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В и� читаєте� дітям?� Я� почала� читати� сину� та� доньці�

ще�коли�вони�були�зовсім�маленькими.�І�вже�зараз�

бачу,�наскільки�правильним�було�це�рішення!�Мої�

діти�справжні�фанати�книг�—�і�я�цим�дуже�пишаю-

ся.�Діти�надзвичайно�потребують�нашої�батьківської�уваги.�

А�читати,�я�переконана,�—�це�найкраще�дозвілля�у�будь-яко-

му�віці.

Але,�на�жаль,�більшість�дитячих�книжок�закривають�

якісь�базові�речі.�Тому�я�постійно�була�у�пошуку�книжки,�

яка�була�б�цікавою�та�давала�певний�життєвий�приклад.�

Сучасні�діти�захоплюються�історіями�про�супергероїв.�

Ці�персонажі,�безумовно,�дуже�цікаві,�але�вони�всі�не-

справжні�і�їх�супер-здібності�вигадані.

Ви�знаєте,�що�у�певному�віці�дитині�вкрай�необхідний�

приклад�для�наслідування?�Я�стала�шукати,�про�кого�

реального�і�зі�справжніми�супер-здібностями,�можна�

розповісти�дитині.�Ми�навіть�провели�дослідження�та�

опитала�читачів�нашого�видавництва.

Життя�видатних�людей�—�це�те,�що�цікаво�усім,�

в�будь-якому�віці.�І�що�особливо�важливо,�це�СПРАВЖ-

НІ�супергерої.�Звичайні�люди,�як�ми�з�вами,�які�зробили�

щось�надзвичайне�і�змінили�цей�світ�на�краще.�Ось�цей�

приклад,�якого�так�не�вистачає�нашим�дітям!

Моя�мрія�та�місія�—�щоб�якомога�більше�дітей�люби-

ли�читати�і�читали�хороші,�добрі,�правильні�та�корисні�
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книжки.�Наша�адаптована�серія�книг�«Видатні�особисто-

сті�для�дітей»�—�це�історії�про�звичайних�хлопчиків�та�

дівчаток,�їх�дорослішання�та�навчання,�про�перепони�на�

шляху�до�успіху�та�щастя�від�досягнення�мрій.�Ці�книги�

допомагають�дитині�отримати�відповіді�на�питання�про�

те,�як�працює�цей�світ,�як�досягти�успіху,�чому�вчитися,�

який�життєвий�шлях�обрати�для�себе.

Ми�починали�цю�серію�з�книг�про�Стіва�Джобса,�Аль-

берта�Ейнштейна,�Коко�Шанель.�А�тепер�у�нашому�арсе-

налі�11�біографій�відомих�на�весь�світ�людей.�І�це�тільки�

початок!

Зараз�дуже�хочу�познайомити�українських�дітей�з�ви-

датними�особистостями�нашої�країни�(Сікорський,�Каде-

нюк�та�ін.).�Розповісти�їм�про�винахідників,�дослідження�

та�досягнення�яких,�прославили�Україну�на�весь�світ.�

Вірю,�щоб�бути�сильними�та�досягати�більшого,�дитині�

важливо�знати�свою�історію.

Читайте�разом�з�дитиною,�говоріть�з�нею�про�важ-

ливе,�дозвольте�їй�запитувати�вас�про�все�на�світі�—�і�ви�

назавжди�залишитесь�найкращими�друзями!�Читання�

розвиває�дітей�будь-якого�віку.�А�читання�правильних�

книжок�разом�з�батьками�—�формує�особистість�і�характер�

дитини,�робить�її�успішною�в�подальшому�житті.�Спільне�

читання�впливає�на�дружні�відносини�батьків�та�дітей.�

Перевірено�на�своїх�дітях,�близьких�та�знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець та директор IPIO
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Дитинство в Рогатині

Д о�затишного�і�світлого�українського�містечка�Рога-

тин�Івано-Франківської�області�півтори�години�їзди�

зі� Львова.� Воно� славиться� своїми� старовинними�

храмами.� Гострі� вежки� костелу� Святого� Миколая�

і�маківки�золочених�бань�церкви�Різдва�Богородиці�височі-

ють�над�центральною�площею�Рогатина.�Тут�раніше�виру-

вала� торгівля.� Сюди� здавна� приїжджали� заморські� купці�

і�торговці�із�Західної�Європи.�Вони�продавали�й�обмінювали�

товари�на�центральній�площі�містечка,�перетворивши�її�на�

жвавий�ринок.�Тому�вона�й�отримала�назву�«Ринкової».

