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Кримська придворна літерату-
ра, поряд із придворними лі-
тературами Казанського, Аст-

раханського, Касимовського, Узбецько-
го, Казахського й Хівинського ханств є
однією зі спадкоємиць золотоордин-
ської придворної літератури, яка про-
довжувала традиції придворних літера-
тур держав Караханідів і Харезмшахів.
Після входження Кримського ханства у
васальну залежність від Османської ім-
перії (остання чверть XV ст.) літерату-
ра кримсько-ханського дивана, як і вся
кримськотатарська міська культура, по-
чинає зазнавати османського впливу.
Можна виділити такі джерела цього
впливу: 
1) Спадкоємці кримського престолу

перебували заручниками у Стамбулі й
Едірне; там здобували освіту й там фор-
мувалися їхні художні смаки. 

2) Часто хани до Бахчисарая запро-
шували на службу османських літе-
раторів. 

3) Творчість багатьох кримських по-
етів і прозаїків розцвітала при дворі ту-
рецького султана й великих вельмож, у

Стамбулі й інших культурних центрах
Анатолії й Румелії. 

4) Багато кримських письменників,
одержавши освіту в Криму, продовжу-
вали її у вищих медресе Стамбула. 

5) У самому Криму, в оточенні гене-
рал-губернатора (бейлербея) еялету
Кафа (з 1580 р., до цього � санджак),
розвивалася турецько-османська за ха-
рактером придворна література. Істо-
ричні джерела свідчать про існування
тісних творчих зв�язків між письменни-
ками ханського Бахчисарая й султан-
ської Кафи. 
Завдяки такому впливу твори крим-

ських письменників за мовою, формою
й тематикою певною мірою наблизилися
до кращих зразків османської літерату-
ри. Цьому також сприяла загальна для
двох літератур орієнтація на класичні
зразки перської й загальнотюркської по-
езії. У певний період своєї історії крим-
ська придворна література настільки
зблизилася з османською, що А. Крим-
ський назвав її «частиною або галуззю
літератури османської», а Е. Маштако-
ва охарактеризувала як «окраїнну»
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Нариман Сейтягьяєв

Короткий нарис історії
кримської придворної 
літератури (XV�

XVІІІ ст.)

The works of authors who lived in the Crimean Khanate were created under the rule of
the Turkish Sultanate to suit the needs of the Ottoman Court and to conform to Ottoman
literary tastes. These works and the strength of the Crimean self-identification of their
authors are certainly deserving of the longstanding scholarly attention they have received
from historians of Crimean-Tatar literature. The unique features of these works are entire-
ly of Crimean-Tatar origin. Precisely in the spirit of Crimean-Tatar poetry, authors dealt
with themes of love, valor, courage, grief, and sorrow. They saw the events of Ottoman his-
tory through the eyes of Crimean-Tatars and endeavored to overcome these events through
self-realization as Crimean-Tatar authors.
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османську літературу, що відчула місце-
вий вплив [15: 24; 19: 34]. Разом із тим,
за словами А. Кримського, «був у крим-
чаків (тобто кримських татар � Н.С.)
свій місцевий літературний патріотизм,
який давав їм змогу відчувати, що їхня
кримська літературна творчість стано-
вить собою щось ціле, своє» [15: 24]. Це
дає нам право шукати в придворній лі-
тературі Кримського ханства те самобут-
нє й неповторне, що виокремлює її.
Однак перш ніж відповістити на запи-
тання, що ж являла собою кримська
придворна література XV�XVІІІ ст., не-
обхідно визначити критерії зарахування
того або іншого літератора до авторів
придворної літератури Кримського
ханства. Лише після цього можна буде
встановити, якими творами вона пред-
ставлена й, хоча б загалом, простежити
її історію. 
У національному літературознавстві

спроби охарактеризувати кримську при-
дворну літературу й простежити її роз-
виток робилися ще в перші десятиліття
минулого століття. Відомий кримськота-
тарський учений О. Акчокракли, що
опублікував в 1920 р. у газеті «Міллєт»
«Коротку історію кримськотатарської
літератури», виділив у ній час Ґіраєв і
Кипчакський або Золотоординський
період [36]. І хоча автор відзначав прак-
тично повну відсутність творів письмо-
вої золотоординської літератури, запро-
понована ним періодизація припускала
існування кримськотатарської літерату-
ри як сукупності творів, створених на
півострові та прилеглих землях у період
існування держав, у рамках яких відбу-
валося формування й розвиток крим-
ськотатарського народу, а також літера-
тури, відмінної від турецько-османської.
Коротка антологія, підготовлена О. Ак-
чокракли для журналу «Батьківщина»
напередодні Першої світової війни й
збережена в перекладі А. Кримського
українською мовою, показує, що націо-

нальними поетами періоду Ґіреїв він
вважав лише поетів Кримського хана-
ту, називаючи вірші Газі Ґірея ІІ Бора
(Вихра), Хільмі й Менґлі Ґірея І (по-
милково приписавши йому газель Газі
Ґірея з умовною назвою «Слава війні»)
[15: 51�53, 55]. 
Інший кримськотатарський дослід-

ник, А. Ґірейбай, в «Огляді кримськота-
тарської літератури» («Кирим едебіяти-
на бір бакиш») відкинув зазначений
вище принцип, запропонувавши періоди-
зацію, яка брала до уваги часи пануван-
ня «чагатайської» («східно-тюркської»)
та турецько-османської («західно-тюрк-
ської») мов у національній літературі
[42: 12]. У його дослідженні ми знахо-
димо вказівку на ще одну принципову
відмінність кримської придворної літе-
ратури від турецько-османської, а саме,
на її мовну специфіку. Пізніше періоди-
зацію, запропоновану О. Акчокракли,
використовував А. Кримський у нарисі
«Література кримських татар», надру-
кованому в 1930 р. [14: 51 � 55]. Укра-
їнський учений перший дав наукове ви-
значення кримськотатарської літерату-
ри, відзначивши, що «під літературою
кримських татар розуміють тую, що во-
на виробилася за часів Кримського
ханства, за династії Гіреїв, васально за-
лежних од Османської Туреччини, та
далі розвивалася вже під російським па-
нуванням в XІX ст.» [15: 23].
Ще однієї заслугою А. Кримського є

те, що він першим відзначив факт одно-
часного існування в XV�XVІІІ ст. двох
кримськотатарських літератур: пись-
менства Кримського ханату (власне
кримськотатарського) і творів «пись-
менників-кримчаків», що походять з Ка-
фи, які, за його словами, «часто входять
безпосередньо в історію літератури ос-
манської, вважаються за її невідняту
частину» [15: 24]. Як і О. Ачкокракли,
А. Кримський у числі авторів кримсько-
татарської літератури назвав тільки пое-



Н.Сейтягьяєв. Короткий нарис історії кримської придворної літератури...

135135135135

тів Кримського ханату: Менґлі Ґірея І,
Бора Газі Ґірея ІІ, поетесу Хан-заде-ха-
нум, Хільмі й Джан-Мухаммеда. З пе-
релічених ним «прозаїчних істориків»
тільки один автор османської «Історії»
Хюсейн (Хасан) Веджігі не вписується
в ряд історіографів кримського двору
[15: 158�160]. Це можна пояснити тим,
що у вченого не було можливості для
безпосереднього ознайомлення з твором
Веджігі. Однак А. Кримський перший
показав, що в повному сенсі національ-
ною кримськотатарською була літерату-
ра Кримського ханату. Після Кримсько-
го аж до недавнього часу ніхто з учених
не торкався питання існування в Криму
в XV�XVІІІ ст. двох літератур [10: 5�9;
29: 7�8, 31�146; 32: 15�25, 53�156; 47:
22�24, 240�334; 54: 145�155; 58:
685�688]. Сучасні дослідники кримсько-
татарської літератури донедавна пред-
ставляли у своїх роботах біографії й
зразки творчості поетів з династії Ґіреїв,
а також усіх авторів кримського поход-
ження. Як джерела використовувалися,
як правило, кримськотатарські історич-
ні твори, написані з урахуванням осман-
ського художнього смаку («Сім планет»
Мухаммеда Ризи та «Гюльбюн-і ханан»
Халім Ґірея), пізніші турецько-осман-
ські літературознавчі твори, а також
дослідження турецьких літературознав-
ців і багата турецька довідкова літерату-
ра XX сторіччя [2: 65, 67�68; 29: 31�33,
63�64, 122, 123, 141, 142�146]. При
цьому не бралося до уваги, де протікало
творче життя автора � у Кримському ха-
наті або в межах Османської імперії;
наскільки творчість його пов�язана з
культурним життям Кримського ханату,
чи властива його творам національна
специфіка, яка має визначати самобут-
ність кримської придворної літератури.
Не було спроб з�ясування кола авторів
кримсько-ханського дивана, ступеня
взаємовпливу кримської придворної лі-
тератури й провінційної османської літе-

