву зберігалась без великих втрат та в доброму 
стані. Тоді, під час занепаду імперії, давніші матеріал;.* були призабуті і 
занедбані, а між тим пожежі, повені та інші нещастя зробили своє. Коли 
з початку цього століття давні матеріали почали знаходити уУ підземних 
льохах та в забутих складах (новітня архівна справа в Туреччині поча
лась у по ловині минулого століття, але вона - в основному орієнтувалась 
на збереження новіших Матеріалів), багато з них були частково або ціл
ковито пошкоджені водою і міллю. Але навіть пізніше, в останні роки 
османської імперії та після ї ї  занепаду, а також в перші роки нової Ту
рецької Республіки, столиця якої перенеслась з Стамбулу до Анкари, ко- ! 
ли все османське вважалось відсталим і непотрібним, османські архіви 
зазнали значної шкоди. Прикрим був випадок продажу як макулатури 
болгарській папірні кількох вагонів документів, частина з яких, ' але не - 
всі, була в останній момент врятована. Невідомо скільки було подібних - 
випадків, про які ніхто не пам’ятає. Немалої шкоди зазнавали матеріали 
до останніх років, звалені в вогких, протікаючих і заражених міллю амба- 
рах-сховищах. Навіть теперь, коли матеріали зберігаються в добрих умовах, 
велика їх кількість залишається в поганому стані і з ними неможливо- 1 
працювати, поки вони не будуть відреставровані.

У зв’язку з негативним ставленням до османської спадщини та постій
ними економічними нестатками на протязі більшості років існування Ту
рецької Республіки архівним справам приділялось відносно мало уваги 
і темпи впорядкування матеріалів були незадовільними. Крім того, рівень 
архівної справи був таким низьким та знання про османську бюрократію 
було таке недостатнє, що упорядники не усвідомлювали того, що османи 1 
мали свою раціональну систему збереження документів по окремих спра
вах, які вони тримали в окремих мішечках, торбах та скринях, відповідно-
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'позначених ярликами. Замість того, щоб зберегти цей порядок, новітні 
архівісти розбили його, змішали матеріали, які вони вважали подібними, 
разом. Та ще й до того, через слабе знання османської бюрократичної си
стеми, вони ©класифікували матеріали на різні більш-менш умовні катего
рії. Завданням сучасного дослідника є з допомогою переважно неточних 
і недостатньо детальних каталогів віднайти та знову звести докупи мате
ріали, розкидай і по фондах — процес, який забирає багато часу і не завж
ди увінчується успіхом.

. Щоб зрозуміти важкість завдання впорядкування османського архі
ву, варто приділити кілька слів уваги типам архівних матеріалів. Ці ма
теріали можпа поділити на дві великі категорії: документи, тобто, по
одинокі листки (листи, укази та грамоти, заяви, звіти, засвідчення, по- 
свідки) та реєстри у  формі зшитих книг, які османи називали дефтерами 
(defter, з грецької через посередництво арабської). Чи не найбільша і 
найважливіша частіша архіву складається власне з дефтерів, які в свою 
чергу можна поділити на два види — квантитативні, з фінансовими або 
чисельними даними (списками речей або осіб), та реєстри документів 
(найчастіше укази), видані володарем або урядовими установами. Уск
ладнений османський адміністративний устрій функціонував за допомогою 
цих різноманітних документів та реєстрів і тому, щоб зрозуміти цей архів
ний матеріал, важливим є не лише знання мови та палеографії, а також 
і дипломатики — науки про класифікацію та функції архівних матеріа
лів. На жаль, османська дипломатика, особливо стосовно дефтерів, розви
нута слабо. І архівістика, і історичні дослідження ускладнені через той 
простоп факт, що точна функція та цризначения більшості матеріалів, 
я і сі зустрічаються в архівах, не відразу відомі і їх часто важко визначити.

В минулому великі перепони у використанні цих джерел не обмежу
вались складністю в мові, палеографії та інтерпретації, чи поганим ета
пом їх збереження і упорядкування. В установах, де джерела зберігались, 
умови праці переважно не були нормальними, хоч були кращі та гірші 
періоди. Перш за все доступ, особливо іноземцям, був контрольований. 
В деяких періодах можливість отримати мікрофільми або фотокопії була 
вкрай обмежена 24. Також інколи відмовлялись видавати замовлений ма
теріал через те, що в очах архівних чиновників вій вважався поза дозво
леною темою. Такі обмеження призвели до негативних наслідків у роз
витку османських студій — дослідники тратили багато часу, пробуючи 
переписати або підсумувати інколи довгі та майже завжди складні для 
відчитання тексти. Деякі завдання, наприклад, збирання багатьох ста
тистичних даних у великих та скомплікованих дефтерах були, по суті, 
неможливими без довготривалого перебування в Стамбулі. Тому деякі на
уковці відмовлялись взагалі приїздити і спрямовували свої інтереси на 
теми, які не потребують поїздок до Туреччини 25.

