
В ідроджую чи ж урнал “Східний світ”, б іля витоків якого  стояв видатний 
український учений-сходознавець А гатангел Ю химович Кримський, редакція 
ниніш нього часопису вирішила звернутися до першопочатків. В ідтак пропо
нуємо читачам статтю , яка, хоч і була опублікована нашими попередниками 
наприкінці 30-х років, однак ще й нині не втратила своєї наукової актуальності.

У наступних номерах ж урналу рубрика “ Зі спадку наших попередників” 
стане традиційною.

Осман Акчокракли *
Т ат а р сь к а  п оем а Д ж ан -М у х ам ед о ва

ПРО ПОХІД ІСЛЯМ-ГІРЕЯ II (III) 
СПІЛЬНО З  БОГДАНОМ  

ХМ ЕЛЬНИЦЬКИМ  
НА ПОЛЬЩ У 1648—49 Р.Р.

(За рукописом з матеріалів етнографічної експедиції 
Кримського НКО по Криму влітку 1925 року)**

Більшість рукописних книжок серед кримських татар писалося арабською мовою, 
бо ця мова, після того як татари прийняли іслям, посідала особливе місце. Татарська 
ж  мова була лише розмовною й її вживалося у словесній народній літературі.

У степовій та центральній частинах Криму було багато народніх “сказителей” 
(оповідачів), співців (кедай, чинджі). У XVII -  XVIII ст. ст. народні пісні й літературу 
почали записувати рідною мовою.

Ще нещодавно можна було натрапити в кожній татарській родині на збірки для 
запису народніх пісень, т. зв. "Джонк" . Але опріч цього, траплялися цінніші літературні 
видання у вигляді окремих нарисів, монографій, літописів, збірників поетичної 
літератури тощо, відомих під назвами -  вакайї, таріх, діван, меджмуа та ін. Усі ці 
видання переписували спеціальні переписувачі й їх обережно зберігали в деяких 
родинах.

До таких літературних видань, що ми знайшли підчас Етнографічної експедиції 
влітку 1925 р. по Криму в с. Капсихор (Східний Крим), належить рукописна поема без 
заголовку, присвячена походові кримського хана Іслям-Гірея IIі разом із Богданом 
Хмельницьким на Польщу 1648 -  49 р.р.
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Історик Кримського Ханства В.Д. Смірнов (“Крымское Ханство”, стор.539) 
доводить, що “Кримські історики ані слова не казали про дружбу Іслям-Гірея II зі 
споконвічними ворогами татар козаками”; очевидно, за поему Джан-Мухамедову він 
нічого не знав, дарма що в історика кримських ханів Хадім-Гірея (“Гульбуні-Ханан”, 
на стор. 60) згадується за історичний нарис факаї-Крим) секретаря Дівану, Шейх- 
Мухамеда-Ефенді.

Ознайомившись на місці зі змістом книжки, експедиція вирішила її придбати, але 
мешканець с. Капсихор, Хаджі-Алі-Ефенді, у якого було знайдено книжку, посилався 
на те, що це книжка не його, і відмовився її продати; через це експедиція доручила 
мені разом з 3-мя практикантами переписати книжку нашвидку з дозволу тимчасового 
власника, що ми й зробили протягом 3-4 годин. Копію я звірив на місці.

Розмір книжки 22x17 см. у звичайній обкладинці; вона має 34 аркуші (68 сторінок), 
з яких перші 2 сторінки заповнено хронологічним списком кримських ханів-династії 
Гіреєв, починаючи від Менглі-Гірея I (XV ст.) і кінчаючи Шахін-Гіреєм (XVIII ст.). В 
кінці книжки ні імені переписувача, ані часу списування немає. Виходячи з того, що 
хронологію ханів, що її вміщено напочатку книжки, доведено до 1783 р. , і з типу 
паперу її, можна думати, що цей примірник стосується до кінця XVIII або початку 
XIX століття. Отже, цей примірник, може бути, не перша копія з оригіналу, що 
стосується до середини XVII ст.