ратури Кафинського еялету. Причиною
такого становища була і залишається
відсутність доступних джерел з історії
літератури кримсько-ханського дивана.
Єдина «тезкиратна» збірка, що була
складена в Кафі в 1024 р. гіджри (1615)
й містила антологію-вибірку із твор-
чості кримських авторів і біографічні
відомості про них, втрачена як і багато
інших пам�яток кримськотатарської
літератури у роки сталінських репре-
сій [15: 157]. 
Аналізуючи твердження А. Кримсько-

го про існування на півострові в
XV�XVІІІ ст. двох літератур, ми дійшли
висновку, що дослідження кримської
придворної літератури ханської доби
слід вести в трьох напрямах. Перші два
визначив український учений � це літера-
тура, створена поетами і прозаїками
Кримського ханства (в А. Кримського �
«кримсько-ханські письменники») і твор-
чість літераторів із прізвиськом (нісбою)
«Кефелі» або «Кефеві». Третій напрям,
як випливає зі слів ученого, представля-
ють кримськотатарські автори (у тому
числі й кафинського походження), твор-
чість яких протікала в османській столи-
ці й твори яких безпосередньо входять в
османську літературу [15: 24]. У цій кла-
сифікації потребував корекції другий
напрям. Справа в тому, що автори з ніс-
бою Кефеві відомі як в османській, так і
в кримсько-ханській літературі. А тому,
на наш погляд, правильніше було б гово-
рити не про сукупність здобутків авторів,
що ведуть походження з Кафи, а про лі-
тературу, створену в цій провінції Ос-
манської імперії, тобто про літературу
Кафинського еялету. 

Кримська придворна література 
в золотоординський час

Згідно із твердженнями О. Акчок-
ракли та А. Кримського у період, коли
Крим входив до складу Золотої Орди, у
ньому протікало певне літературне
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життя. Однак вони не наводять фактів,
що підтверджували б існування в Криму
в XІІІ�XV ст. придворної літератури.
Першим це підтвердив у середині 1970-х
років відомий кримськотатарський поет
і літературознавець Е. Шем�ї-заде в
статті, присвяченій творчості Ашика
Омера, назвавши ім�я представника кла-
сичної літератури золотоординського ча-
су поета Абдульмеджіда і навівши вели-
кий уривок з його газелі під умовною
назвою «Агов, душа!» («Ей, ґонюль!»).
Е. Шем�ї-заде вказав також на рукопис-
ний збірник віршів цього автора, що
зберігається в бібліотеці університету
м. Лейдена в Голландії [34: 98]. 
У 1988 р. Р. Фазил і С. Наґаєв вид-

рукували в журналі «Йилдиз» нарис іс-
торії, включивши до нього імена поетів,
чиї твори дійшли до нас у рукописі «Ґю-
лістана бі-т-тюркі» Сейфі Сараї: Тугла-
ходжі, Ахмед-ходжі й Мевляна Ісхака.
У дослідженні повідомляється також
назва й рік написання твору Абдульмед-
жіда � дастана «Муніс уль-ушшак»
(1410) що зберігається в бібліотеці Лей-
денського університету [31: 93]. 
Черговим кроком у висвітленні золо-

тоординського періоду історії кримської
придворної літератури стала стаття
К. Конуратли (Усеїнова) і Ш. Селімова
«Джерела нашої літератури» («Едебіяти-
мизнин ірмак башлари»), надрукована в
1992 р. У ній, крім уже названих імен і
фактів, повідомлялося про збірник творів
кипчакських поетів «Айдамур аль-мехьє-
ві», що був виданий у Каїрі. Крім того,
К. Конуратли й Ш. Селімов з посилан-
ням на книгу віршів Сейфі Сараї, видану
в 1968 р. у Ташкенті, повідомляли, що іс-
торик Ібн Арабшах зустрічав Абдульмед-
жід-ефенді в Криму в 814 р. гіджри
(1411/12 р.). Наприкінці їхньої статті
наведені газелі Абдульмеджіда, Сейфі
Сараї, Мевляна Ісхака та Ахмед-ходжі, а
також уривок з перекладу «Ґюлістана»
Сейфі Сараї [17: 80, 82�84]. 

У 2001 р. Р. Фазилов і С. Наґаєв
включили перераховані факти разом з
віршами названих поетів золотоордин-
ської доби (до них вони додали газель
Мевля Кади Мухсіна) у видану ними
«Історію кримськотатарської літерату-
ри» («Киримтатар едебіятинин тарі-
хи») [32: 44�52]. Ще через два роки га-
зелі Абдульмеджіда, Сейфі Сараї й
Мевля Кади Мухсіна разом з україн-
ськими перекладами були включені в
антологію кримськотатарської поезії
«Окрушина сонця» («Кунештен бир
парча»), укладену М. Мірошниченко і
Ю. Кандимом [20: 63]. 
На формування уявлень про літера-

турний процес у Криму в золотоордин-
ську добу мали вплив статті Н. Абдуль-
ваапа [2], який вважає, що було б невір-
но обмежувати літературне життя Криму
цього (тобто золотоординського � Н.С.)
періоду лише авторами й творами
«кримського походження». Кримський
юрт, що був складовою частиною Золо-
тої Орди, мав тісні контакти з усіма ін-
шими адміністративними одиницями
цього могутнього державного утворення
й, зокрема, з його найважливішими
культурними центрами� У зв�язку із
цим виправданим є розгляд літературно-
го процесу на всій території Золотої
Орди�» [10: 6]. Дійсно, навіть чисто
географічний поділ авторів золотоор-
динського періоду на кримських, казан-
ських, хорезмських, азовських, астра-
ханських та ін. є досить умовним. Вони
творили в рамках єдиної держави і єди-
ної літератури. Їхні твори були доступ-
ними не лише у всіх куточках Золотої
Орди, але й за її межами. Про це свід-
чать вірші Мевля Кади Мухсіна, Ісхака,
Мевляна Імада Мевлеві, Ахмед-ходжі ас-
Сараї, Хорезмі, Абдулмеджіда, Тугла-
ходжі, Хасан-огли й поетичні відповіді
(назіре) на них Сейфі Сараї, що містять-
ся наприкінці рукопису його перекладу
«Ґюлістана» Сааді [50: 179�186]. Ми
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згодні, що історію кримської придворної
літератури XIII�XV ст. не можна вивча-
ти у відриві від загальнотюркської кла-
сичної літератури Золотої Орди. Однак
очевидно й те, що для з�ясування шля-
хів зародження й розвитку придворної
літератури Кримського ханства надзви-
чайно важливим є вивчення проблеми
центру й периферії в літературному про-
цесі в Улусі Джучі й визначення місця,
що займав у системі центр � периферія
Крим. 
Про літературне життя в Криму в

XIII�XV ст., крім факту перебування
тут поета Абдульмеджіда, свідчить чу-
дом збережений чотиривірш на надгроб-
ку дочки Хайдера золотоординської епо-
хи зі Старого Криму, опублікований в
1929 р. О. Акчокракли: 
Baqa turdum cihânnıng yoq beqâsı
Beqâsı yoq cihânğa ni baqası
Ecel bir kün seña künglâr k-cisa (?)
Іtgan nı nıng(?) bolğay mı hôd beqası.
Обдивлявся(лася) я світ, але бачив(ла),
що він не вічний. 
Що дивитися на світ, який не вічний? 
Прийде смерть і підуть твої дні. 

Залишиться чи хоч що-небудь від
твоїх діянь!? (Підрядник перекладу
О. Акчокракли) [6: 158]. 
Хоча деякі слова в чотиривірші не

були прочитані О. Акчокракли, очевид-
но, що це є твір ліричного жанру туюг.
Його написано золотоординським тюркі
рідким для туюга віршованим розміром
аруза хезедж (mefâîlün mefâîlün  feûlün)
із системою рим ааба й грою слів у ри-
мі (таджнис): бекаси � (його) вічність,
бакаси � дивитися, бекаси � залишок.
Очевидно, що цей туюг маємо віднесети
до яскравих творів золотоординської
придворної літератури.
На нашу думку, наведений вірш свід-

чить про досить високий рівень розвит-
ку художнього слова в Криму в золото-
ординську пору. А якщо взяти до уваги
чудові пам�ятки архітектури і їх руїни в

Старому Криму, Білогірську, околицях
Бахчисарая й Сімферополя, що дійшли
до нашого часу, колекції монет золото-
ординської доби з Криму, стає очевид-
ним, що Кримський півострів аж ніяк не
був периферією, він був одним з важли-
вих культурних центрів Золотої Орди.
Слід зазначити, що за своєю мовою й
віршованим розміром наведений туюг є
близьким ранній кит�а ханського часу,
що належить перу другого кримського
хана Менґлі Ґірея [10: 10]. Це підтвер-
джує наступність золотоординської й
кримсько-ханської літератур.