Хоч доля великого османського архіву була не цілком щасливою, од
нак попри всі величезні втрати і пошкодження можливо ствердити, що до 
наших часів уцілів найбільший давній архів будь-якої ісламської, а на
віть один з найбагатших архівів будь-якої давньої держави. Незважаючи 
на недоліки в організації архівної справи в сучасній Туреччині, мусимо 
розуміти такоя? те, що, мабуть,' жодна інша країна не успадкувала такої 
великої маси архівного матеріалу. В останні роки в Туреччині відбуваю
ться важливі зміни у ставленні до османських архівів та у веденні архів
ної справи, що має велике значення для османських студій. Під час пре
зидентства Тургут Озала було вирішено змінити закони, якими контролю
вався доступ до архівів, що підлягають прем’єр-міністрові: Архів Башба- 
канлик в Стамбулі, де знаходиться найбільша частина османського архіву 
(див. нижче) та два менші архіви в Анкарі — Архів земельних кадастрів
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та Архів генерального штабу. Раніше іноземцям треба було звертатися 
до турецького посольства у своїй країні за дозволом, який видавали лише 
після довгої бюрократичної процедури в Анкарі. Дозвіл ніколи не був 
гарантований — бували випадки відмови з цілком невідомих причин. За 
новими правилами дозвіл на працю видається архівом на місці на другий 
день, якщо дослідник досяг 18 років та в минулому посилав Міністерству 
закордонних справ та архіву попередні праці, базовані на дослідах в архі
ві. Таким чином, тепер не треба спеціальної візи — можна, наприклад, 
працювати, перебуваючи в країні на якійсь конференції, чи навіть турис- 

• тпчпо — і немає жодних підстав відмовляти комусь у праві працювати в 
архіві через його підданство, політичні погляди і т. д.

Поки що новий закон стосується лише трьох вищезгаданих архівів, 
а доступ до інших архівів чи до рукописних колекцій бібліотек регулює
ться старими правилами 26. Отже, потрібні ще значні зміни, поки обста
новка в усіх турецьких бібліотеках і архівах буде нормальною, як, скажі
мо, у західних країнах. Але є підстави на надії значного покращення,- бо 
н гті в Туреччині не лише науковці, але й політики, і навіть ширша гро
мадськість, усвідомлюють унікальність архівних скарбів, і відповідно ви
никає велике бажання поставити архівну справу на міжнародний рівень. 
Деякі інші подробиці впроваджуваних змін будуть викладені нижче 27. -

Коли говориться про «османський, архів,», традиційно маються на ysa- 
зі дві основні стамбульські установи, які охоплюють матеріали централь
них міністерств та султанського двору: Башбаканлик Арщіві (Ba§bakan- 
lik Ar§ivi, або за давнішою назвою Ba§vekalet Ar^ivi, з тим самим значен- . 
ням — «Архів Прем’єр-міністра») і Топкапи Сарайи Мюзесі Аршіві (Тор- 
kapi Sarayi Miizesi A r^ivi, «Архів музею палацу Топкапи») 28. В Архіві 
Башбаканлику зберігається найбільша частина османського архіву, охоп
люючи матеріали з усього періоду існування імперії. Остаточна величина 
архіву невідома, але останнім часом найчастіше наводиться цифра 
100 мільйонів одиниць, хоч впорядкованих і відкритих для дослідження 
лише близько 6 мільйонів одиниць (переважна більшість невпорядкова- 
пих матеріалів відносяться до XIX і XX ст.). Основу стародавньої колек
ції Башбаканлику складають архіви імперської ради, або дивану (divan-i 
Inim ayun), великих візирів,, бюро реєстрації земель та населення (bab-i 
defter) та фінансового міністерства (maliye) 29.

Матеріали Архіву Башбаканлику розподілені між кільканадцятьма 
фондами або класифікаціями (називаються тасніфи, tasnif). Однією з най- 
відоміших є велика серія реєстрів Мюгімме дефтерлері (Muhimme defter- 
Іегі, «Реєстри важливих справ»), в яких записані укази, видані імперським 
дізаном. За кожний рік мусульманського календаря повинна бути окрема 
книга; за 352 роки (між 961/1553—1554 та 1323/1905—1906) збереглось 
263 томи. У Мюгімме дефтерлері знаходяться десятки тисяч ферманів або 
указів (у поодиноких томах міститься від 100 до 1000 записів) для уря
довців по цілій імперії (включно з Кримським ханством). Переважно ці 
укази б>ули видані як відповідь на різні проблеми, наприклад, місцева ко
рупція, повстання селян' грабунки розбійників, козацькі морські походи, 
брак харчів, припасів чи платні у гарнізонах і т. д. Також є укази, пов’я 
зані з дипломатичними місіями — супроводження послів, надання їм про
віанту і навіть копії грамот до іноземних володарів чи вельмож. Мюгімме 
дефтерлері є надзвичайно важливим джерелом інформації про ситуацію в 
усіх закутках імперії, включаючи Причорнокор’я. Наприклад, вищезгада
ні видання документів про Молдавію і Валахію та про Вишневецького 
базовані, в основному, на Мюгімме дефтерлері.

У тасніфі Тану ве тагрір (Тару ve tahrir, «Акти та кадастрові реєст
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ри») знаходиться понад 1000 дефтерів, в основному двох типів: муфассал 
(mufassal, «детальний») — люстрації населення та їх податки та ідж-
мал (ijmal, «підсумковий») — перелік цих податків_в_порядку їх асигну
вання ленами (timar) «феодальній» кавалерії (sipahi). У цьому тасніфі 
знаходяться кілька defter-i mufassal («детальний реєстр») XVI ст., важ
ливих для причорноморських земель, як Південний Крим, Кілія, Аккер- 
ман, Бендери та Очаків, а також великий defter-i mufassal населенпя 
Поділля з 1680-их pp., вже згаданий вище.

