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А КА ДЕМ ІК  А.Ю . КРИМ СЬКИЙ -  
ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ТА  

КУЛЬТУРИ ТУРЕЧЧИНИ
Агатангел Кримський відомий як видатний дослідник історії та культури Туреч

чини, якій присвятив ряд наукових праць. Тож бодай стисло хочемо проаналізувати 
деякі дослідження вченого, присвячені Туреччині, видані в 20-і роки, коли він був 
неодмінним секретарем Української Академії Наук [Кримський 1924, та ін.).

Концепція А.Кримського з проблем турецької історії найбільш узагальнена в 
написаному 31 грудня 1923 р. вступному слові до його “Історії Туреччини” [Кримський 
1924]. На думку вченого, Турецька держава набула справді всесвітнього інтересу, 
відколи турки-османи, завоювавши балканські країни, а згодом оволодівши Констан
тинополем і встановивши контроль над Середземним морем, перетворилися на 
безпосередніх сусідів багатьох народів [Кримський 1924]. “Для нас, слов’ян, -  зазначає 
Кримський,- той період тим цікавіший, що з Туреччини була тоді держава в значній 
мірі слов’янська -  так, у ній мова слов’янська була напівофіційна, а наші бідолашні 
українські невільники, що безконечними гуртами діставалися до Туреччини через 
татарсько-кримський полон, надавали Туреччині почасти навіть деякого характеру 
українського...” [Кримський 1924].

З ретельністю літописця розповідає А.Кримський в “Історії Туреччини” про виник
нення в Малій Азії на рубежі XIII і XIV ст. невеличкого емірату турків-османів ', 
який через безперервні загарбання порівняно швидко перетворився в наймог утнішу 
світову імперію. Завоювання 1453 р. султаном Мехмедом II Константинополя створило 
передумови для підкорення, а тоді й перетворення у звичайні турецькі вілайєт и Сербії 
(1459), Боснії (1463), Албанії (1467), Герцеговини (1483); 1476 року втратили 
незалежність і стали васальними Волощина й Молдова, а в 1475 році -  Кримський 
ханат. Відтоді історія османів-аж до кінця XVI ст -  була суцільною смугою завоювань 
і перемог [Кримський 1924,5 ,10-12, 56].

А.Кримський аргументовано пояснив причини, які обумовили той тріумфальний 
турецький марш. Особливу роль тут відіграло створення у 60-х роках XIV ст. регуляр
ного війська -  яничарів2. Сформоване з насильно забраних призовників, з-поміж них 
були і слов’янські юнаки, яких присилували до мусульманства й дали в руки зброю 
та прищепили ненависть до іновірців, постійне яничарське військо не раз демонструвало 
“войовничий дух і міць у боротьбі проти греків і слов’ян...проти європейського 
лицарства” [Кримський 1924, 20 -  21].

Турки успішно користалися з чвар та незлагод між європейськими державами 
епохи середньовіччя [Кримський 1924,39]. Не останню роль відіграла певна ідеалізація 
цих східних чужинців західноєвропейською людністю, яка в переважній більшості 
стогнала від утисків і поборів місцевих феодалів. Після падіння Константинополя 
“...проста міщанська людність Німеччини, -  зазначає Кримський, -  була повна ненависті 
проти своїх князів-визискувачів та взагалі проти феодальних порядків західноєвро
пейської середньовіччини, яка вже доживала тоді свій вік” [Кримський 1924,87-88]. 
Серед значної частини західноєвропейського населення поширювалося туркофільство.

У своїх працях А.Кримський докладно висвітлює -  і цілком виправдано -  період 
20 -  60-х років XVI ст., тобто “золотий вік” султана Сулеймана Законодавця (“Кануні”), 
котрого в Європі називали Сулейманом Пишним. Тоді саме Османська імперія досягла 
вершини своєї військової й державної могутності, займаючи величезні обшири від
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Гібралтару до Персидської затоки і від Нільських порогів до верхів’я Дунаю. Проте 
доба найбільшого розквіту цієї імперії була водночас і передднем її неминучого 
подальшого занепаду.