Придворна література 
Кримського ханату

У Кримському ханаті, як і в інших
країнах мусульманського Сходу, в серед-
ньовіччя й новий час література розвива-
лася при дворах правителів і великих
феодалів [15: 25]. Після ханського двору
найбільшими були двори Карачі-беїв і
великих мурз: Шірінів, Баринів, Арги-
нів, Яшлавів (Сулеш), Мансурів, Седже-
утів, Киятів та ін. Певне культурне й на-
укове життя протікало й у материкових
областях ханства, таких як Єдісан, Буд-
жак і Кубань [7: 331; 13: 45; 26: 26�27,
42�70; 33: 219; 44: 171]. Кримський істо-
рик Саід Ґірей згадує імена вчених і по-
етів Буджака Дагістані Мехмеда-ефенді
й Абдурразака-ефенді. За його свідчен-
ням, відомий кримський поет Пірі (Пір-
Мехмед-ага) був каймакамом Єдісана
[49, арк. 102a, 102b]. Наведені нижче
рядки з Хурремі Киримі, що зберігаєть-
ся в Берліні, свідчать про літературу
кримськотатарською мовою в середовищі
абхазів і черкесів на Північному Кавказі:

Hurremі qadrimi añlardı abaza, çerkes,
Meskenim Bahsan olaydı, ya Quban, ya Ku-
mu [39, арк. 73b].
Моє, Хурремі, значення розуміли абхази
й черкеси, 
Ах, якщо б я жив у Бахсані, на Кубані
або Кумові.
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Це підтверджує також історичний
збірник, що зберігається в Національній
бібліотеці ім. В. Вернадського в Києві
під шифром V-3780. Він містить корот-
ку історію кримськотатарською мовою,
що написана в Кабарді [22: 46�47, 54,
58]. Двір Ширінських мурз, що був дру-
гим за значенням у державі, мало чим
поступався ханському: вони мали свою
резиденцію в Старому Криму, свій чис-
ленний придворний штат [27: 27]. Відо-
мо, наприклад, що з 1724 по 1735 р.
обов�язки кадія у володінні Ширінських
мурз виконував «наставник кримських
поетів», «Баки сучасності» � поет і істо-
рик Абдульгаффар Киримі, відомий під
псевдонімом Гафурі [49, л. 91b, 100a;
51, с. 23]. На жаль, подібних відомостей
про літературне життя при дворах ін-
ших васалів кримського хана практично
не збереглося. Тому, досліджуючи
кримську придворну літературу, змуше-
ні говорити, насамперед, про літературу
ханського двору. 
Найбільш відомі поети цієї епохи

належать до династії Ґіреїв, що прави-
ла в Криму. Повідомлення про їхню
творчість зустрічаються не тільки в
кримських і османських, а й в іран-
ських джерелах. Як зазначає Н. Аб-
дульваап, близько тридцяти представ-
ників династії Ґіреїв були письменника-
ми, поетами й історіографами [10: 7].
Поетами були багато ханів, і цей факт
красномовно говорить про важливість
літератури в культурному житті Крим-
ського ханства.
На кінець XV�XVІ ст. припадає твор-

чість ханів Менґлі Ґірея І (1445�1514),
Саадет Ґірея І (помер в 1540 р.), Сахіб Ґі-
рея І (розум. в 1551 р.) і Девлет Ґірая І
(1512�1577) [32: 152�153]. З усієї твор-
чості Менґлі Ґірея І до наших днів дій-
шла всього одна китьа, написана на зо-
лотоординському тюркі [10: 10, 76�77;
29: 29�30; 32: 70�71; 58: 686]. Ця мова
продовжувала залишатися літературною

мовою Криму в XVІ ст. і називалася в
турецьких джерелах XVІІ в. «татар-
ською» або «ногайською», а в місцевих
історичних творах XVІІІ в. через близь-
кість до популярної в Криму середньоа-
зіатської поезії й історичної прози �
«чагатайською». Мухаммед Риза пові-
домляє, що в бібліотеці Саадет Ґірея І
(1524�1532) був екземпляр «Хамси» Алі-
шера Навої. За свідченням іншого історі-
ографа, Халім Ґірея, цей екземпляр, з
печаткою й підписом Саадет Ґірея, збе-
рігся до перших десятиліть XІX ст. і ви-
падково потрапив йому до рук [41: 36;
47: 22; 58: 686]. Брат Саадет Ґірея І, Са-
хіб Ґірей-хан І, був відомий своєю схиль-
ністю до поезії й, зокрема, своїми вірша-
ми «ногайською» мовою під час перебу-
вання заручником при дворі султана Се-
ліма І Грізного (1512�1520) [35, л. 96a �
96b; 42, с. 9�10]. Є згадка про те, що він
також був шанувальником творчості Алі-
шера Навої [55: 119]. З огляду на пану-
вання «чагатайскої» мови (золотоордин-
ського тюркі) у кримськотатарській
придворній літературі в період правління
чотирьох перелічених правителів хан-
ства, А. Ґірайбай у середині 1920-х років
умовно назвав його «східно-тюркським»
або «чагатайським» [42: 7].
За оцінками дослідників усіх часів,

найбільш яскравим поетом з ханів був
Бора Газі Ґірей ІІ (1552�1607), який
підписував свої твори псевдонімом Га-
заї. За словами Абдульгаффара Киримі,
цей хан писав свої звернення до турець-
кого султана «поезією, що дарує радість
у стилі Навої» [48: 115]. Зразком для
наслідування йому служив азербай-
джанський класик Фузулі. На його пое-
тичний твір «Гарне й погане» («Ник у
бед») Газаї написав відповідь (назіре)
«Троянда і соловей» («Ґюль ве бюль-
бюль») [41: 64]. Зразки його поезії ос-
манською та «чагатайскою» мовами («lі-
san-ı qadіmlerі olan çağatayі іle») дійшли
до наших днів у «Семи планетах»
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Мухаммеда Ризи [43, арк. 56�58a,
59a�61a]. 
Утвердження в кримській придвор-

ній поезії османської мови поряд із зо-
лотоординським тюркі багато в чому
пов�язане з літературними смаками Бора
Газі Ґірея. У його час почалося активне
прибуття османських літераторів у
Кримській ханат. Турецький історіо-
граф Абдуллах-ефенді, син губернатора
Кафи Ридван-паші (відомий також як
поет Абді), у першій чверті XVІІ ст. ра-
зом з батьком брав участь у війні з пов-
сталим проти османів Мухаммедом Ґіре-
єм ІІІ (1623�1624, 1624�1628). Приб-
лизно через двадцять років після смерті
Бора Газі Ґірея він написав «Історію
Єгипту» («Таріх-і Мисир»), у яку
включив огляд історії Кримського хана-
ту. В цілому, в цьому огляді простежу-
ється негативне ставлення автора до
кримських татар і їх правителів. Нато-
мість Газі Ґірею дається позитивна ха-
рактеристика. [35, арк. 97b�98a]. Отже,
можна припустити, що під час правлін-
ня Бора Газі Ґірея починається перехід-
ний «чагатайсько»-османський період у
кримськотатарській придворній літера-
турі. Показово, що подібні процеси від-
бувалися й у кримськотатарському діло-
водстві цього часу. «У часи царювання
Газі-Ґірея ІІ боротьба двох начал (тобто
традицій золотоординського й осман-
ського діловодства � Н.С.) ще більше
загострюється: «з десяти його ярликів
чотири повністю відповідають турець-
ким жалуванням.., а шість, хоча за фор-
мою й нагадують традиційні, також
сильно османізовані в мовному відно-
шенні», � робить висновок сучасний ро-
сійський учений М.А. Усманов, який
досліджував наприкінці 70-х рр. мину-
лого століття ярлики Кримського ханс-
тва [30: 110].
На жаль, відомостей про «провінцій-

ну» кримську літературу, що розвивала-
ся при дворах кримської знаті, практич-

но не збереглося. Однак використовую-
чи джерела, що дійшли до наших днів,
можна відтворити більш-менш цільну
картину тогочасного літературного жит-
тя. Історичні твори зберегли для нас не
тільки імена поетів і прозаїків, але й
зразки їхньої творчості.
Сахіб Ґірей І, ставши ханом, вільний