Один з найбільших тасніфів, Маліеден мюдеввер (Maliyeden miidev- 
ver, «Дефтери, перенесені з фінансового міністерства»), близько
26 000 дефтерів, має найрізноманітніший характер: реєстри указів маліє 
(maliye), тобто фінансового міністерства (ahkam defterleri), реєстри ви
плат гарнізонам і флоту, квартальні поіменні реєстри яничарів та платні, 
виданої їм, і взагалі реєстри з усіх областей діяльності фінансового мі
ністерства. Матеріали цього тасніфу мають унікальне значення для ви
вчення османських державно-адміністративних та військових структур. На 
їх підставі можна зрозуміти як і яким коштом управлялись та контролю
вались далекі і обширні території, наприклад, північного побережжя Чор
ного моря. Аналогічні дані і у такій кількості не існують для окраїн ін
ших держав, наприклад, Речі Посполитої чи Московської держави.

Окремі документи розподілені поміж трьома великими тасніфами, які 
названі за іменами їх упорядників: AH Emiri (180.700 док.), Ibmilemiii 
(47.125 док.), Cevdet (218.833 док.). У цих фондах можна знайти різного 
роду матеріали, від султанських ферманів до дрібних посвідок. Вони бу
вають цікаві не лише самі по собі, але на їх підставі можна розв’язати 
загадкові та проблематичні пункти попередніх дефтерів, які складалися 
у значній мірі на їх основі, і, як було вказано вище, колись зберігалися 
разом.

Так виглядають основні фонди Архіву Башбаканлику з давнішої іс
торії. За останні два роки Башбаканлик відкрив для досліджень десятки 
тисяч нових документів та дефтерів, які зафіксовані в десятках нових ка
талогів. В основному це фрагментарні матеріали — документи (інколи час
тини) та коротші дефтери (часом неповні), які були знайдені в останніх 
мішках та скринях. Переважна більшість цих нових матеріалів фіна псо
вого змісту, хоч є і політичні матеріали, як, наприклад, фрагментарні час
тини реєстрів типу Мюгімме дефтерлері.

Прискорене відкриття нових фондів та покращення (хоч і не доско
нале) якості каталогів здійснюється завдяки виділенню значних грошо
вих сум Архіву Башбаканлику державою. Щоб мати уяву про масштаб 
змін у цьому архіві, можна навести наступні дані: до 1986 р. в архіві пра
цювало пересічно близько 45 осіб; в 1987 р. цифра підскочила до 337, 
в 1988 р. 513, а в минулому 1990 р. було зайнято 642 особи (більшість 
з нових працівників мають досвід в читанні османських документів). Ще 

, більш вражаюча статистика: якщо з 1918 до 1987 pp. були впорядковані 
та відкриті для досліджень близько 2,6 млн. одиниць, то за минулі три 
роки відкрились додатково 3,4 млн. одиниць 30. В минулому над реставра
цією матеріалів працювали одна або дві особи, які не були професіонала
ми. Нині архів має реставраційну лабораторію, де постійно працюють 
10—15 реставраторів, хоч і ця кількість поки що явно недостатня, якщо 
усвідомити, що звичайно черга на реставрацію бажаного дефтера або до
кумента займає кілька років. Значний поступ у 'можливостях отримання 
репродукцій матеріалів. Згідно з новим законом абсолютного обмеження 
більше немає. Теоретично можна замовляти будь-яку кількість копій, але
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в практиці обмеження, хоч і не таке суворе, як раніше, далі існує, бо 
через коікні 200 копій ціна підвищується на сто відсотків (а поміж 399і 
та 400 копіями — 300 % ). Крім того, іноземці платять у ̂ кілька разі» 
дорожче, аніж турецькі дослідники. Дуже прикрим є те, що далі не вида
ються копії цілих дефтерів. На практиці обмежень є значно більше, ніж  
це передбачено новим законом. Так, закон забороняє видачу копій цілих 
справ, але > практично видають не більше як одну третину дефтера, а з , 
фонду люстраційних реєстрів Тапу ве тагрір не більше як одну десятину. 
Закон дозволяє виготовлення мікрофільмів і фотокопій, але до цього часу 
виготовляються лише фотокопії, а у випадку, коли даний матеріал зна
ходиться в поганому стані, неможливо зробити фотокопію, аж поки цей 
матеріал не буде відреставрований. Незважаючи на подальше існування 
деяких складних умов праці в найбільшому турецькому архіві, не можна 
недооцінювати ті кардинальні зміни, які сталися за останні декілька 
років 31.