Поему написано звичайнісіньким книжковим письмом несх і поділено на 17 роз
ділів. Усіх віршів 1892. Розмір віршу -  11-тискладовий; вірші римуються мало не всі, 
так що два вірші суміжно на зразок арабського месневі (а-а, б-б, в-в і т.д. з дакти
лічним закінченням). Це улюблений розмір турецьких та татарських поетів XVI -  
XVII CT.CT.2-

Поему написано турецькою мовою, близькою до народної говірки, що відома в 
турецькій літературі кінця XIX ст. під загальною назвою Ашік-Тарзі.

Раніш, ніж перейти до змісту поеми, вважаю за конче потрібне зупинитися на її 
авторові, Джан-Мухамеді. Ім’я це трапляється у віршах самої поеми в двох місцях 
(48 та 64 ст. рукопису)3 . Можна думати, що Шейх-Мухамед-Ефенді, якого згадується 
на стор. 34 (у VI розділі) як зятя однієї з дієвих осіб епопеї, Султан-Гельді мурзи 
(брат головного героя Тогай-Бея), є та ж  сама особа.

В кримсько-татарській літературі згадується Шейх-Мухамеда як літописця.
Автор історії кримських ханів Халім-Гірей у своєму нарисі “Гульбун-Ханан”, 

називаючи істориків, з праць яких він скористався , посилається й на збірник Шейх- 
Мухамеда-Ефенді; на стор. 60 згаданого нарису є посилання на Шейх-Мухамедову 
працю під заголовком “Векайї-Крим” (кримські події). Якщо зважити на те, що в 
“Гульбун-Ханані” про цей збірник згадується у зв’язку з історією про похід Іслям- 
Гірея II на Польщу, то це зміцнює нашу здогадку, що Джан-Мухамед і Шейх-Мухамед- 
одна й та ж  особа. Але залишається неясним питання про те, чи під “Збірником 
кримських подій” розуміють поему, що ми її розбираємо, або Шейх-Мухамед мав ще 
іншу працю під заголовком “Вакайї-Крим”? Якщо розуміють поему, що ми знайшли 
без зазначення заголовку , то назва її буде “Вакайї-Крим”, хоч у передостаннім вірші 
є вираз “Восфі-гуззат” (опис битви), який теж  можна було б визнати за назву поеми.

Здебільшого секретарів Дівану (Державної ради Кр. ханства) обирали з придвірних 
поетів чи з літописців. Нам відомі імена; 1) Кайсунзаде Нідаї (він же Реммал-ходжа), 
історик; був при Сахібі І (1535-1551); 2) Абдул-Гаффар; автор історії Криму 
“Умдетуль-Ахбар” (поет і літописець); був при Каплані (1712-1714); 3) Медадій поет, 
був при Сеадеті й Менглі II (1717-1725) та інш.

У поемі впадають в очі власні імена (прізвища) осіб і географічні назви місцевостей 
не татарського походження. Часами деякі імена й назви поперекручувано так, що їх 
і не впізнати. Наприклад, прізвище Хмельницького в поемі фігурує у вигляді 
“М елеске”. По своїй суголоності це слово більше підходить до Хме/іецького, ніж до
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Хмельницького. Це можна припустити ще й тому, що кримські татари могли знати 
Хмелецького Стефана раніше за Богдана Хмельницького із Буриггикської битви 
1629 р., коли Іслям-Гірей потрапив у полон до козаків. Звикнувши до прізвища 
Хмелецького (Мелеске), татари потім, не розібравшися в невеликій ріжниці 
Хмелецького й Хмельницького, і цього теж  назвали “Мелеске”, а часами й “Мелексе”. 
Але слово “Мелеске”, що фігурує в поемі, в ході подій, безперечно стосується до 
особи Богдана Хмельницького. Прізвище Потоцького подано в формі Ботоський.