від державних справ час приділяв спіл-
куванню з улемами й мусульманськими
праведниками [55: 34�35]. Серед них
був турок Кайсуні-заде Нідаї, який піс-
ля смерті хана написав його хвалебну бі-
ографію. Як і більшість інших зразків
історичної прози цього часу «Історія Са-
хіб Ґірея» являє собою твір змішаної
форми. У ній прозаїчний текст переме-
жовується поетичними вставками. Судя-
чи з єдності мови й стилю, вони нале-
жать перу самого Нідаї. В одному вірші
ми зустрічаємо його псевдонім. Твір Кай-
суні-заде свідчить про його неабияке по-
етичне дарування [55: 33�35, 43, 45, 47,
58�60,70, 84�85, 99, 110�111, 118,
130�131, 140�141, 144, 148�150]. Схиль-
ність Нідаї до поетичної творчості
ілюструє й такий факт: він у своєму тво-
рі «Весна порятунку» («Раби� ус-саля-
ма») повідомляє, що їздив до Багдада,
де зустрічався зі знаменитим Фузулі
[56: 365]. Крім цього, він як Газаї та Га-
фурі, які жили після нього, відомий
своїми надмірними поетичними захоп-
леннями. Його перу належать написані
віршами трактати з медицини, ветерина-
рії й суфізму (напрям в ісламі) [15: 158;
49, арк. 100a; 56, с. 366]. 
Найвідомішим кримськотатарським

поетом епохи Бора Газі Ґірея ІІ був по-
ет Зіхні. За доречно процитований бейт
османського поета Баки хан подарував
йому соболину шубу зі свого плеча [43,
арк. 55b; 45, л. 58]. Поетичну хроногра-
му (таріх) Зіхні на фонтані Ахмед-агі в
Бахчисараї навів у своїй «Книзі подоро-
жей» Евлія Челебі [40 (7): 607]. Зіхні-
ефенді зв�язувала дружба з іншим
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видатним поетом і вченим цього часу �
кафинцем Хайдер-заде Мухаммедом-
ефенді, що писав під псевдонімом Фей-
зі. За словами історика Абдульгаффара
Киримі, обидва вони мали збірки прек-
расних віршів трьома мовами [38: 11;
45, арк. 58; 48: 115]. Говорячи про «три
мови » («lіsan-ı selâse»), він мав на ува-
зі або арабську, перську, тюркську, або,
що більш ймовірно, золотоординський
тюркі («чагатайську»), османську й пер-
ську мови. І той, і інший варіанти були
звичайними для кримської придворної
літератури більш пізнього часу. В
XVІІ�XVІІІ ст. кримський престол зай-
мали три хана-поета: Багадир Ґірей (та-
халлус � Резмі, 1601�1641), Мухаммед
Ґірай ІV (тахаллуси Аріф, Хані й Ка-
міль, 1591 � 1676), Хаджі Селім Ґірей
(псевдоніми � Ремзі й Селім, 1634�1704)
і Менґлі Ґірей ІІ (1682�1739) [1: 16, 17,
прим . 6; 10: 82; 29: 65�66, 71�72, 120;
32: 87�89, 91, 111�112, 131�132; 43, арк.
74a, 77a�77b, 87b; 47: 258, 264, 274�275,
292; 54: 149�151; 58: 686]. Резмі Бага-
дир-хан був настільки продуктивним у
своїй творчості, що за словами Мухам-
меда Ризи, навіть склав диван своїх вір-
шів [43, арк. 74a]. А в одній газелі Мен-
ґлі Ґірея ІІ зустрічається Алішер Навої
як незаперечний авторитет в поезії:
Eylerse Nevaî n�ola eş�arumı tahsîn
Biz silsile-i han-ı Kırım Mengli Girayuz.
От якби Навої вірші наші схвалив � 
Ми роду кримських ханів, наш рід � Гераї.
(Підрядник перекладу С. Дружиніна: [10:
66�67, 82; 47: 292]). 

За відомостями історика Сад Ґірея,
відомий сьогодні історичний твір «Сім
планет у звістках про царів татарських»
було написано Менґлі Ґіреєм ІІ за учас-
тю Сеїда Мухаммеда Ризи [23: 39; 49,
арк. 100a]. Поки ще не ясна роль цього
кримського правителя в написанні кни-
ги, однак, враховуючи вірогідність відо-
мостей, що їх наводить Саїд Ґірей, мож-
на припустити, що Менґлі Ґірей мав

схильність до історіографії та якоюсь
мірою був співавтором Мухаммеда
Ризи. 
Серед поетів династії Ґіреїв були та-

кож принци (султани). Деякі з них до-
сягали високих посад у Кримському
ханстві � ставали калгаями (перший
спадкоємець хана), нуреддінами (дру-
гий спадкоємець хана), сераскерами
(головний воєначальник) ногайських
військ. Збереглися згадки про двох по-
етів � синів Бора Газі Ґірея ІІ: Сейфі
Хусам Ґірея й Аріфі Саадет Ґірея (обоє
вбиті в 1636 р. повсталими ногаями) [1:
15; 32: 153]. Поетом був також племін-
ник і нуреддін Сафа Ґірей-хана в
1691�1692 рр. принц Шахін Ґірей, що
писав вірші під псевдонімом Шахі (по-
мер в 1712 р.) Він є автором твору,
присвяченого Хаджі Селім Ґірей-хано-
ві, двох газелей, одна з яких містить
хронограму-таріх та інші поетичні тво-
ри, що дійшли до наших днів [3: 138;
43, арк. 101b�102b; 45, арк. 90b�91b;
47: 286]. Окреме місце в спадщині Ша-
хі займає газель, візуально оформлена
у вигляді квітки із тринадцятьма пе-
люстками. Вона була опублікована у
недавно виданій антології кримськота-
тарської поезії XІІІ�XX ст. «Окрушина
сонця», укладеній М. Мірошниченко і
Ю. Кандим, та в журналі «Йилдиз», на
додаток до спеціально присвяченої їй
статті Н. Абдульваапа [3: 127�138; 8:
140�141; 20]. Поетичні рядки, написані
по обидва боки кожної пелюстки, ста-
новлять бейт � усього тринадцять бей-
тів. У місцях перетину двох бейтів зна-
ходиться спільне для них слово, а в
центрі («серце» або «кальб», звідки й
назва форми газелі в кримськотатар-
ській літературі [3: 129]) � одна для
початку всіх непарних і кінця всіх пар-
них рядків бейтів буква «йа» арабсько-
го алфавіту. «Та найбільш вражало, �
пише М. Мірошниченко � що скрізь, де
суміжні бейти перетиналися рядками,
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поет помістив слова з палінромним,
інакше кажучи, з дзеркально-симетрич-
ним ефектом: вони прочитуються в
обидва боки однаково...» [21: 22]. За
словами Н. Абдульваапа, у деяких дже-
релах повідомляється, що батько Ша-
хін Ґірея, Токтамиш Ґірей, також був
поетом [3: 138]. 
Серед султанів відомі й історіографи

Мухаммед Ґірей (XVІІ � початок XVІІІ
ст.), Саїд Ґірей (XVІІІ в.) і Халім Ґірей
(1772�1823). Одночасно вони відомі і
як поети [10: 82�83]. В. Смірнов, який
працював з рукописом твору Мухаммед
Ґірея, повідомляє його тахаллус � Чінгі-
зі [25: XVІ]. Віршів Чінгізі немає в на-
шому розпорядженні. Однак можна
припустити, що вони збереглися на сто-
рінках його історичного твору так само,
як зразки поетичної творчості Саїд Ґі-
рея, написані під псевдонімом Саїд або
Саїда, дійшли до наших днів у його іс-
торичній праці. Доля творчої спадщини
поета Халімі (Халім Ґірея) більш щас-
лива � після смерті його твори окремою
збіркою опубліковані сином � Шехбаз
Ґірей-султаном, який також був поетом
[1: 15, 17, прим. 6; 10: 83; 28: 126; 32:
139�140; 47: 321; 52: 7; 54: 148].
Збереглися також імена двох крим-