Друга важлива колекція османських архівних матеріалів знаходиться 
в Архіві музею палацу Топкапи (TopkapI Sarayl Miizesi Ar^ivi). Ця ко
лекція в основному складається з архіву палацу та особистих архівів сул
танів і їх родин, але містить також матеріали з усіх областей османської 
адміністрації, які якимось чином раніше чи пізніше потрапили туди. 
В 30-х pp. ці матеріали були розділені на два фонди — один для доку
ментів (їхній шифр починається з Е для evraq, множ, арабського varaq, 
що. значить «листок, документ»), а другий для дефтерів (шрифт починає
ться з D для defter). Нумерація шрифтів є цілком випадкова, тобто не 
має жодного зв’язку з хронологією, типом чи походженням даного мате
ріалу. Для кожної одиниці зберігання існує картка із змістом, яка доне
давна була недоступна дослідникам для вжитку як каталог, бо при
кріплена до даного матеріалу. Звичайно одна позиція означає Один доку
мент або дефтер, але багато документів, які чи то знайшлись разом, чи, 
як вважалось, мали спільне походження, позначені тим самим номером 
і прикріплені один до одного голкою або ниткою. Тобто шифри часто, по 
суті,- означають справи або досьє. Е-шифри ідуть від 1 до 12 476, а окре
мих документів є біля 153 000; D-шифри ідуть від 1 до 10 775, а кількість 
окремих дефтерів невідома. Замість каталога існує путівник типу пред
метно-іменного покажчика. Під окремими гаслами подаються шифри, зви
чайно без жодної дати' ч и  посилання на зміст. Приблизно одна п’ята час
тина путівника видана 32; решта існує в рукописі у вигляді дуже зноше
н и х  зошитів. У 80-их роках архів почав видавати каталог на підставі ви
щезгаданих карточок. Дотепер з’явилося дві частини, які охоплюють три 
типи указів, ferman (1022 шифрових позицій) 33 та hiikm і berat (546 ши- 
фрових позицій) 34. Для деяких інших частин виготовлені доступні маке
ти. Стосовно до історії України та Причорномор’я в Архіві Топкапи в ос-, 
повному знаходиться дипломатична кореспонденція та листування провін
ції і прикордону з центром 35. Детальніший опис і характеристика матері
алів Архівів Башбаканлик і Топкапи будуть подані де-інде.

Окрім матеріалів Архівів Башбаканлик та Топкапи, треба згадати ба
гаті матеріали судових засідань, які проводились кадіями (qadi) — духов
ними суддями, що відігравали важливу роль в провінційній адміністрації,, 
незалежну від військово-адміністративного ладу губернаторів (beglerbegi 
та sanjaqbegi). Реєстри, які вони складали, називались сіджілами (sijil)! 
Вони є чудовим джерелом відомостей про події на провінції та особливо 
про деталі щоденного побуту. Хоч багато сіджілів з періоду до XV III ст. 
пропали, 'збереглись^деякі реєстри з чорноморських місцевостей сучасної 
Туреччини — найчастіше Требізонда та Босфору,— де можна знайти уні
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кальні інформації про наслідки козацьких морських походів. Цікавими 
також для українських дослідників є сіджіли з інших частин імперії, бо 
в них зустрічаються судові справи стосовно рабів, в тому числі і бранців 
з України, де можна зібрати унікальні' деталі про їхній побут. Поза тим, 
сіджіли важливі тому, що в них також реєструвались укази з центру, де 
поміж іншими зустрічаються І матеріали, які стосуються подій у Причор
номор’ї. Сіджіли з околиць Стамбулу знаходяться в Архіві стамбульсько
го муфтія (Istanbul Miiftuliigii $er’i Siciller Ar^ivi). Донині велика колек
ція з багатьма давніми сіджілами, включно з требізондськшш, зберігалась 
в Архіві Топкапи, але якраз тепер їх, разом з усіма іншими, які дотепер 
знаходились в провінційних музеях, переносять до Національної Бібліоте
ки в Анкарі (МіШ Kutiiphanesi) 36.

Перспективи розвитку української османістики

Який правильний і ефективний підхід до удоступнення османських дже
рел, чи то наративних чи то архівних? Очевидно, важливо підготувати 
якнайбільше повних видань з факсиміле, транскрибованим текстом, пере
кладом та повним науковим апаратом (історичний та філологічний комен
тар, таблиці, словник, карти, покажчики, бібліографія і т. д.). Але у зв’яз
ку з великою кількістю та складністю османських джерел, такий підхід 
неможливий у великому масштабі — отже тільки найважливіші джерела 
можуть мати повне видання. Основною мбтою археографічної роботи над 
османськими матеріалами повинні бути різні форми розкриття змісту да
них джерел, беручи до уваги ступінь їх важливості. Для деяких джерел 
справді треба робити повне видання. Коли мова йде про ділові матеріали 
османської бюрократії, то повне видання потрібне .не лише для найваж
ливіших джерел, але й для документів та дефтерів, призначення, система 
та ужиток яких не цілком ясні. Коли якийсь тип документа або дефтера 
опублікований, то можна сподіватись, що більшість загадок і невирішених 
проблем цього типу будуть розв’язані, і майбутній дослідник зможе швид
ше і більш вірогідно черпати дані з такого типу документа або дефтера.

На перших етапах особливо важливо зорієнтуватись в існуючому ма
теріалі і зробити попередню оцінку потенціалу даних джерел. Для де
яких періодів чи питань османські джерела надзвичайно багаті, а для 
інших скупіші. Перед тим, як видавати якесь джерело, треба орієнтува
тись, що існує в рукописних збірках або в архівах. Для наративних дже
рел це очевидне — для літопису чи трактату треба вияснити, скільки і 
які рукописні варіанти існують і яка їх відносна якість. Для архівних ма
теріалів треба знати, чи тип даного документа або дефтера, який має ці
каву для нас інформацію, є рідкісний, або навпаки, чи існує багато таких 
джерел. Бо якщо багато, то з якого починати? Інколи спочатку здається, 
що якийсь документ чи дефтер надзвичайно важливий, але потім, коли 
знаходяться інші матеріали, виявляється, що цей матеріал не такий вже 
унікальний або, що інші матеріали так само, або й більше вартісні. Через 
розпорошеність матеріалів в османських архівах дуже важко зорієнтува
тись у системі розміщення існуючих джерел. Тому важливим елементом 
османського археографічного проекту повинні бути оглядові та описові 
статті. Це корисно для формування уяви про вагомість і багатство даної 
групи джерел. Варто подавати якнайбільше інформації про цікаві мате
ріали та їхнє місцезнаходження разом з шифрами, щоб майбутній дослід
ник не витрачав багато часу у пошуках по каталогах, часто марних. Кіль
ка таких оглядових статтей були видані членами паризької гх>упи та 
А. Фішером 37. Як наголосив останній, коли маємо справу з таким вели
ким та розпорошеним корпусом джерел, як османський архів, то тради-
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цінний підхід, де дослідники затримують при собі інформацію про цікаві ' 
знахідки, поки у них не з’явиться час для опрацювання, лише гальмува
тиме прогрес у  їх розкритті та вивченні 38.