В розділі V трапляються прізвища двох польських воєвод-Паланського4 і 
Таланського. Далі повторюються слова “ський”, під якими, очевидно, автор поеми 
має на увазі просто польських воєвод-шляхтичів, прізвища яких найбільше закінчують 
на “ський”. Наросток цей у поемі наводиться в множині “ськийлер”.

Думаючи в майбутньому дати переклад цілої поеми, я обмежуюсь тим, що подаю 
короткий зміст кожного окремого розділу.

Цей вступний розділ є хвальна пісня на честь Іслям-Гірея. За початок його 
царювання визначено 1053 р. геджри (1643 р. нашої доби).

І.ПРО ОСОБУ ІСЛЯМ-ГІРЕЯ
II. ПРО ОСОБУ КАДІ-ЕСКЕР-ЕФЕНДІ

В поемі ім’я його не згадується, але, за історичними даними, на той час на посаді 
Каді-Ескера був Стефан-Ефенді (див. “Семь планет”).

III. ПРО ОСОБУ ВЕЛИКОГО ВІЗИРА ХАНА, СИФЕР-ГАЗИ-АГІ
IV. ПРО ПОХІД ТОГАЙ-БЕЯ

Поема оповідає про те, як Тогай-бея призначено на сераскера татарського війська, 
що йшло разом з запорожцями проти поляків. Наводиться його життєпис, з якого 
видно, що він належав до одного з чотирьох племін-карачей5, посідав посаду 
коменданта фортеці Ферах-Кермена (Перекопу). Далі описується, як польський король 
збирався в похід, щоб приборкати запорожців. Для цього він скликав сойм, де звернувся 
до всіх вельмож з заявою, що тепер слушна нагода оголосити війну кримському 
ханові і що на це у скарбниці грошей вистачить. Опріч того, йому допоможуть руські, 
німці й французи. Сойм з цим погодився. Один із присутніх, комендант фортеці Бара, 
Потоцький (у поемі Ботоський), запропонував відкласти війну на один рік, а тимчасом 
заходитися втихомирювати запорожців. Сойм ухвалив ці заходи й дозволив Потоцькому 
вирушити в похід проти запорожців з 40.000 війська. Він же зібрав армію у 80.000 
чоловік і призначив свого сина на командира одного загону.

Запорізький гетьман Мелеске (Хмельницький), довідавшись, що поляки готуються, 
стурбувався й зібрав “круг”, на якому після обміну думок вирішено було звернутися 
до кримського хана по допомогу.

Запорізькі посланці прибули до коменданта фортеці Ферах-Кермен (Перекопу) 
Тогай-бея, який вирушив разом із послами до хана. Посли переказали ханові прохання 
запорожців допомогти їм. Хан радо прийняв послів і дав згоду захищати запорожців 
од поляків. Запорізькі посли додали до своєї заяви, що вони ладні навіть прийняти 
віру татарську, аби їм допомогли. Хан призначив Тогай-бея на головного отамана 
війська, призначеного проти поляків. Тогай-бей зібрав військо й за тиждень вирушив 
у похід. Татарське військо приєдналося до загонів Хмельницького на Дніпрі. В цей 
час на них несподівано наскочив син Потоцького з 40.000 війська і раптом почався 
гарячий бій, який закінчився поразкою поляків.
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V. ПРО БОЇ БІЛЯ ФОРТЕЩ БАР

Потоцький-батько, не маючи відомостей за долю свого сина, вирушив у похід 
проти кримців та козаків. Супротивники спіткалися на Дніпрі. Потоцького сповістили 
про поразку польського війська та про полонення його сина. Потоцький, довідавшись, 
що татарське військо під керівництвом Тогай-бея бере участь у війні, просто 
збожеволів. Розпочався бій, що так само закінчився поразкою поляків.

В цих боях Потоцького разом із синами й дочками, а також воєвод Таланського, 
Полянського та інших, захоплено до полону. Татари пограбували і зруйнували багато 
фортець і сіл; вони здобули велику здобич. По перемозі було оголошено триденне 
свято. Усі трофеї відряджено до Криму. Сам хан, що брав участь у боях із своїм 
загоном, теж  повернувся до Криму.