Нині� на� цьому� місці� стоїть� пам’ятник� легендарній�

жінці� —� Роксолані,� якою� пишаються� жителі� Рогатина.�

Та�так,�що�перейменували�на�її�честь�центральну�площу.�

Вони�вже�500�років�поспіль�переказують�легенду,�за�якою�

їхня� землячка� стала� великою� султаною.� Її� підтвердили�

польські� посли,� які� побували� у� XVI� столітті� в� столиці�

Османської� імперії� —� Стамбулі.� Звідти� вони� передавали�

своєму�королеві�вісті�про�османського�султана�Сулеймана.�

Так� ми� дізналися,� що� його� дружиною� була� дочка� право-

славного�священика,�родом�із�Рогатина.
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На�жаль,�історія�не�зберегла�її�справжнього�імені.�В�на-

роді�султану�величали�Роксоланою.�Так�тоді�на�Сході�на-

зивали�українок,�які�в�XVI�столітті�жили�на�землях,�що�

належали�Польському�королівству.�Це� ім’я�назавжди�за-

кріпилося�за�султаною.

Безтурботне� дитинство� Роксолани� минало� на� околи-

цях�Рогатина.�Її�батько,�за�легендою,�служив�священиком�

у�церкві�Святого�Духа,�побудованій�із�дерева�без�єдиного�

цвяха.�Це�диво�старовинної�української�архітектури�стоїть�

у�мальовничому�місці�—�на�зеленому�пагорбі,�який�омива-

ють�води�спокійної�річки�Гнила�Липа.�Тут�усе�нагадує�про�

життя�легендарної�Роксолани:�і�тиха�незаймана�природа,�

і�стародавні�кам’яні�сходи,�що�ведуть�до�храму�з�потемні-

лими�від�часу�дерев’яними�стінами.

Бережком�мальовничої�річки�колись�бігала�весела�ру-

денька�дівчинка.�Ступаючи�босими�ніжками�по�мокрій�від�

роси�травичці,�вона�раділа�сходу�сонечка.�Його�промінчи-

ки� золотили� її� грайливі� кучерики,� змушували� морщити�

тоненький�носик�і�мружити�світлі�оченята.

Вона� була� милою� і� слухняною� дитиною.� Старанно�

виконувала� всі� вимоги� батька,� який� навчав� її� читати� й�

писати.� Вечорами� він� розповідав� дочці� про� Біблію� і� про�

Ісуса�Христа,�який�пожертвував�собою�заради�порятунку�

людей�на�світі.

Батько�Роксолани�не�був�заможним,�бо�ж�мав�не�най-

багатшу� в� околиці� парафію.� Попри� це,� він� намагався�

дати�дочці�найкращу�освіту.�Тому�не�шкодував�грошей�на�
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книги,�які�тоді�були�на�вагу�золота,�щоби�вона�могла�їх�чи-

тати.

Про� маму� Роксолани� нічого� не� відомо.� Але� в� Рогатині�

вірять,�що�вона�була�вродливою�та�енергійною�жінкою.�Ка-

жуть,�її�променисту�усмішку,�як�і�веселу�вдачу,�успадкувала�

рудоволоса�донечка.�Вона�зростала�в�любові�й�турботі,�допо-

ки�до�Рогатина�не�наскочили�кримські�татари.
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Татарський полон

Вони� з’явилися� несподівано,� в� один� із� теплих� літ-

ніх� вечорів,� коли� рогатинці� йшли� до� церкви� на�

вечірню�молитву.�Темноокі�чорняві�вершники�на�

швидких,�як�вітер,�конях�увірвалися�до�міста.�На�

своєму�шляху�вони�хапали�дівчат�і�відносили�їх�далеко�за�

межі�Рогатина.

Така�доля�спіткала�й�Роксолану,�яка�тоді�була�ще�під-

літком.� Її� біля� батьківської� церкви� схопив� якийсь� татар-

ський�вершник�і�повіз�із�собою,�минаючи�на�вороному�коні�

золотисті�пшеничні�поля�і�зелені�луки.�По�тому�були�вису-

шені�палючим�сонцем�степи…

Через� кілька� тижнів� виснажливої� дороги� дівчину�

разом�з�іншими�бранками�кримські�татари�привезли�до�

підніжжя�лісистих�Кримських�гір.�Незабаром�усіх�укра-

їнок,� схоплених� татарськими� вершниками� не� тільки�

в�Рогатині,�а�й�в�інших�містах�та�селах,�повели�звивисти-

ми�вулицями�Бахчисарая�(столиці�Кримського�ханства)�

з�дивовижними�будівлями�і�садами�з�небаченими�фрук-

тами� і� квітами.� З� тонких� струнких� вежок� (мінаретів)�
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лунали� звуки� нечуваних� східних� наспівів.� Це� муедзи-

ни�—�мусульманські�глашатаї�—�закликали�вірян�до�ме-

четей,�у�яких�ті�повинні�були�п’ять�разів�на�день�молити-

ся�своєму�Богові�—�Аллаху.
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У палаці  
кримського хана

Втомлених� і� переляканих� полонянок� привели� до�

стін� великого� ханського� палацу.� З� його� воріт�

вийшли� закутані,� за� мусульманською� тради-

цією,� в� темний� просторий� одяг� жінки,� чиїх� об-

лич�не�могла�розгледіти�Роксолана.�Адже�вони�ховали�їх�

під�складками�шовкової�тканини,�з-під�якої�видно�було�

лише�розкосі�карі�очі.