Ефективний спосіб для публікації османських джерел розвинула 
власне паризька група у вищезгаданому томі документів про Кримське 
ханство. Цей спосіб застосований до архівних документів, які є наратив- 
ними — звіти воєначальників чи урядовців, укази султанів або візирів, 
дипломатична кореспондепція. Тільки найважливіші документи отриму
ють повний переклад. Для інших здійснюється частковий переклад, в яко
му урочисті та ділові формули оминаються. Для ще менш важливих до
кументів подаються тільки резюме змісту, повнота яких залежить від важ 
ливості тексту. Для деяких документів зазначається лише їх наявність, 
місце збереження та подається коротке посилання на зміст. Розуміється, 
при такому підході . вибір документів для повнішого трактування буде 
суб’єктивним, але іншого виходу немає, бо давати повне видання всіх 
матеріалів означало б, що темпи публікації були б надзвичайно повільні. 
У такому виданні значна частина присвячується коментарям до текстів, 
а  також супровідним розвідкам про дипломатичну сторону матеріалів та 
їхнє місце в даній проблематиці. Через важко доступний характер осман
ських документів в таких виданнях надзвичайно важливо давати якнай
більше факсиміле документів, для яких подається повний або частковий 
переклад39. Адже неминуче, що в таких матеріалах, залишаються слова 
або речення, значення яких сумнівне, неминучі і прості помилки. Ори
гінальний документ потрібний' для контролю над перекладом або резюме 
змісту, а також для надання спеціалістам можливості зорієнтуватись в 
стилі мови, формулах, палеографії, будові документа і т. д. Хоч у паризь
ких публікаціях це не практикується, корисно давати також транскрипції 
найважливіших документів різних типів.

Для грунтовного розкриття османських архівних джерел не вистачає 
лише археографічних видань. Потрібні аналітичні та синтетичні історичні 
дослідження у формі монографій і статей, які б вибірково впроваджува
ли в науковий обіг щораз більше матеріалів. Наголошуємо на цьому тому, 
що є багато цікавих архівних даних про османську економіку та адміні
страцію у Причорномор’ї, які через свою кількість та розпорошеність по 
різних документах та реєстрах мало придатні для публікації, і найкраще 
можуть бути введені в науковий обіг історичними дослідженнями або до
відниками.

Тут треба підкреслити ще один аспект. Через складність інтерпрета
ції османських джерел, сподівання на те, що їх повне видання в перекла
ді та з коментарями зробить їх легкодоступними для істориків, ,є марни
ми. Надзвичайна скомплікованість османської адміністративної системи 
зумовила потребу в османістах, які мають більш-менш докладну уяву 
про будову та функціонування тієї системи, зможуть правильно, зрозумі
ти та оцінити ці джерела. Це особливо стосується архівних матеріалів, де 
поки що стан знання османських інституцій досить рудиментарний, але 
також і наративних джерел, як, наприклад, літописів, де завжди є уривки 
та терміни, значення яких залишається неясним. Тому для кращого розу
міння Османської імперії та обставин її панування на північному сході 
потрібно, щоб існувала хоч мала «громада» українських османістів, які 
змогли б з часом висвітлити особливості функціонування установ цієї ім
перії і зробити ці спеціалізовані наукові усталення доступними більш ши
роким колам істориків. Те, що дослідникам османського панування на те
риторії України неможливо обмежуватись цією територією, а необхідно 
підходити до Північного Причорномор’я як до нерозривної цілості, від Ду^ 
наю до Кавказу, є очевидне. Але треба також усвідомлювати, що україн
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ська осмапїстнка не може займатись виключно навіть і цим ширшим ре
гіоном, а повинна вивчати також інші регіони, як і загальні теми,, як, 
наприклад, османську дипломатику. Це не тільки задля добра науки, 
а тому, що неможливо вирішити скомпліковані питання османської адмі
ністрації, економіки та навіть політики лише на підставі джерел, обмеже
них .до одного регіону.