Свого брата Мурад-Гірей-султана хан призначив провадити дальші спустошення 
польських земель.

VI. ЯК ТОГАЙ-БЕЙ І КРИМ-ПРЕЙ-СУЛТАН ЗАХОПИЛИ ФОРТЕЦЮ 
АЛБАВ (ЖОВТІ ВОДИ)6

До кримського хана вдруге прийшли козацькі посланці з заявою про те, що 
польський король збирає нові сили проти Запоріжжя. Хан зібрав військо під 
командуванням калги Крим-Гірей-султана й наказав йому приєднатися до Тогай- 
беєва війська. Головні сили поляків було сконцентровано у фортеці Албав (на Жовтих 
водах). Калга попрямував туди.

Перед цим походом Тогай-бей сказав братові, Султану-Гельді-Мурзі, що він, Тогай- 
бей, помре цього року від хвороби або від ран у бою. Усі вирушили в похід. В одній 
із сутичок Султана-Гельді поранили. Чуючи смерть, він просив тих, хто були коло 
нього, переказати гарні побажання своєму братові Тогай-беєві, родині, друзям і зятеві 
своєму Шейх-Мухамедові-Ефенді (авторові поеми). Султан-Гельді помер. Його тіло, 
за наказом Тогая, перевезено до Криму.

VII. VIII. ПРО СМЕРТЬ ТОГАЙ-БЕЯ7

Тогай-бей здобув багато польських фортець і вщент розбив супротивника.
Поляки здалися, видали окуп в 40.000 золотих, забов’язалися ще зібрати 40 

підвод золотих і срібних речей і платити Кримові щорічно по 100.000 червонців.

IX. ПРО МЕЛЕСКЕ (ХМЕЛЬНИЦЬКОГО)

Хмельницький просив у Сераскір-султана, щоб він дозволив Тогаєві ще якийсь 
час лишитися на запорізьких землях. Сераскір-султан погодився, а сам повернувся до 
Криму.

X. ПРО ПОВЕРНЕННЯ СЕРАСКІР-СУЛТАНА ДО КРИМУ

Коли повертали сераскірові загони, у кожного його вояки було в полоні по 10 
чоловік поляків; мати менше полонених вважалося за ганьбу. t

XI. ПРО БРАТА ТОГАЯ, СУЛТАН-ГЕЛЬДІ-МУРЗУ

На прохання Хмельницького, Султан-Гельді бився з рештками польського війська 
в 40.000 чоловік; покінчив із ними, зруйнував багато фортець.

35-157ІВ
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XII. ПРО ТОГАЄВІ ГІДНОСТІ

Тогай був вояка незрівняний. Підчас бою він ревів, наче лев. Поляки зрадили своє 
слово: готували нові сили. Про це переказали ханові.

XIII. ЯК СПОВІСТИЛИ ХАНА

Тогай відрядив молодого гінця до хана з повідомленням, що поляки готуються. 
Хан надіслав на поле бою нову підмогу.

XIV. ПРО СИНА ПОТОЦЬКОГО

Син Потоцького, не маючи відомостей за свого батька й за становище фортеці 
Бара, надіслав туди муштрованим собакою листа. Але собаку впіймали, листа 
перехопили. Собаку відправили назад. Це збентежило поляків. Тоді вони надіслали 
верхівця на швидкому коні, але й верхівця затримано.

На цей час Тогай захворів. Його хорого перевезли до фортеці Аккерман.

XV. XVI. ПЕРЕДСМЕРТНИЙ ЗАПОВІТ ТОГАЯ

Почуваючи близьку смерть, Тогай просив передати добрі побажання ханові, візиреві 
й іншим вельможам, а також дружині й малолітній дочці. Звелів збудувати на ті 
гроші, що він залишив, текіє для дервішів, мечеть і медрессе. Тогай помер. Тіло його 
перевезено до Криму.