Жінки� з� цікавістю� роздивлялися� бідних� полонянок,�

змучених�довгою�дорогою�і�розлукою�з�батьками.�Раптом�

одна�з�них�поманила�до�себе�пальцем�Роксолану,�а�потім�

завела�її�до�воріт�кам’яного�палацу.�За�ними�був�просторий�

двір,�далі�—�ще�один.�У�ньому�містився�невеликий�сад,�де�

росли�дерева�з�помаранчевими�й�червоними�плодами�апе-

льсина�та�граната,�несхожими�на�стиглі�рогатинські�яблу-

ка.�Поряд�дзюрчав�струмочками�невеликий�різьблений�во-

дограй�із�білого�мармуру.
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Пізніше� цей� сад� став� улюбленим� місцем� прогуля-

нок�Роксолани,�яка�була�вихованкою�школи�невільниць�

у� палаці� кримського� хана.� Разом� із� нею� вчилися� укра-

їнські,� російські,� польські� та� грузинські� дівчата,� поло-

нені�кримськими�татарами.�Тут�їх�готували�до�вдалого�

заміжжя� із� заможними� підданими� османського� султа-

на,�якому�корився�і�кримський�хан�Менглі�Гірей.�Його�

дочка� Айше� Хафса� стала� дружиною� султанського� сина�

Селіма,�а�1496�року�народила�йому�в�далекому�Трабзоні�

сина�Сулеймана.

Довгими� кримськими� вечорами� суворі� наставниці�

Роксолани�розповідали�їй�своєю�мовою,�яку�через�деякий�

час� дівчина� вже� розуміла,� про� прекрасну� Айше� Хафсу.�

До�того,�як�її�чоловік�Селім�1512�року�зійшов�у�Стамбулі�

на�престол,�вона�кілька�років�мешкала�із�сином�у�батька�

в�Криму.�Потім�переїхала�до�османського�містечка�Мані-

са,�намісником�якого,�за�наказом�нового�султана�Селіма,�

став�у�18�років�її�Сулейман.�Там�він�під�пильним�наглядом�

наставників�навчався�керувати�довіреним�йому�містечком�

з�околицями.

Айше� Хафса� була� зобов’язана� всюди� супроводжувати�

сина.� Адже� він� —� спадкоємець� османського� престолу,� за�

життям� і� безпекою� якого� мала� стежити� його� мати.� Тому�

Айше�Хафса�залишилася�мешкати�з�ним�у�Манісі.

Від�наставниць�Роксолана�також�дізналася,�що�кожна�

дівчина�в�цій�школі�хоче�принаймні�раз�побачити�Сулейма-

на.� Адже� згодом� він� стане� султаном� трьох� континентів�
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і�тисячі�міст,�які�входять�до�складу�величезної�Османської�

імперії.�Тоді�володітиме�незліченними�багатствами�й�вели-

кою�кількістю�слуг.

—� Та,�кого�полюбить�він,�стане�його�дружиною�й�ща-

сливою�султаною,�—�повторювали,�як�молитву,�наставниці�

Роксолани.

Невдовзі�дівчина�вже�не�могла�не�думати�про�султана�

Сулеймана.�Вона�мріяла�про�нього�вночі,�коли�читала�пе-

ред� сном� молитву,� як� учив� її� батько-священик.� Так� вона�

відганяла�сумні�думки�про�розлуку�з�батьками,�які�з’яв-

лялися�у�її�снах.�Роксолана�і�вдень�уявляла�себе�дружиною�

Сулеймана,� коли,� рятуючись� від� спекотного� кримського�

сонця,� сиділа� за� вишиванням� у� тінистому� саду� поряд� із�

дзюркотливим� водограєм.� Думаючи� про� нього,� вона� спі-

вала�українських�пісень,�які�почула�від�матері.�Її�ангель-

ський� голосок� і� привітну� усмішку� полюбили� мешканці�

ханського�палацу.

Чутки� про� рудоволосу� красуню,� яка� майстерно� спі-

ває� і� вишиває,� дійшли� до� немолодого� вже� хана� Менглі�

Гірея.� Побачивши� витончену,� білолицю,� яснооку� дівчи-

ну,�він�залишився�під�враженням�від�її�вроди.�Але�розум�

йому� підказував,� що� вона� —� не� для� нього,� а� для� онука�

Сулеймана.