Країни, які раніше почали вивчення османських архівних джерел, 
мали нагоду скористатись з періодів, коли в Туреччині можна було замов
ляти мікрофільми у великій кількості (особливо в 5‘0-их та 60-их pp.)» 
і зібрали багаті банки матеріалів, що стосуються до їхніх земель. Дотепер 
їхні османісти можуть спокійно працювати та публікувати ці джерела, 
не будучи залежними від несприятливих умов чи обмежень на досліджен
ня в Туреччині. Для української османістики тепер, коли за один раз 
неможливо дістати копію навіть одного цілого дефтера, таке збирання 
джерел неможливе. Тому вкрай необхідно, щоб майбутні українські осма
ністи мали можливість проводити довготривалі стажування в Стамбулі, 
На щастя повнії закон гарантує дозвіл на працю в Архіві Башбаканлику, 
є також надія, що в майбутньому буде легше отримати дозвіл і в інших 
архівах та бібліотеках. Але все-таки найправильніший спосіб роботи з 
османськими архівними матеріалами є саме в архівах, а не над копіями 
поодиноких текстів, відірваних від архівпого материка. Як вже було зга
дано, без уяви про потенціал ширших комплексів архівних матеріалів 
на якусь специфічну тему, можна витратити багато часу над джерелами, 
які ізольовано видаються вельми важливими. Ще важливішою причиною 
для праці з ширшими архівними матеріалами є те, що звичайно на базі 
обмеженого матеріалу неможливо розв’язати складні проблеми форми і . 
змісту даних джерел. Розв’язки можна знайти в інших, звичайно подібних 
типах документів' або дефтерів, які часто стосуються цілком інших ре
гіонів 40.

Нещодавно стало відомо, що Академія паук України вживає заходів 
для відновлення сходознавства в Україні, і що вона особливо зацікавлена 
в розвитку османістики. Для північночо рно м о рськпх османських студій це 
новина епохального значення, бо лише установа типу і масштабу акаде
мії наук спроможна взяти на себе велетенське завдання удоступнення 
відповідних османських джерел на належному рівні. Тут стануть в при
годі і наявні в Академії традиції колективної праці над великими видав
ничими проектами. Але як можна розвивати сходознавство, не маючи ні 
відповідних викладацьких кадрів, ні доброї фахової бібліотеки? Очевидно, 
нри добрій матеріальній базі та нормальних умовах можна було б досить 
швидко розвинути і кадри, і бібліотеку. Так, наприклад, американське 
сходознавство досягло високого рівня, маючи можливість залучати на
уковців світового масштабу. Так само й тепер американські науковці 
досить часто погоджуються принаймні на тимчасові високооплачуваиі ви
кладацькі посади в університетах далеких країн, як, наприклад, Сінга
пур. З відповідними фондами можна було б також досить швидко роз
будувати фундаментальну фахову бібліотеку. Так японці, взявши за мету ’ 
розвинути власну османіетику, ретельно викуповують на славнозвісному 
стамбульському книжковому базарі як старі османські, так і нові турець
кі видання.

Реальна економічна ситуація така, що розвинути сходознавчі студії 
в Україні найближчим часом буде дуже важко. А для того, щоб розви
нути османістику, потрібний повний контингент сходознавців. Необхідна 
не лише тюркологія та палеографічні і дипломатичні семінари, але й ара
бістика, іраністика та ісламістика. Можливо, спочатку було б більш ефек-
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тле но посилати м ай бутн іх  науковців до аспірантури на Заході, чи хоча б 
у Москві та Санкт-Петербурзі. . ,

Незважаючи на важкий та повільний початок, який, чекає новоство- 
репу українську сходознавчу науку, дальше вивчення та публікація . ос
манських джерел про Північне Причорномор’я та Україну не мусять і 
не повинні чекати, поки будуть готові кадри для цієї роботи на Україні, 
бо тим часом Академія наук зможе прилучитись до розвитку поточних до
сліджень османського Причорномор’я. Вище вже йшла мова про 
важливість причорноморської проблематики в .османській та східноєвро
пейській історії та про занедбаний стан досліджень відповідних османсь
ких джерел, ситуація, яка привела до великого зацікавлення поза У краї
ною з боку деяких визначних османістів. Як приклад цієї зацікавленості • 
можна навести симпозіум, який відбувся в жовтні 1989 р. при УНІГУ з 
метою обговорення майбутньої археографічної діяльності в галузі осма- 
ністпки. На нього прибули деякі провідні науковці і навіть було запро
поновано два проекти: підготовка видань османських дефтерів про Поділ
ля і науковий переклад османського літопису Сілігдара, який є карди
нально важливим для подій в Україні другої половини ХУІІ ст.

Сьогодні маємо немало спеціалістів, зацікавлених у розвитку османіс- 
тичпих студій про Україну та Причорномор’я, але немає центру — чи то 
в Гарварді, чи то в Парижі, "чи то в Києві,— який міг би проводити діяль
ність і мав би змогу забезпечити відповідну фінансову базу для ї ї  здій
снення. Щодо фінансів, частковим виходом могло б бути об’єднання сил 
зацікавлених наукових осередків. , Підставою для такої співпраці може 
бути вищезгадане порозуміння поміж паризьким центром та УНІГУ, 
з підтримкою ФКУ. На теперішньому етапі УНІГУ, хоч не в силі 
брати виключно на себе великий османістичний проект, має деяку 
традицію і об’єктивні дані для провідної ролі. Знаходячись в одному з 
найкращих наукових осередків у світі, з першорядними традиціями та 
бібліотеками сходознавства та славістики та, зокрема, османістики і укра
їністики, УНІГУ міг би відіграти велику роль не лише в координації 
міжнародних українських османістичних студій, але й у розвитку їх в 
Україні. Якщо УНІГУ могло б'взяти на себе керівну роль тепер, та май
бутність, безумовно, належить Академії наук України. Навіть і тепер при 
наявності Археографічної комісії (яка має сектор східних джерел), Ін
ституту суспільних наук та новоутвореного Сходознавчого інституту, 
є підстави сподіватися, що основна інфраструктура для співучасті в ос
маністичних проектах буде створена найближчим часом. Інших потенці
альних партнерів також не бракує. В своєму початковому плані наукової 
діяльності новозаснований Центр українських історичних досліджень 
ім. Петра Яцика при Канадському інституті українських студій в Едмон
тоні розглядав можливість підтримки видання османських джерел з істо
рії України. Українська вільна академія наук у США (УВАН), яка вида
ла монографію Дмитра Дорошенка про гетьмана Петра Дорошенка, 
недавно надала фінансову підтримку через свій фонд ім. Антона Синяв- 
ського для досліджень козаччини в стамбульських архівах. Наукове 
товариство ім. Шевченка, яке недавно відновило свою діяльність в Украї
ні, створило свою Сходознавчу комісію. Правдоподібно, можна приєднати 
до зацікавлених установ і неукраїнські центри, як, наприклад, Інститут 
турецьких студій (Institue of Turkish: Studies, Вашінгтон), Польську ака
демію наук та Турецьку історичну асоціацію (Turk Tarih Kurumu, Ан
кара).