ськотатарськіх поетес із ханського роду.
Перша � це дочка Бора Газі Ґірея й дру-
жина Резмі Багадир Ґірея, Хан-заде-ха-
ним. В «Історії кримських ханів» Хур-
ремі Челебі говориться, що вона була
«неповторною як у мистецтві слова, так
і в красі». Друга � онучка того ж Газаї,
Хан-заде Єтіме, була дочкою Мустафи-
мурзи з роду Ширінів. Про неї Мухам-
мед Риза й Хурремі повідомляють, що
вона була «винятковою поетесою» («şaі-
re-і bî-nazîre») [15: 158; 43, арк.
74a�74b; 45, арк. 58a�58b, 72a�73a]. На
жаль, їх твори до наших днів не
дійшли.
Ми знайшли згадку тільки про двох

поетів кримського дивана першої чверті

XVІІ ст., що не належать до династії Ґі-
реїв: Афіфі й Кесбі. 
У період антиосманського повстання

(1610�1623) згадується лише один
кримсько-ханський поет того часу. Сві-
док і безпосередній учасник цих подій
турецький історик і поет Абдуллах Рид-
ван-паша-заде наводить у двох своїх іс-
торичних творах («Теваріх-і Дешт-і
Кипчак» і «Таріх-і Мисир») хронограму
Кесбі-ефенді, присвячену даті сходжен-
ня Мухаммед Ґірея на ханський престол
в 1623 р. [11: 19�20; 58: 57� 58].
Майже не збереглося згадок про ав-

торів кримської придворної літератури
періоду правління Іслам Ґірея ІІІ, часу
спільної кримськотатарсько-української
війни проти Польщі в середині XVІІ ст.
Збереглися відомості лише про трьох з
них. Наведені в «Книзі подорожей» ту-
рецького мандрівника XVІІ ст. Евлії Че-
лебі хронограми Джеврі відносять до
часів Іслам Ґірея ІІІ. Вони оспівують
цього хана [13: 22, 23; 40 (7):
567�568]. За свідченням видавця «Кни-
ги подорожей» Ріфата Кіліслі у Туреч-
чині зберігся диван цього поета [13: 23;
40 (7): 568].
Події переможної війни Іслам Ґірея

ІІІ проти поляків знайшли відбиття в
історичних творах кримців Хаджі Мех-
меда (Мухаммеда) Сенаї й Шейха
Мехмеда (Мухаммеда)-ефенді, яких
деякі дослідники вважають одною осо-
бою [5: 135; 18: 4; 27]. Героїзм одного
з воєначальників цієї війни, Тогай-бея,
став темою для безлічі панегіриків (ме-
накиб), дастанів і пісень (тюркі) [48:
124�125]. У 1920 � 30-х роках у Кри-
му двічі був виявлений дастан про То-
гай-бея, написаний його зятем Джан-
Мухаммедом, але після сталінських
репресій і депортації кримських татар
він, на жаль, був загублений, як і ба-
гато іншіх пам�яток національної куль-
тури [5: 134; 9: 223; 15: 159; 26: 22�27;
32: 123�127].
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Відомості про кримських поетів дру-
гої третини XVІІ ст. зберіг для нас відо-
мий турецький мандрівник Евлія Челе-
бі. У його «Книзі подорожей» згадують-
ся імена авторів того часу. Сам Челебі
був наближеним Мухаммед Ґірея ІV не
тільки в період другого царювання цьо-
го хана (1654�1666), а й після його вте-
чі в Дагестан. Йому також належить де-
кілька поетичних хронограм і віршів,
написаних у Криму під час правління
цього хана. За свідченням турецького
мандрівника, на воротах караван-сараїв,
побудованих Мухаммед Ґірей-ханом у
селищі Азіз і великим візиром Сефер-
Газі-агою в Карасу, були поетичні хро-
нограми, написані поетом Фетхі [40 (7):
643, 646]. Кращими поетами Бахчиса-
раю цього часу Челебі назвав автора чу-
дових касид, каліграфа й художника
Абдульмуміна-ефенді Кастамоні, незрів-
нянного майстра складання поетичних
хронограм Фазлі Челебі, слугу Селім
Ґірей-султана (у майбутньому Хаджі
Селім Ґірей-хана) Кибті (Фейзі?), Че-
лебі, що знаходив натхнення в кубку ви-
на, ханського секретаря Неджаті Челе-
бі, Хасан-Акая-ефенді, що використову-
вав псевдонім Кятібі. Після цього автор
«Книги подорожей» повідомляє імена
поетів того часу, що перебували в ото-
ченні Селіма Ґірей-султана. 
Найбільше відомостей збереглося про

кримсько-ханських авторів кінця
XVІІ�XVІІІ ст. Судячи з усього, останні
сто років існування Кримського ханства
були періодом розквіту придворної літе-
ратури. Селім Ґірей, який обіймав крим-
ський престол чотири рази (1671�1677;
1684�1691; 1692�1699; 1702�1704), став-
ши ханом не змінив своїх смаків і про-
довжував залишатися захисником мис-
тецтв, прихистивши багатьох письмен-
ників. Мухаммед Риза й слідом за ним
Хурремі Челебі називають серед них
прославленого композитора Бухурі-заде
Мустафу Ітрі, чия музика дожила до на-

ших днів, Назима Челебі, Хафіза Пості,
Шамі Дервіша Алі, Танбурі Мехмеда,
Сантурі Алі, Кемані Хюсейна й «незрів-
нянного оповідача» Дервіша Ґеда. Оче-
видно, що більшість із них були прибу-
лими османськими поетами, оскільки
пізніше Селім Ґірей не лише відпускав
деяких із них з дарами на батьківщину,
а й клопотав про надання їм доходних
місць в османській столиці. До часу
правління Хаджі Селім Ґірей-хана нале-
жить творчість поетів Бахті й Дюррі,
поетичні хронограми яких, датовані
1688 і 1697 роками, збереглися на над-
гробках ханського кладовища в Бахчи-
сараї [32: 148�149; 46: 392, 394]. Був
присутній на зібраннях цього хана й
кримський історик Абдульвели-ефенді
[43: 98a�99b; 45: 87b�88b]. Очевидно,
що як захисних мистецтв Селім Ґірей не
уступав своєму дідові Газаї. Був він і
славним полководцем: перемога над
австрійцями під Качаником (біля Ско-
пье, 1690) стала темою «Історій» і касид
[48: 132].
Під час другого правління Девлет Ґі-

рея ІІ (1708�1713) мала місце яскрава
історична подія � перемога об�єднаного
османсько-кримськотатарського війська
над російським царем Петром І і його
європейськими союзниками на річці
Прут (1711). Ця подія знайшла відобра-
ження у творчості кримського кадія й
відомого поета свого часу Хільмі-ефен-
ді. Він написав хвалебну касиду, що за-
вершується витонченою хронограмою й
додатком (зейль), у якому арабською,
перською, боснійською, вірменською,
єврейською, черкеською, калмицькою,
караногайською, ромською й узбецькою
мовами звучать прокльони на адресу Ак-
бека (російського царя Петра І) і слова
розпачу самого Ак-бека російською мо-
вою [48: 152�154]. Перу цього поета,
кримського татарина родом з Карасу
(нині Білогірськ) також належить га-
зель, у якій він з гіркотою констатує по-
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силення ролі сторонніх поетів при хан-
ському дворі. Переклад газелі україн-
ською мовою вміщений у додатку до на-
рису А. Кримського «Література крим-
ських татар» [15: 55, 159]. До перших
десятиліть XVІІІ в. відносять також
творчість поета Дерді, чия поетична
хронограма є на одному з надгробків
бахчисарайського ханського кладовища
[32: 148�149]. Від середини XVІІІ сто-
річчя до нас дійшли імена цілої плеяди
поетів. 
Поет Осман-ефенді із села Кок-коз, і

нині розташованого біля підніжжя гори
Ай-Петрі, для одержання освіти їздив у
Стамбул, а повернувшись, став пропо-
відником і мудеррісом (викладачем мед-
ресе) у Бахчисараї. Поетами були також
історики ханського дивана цієї доби �
Хурремі Челебі-акай і Хаджі Абдуль-
гаффар Киримі (Гафурі) [49: 95b, 97a,
98b�100a]. Збереглася багата поетична
спадщина Хурремі. Сьогодні відомі дві
збірки його віршів. Одна зберігається у
відділі рукописів бібліотеки ханського
палацу в Бахчисараї, а друга � в колек-
ції рукописів державної бібліотеки в
Берліні. Перу Гафурі, крім віршів та іс-
торичного твору «Опора звісток» («Ум-
дет уль-ахбар»), рукопис якого зберіга-
ється нині в бібліотеці Сулейманіє в
Стамбулі, належала також досі не знай-
дена коротка «Історія Кримського ха-
нату», написана у віршах [49: 100a].
Імена й поетичні хронограми поетів Пі-
рі (1756/7), Хамді (1762/3), Хифзі
(1767/8), Эдіба (1769/70) збереглися
на надгробках ханського кладовища в
Бахчисараї [32: 147�148; 46: 403, 405,
406]. А хронограми їх сучасника Шей-
хи (1763/4) � на так знаному «Фонта-
ні сліз» у ханському палаці в Бахчиса-
раї [4]. 
На те, що література кримського ди-