—� Ось�він�стане�султаном,�а�ми�йому�дружину�із�Кри-

му�привеземо,�—�хитро�посміхаючись,�вирішив�він.�Але�не�

дожив�Менглі�Гірей�до�тих�часів.
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26-річний�Сулейман�став�десятим�султаном�Османської�

імперії� 22� вересня� 1520� року.� Дізнавшись� про� це,� новий�

хан�—�старший�син�Менглі�Гірея,�Мехмед�Гірей,�—�виконав�

волю� батька� і� відправив� султанові� Сулейману� вітального�

листа�та�подарунки:�золото,�коштовні�прикраси�й�кілька�

невільниць.�Серед�них�була�і�юна�Роксолана.



Запитання
  Де народилася Роксолана?

  Ким був її батько?

  Що відомо про матір дівчини?

  Як Роксолана потрапила до палацу кримського 
хана?

  Про що їй розповідали в ханському палаці 
наставниці?

  Про кого і вдень, і вночі мріяла юна Роксолана?

19



РОЗДІЛ2



Стамбул —  
«столиця щастя»

Роксолана�пливла�на�кораблі�кримського�хана.�Це�

була�її�перша�у�житті�морська�подорож.�Краєвиди�

безкрайнього� Чорного� моря� протягом� декількох�

днів�заворожували�погляд�юної�*�дівчини.

Раптом�на�горизонті�Роксолана�помітила�берег,�а�на�ньо-

му,�на�високому�пагорбі,�—�старовинну�фортецю.�Її,�за�сло-

вами� наставниць,� біля� входу� до� Босфорської� протоки� ще�

в�XI�столітті�побудували�візантійці.�Через�два�століття�цю�

фортецю�завоювали�війська�османського�султана�Баязида�

Першого.�Його�онук�Мехмед�Другий�1453�року�пішов�далі�

й�підкорив�Константинополь,�який�вважали�центром�пра-

вославного�християнства.

*  Невідома точна дата народження Роксолани. Вважають, що вона була на 
11 років молодша за султана Сулеймана. Знаючи тривалість мусульмансько-
го року (354 дні), можна припустити, що Роксолана народилася між 8 липня 
1505 і 27 червня 1506 року.
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Про�це�нагадує�велика�баня�собору�Святої�Софії.�Незаба-

ром�Роксолана�побачила�його�з�палуби�корабля.�Цей�храм�

почали�будувати�на�центральній�площі�ще�в�VI�столітті�за�

наказом� візантійського� імператора� Юстиніана� Першого.�

Споруда�мала�уособлювати�силу�і�міць�православ’я,�про�що�

Роксолані�розповідав�у�дитинстві�її�побожний�батько.

Після� завоювання� османами� Константинополя� собор�

Святої�Софії�перетворили�на�мечеть,�добудувавши�до�нього�

високий�мінарет.�А�саме�місто,�яке�стало�столицею�Осман-

ської�імперії,�в�народі�все�частіше�почали�називати�Іслам-

болом�або�Стамбулом,�що�в�перекладі�означає�«наповнений�

ісламом�*».� Адже� в� кожному� його� районі� з’явилося� безліч�

мечетей.�Найбільші�з�них�належали�османським�султанам�

Мехмедові�Другому�та�його�синові�—�Баязиду�Другому.�Це�

були� великі� благодійні� комплекси� зі� школами� для� дітей�

та�духовенства,�їдальнями�та�лікарнею�для�бідних�містян.�

Там�і�поховали�цих�двох�султанів,�а�над�їхніми�могилами�

побудували�мармурові�гробниці.

Стамбул� ще� називали� «столицею� щастя».� Багато� хто�

мріяв�переїхати�сюди,�щоби�вступити�на�службу�до�султа-

на.�Ті,�кому�це�вдалося,�ставали�справжніми�щасливчика-

ми.�Адже�їм�відкривався�шлях�до�слави�та�багатства.

Про� це� знала� Роксолана,� яку� везли� до� новообраного�

султана�Сулеймана.

*  Релігія мусульман.
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Султанський гарем

На�просторій�пристані�дівчат,�які�зійшли�з�палуби�

корабля,�зустрічали�чорношкірі�люди�в�ошатних�

халатах�—�каптанах.�Це�були�слуги�султана,�при-

везені�з�Африки�до�Стамбула.�Вони�супроводжу-

вали�кримських�наложниць,�серед�яких�була�і�Роксолана,�

до�прекрасного�палацу.�З�усіх�боків�його�оточувала�висока�

мурована�стіна,�яку�охороняли�вартові.�За�нею�можна�було�

розгледіти� лише� дахи� величних� будівель,� що� потопали�

в�зелені�розкішного�саду.

Цей�палац�після�завоювання�Константинополя�побуду-

вав�для�себе�султан�Мехмед�Другий.�Але�він�не�затримався�

там� надовго.� Через� кілька� років� почав� зводити� неподалік�

Святої� Софії� ще� один� палац,� куди� і� переїхав.� Сім’я� сул-

тана�—�дружини,� яких� у� нього,� згідно� із� законом� ісламу,�

могло� бути� четверо,� його� наложниці,� служниці� й� діти� —�

залишилися�мешкати�на�тому�самому�місці.�Їх�частенько�

навідував�Мехмед�Другий,�приїжджаючи�вечорами�з�Ново-

го�палацу�*,�який�став�його�резиденцією.