За Сулеймана Пишного в сфері міжнародних відносин Османської імперії 
сталася подія, яка започаткувала економічну й політичну залежність останньої від 
західноєвропейських держав. Мовиться насамперед про турецько-французький договір 
1535 р., за яким купцям із Франції на Близькому Сході надавалися відчутні пільги та 
привілеї, серед них і звільнення від податків, безперешкодне плавання по морях і 
ріках Османської держави, по суті -  право повної екстериторіальності [Кримський 
1924,153].

Оскільки вказаний договір містив певні статті (лат. “стаття” -  капітулум), то 
його почали називати “капітуляцією”, хоча чогось принизливого тоді в ньому не 
було. Лише згодом зазначені капітуляції перетворилися на безстрокові міжнародні 
зобов’язання Османської імперії й набули нерівноправного характеру.

Не дивно, що А.Кримський значну увагу приділив становищу України, історичні 
регіони якої -  Галичина, Волинь, Поділля зазнавали час від часу турецьких набігів. 
"Але хто найбільше постачав Туреччині українських бранців-невільників, -  зауважує 
А. Кримський, -  та це не самі османи, а васальний туркам Крим..." Вчений підкреслює, 
що "Україна не могла спокійно терпіти таке лихо, а повинна була чимось його 
одвертати" [Кримський 1924, 167, 170; Кримський 1930, 14-17]. Видатну роль у 
захисті українських земель відіграли запорізькі козаки -  спадкоємці "старокиєвського 
богатирства" з його подвигами проти степовиків на пограничних билинних “заставах 
і засіках богатирських" [Кримський 1924,170].

Численні представники підкорених, передусім слов’янських, народів становили 
невід’ємний компонент тодішньої Турецької держави. "Той слов’янський елемент..., 
яким рясніло військо та двір Сулеймана Пишного, то був елемент переважно 
балканський, тісніш -  сербський чи там сербо-хорватський. Та густо-рясно було в 
Туреччині ще й іншого слов’янського люду: українського, а саме -  серед невільників. 
Невільниками-українцями Туреччина аж  кишіла" [Кримський 1924, 167]. Незапереч
ним є й те, що деякі українські невільниці ставали навіть турецькими султаншами. 
Передусім це -  "славна султанша Роксолана, жінка Сулеймана Пишного, що за 
кожним її рухом і словом уважно й тривожно слідкували західноєвропейські 
дипломати... І самого Сулеймана Пишного, наймогутнішого з усіх османських султанів, 
узяла в свої руки та крутила цілою турецькою державою й європейськими відносинами 
так, як бажала" [Кримський 1924, 5-6]. Окрім славнозвісної Роксолани, дружинами 
турецьких султанів Османа II (1618 -  1622) та Мустафи II (1695 -  1703) теж були 
українки. Це дало вченому досить вагому підставу говорити про слов’янський характер 
Туреччини XVI ст. [Кримський 1924,194,163].

Немалий інтерес викликає й установлення дипломатичних відносин Османської 
імперії з Великим князівством Московським у 1496 -  1497 рр„ коли в Стамбулі 
побувало перше московське посольство, очолене Михайлом Плещеєвим. "Велику 
лагідність, -  писав А.Кримський, -  виявив султан Баязід II і в своїх відносинах з 
Москвою тоді, коли до нього приїхав од великого князя Івана III... найперший 
московський посол, якого побачила Туреччина" [Кримський 1924, 112]. Метою 
посольства було забезпечити вільну торгівлю російським купцям "у т. зв. "салтанових 
городах" понад Чорним та Азовським морями..." І турецький султан "добродушно 
задовольнив усі торгові бажання московського великого князя" [Кримський 1924, 
113]. "У свою чергу Москва, -  зазначає вчений, - .  .нічого лихого проти Туреччини не 
хотіла..., і навпаки, -  сама ще з кінця XV ст. не переставала шукати добрих відносин 
із султанами та обмінювалася приязними посольствами з Царгородом" [Кримський 
1924, 143]. "А в подальшому,—відзначає А.Кримський, -  і у Москві почало
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поширюватись туркофільство. Це сталося в XVII ст., коли там заговорили "про 
турецьку віротерпимість навіть поміж консервативних московських кіл" [Кримський 
1924, 220].

А. Кримський продемонстрував гідний наслідування приклад, як треба вивчати, 
зіставляти й використовувати джерела. Так, у вступі до “Історії Туреччини” він 
підготував фундаментальний історіографічний огляд європейських джерел XVI ст. 
щодо Османської імперії.