вана не була простою галуззю осман-
ської літератури з її перськими вплива-
ми, а являла собою самобутнє явище,

вказує мовна ситуація. Кримськотатар-
ський дослідник 1920-х років А. Ґірей-
бей, користуючись сучасною йому мето-
дологією західної й російської науки,
запропонував вивчати кримськотатар-
ську літературу не як літературу поетич-
них утворів, а як літературу говірок і ді-
алектів. Ґрунтуючись на цьому принци-
пі, він виділив два періоди в історії
кримської літератури: чагатайський
(епоха східно-тюркської мови) і осман-
ський (епоха західно-тюркської мови)
[42: 7�8]. Початок османського впливу
в галузі мови, літератури А. Ґірейбей
пов�язує з османським завоюванням Ка-
фи в 1475 р. і встановленням тісних від-
носин між Стамбулом і Бахчисараєм під
час третього правління Менґлі Ґірей-ха-
на І (1478�1514). За його словами, цей
вплив не був однобічним. Література
османського дивана також зазнала
«чагатайського» впливу кримської сло-
весності. 
Маємо яскраві приклади спілкування

літераторів ханського Криму з представ-
никами османської літератури на півос-
трові � поетами й прозаїками Кафи, а
також факти їхньої участі у літератур-
ному житті Кримського ханату. Так, Бо-
ра Газі Ґірей відомий своїм листуванням
з видатними османськими літераторами
свого часу � Ходжею Саадеддіном, Гані-
заде Надірі й Хюсейном Кефеві [38:
23]. З останнім, за відомостями автора
«Гюльбюн-і ханан», він листувався
арабською мовою у віршах і прозі [41:
64]. Компаньйоном сучасника Газаї, сек-
ретаря дивана й поета Зіхні був видат-
ний учений і поет Кафи Кефеві Хайдер-
заде Мухаммед-ефенді, що писав під
псевдонімом Фейзі. Цікаво, що обидва
писали трьома мовами [48: 115]. «Чага-
тайскою», османською, перською та
арабською мовами писав свої твори Га-
заї [41: 64; 45, арк. 60a]. У цілому ж,
традиція вживання «чагатайскої», ос-
манської й перської мов проіснувала в
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придворній поезії Кримського ханства
до кінця його існування. Аналізуючи
факти літературного життя кримського
дивана XVІІІ сторіччя, що дійшли до
нас, не можна не відзначити, що осман-
ська мова зайняла в ній провідне місце.
Показовий такий приклад: у кримсько-
татарському за духом і традицією істо-
ричному творі Абдульгаффара Киримі
уривки, окремі фрази й терміни на золо-
тоординському тюркі («чагатайська»
мова) скрізь наводяться з паралельними
османськими перекладами [48: 8, 86,
88]. Отже, можна говорити про остаточ-
не утвердження османської мови в крим-
ськотатарській придворній літературі в
XVІІІ ст. Однак її не можна вважати ос-
манською. Незважаючи ні на що, вона,
як і сто років тому, продовжувала тра-
диції «чагатайсько»-османсько-перської
тримовності кримськотатарської прид-
ворної поезії, зберігаючи свою первісну
мову літератури, яка сформувався
близько XІV ст. на основі попередніх
уйгурської й туркменсько-огузської літе-
ратурних традицій під впливом діалекту
західних кипчаків [20: 244�246]. Яскра-
вим доказом цього є диван Хурремі
(друга третина XVІІІ ст.), який зберіга-
ється в Державній бібліотеці в Берліні.
У ньому ми зустрічаємо твори різних
поетичних жанрів на золотоордин-
ському тюркі, османській та перській
мовах [39].
В історичній прозі Кримського ханс-

тва перевагу османської мови спостеріга-
ємо вже в XVІ ст. Османською мовою
був написаний твір Нідаї «Історія Сахіб
Ґірей-хана». Цією ж мовою написаний
твір Мехмеда Сенаї (середина XVІІ ст.).
Як вважає О. Акчокракли, османська,
якою написано перший твір, є «турець-
кою мовою, близькою до народної говір-
ки, що відома в турецькій літературі
кінця XІX ст. під загальною назвою
Ашік-Тарзі», а другий � мовою високої
прози, «вишуканою» турецькою мовою

османської епохи [5: 135]. Водночас у
середині XVІІІ ст., за свідченням крим-
ськотатарського історика Саїд Ґірея,
Арслан Ґірей-хан (перше правління яко-
го припадає на 1748�1755 рр.) доручив
Хурремі Челебі «перекласти написану
на «фарсі» історію покійного Менґлі Ґі-
рей-хана, складену за участю Риза
Ефенді», і за виконану роботу «подару-
вав йому в нагороду Бахчисарайський
кадилик (судову округу)�» [49, арк.
100а]. Мова йде про «Сім планет» Му-
хаммеда Ризи. Зміст повідомлення Саїд
Ґірея про «перську» («фарсі») мову
хроніки роз�яснив сучасник Мухаммеда
Ризи Антіох Кантемир у біографії свого
батька Дмитра Кантемира (1708�1744).
За словами А. Кантемира, його батько
крім рідної молдавської мови, знав та-
кож «грецьку, турецьку, арабську, ви-
щу турецьку (Turcіcam sublіmіorem),
яка називається фарсі й суттєво від-
різняється від простонародної турець-
кої, латинську, італійську, російську,
або, вірніше, слов�янську, тобто цер-
ковно-слов�янську» [14: 38].
Таким чином, у кримськотатарській

історичній прозі середині XVІІІ ст. ми
зустрічаємося з фактом відторгнення ос-
манських естетичних смаків. Така нес-
прийнятливість до літературних смаків
османської літератури в галузі мови
прози є однією з відмінних рис літерату-
ри кримського дивана. Інакше кажучи,
хоча кримськотатарська проза й зазна-
вала османського впливу, все-таки слі-
пого наслідування не спостерігається.
Звичайно, у Криму, як і в інших краї-
нах мусульманського Сходу, були роз-
винені традиції такліда (наслідування) і
назіре (відповіді). Тим самим літерату-
ра почасти нагадувала ремісничі органі-
зації. Безсумнівно, «глава поетів Рума»
(«şuarâ-yı Rum�ın ser-âmedі») Баки
(1527�1599) і «додавач цукру й меду»
(«mâzіc-і şehd ü şekker») Набі
(1642�1712) були визнаними класични-
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ми орієнтирами для кримськотатарських
поетів, що відокремлювали себе від «пое-
тів Рума» та називали себе «поетами Кри-
му» («şuarâ-yı Kırım») [48: 132]. Як і для
інших національних літератур тюрксько-
мусульманського світу, для кримськота-
тарської словесності XVІ�XVІІІ ст. Баки
й Набі були не єдиними ідеалами. На
сторінках кримських історичних творів
їх імена згадуються поряд з іменами
класиків тюркської літератури Алішера
Навої (1441�1501) і Мухаммеда Фузулі
(1495�1556). Це вказує на помилковість
тверджень про однобічний османський
вплив [10: 67, 82; 22: 58; 49, арк. 58a].
Крім того, османські поети писали назі-
ре й тахміси на твори кримськотатар-
ських авторів так само, як кримськота-
тарські поети писали назіре на твори
класиків османської літератури. Нап-
риклад, відомо, що багатьма турецькими
поетами османського часу були написані
тахміси й назіре на газель Газаї, умовно
озаглавлену А. Кримським «Слава вій-
ні» [15: 51, 120, 184; 38: 23�24]. 