*  Цей палац ще отримав назву «Топкапи», що в перекладі означає «гарматні 
ворота».
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Цей� спосіб� життя� перейняли� наступні� султани� —� Ба-

язид�Другий,�Селім�та�Сулейман.�Вони�мешкали�в�Новому�

палаці,�з�якого�правили,�а�їхні�матері�та�дружини�—�у�Ста-

рому.� Лише� султан� міг� їх� відвідувати.� Іншим� чоловікам�

заходити�до�Старого�палацу�було�суворо�заборонено.�Саме�

від� слова� «заборона»� арабською,� тобто� «харам»,� і� пішла�

назва�«гарем».�Так�називали�помешкання�султанських�жі-

нок,�стіни�якого�було�прикрашено�розписними�кахлями,�

вікна�—�різьбленими�віконницями,�а�підлогу�—�шикарни-

ми�перськими�килимами.

Царицею� в� гаремі� вважали� матір� султана� Сулеймана,�

Айше�Хафсу,�про�яку�так�багато�чула�в�Криму�Роксолана.�

Її�розкішні�покої�займали�більшу�частину�Старого�палацу.

Коли�до�Айше�Хафси�привели�подарованих�кримським�

ханом�дівчат,�вона�одразу�ж�звернула�увагу�на�рудоволосу�

Роксолану.� Тому� почала� її� розпитувати:� скільки� їй� років�

і�звідки�вона�родом.�А�та�покірно�відповідала,�розглядаю-

чи�крадькома�розкішні�шати�матері�султана.�На�ній�була�

розшита�золотом,�оторочена�соболиним�хутром�сукня,�ви-

сокий�тюрбан�із�намотаної�на�голову�шовкової�тканини�й�

золоті�прикраси�—�брошки,�масивне�коштовне�кольє,�ка-

блучки�з�великим�смарагдом�та�рубінами.

Айше�Хафса�помітила�непідробний�інтерес�Роксолани�

до� її�одягу,�тому�розпорядилася�вимити�і�вбрати�дівчину�

в�сукню,�гідну�наложниці�султана.
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 У хамамі  
(турецькій лазні)

У 
просторому�приміщенні,�де�стіни�й�підлога�були�

з� білого� мармуру,� клубочився� легкий� пар.� Із� зо-

лочених�краників�до�невеликих�купалень�стіка-

ла� тонкими� струмками� вода.� Тут� не� було� вікон.�

Скупе�сонячне�світло�просотувалося�до�приміщення�крізь�

маленькі�скляні�отвори�в�білому�мармуровому�склепінні,�

що�височіло�над�ним.

«Я� в� турецькій� лазні� —� хамамі»,�—� здогадалася�

Роксолана.

Щойно� вона� це� зрозуміла,� до� неї� підійшли� служниці�

Айше�Хафси.�Вони�змусили�дівчину�скинути�з�себе�старий�

запилений� одяг� та� вихлюпнули� їй� на� голову� теплу� воду�

з�позолоченого�таза.�Не�встигла�Роксолана�віддихатися,�як�

її�знову�облили,�цього�разу�вже�холодною�водою.

Потім� розгублену� Роксолану� підхопили� й� перенесли�

на�теплий�і�мокрий�великий�камінь,�що�стояв�посеред�ха-

маму.� Там� на� неї� знову� полилася� водичка.� Одна� з� чорно-

шкірих�служниць�почала�терти�тіло�Роксолани�шорсткою�
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рукавицею�зі�східним�милом,�тому�навколо�неї�утворилася�

біла�густа�піна.

Роксолану� огорнула� солодка� млість� та� втома.� Їй� було�

так� добре,� що� не� хотілося� розплющувати� очі.� Піднятися�

з�місця�її�змусили�нові�потоки�теплої�і�холодної�води.

Тієї� миті� до� хамаму� в� супроводі� прислуги� увійшла�

струнка�темноволоса�жінка�в�розкішному�шовковому�ха-

латі.�Побачивши�її,�служниці�поквапилися�вивести�за�две-

рі�розніжену�Роксолану.�Бо�ніхто�не�смів�турбувати�дочку�

черкеського�князя�—�горду�й�пихату�Махідевран�*,�яка�го-

тувалася�до�побачення�із�султаном�Сулейманом.�Вона�1515�

року�народила�йому�в�Манісі�сина�Мустафу,�тому� і�стала�

його�головною�жінкою�в�гаремі.

Махідевран�дуже�поважали�Айше�Хафса�й�султанські�

наложниці.�У�неї�було�багато�служниць�у�гарних�покоях.�

Вона�отримувала�від�султана�Сулеймана�дорогі�сукні,�зо-

лоті�прикраси�та�гроші.