Беручи до уваги величину та -значимість завдання розвитку османіс
тики, не кажучи вже про сходознавство, немає сумнівів щодо необхіднос
ті вкладання значних коштів. Безумовно, співучасть кількох центрів да-
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ла б гарантію того, що мінімальна діяльність може бути започаткована. 
Та немає сумнівів, що при добре задуманих та керованих проектах ста
ло б можливим отримати зовнішню підтримку різних державних чи  при
ватних фундацій, які спеціально зацікавлені в розвитку подібних тем 41. 
Але тут треба підкреслити інший момент. Жалюгідний стан вивчення 
Сходу українською наукою та необхідність сходознавства, а зокрема осиа- 
ністики, для правильного розуміння історії України, загальновизнаний 
факт серед провідних верств нинішнього українознавства, як в Україні, 
так і поза нею. Якщо такі твердження є серйозними і справді вважає
ться, що збагачення науки важкими і занедбаними, але багатими та 
унікальними джерелами для історії України, якими є османські рукопи
си та архівні матеріали, це одна з найважливіших потреб українознав
ства, то і Академія наук, і діаспорні наукові установи повинні постави
ти справу її полагодження поміж своїх найвищих пріоритетів. Власти
вістю османських джерел є те, що мала інвестиція приречена на мізерні 
результати, і тільки із значними зусиллями можна досягти вагомих 
наслідків. Османістика, особливо вивчення османських архівів, покищо 
молода і не повно розвинута наука. Добре поставлена українська османі- 
стика зможе не лише привернути увагу загальної історичної науки до 
цікавих процесів історії Причорномор’я, але й зробити значний та оригі
нальний внесок у висвітлення політичної історії регіону та з ’ясування 
складних проблем еволюції османського устрою.

1 В статті про розрив між українознавством та сходознавством, Михайло Т ру- 
шевський так характеризував ситуацію: «Яке величезне значення мали політичні, 
культурні й економічні взаємовідносини України з Туреччиною і Кримом у сій 
добі (Хмельниччина — В.О.), як сильно вони заважали на розвитку українського 
життя і культури! А тимчасом історикам українського політичного і культурного 
життя, історії, літератури і народної творчості приходиться збирати тільки при
падком десь по дорозі лишені згадки і вказівки на факти, що мали значення в сій  
сфері. А коли до їх  рук понадає жмут якого-небудь домашнього матеріялу — чи до
кументального, чи літературного,— вони безрадно стоять перед ним, не вміючи 
належно зв’язати з історичними чи - літературними фактами турецького життя. 
Скажім — історія Криму ... написан [а] без ув’язки з історією України і Польщі, та 
навіть і з Московщиною не дуже. Старі турецькі хроніки зістаються неприступііпми 
для людей незнайомих з турецькою мовою. Навпаки орієнталісти, надибуючи па 
який небудь документ з відносин турецько-польських, чи українських, часто не 
вміють його відповідно освітити за недостачею спеціальних праць, які би пиміт 
ближче займались» (Грушевський Михайло. З приводу листування Б. Хмельницько
го з Отоманською Портою // Україна, 1930.— Кн. 42.— Лшіеиь-серпень.— С. 4—5).

2 Див. про інтелектуальні та духовні впливи: Дашкевич Я. Р. Большая граница
Украиньї. (Зтническиіі барьер шга атноконтактная з о н а )/ / Зтноконтактньїе зоньї 
в Европейской части СССР. (География, динамика, методьі изучения).— Москва, 
1989.— С. 7—21. . .

3 Сходознавство на «провінції» могло існувати лише там, де до нашого часу 
збереглись явні етнічні та культурні зв’язки з Сходом, як наприклад, Казань, Гру
зія, Вірменія, Азербайджан та Середня Азія. До війни у  Львові існувало дуж е роз
винуте сходознавство, яке зникло після остаточного встановлення радянської влади.

4 Див. нариси сходознавчої діяльності з покликанням на основну Літературу: 
Pritsak Omeljan. Das erste Ttirkisch-Ukrainische Blindnis (1СИ8) // Oriens.— 1953.—- 
Bd.— T. 6.— S. 273—275; Його ж. Орієнталістика // Енциклопедія українознавства.— 
Париж, Нью-Йорк, 1969.— С. 1871—1872; Ковалівський А.  Антологія літератур Сходу. 
Харків, 1961; Дашкееич Я. Р. Тюркские источники об Украине ХУІ—XVII ви.: 
актуальньїе аспекти публикаций // Советская тюркология.— 1990.— N. 4.— С. 20—30.