Агатангел Кримський дав докладний опис стану культури Османської Туреччини 
та її найбільш яскравих представників: правознавців -  араба Мухамеда Ібн-Ібрагіма 
Халебського (помер 1549 р.) та курда Абу-с-Сууда (1492 -  1574); істориків -  Джемалі 
(помер 1550 р.), Алі-Челебі (1541 -  1599), Са’деддіна (1536 -  1599), Дженнабі (помер 
1590 р.), Мустафи Селяніки, Лятифа Кастамунського (помер 1546 р.); письменників 
і поетів: першої турецької поетеси Мігрі Хатун (1456 -  1514), учителя (“устада”) 
літературної школи епохи “Лале девре” (“Вік тюльпанів”) Баки (1527 -  1600), поетів- 
ліриків: Неджаті (помер 1509 р.) та Хіялі (помер 1557 р.) [Кримський 1924,197 -  200]. 
Причому Кримський не поділяв поширеної серед деяких європейських істориків думки, 
що саме нашестя в Османську імперію 1402 р. завойовника Тимура дало поштовх до 
відчутного розвитку турецького письменства та поезії. “Адже нема сумніву, -  зазначав 
Кримський, -  що й без Тимурової навали... шляхом мирного розвитку державного й 
культурного османського життя, XV-й вік повинен був би піднестися над XIV-м. Це 
ж річ -  природня” [Кримський 1927, 90 -  92].

Майстерно висвітлено Кримським образ популярного героя турецького й узагалі 
східного фольклору Ходжі Насреддіна. Одночасно він зазначав, що й на Україні, як 
і в Росії, мало не всі оповідки про Насреддіна “живуть і в нас у народних устах, тільки 
пристосовуються до інших осіб” [Кримський 1927, 94].

Безперечною заслугою вченого є класифікація тюркських мов та їх діалек тів, 
як давніх, так і сучасних, докладна характеристика особливостей фонетики й 
орфографії, граматичного складу та словникового фонду [Кримський 1927, 1930].

М ожна з цілковитою підставою стверджувати, що хоча зазначені праці 
А.Кримського 20-х років і пройняті його очевидною симпатією до Туреччини й турків, 
однак якихось відступів від історичної правди в них немає. Це насамперед стосується 
яскраво змальованих ученим невільницьких ринків у Стамбулі та інших приморських 
містах Туреччини, звідки нещасних, серед них і українських бранців, продавали та 
перепродували “далеким народам... сарацинам, персам, індійцям, арабам...”[Кримський 
1924, 176]. Агатангел Юхимович ніби підказує й запитує: чи не тут витоки української 
діаспори в країнах Сходу?

Рамки цього повідомлення, природно, не дозволяють докладніше охарактеризувати 
особливості туркологічних публікацій А.Кримського, проте й вони досить чітко 
визначають дослідницький метод вченого. Сутність його в тому, що хоч А.Кримський 
і вживав у своїх працях (особливо 20-х років) такі поняття, як “революційне 
повстання”, “соціальний характер” тощо, загалом він і далі дотримувався “старих, 
добрих” принципів і підходів з їх загальнолюдськими цінностями й пріоритетами.

І коли врахувати, що його науковим працям здебільшого притаманна мова художніх 
творів (як відомо, А.Кримський був ще й письменником), то зрозуміло, чому його 
книги набули такої популярності. Мовлячи про капітальні праці А.Кримського з 
історії Персії й Туреччини, відомий український сходознавець, професор Харківського 
університету А.П. Ковалівський (1895 -1969) відзначав, що готувалися вони головним 
чином як посібники для студентів. Однак такими вони, безперечно, не були, оскільки 
насправді жоден студент не міг “перетравити” всього матеріалу, що містився в них. 
Крім цього, сама побудова вказаних праць така, що вміщений там матеріал допомагає 
читачу знайти шлях до подальшого осмислення того чи іншого питання [Ковалівський 
1974,144].
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Дослідження українського академіка Агатангела Кримського, позначені винят
ковою глибиною та широтою енциклопедичних знань, -  видатний внесок у розвиток 
туркології. 1 2

1 Назва "турки-османи" походить від імені ватажка цього турецького племені -  
Осман-бея.

2 Яничари -  тур."уепі дегі " -  нове військо.
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