Раптом�Роксолана�зрозуміла,�що�хоче�опинитися�на�її�

місці.

*  З османо-турецької ім’я «Махідевран» перекладають як «місячна повели-
телька часу».
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Школа і священна 
книга мусульман — 
Коран

Того�дня�Роксолану�одягли�у�просторий�османський�

одяг� —� широкі� шаровари� з� легкого� шовку,� таку�

саму�блузку�й�довгу�сукню�з�глибоким�декольте.�Із�

взуття�їй�видали�м’які�оксамитові�капці�із�задер-

тими� вгору� носами,� а� на� голову�—�чудернацьку� шапочку�

з�блискучим�дріб’язком.�У�цьому�вбранні�Роксолана�була�

схожа� на� східну� красуню.� Тільки� локони� рудого� волосся�

і�світлі�очі�видавали�в�ній�слов’янку.

Після�смачного�обіду�з�гострих�страв�—�густого�супу�із�

сочевиці�та�ситного�плову�з�бараниною,�до�яких�ще�в�Кри-

му� звикла� Роксолана,�—� її� відправили� до� школи� гарему.�

Там�грамоті�навчали�всіх�наложниць�султана.

Арабські�літери�спочатку�нагадували�їй�якісь�незрозу-

мілі�рисочки�й�гачки,�несхожі�на�слов’янське�письмо.�Та�й�

читати�арабською�доводилося�справа�наліво.�Але�вже�че-

рез�кілька�місяців�дівчина�стала�добре�з�цим�справлятися.
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Так�Роксолана�почала�розуміти�складні�арабські�тек-

сти�священного�писання�мусульман�—�Корану,�який�має�

114�розділів�—�сур.�Кожен�із�них�містить�вірші�—�аяти.

Незабаром�дівчина�дізналася,�що�Бог�мусульман,�Ал-

лах,�дарував�людям�не�тільки�Коран,�а�й�Тору,�Євангеліє,�

Псалтир� та� Сувої.� Коран� було� дано� Магометові;� Тору,� за�

якою� пророки� вершили� суд� для� юдеїв,�—� Мусі;� Єванге-

ліє�—�Ісі;�Псалтир�—�Дауду;�Сувої�—�Ібрагіму�й�Мусі.

Прочитавши�це,�Роксолана�раптом�зрозуміла,�що�чула�

про�цих�давніх�пророків�ще�вдома�від�батька.�Про�них�було�

написано�в�Біблії.�Але� їхні� імена�мусульмани�вимовляли�

інакше:�Авраама�називали�Ібрагімом,�а�Мойсея�та�Ісуса�—�

Мусою�й�Ісою.�Тільки�ім’я�першого�чоловіка�на�землі,�Ада-

ма,�звучало�в�Біблії�та�Корані�однаково.�В�османів�це�слово�

означало�«чоловік»,�«людина».

Хоча�Коран�і�був�схожий�із�Біблією,�з�нього�Роксо-

лана�дізналася�чимало�нових�історій.�Вона�читала�про�

Творця,�який�створив�ніч�та�день,�сонце�та�місяць,�і�про�

те,�як�«усі�вони�плинуть�небосхилом».�Її�надихали�роз-

повіді�про�всесильність�Аллаха,�який�дав�людям�воду,�

оживив�нею�землю,�створив�моря�і�ріки,�дощі�та�вітри,�

а� також� рай� із� прекрасними� садами� в� сріблясто-зеле-

них�тонах.

Роксолана�не�могла�повірити,�що�пророк�Магомет,�пе-

редаючи�розповіді�від�Всевишнього�людям,�не�знав�гра-

моти.�Адже�Коран�було�написано�дуже�красномовно,�з�усі-

єю� милозвучністю� арабської� мови.� Літери� чергувалися,�
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звуки�загравали�один�з�одним,�слова�виблискували�бага-

тозначністю.

Її�подив�розвіяв�учитель�—�справжній�знавець�Корану.�

Він�зазначив:

—� Невже� ти� не� бачиш,� як� Аллах� наводить� притчі?�

Добре�слово�схоже�на�добре�дерево,�корінь�якого�міцний,�

а� гілки� сягають� неба.� Воно� постійно� дає� плоди� з� дозволу�

Господа.�Він�повчає�людей,�щоби�вони�замислилися.

За�словами�учителя,�лише�щиро�віруючі�та�щедрі�му-

сульмани� достойні� милості� Аллаха.� «Змагайтеся� ж� у� до-

брих�справах!»�—�закликав�Він�у�Корані.�Тому�мусульмани�

мали�роздавати�милостиню�бідним,�годувати�нужденних,�

допомагати� сиротам,� літнім� людям.� А� ще� вони� не� могли�

обманювати,�займатися�лихварством�із�метою�наживи�та�

поклонятися�іншим�богам,�окрім�Аллаха.�Все�це�запам’я-

тала�Роксолана.�Вона�щодня�перечитувала�Коран,�бо�праг-

нула�зрозуміти�новий�світ,�в�якому�їй�доведеться�жити.