Придворна література 
в Кафинському еялеті 
Османської імперії

Інша кримська література розвивала-
ся в Кафі й підлеглих їй територіях.
Ураховуючи політичний статус Кафин-
ського еялету, його безпосереднє підпо-
рядкування Стамбулу й існування тут
османської адміністрації, літературу Ка-
фи можна охарактеризувати як провін-
ційну османську. Однак при цьому не
слід забувати, що ще під час Золотої
Орди в місті була ставка ханського чи-
новника � тудуна, який не тільки збирав
податки, а й очолював татарське насе-
лення міста й татарську округу [12:
332]. Важко уявити, що через сторіччя
демографічна ситуація на околицях Ка-
фи змінилася кардинально: у місті
з�явився османський гарнізон і адміні-
страція, почався приплив турецького (у
тому числі турецькомовного християн-

ського) населення із протилежного бере-
га Чорного моря. Але, за свідченням Ев-
лії Челебі, вся земля в еялеті належала
селам татарських ханів («tіmarı ve zea-
metі yoktur zіra cümle hâkı Tatar han-
larının köylerіdіr») [13: 86; 40 (7): 668].
Таким чином, мусульманське населення
Кафи і його культура в цьому місті не-
минуче повинні були набути змішаного
турецько-кримськотатарського характе-
ру. На наш погляд більшість авторів з
нісбою Кефеві були кримськими татара-
ми. Саме цей чинник був причиною тіс-
ного зв�язку між літературами крим-
ського дивана й Кафи. Яскравими її
прикладом є листування між Газаї й
Хюсейном Кефеві, творча дружба крим-
сько-ханського поета Зіхні й видатного
поета Кафи Хайдер-заде Мухаммеда-
ефенді Кефеві. Відомі випадки, коли
той самий поет або прозаїк може бути
визначений і як кафинський і як крим-
сько-ханський, як, наприклад, Афіфі
(Афіфуддин-ефенді) або його нащадки
Іззі й Сеїд Мухаммед Риза. 
Проте, немає ніяких підстав говорити

про незалежну літературу Кафинського
еялету. Провінційний статус і постійна
зміна губернаторів і чиновницького апа-
рату визначали її провінційність. Адже
для високопоставлених османських чи-
новників література була лише сходин-
кою у кар�єрному зростанні, який в Ос-
манській державі здійснювався за прин-
ципом «крок за кроком, місце за міс-
цем» («refte-refte, meder-meder») [22:
58]. Вони приїжджали в Кафу і їхали з
неї, залишаючись справжніми «осман-
ли», часом з певним презирством до
кримських татар [16: 182]. З іншого бо-
ку, творчість авторів, що походять з Ка-
фи, протікала в Бахчисараї, Стамбулі
або інших культурних центрах Осман-
ської імперії. Біографії лише одиниць із
них від початку й до кінця пов�язані з
Кафою. Деякі з них були призначені на
високі пости в Кафі. 
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Поняття «придворна література Ка-
финського еялету» може означати як су-
купність літературних творів, створених
у Кафинському еялеті (незалежно від
походженні авторів), так і твори авто-
рів, уродженців Кафи. Османські проза-
їки і поети, що займали в Кафі різні
державні посади, залишили нащадкам
свої твори. Наприклад, поет і історіо-
граф Абдуллах Ридван-паша-заде (Аб-
ді) написав коротку історію Кримського
ханства. Цю історію він навіть включив
у перекладений ним з арабської мови
твір «Історія Єгипту» [35, арк. 3a,
85a�106a; 37: 194; 59]. Інший видатний
османський поет Сабіт написав поетич-
ний твір «Селім-наме» (або «Зафер-на-
ме»), присвячений перемозі Хаджі Се-
лім Ґірей-хана над австрійцями біля
Скопье (1690). Твори кафинських пое-
тів і прозаїків за мовою і стилем не від-
різнялися від османських творів, напи-
саних у Стамбулі чи інших культурних
центрах Османської імперії, хоча деякі з
них писалися на місцеві кримські теми.
Говорячи про авторів, що походять із

Кафи, слід зазначити, що об�єднавчим
началом для них є не стільки єдина лі-
тературна традиція, скільки походжен-
ня. У своїй творчості вони дотримували-
ся або літературних смаків ханського
Бахчисарая, або (частіше) султанського
Стамбула. Деякі з них, після перебуван-
ня на різних постах в Османській дер-
жаві, після відставки поверталися в
рідну Кафу. Таким був Баба Кушу Аб-
дуррахман-ефенді (помер в 1575/6).
Завершивши освіту в Стамбулі в знаме-
нитого муфессіра й факіха Ебуссууда-
ефенді, він був призначений муфтієм
Кафи. В османській літературі він відо-
мий як автор декількох наукових трак-
татів [38: 16]. Інший уродженець осман-
ської Кафи, поет і історіограф Сеїд
Муса-ефенді (народ. в 1583 р.) після за-
вершення освіти в Стамбулі одержав
там посаду мудерріса. Упродовж бага-

тьох років він займався літературою або
обіймав державні посади. Помер у Кафі
в 1644 р. [47: 260; 53: 17]. В інших дже-
релах повідомляється про Шерифа Му-
су-ефенді з такими ж біографічними
даними. Оскільки обидва звання � і Се-
їд, і Шериф � позначають приналеж-
ність до роду пророка Мухаммеда, то,
швидше за все, це одна й та сама особа.
Шериф або Сеїд Муса-ефенді відомий
як автор османської історії «Сонце істо-
рій» («Шемс ут-теваріх») [38: 33; 53:
17]. Свій поетичний псевдонім Келімі
Сеїд Муса-ефенді одержав від класика
турецько-османської літератури Баки, у
зібраннях якого він брав участь у Стам-
булі [53: 19]. Цілком імовірно, що в
особі Келімі маємо популяризатора
творчості Баки й представника його по-
етичної школи в Криму.
Твори уродженців Кафи, залежно від

місця їх служби, можуть бути охаракте-
ризовані і як кримські, і як османські.
Так, твори кафинців, створені в роки їх
служби у кримських ханів, подібно до
«Історії татарського хана�» Ібрахіма
Кефеві, секретаря ханського дивана в
правління Фетх Ґірея (1736�1737), поза
всяким сумнівом, безпосередньо входять
в історію кримської придворної літера-
тури. У той же час, здобутки кафин-
ських прозаїків і поетів, створені ними в
Османській імперії для султана та ін-
ших впливових осіб у державі, є не-
від�ємною складовою турецько-осман-
ської словесності. Наприклад, історик і
поет Махмуд бін Сулейман Кефеві пе-
ребрався в Стамбул у часи Сулеймана І
Пишного (1520�1566), здобув блискучу
освіту, служив секретарем дивана. По-
мер там же в 1588/9 р. Абдульбаки
Кефеві, що підписував свої вірші псев-
донімом Бекаї (помер в 1591 р.), наро-
дився в Кафі в родині проповідника.
Життя провів у Єгипті, Анатолії, Си-
рії. Ще один уродженець Кафи, Хю-
сейн Кефеві, що листувався з Бора Га-
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зі Ґірей-ханом, піднявся до посади ка-
дія Мекки, де й помер в 1603 р. [38: 15,
31; 47: 246, 247].
Отже, можна припустити, що кафин-

ськая література була своєрідною спо-
лучною ланкою між літературами Крим-
ського ханства й Османської імперії.
Центром розвитку літератури Кримсько-
го ханства був Бахчисарай, османська
словесність розвивалася в Стамбулі. Ка-
фа ж з об�єктивних причин таким цен-
тром не стала. На наш погляд, саме цей
чинник і кримськотатарський вплив да-
ли змогу радянській дослідниці турець-
кої літератури XVІ�XVІІ ст. Е. І. Маш-
таковій охарактеризувати літературу
Криму як «окраїнну» османську, що
відчувала місцевий вплив [19: 34]. Мо-
ва йде, безсумнівно, про літературу Ка-
фи. Що стосується літератури крим-
ського дивана, то її вивчення не входи-
ло в коло завдань тюрколога. 

Творчість уродженців ханського
Криму при дворах 
османських вельмож 
в XV�XVІІІ ст.

Була ще одна категорія османських
авторів кримського походження. Це
уродженці ханського Криму, що одер-
жали або завершили освіту у володіннях
султанської Туреччини, а потім залиши-
лися там на службі. Один з таких поетів
Мустафа Кефеві, що використовував
псевдонім Мюдамі, народився в Крим-
ському ханстві, а потім перебрався до
Кафи, де прийняв ім�я Кефеві. Подро-
биці його життя невідомі. Поет і історі-
ограф Хасан эш-Шехрі Веджігі наро-
дився в столиці Кримського ханства
Бахчисараї. Пізніше переїхав до Стам-
була, де до нього прийшло визнання й
де він зайняв посаду старшого секретаря
при великому візирі Кара Мустафа-па-
ші. Помер там же в 1660 р. Так само,
Мухаммед бін Кудріш, Лутфуллах або
Абдуллатіф Лутфі, Мустафа Рахмі-

ефенді, Селім Диване, Омер Бесім � усі
ці автори були вихідцями із Криму й ста-
ли визнаними поетами й прозаїками в ос-
манських межах [38: 27, 32, 34�35; 47:
244, 261, 273, 293, 298, 318; 57]. Твор-
чість таких поетів і прозаїків розвивала-
ся поза рамками кримської придворної
літератури ханського часу, і тому вони не
можуть бути визнані її авторами. Разом з
тим вона не чужа кримським татарам.
Творчість уродженців ханського Криму
при дворах османських вельмож у
XV�XVІІІ ст., так само як і придворна
література Кафинського еялету й твор-
чість османських авторів у Бахчисараї,
міцними зв�язками поєднала між собою
дві літератури. Кримські татари брали
участь у створенні османської літерату-
ри так само, як етнічні турки створюва-
ли придворну літературу Кримського
ханства. Завдяки цьому кримська прид-
ворна література в значній своїй частині
близька до османської і вона водночас
наклала відбиток на османську придвор-
ну літературу. 