XVII. ПРО ЖАЛОБУ ЗА ТОГАЙ-БЕЄМ

Дружина, сестри й дочки збожеволіли, довідавшись про Тогаєву смерть; одяглися 
всі в чорне.

Закінчуючи поему, Джан-Мухамед пише:”А я, грішний, зробився співаком героїв 
війни”.

***

Не зважаючи на високомовний тон, властивий XVII-XVIII ст.ст., поета, що звик 
лестити керівничій клясі того часу, поема малює нам яскраво взаємовідносини між 
Україною, Кримом і Польщею, виникнення воєнного союзу України з Кримом, як 
наслідок дипломатичної діяльності Богдана Хмельницького. В поемі змальовано 
також воєнну організацію татар у татар, українців і поляків.

Розкривається також економічна суть різних озброєних сутичок того часу. За 
словами татарського історика Хурремі-Челебі (рукопис), “при вступі на ханський 
престіл Іслям-Гірея II, татари жили в злиднях, підчас же його керування добробут їх 
покращав через щасливі наскоки й воєнні здобичі”. Справді, 40.000 золотих у вигляді 
воєнної контрибуції і 100.000 червонців, як щорічні внески до мізерної скарбниці 
Кримського ханства,—за тих часів величезні суми,—звичайно, могли мати великий 
вплив на економіку Кримського ханства, людність якого тоді жила скотарством, 
дрібним кустарним ремеством і лише почала переходити на хліборобські форми 
господарювання.

В поемі також малюється побут татарів. Наприклад, після смерті Тогай-бея 
родина його одяглася в чорне. Цей звичай тепер серед татарів Криму зовсім зник.
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Тогаеве тіло з Аккерману й тіло брата його Султан-Гельді з поля війни перевезено 
до Криму жалібним візком8 . До речі сказати, те ж  саме зробили і з тілом Мухамед- 
Гірея II Жирного, якого вбив десь на берегах Волги брат його Алі-Гірей, що ненавидив 
його. Згодом Крим-Гіреєве тіло з Ковшан у Бесарабії перевезено для похорону в 
Бахчисарай.

Опріч поеми, що розглядаємо, серед рукописної народиш літератури кримських 
татарів є ще один невеличкий епічний вірш невідомого автора під заголовком “Сефер- 
Наме” (пісня про похід), де характеристично описується, як татари готувалися до 
походу на Польщу, спільно з запорожцями. Опріч цього, дотепер серед татарів є 
поговірка “Тогай-бея можна впізнати по ході”. Все це показує, який великий слід у 
пам’яті народних мас залишив свого часу (у XVII ст.) похід на Польщу й його 
учасники. * 1 2 3 4 * 6 7 8

[* Передруковуючи цей матеріал, редакція зберігає лексичні, граматичні й синтаксичні 
ознаки оригіналу (Ред.)].

[** Східний світ.-1930.-№ 12 (3). -  С. 163 -  170 (Ред.)].
1 Іслям-Гірея П у В.Д. Смірнова (“Крымское Ханство”) помилково названо Іслям-Гіреєм Ш, 

якого зовсім не було. (На думку редакції, В.Д.Смірнов не помилився.)
2 За останніми даними, оригінал цієї книги придбав Східний музей у Ялті в нащадків 

Хаджі-Алі-Ефенді.
3 Такий звичай був у поетів XV -  XVIII ст.ст.
4 Можливо, Полонський або Полянський.
З За іншими даними, він був із племени Аргін.
6 За поясненням академ. А.Ю. Кримського, Албав означає “Жовті води”.
7 Очевидно, цей заголовок подано помилково; за змістом слід би сказати: “Про перемоги 

Тогая”, через те, що про смерть буде в XVI розділові.
8 Один караїмський письменник Т. Леві-Бабовіч у своїй монографії ‘Три странички” (Сева- 

стопіль 1926 р.) на crop. 21 стверджує, що покійників у татарів не перевозили з моменту смер
ти для похорону до інших місць, за його словами, через якісь релігійні міркування мусульман.