Труднощі�в�неї�виникли�лише�з�османською�мовою.�В�її�

основі�був�той�самий�арабський�алфавіт�із�деякими�особли-

востями� та� змінами.� Але� пишномовні� фрази,� якими� ви-

словлювалися�османи,�не�могла�запам’ятати�Роксолана.�Їй�

потрібен�був�час�для�того,�аби�осягнути�всі�тонкощі�осман-

ської�мови.�Вона�не�здавалася� і�продовжувала� її�вивчати�

під�пильним�оком�наставниць�гарему.

Найулюбленішими� уроками� Роксолани� були� східні�

танці�та�музика.�Їй�подобалося�годинами�кружляти�перед�
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великим�дзеркалом�у�позолоченій�оправі,�повторюючи�за�

вчителькою�плавні�рухи�тілом�і�руками.�Вона�обожнювала�

співати�мелодійних�османських�пісень,�підігруючи�собі�на�

сазі�—�музичному�інструменті�грушоподібної�форми�з�на-

тягнутими�на�гриф�струнами.�Її�дзвінкий�голосок�і�тонкий�

слух�хвалили�гаремні�вчителі�музики.

Запитання
  Куди приїхала морем Роксолана?

  Як до завоювання османами називали Стамбул?

  Який православний собор султан Мехмед Другий 
перетворив на мечеть?

  Де розмістили султанський гарем?

  Що Роксолана робила в хамамі?

  Ким доводилася султанові Сулейману Махідевран?

  Які мови Роксолана вивчала в школі гарему?

  Які уроки їй подобалися найбільше?
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РОЗДІЛ3



Доленосна зустріч із 
султаном Сулейманом

Чутки�про�успіхи�в�навчанні�нової�рудоволосої�на-

ложниці�дійшли�до�Айше�Хафси.�Одного�довгого�

зимового� вечора� вона� вирішила� влаштувати� си-

нові�—�султану�Сулейману�—�в�гаремі�свято.�Для�

цього�відібрала�з�десяток�найвродливіших�і�найрозумні-

ших�наложниць,�зокрема�і�Роксолану.

Коли� султан� Сулейман� з’явився� у� просторій� залі� для�

святкування�і�зайняв�місце�на�троні,�гаремний�оркестр�за-

грав�на�музичних�інструментах�—�сазі,�кануні�(османських�

гуслах),� кеменчі� (османській� скрипці),� зурні� (східній� со-

пілці)�та�різних�барабанчиках.�Юні�наложниці�в�яскравих�

шовках�одразу�ж�закружляли�у�східному�танку,�заворожив-

ши� погляд� султана.� Його� широкі� плечі,� довга� шия,� міцні�

руки,�карі�очі�та�орлиний�ніс�видавали�в�ньому�рішучого�й�

мужнього�чоловіка.�Тому�Роксолана�не�зволікала.�Із�закін-

ченням�танцю�вона�вискочила�на�середину�зали�і�залилася�

дзвінкою�піснею.�Її�мелодію�підхопили�музиканти�оркестру.
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Такий� перебіг� подій� захопив� зненацька� наложниць�

і� служниць� гарему,� але� заінтригував� султана.� Слухаючи�

спів�Роксолани,�він�не�зводив�із�неї�очей.�Коли�ж�вона�за-

мовкла,�кинув�до�її�ніг�шовкову�хустинку.�Це�означало,�що�

ввечері�султан�чекатиме�на�неї�у�своїх�покоях.



 Кохання і нове 
ім’я «Гюррем»

Роксолану� одразу� ж� почали� готувати� до� нічно-

го� побачення.� Спершу� її� відправили� до� хамаму.�

Там�дівчину�довго�мили,�втираючи�в�білу�шкіру�

пружного�тіла�ароматні�олійки.�По�тому�її�вбрали�

у�прозорі�шовкові�шаровари�й�розшиту�золотом�білосніж-

ну�блузку�з�мереживним�вирізом�на�шиї.�Поверх�неї�на-

чепили�на�стегна�широкий�пояс�із�золотими�застібками.�

У� пишне� руде� волосся� Роксолани� вплели� разки� ніжних�

перлів.�А�на�її�дівочу�шийку�нанесли�з�ажурної�пляшеч-

ки� терпкий� квітковий� аромат� арабських� парфумів.� По-

тім� її� провели� до� невеликого� повоза� з� червоного� дерева,�

запряженого�четвіркою�білих�коней.�У�ньому�Роксолана�

доїхала�до�Нового�палацу.