Загальна характеристика кримської
придворної літератури

Наше дослідження переконує у тому,
що справжня кримська придворна літе-
ратура бере свій початок у золотоордин-
ській придворній літературі й розвива-
лася на півострові, починаючи із золото-
ординської доби. З урахуванням дер-
жавних утворень, у яких відбувався її
розвиток, її історію можна розділити на
два періоди: золотоординський і крим-
сько-ханський (або просто ханський).
Виходячи з мовної ситуації, у розвит-

ку придворної літератури Кримського
ханства можна виділити три періоди:
1) «чагатайський» або період переваги
золотоординського тюркі (XV�XVІ ст.);
2) «чагатайсько»-османський або період
утвердження османської літературної
мови (XVІІ в.) і 3) османсько-«чагатай-
ський» або період переваги османської



Сучасне і минуле в літературі

148148148148

мови. Як свідчить творчість Халім Ґірея
і його сина Шехбаз Ґірея в Османських
межах в XІX в., мовою кримської при-
дворної літератури, позбавленої рідного
ґрунту, стала турецько-османська мова.
Протягом усієї своєї історії придворна
література ханства не втрачала зв�язки
із класичною перською літературою й
орієнтувалася на кращі зразки тюрк-
ської класичної літератури.
Незважаючи на близькість до кла-

сичних зразків і вплив з боку перської
й турецько-османської літератур, прид-
ворна література Кримського ханства
являла собою самостійну галузь кла-
сичної літератури мусульманського
Сходу. Це підтверджує творчість Газаї,
Джан-Мухаммеда, Хільмі й Хурремі,
оригінальна тематика творів кримсько-
татарських авторів. Системою жанрів і
образів, тематикою ліричних творів
кримська придворна література продов-
жувала традиції класичних арабської й
перської літератур. Вона створювалася
з урахуванням місцевих художніх сма-
ків, і тому навіть її «перські» й «осман-
ські» елементи згодом здобували націо-
нальний характер. Приклади цього
можна побачити в берлінській збірці
Хурремі.
Якщо із кримської диванної літерату-

ри виключити твори національної тема-
тики, то стане очевидним, що за своїми
жанрово-тематичними характеристиками
і системою віршування вона продовжу-
вала й розвивала традиції перської й
тюркської класичних літератур мусуль-
манського Сходу. Провідна роль у ній
належить газелі й касиде. Однак поряд
з ними в ній присутні й інші класичні
форми поезії: месневі, рубай, туюг,
китьа та ін. Різноманітний жанрово-ви-
довий склад кримської придворної літе-
ратури. В ній зустрічаємо всі основні
жанри, що склалися в класичних му-
сульманських літературах Сходу: само-
вихваляння (фахріє), сатира (хіджвіє),

опис міста і його красунь (шехренгіз),
панегірик (менкибе), молитва (мюнад-
жат), елегія (мерсіє) та ін. Хоча поки
ще не виявлені зразки художньої прози
Кримського дивана, у його літературі,
безперечно, розвивалася історична про-
за, що відрізнялася високим рівнем бе-
летристичності. Можна сказати, що в
придворній літературі Криму місцеві
тюркські традиції органічно сплелися із
традиціями класичних літератур му-
сульманського Сходу.
Література Кафинського еялету була

однією з «окраїнних» або провінційних
османських літератур, що відчула місце-
вий вплив. Вона представлена не тільки
творчістю османських авторів, а й літе-
раторів, що походили з міст і сіл еяле-
ту, розташованих, головним чином, на
південному березі Криму й на півден-
ному сході. Ці письменники й поети
писали свої твори як при дворах осман-
ських султанів і вельмож, так і в хан-
ському Бахчисараї. Показова стійка тра-
диція цих авторів виділяти себе нісбою
Кефеві (нагадаємо, що поети й прозаїки
з інших міст півострова й із селищ око-
лиці Кафи, що належали кримському
хану, використовували нісбу Киримі).
Тим самим, уродженці Кафи відокрем-
лювали себе від літераторів Кримсько-
го ханства й наголошували на своїй ос-
манській приналежності. Водночас,
уживання нісби Кефеві свідчило й про
їх місцевий патріотизм.
Як складову частину османської

придворної літератури слід розглядати
твори кримських авторів, що були на-
писані при дворах османських правите-
лів і знаті. Пояснюється це тим, що
вони створювалися з урахуванням ху-
дожніх смаків османів і для задоволен-
ня їх естетичних запитів. Джерела по-
казують, наскільки відрізнялися між
собою художні смаки кримського й
османського двору. Доля Сеїда Мухам-
меда Ризи (Киримі Риза-ефенді) свід-
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чить, що для адміністративно-чинов-
ницької кар�єри в Османській державі,
необхідно було з юних літ виховувати-
ся в середовищі османських державних
мужів, тобто стати османом. Його «Сім
планет», що написані на замовлення і,
ймовірно, за особистої участі кримсько-
го хана Менґлі Ґірея ІІ (у друге прав-
ління, 1737�1739), по праву вважаються
пам�яткою кримськотатарської історич-
ної прози. Однак твір не був затребува-
ний в Криму через свою «витончену»
турецько-османську мову. Якщо ж при
ханському дворі через мову, прийняту
в османській придворній літературі й
не прийняту в Криму твір, написаний
на замовлення кримського правителя,
не був визнаний, то чи маємо ми право
зараховувати до кримської придворної
літератури твори, написані спеціально
для потреб османського двору? Твори
авторів, що походять з ханського Кри-
му, які були створені у володіннях
турецького султана для потреб осман-
ського двору й відповідно до осман-
ських літературних смаків через крим-
ську самоідентифікацію їх авторів давно
й цілком виправдано. Однак не слід
ігнорувати й той факт, що ці твори дав-
но й міцно ввійшли в історію осман-
ської літератури і вважаються її не-
від�ємною частиною. І справа тут не
тільки в їх османській мові [15: 157].
Набагато важливіше те, що вони ство-
рювалися для задоволення духовних
запитів османського двору, з урахуван-
ням османських літературних смаків.
Їхніми замовниками й «споживачами»
були етнічні турки. Окремі риси того
або іншого твору цілком могли бути
кримськотатарськими. Автор міг у дусі
кримськотатарської поезії розкрити те-
му любові, доблесті, відваги, суму або
скорботи. Він міг побачити події осман-

ської історії очима кримського татари-
на й переломити їх через кримськота-
тарську авторську самосвідомість у
прозаїчному історичному творі. Але це
було явищем османської літератури,
яку століттями створювали вихідці не
тільки з Криму або Кафи, а й з інших
областей, що входили до складу Ос-
манської імперії: арабського Сходу,
Балкан, Кавказу.
Отже, на наш погляд, кримська

придворна література � література, що
бере початок у золотоординський пері-
од; вона являє собою сукупність творів,
написаних у XV�XVІІІ ст. як у Крим-
ському ханстві, в оточенні правителів і
вельмож, так і за його межами для пот-
реб кримського дивана. Усі автори та-
ких творів, незалежно від їхнього етніч-
ного походження, є поетами й прозаїка-
ми кримської придворної літератури. 
Одним з висновків нашої статті

2004 р., присвяченої кримській прид-
ворній літературі, було встановлення
рівності між поняттями «кримська
придворна література» і «кримсько-
татарська придворна література». Сьо-
годні ми переконані, що друге понят-
тя � значно ширше за перше. Кримська
придворна література � це придворна
література Кримського ханства. Її
кримськотатарський характер визна-
чався не стільки походженням авторів
творів, скільки кримськотатарською
приналежністю її замовників і спожи-
вачів. Поняття ж «класична кримсько-
татарська література ханського часу» �
це не тільки придворна література
ханства, а й творчість кримськотатар-
ських літераторів (у тому числі й тих,
що походять з Кафинського еялету) з-
за меж ханства � з Кафи, Румелії,
Анатолії, близькосхідних провінцій
Османської імперії.
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