5 Пріцап. Орієнталістика.— С. 1871—1872.
6 Український иауково-дослідчий інститут сходознавства І і Східний світ.— 

1030.— № 12 (3).— С. 251—254.
7 Україна і Туреччина/ / Східний світ.— 1929.— № 1—2 (7—8).— С. 7—13.
8 Діяльність ВУНАС: Подорож делегації членів ВУІТАС до Туреччини // Схід

ний світ.— 1929,— № 1—2 (7—8 ).— С. 375—385.
9 Грушевський.  Вказ. праця.— С. 7.
10 Наприклад, готовий до друку підручник османської палеографії В. Дубров- 

ського був знищений (Пріцак. Орієнталістика.— С. 1871).
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11 Пріцак. Орієнталістика.— С. 1871—1872.
12 Див. його статті, видані в Україні після зняття неофіційної заборони тут 

друкуватись: Дашкевич Я. Р. Вивчення і публікація східних джерел з історії Украї
н и / / Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку. Тези допо
відей республіканської наради, грудень 1988 р.— Київ, 1988.— С. 62—64; Його ж. 
Східні джерела з історії України:, проблеми -видання 11 Український історичний 
журнал.— 1989.— № 11.-^- С. 149—152; Його зк. Україна і Туреччина. Дослідження 
взаємовідносин XV—XVIII ст. // Проблеми української історичної медієвістики. Ме
тодичні рекомендації. Теоретично-практичні розробки. (Кам’янець-Подільськпи, тра
вень 1989 p.). Київ, 1990.— С. 65—72; Його ж. Козацтво на Великому кордоні// 
Український історцчнш'і журйал.— 1990.— № 12.— С. 20—22.

13 Невідомо, до яких турецьких установ було отримано дозвіл комісією ВУНАС 
в Стамбулі під кінець грудня 1928 або на початок січня 1929 pp. У' звіті комісії, . 
як і також у різних статтях у «Східному світі», говориться про архіви. Правдо
подібно мались на увазі рукописні бібліотеки, бо ще у 20-их роках османські архіви 
не були відкритими, особливо чужинцям (а окремими винятками).

14 Видання татарських ярликів ( Ka ra t  A k d e s  Nimet .  Topkapi Sarayi Miizesi 
Ar^ivindeki A ltin Ordu, Kirim ve Tiirkistan hanlarina ait yarlik ye bitikler.— Istanbul,, 
1940) та монографія про Прутський похід (Його ж. P rut seferi ye bari^i, 1123/1711.— 
C. 1-2.— Ankara, 1951).

15 Його численні статті про Кримське ханство та економіку османського Чорно
мор’я  подані у бібліографії в кн.: R a i y y e t  Ri i sumu:  Ess ays  p resent ed  to Hali l  Inalcik  
on his S e v en t i e th  B i r t hd a y  by  his Col leagues and Students .  Ed. Bernard Lewis, Omeijan 
Pritsak, Gilles Veinstein.— Cambridge, Mass., 1986-Journal of Turkish Studies.— 1986.— 
V. 10 — P. y-xvi.

16 Найчастіше в паризькому журналі «Cahiers du monde russe et sovietique» 
(CMRS), а також в страсбурзькому журналі Turcica. Досить повну бібліографію 
праць паризької групи див. Дашкевич Я. Р. Тюркские источники.

17 Be nn ig s en  Al exandre ,  Boratav  Pe r t ev  Nai l i ,  Desai ve  Di lek,  Lemercier-Quel -  
q ue ja y  Chantal .  Le Khanat de Crimee dans les. Archives du Mpsee de Palais d§ 
Topkapi,— Paris, la Haye, 1978.

18 Beri nde i  Mihnea,  Ve ins t e i n Gilles.  L’Empire ottoman et les pays roumains, 
1544—1545: Etude et documents.— Paris, Cambridge, Mass., 1987.

19 Див. підсумок досліджень паризької групи над економією османського' При
чорномор’я: Veins t ei n Gilles.  From the Italians to the Ottomans: The Case of the 
Northern Black Sea Coast in the Sixteenth Century // Mediterranean Historical Review.—
1986.— T. 1,— P. 221—237.

20 Раніше, з виходом в 1977 p. першого тому «Harvard Ukrainian Studies», 
з’явився новий форум для статей, (базованих на османських джерелах, і публікацій 
окремих османських документів. Цей журнал частково взяв на себе функцію 
попереднього головного форуму для таких публікацій, згаданого «Cahiers du mon
de russe et sovietique».

21 Див. статтю Даріуша Колодзєйчикд в цьому томі.
22 Turkiye yazmalari toplu katalogu. The Union Catalogue of Manuscripts in- 

Turkey.— Ankara, 1979. Див. рецензійну статтю про цей каталог: Birnbaum Eleazar.  
Turkish Manuscripts: Cataloguing since 1960 and Manuscripts Stil-1 Uncatalogued. Part 5: 
Turkey and Cyprus // Journal of the American Oriental Society.— 1984,— V. 104.— 
P. 465—503.

23 Грунтовної історії османських архівів немає, але важливі інформації мож
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