Півгодинна�поїздка�звивистими�вуличками�Стамбула�

здалася�їй�занадто�довгою.�Тому�що�вона�дуже�хвилюва-

лася� перед� зустріччю� із� султаном,� чий� гордий� профіль�

підкорив�її�серце.
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Коли�ж�Роксолана�побачилася�з�ним�у�просторих�по-

коях�Нового�палацу,�то�несподівано�для�себе�розсміялася.�

Тим�самим�вона�розвеселила�серйозного�султана�Сулейма-

на.�Її�безпосередність�затьмарила�його�розум.�Він�обійняв�

таку�юну,�сповнену�життя�рудоволосу�дівчину�і�ніжно�за-

шепотів�їй�на�вухо:

—� Моя�усміхнена�красуне,�ти�будеш�моєю�улюбленою�

Гюррем�*.

*   У перекладі з фарсі (перської мови) ім’я «Гюррем» означає «усміхнена», 
«весела», «яскрава», «задоволена».
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 Боротьба із 
суперницею 
Махідевран

Після� тієї� зустрічі� султан� Сулейман� прагнув� ба-

чити�у�своїх�покоях�тільки�Роксолану.�Її�в�гаре-

мі� тепер� називали� не� інакше,� як� Гюррем.� Тому�

що�вона�жвавістю�та�безпосередністю�завоювала�

серце�молодого�Сулеймана.�Він�писав�і�присвячував�їй�під�

псевдонімом�Мухіббі,�тобто�Закоханий,�вірші:

Коли�побачив�її�вперше,�ах,�—�вона�струнка, 

     як�кипарис.�І�це�прекрасно,

Водою�хтів до�ніг�її�упасти,�омити�очі�хтиво�й�рясно.

Ах,�я�в�полоні�коханої трояндового�лиця,

Я�зацілую�її�губи,�крізь�щастя�сльози,�що�ллються.

Роксолана� відповідала� йому� взаємністю.� Султан� не� хотів�

із�нею�розлучатися.�Вона�була�з�ним�навіть�тієї�п’ятничної�
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ночі,�яка�належала�його�головній�жінці�Махідевран.�Та�не�

змогла�пробачити�такої�образи.

—� Хто�вона�така,�ця�Гюррем?!�Звичайна�наложниця.�

А� я� —� мати� султанського� сина� Мустафи!� —� кричала,� ри-

даючи�від�ревнощів�та�злості�забута�султаном�Сулейманом�

Махідевран.

Побачивши�якось�у�гаремі�квітучу�від�щастя�суперни-

цю,�вона�не�стримала�свого�гніву�і�накинулася�на�неї�з�ку-

лаками.� Махідевран� вчепилася� в� її� руде� волосся,� викри-

куючи�образи.�А�Роксолана�не�захищалася,�вона�мовчки�

терпіла�знущання.�На�щастя,�до�неї�вчасно�підоспіли�на-

лякані�служниці�й�утихомирили�розлючену�Махідевран.

Того�ж�вечора�Роксолана�відмовилася�йти�на�побачен-

ня�до�султана�Сулеймана.�Це�здивувало�його.�Він�вирішив�

ді�знатися� причину� її� відмови,� тому� сам� приїхав� до� неї��

у�Старий�палац.�Коли�ж�побачив�заплакану�з�роздряпаним�

обличчям�і�скуйовдженим�волоссям�Роксолану,�одразу�ж�

наказав�знайти�її�кривдницю.

Дізнавшись,�що�це�була�Махідевран,�він�викликав�її�

на�допит.�Але�та,�замість�того�щоби�вимолювати�прощен-

ня,� заявила,� що� справедливо� покарала� цю� руду� налож-

ницю.� Адже� вона� не� хотіла� їй,� головній� жінці� султана,��

підкорятися.

Від� почутого� Сулейман� знавіснів� і� наказав� вигнати�

зі� свого� гарему� Махідевран.� Але� за� неї� заступилася� його�

мати� Айше� Хафса.� Вона� вмовила� султана� не� залишати�
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сина�—�6-річного� Мустафу�—�без� матері.� Той� пішов� їй� на�

поступки,�помилувавши�Махідевран.�Ось�тільки�не�хотів�

більше�її�бачити�і�зустрічатися�з�нею.

Так� Роксолана,� будучи� розумною� і� терплячою� дівчи-

ною,�стала�улюбленицею�султана�Сулеймана.



Запитання
  Як Роксолана звернула на себе увагу  
султана Сулеймана?

  Чому він кинув до ніг дівчини шовкову хустинку?

  За що покохав її султан Сулейман?

  Як він почав її називати?

  Чому на Роксолану розлютилася Махідевран?
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РОЗДІЛ4



Народження 
сина Мехмеда

Навесні�султан�Сулейман�вирушив�у�свій�перший�

військовий�похід�на�Белград.�Роксолана�зі�сльо-

зами�на�очах�проводжала�його�в�далеку�дорогу.�

Вона�дуже�переживала�за�коханого�султана.

Після� його� від’їзду� Роксолана� дізналася,� що� вагітна.�

Ця� новина� наробила� багато� галасу� в� гаремі.� Наложниці�

почали� заздрити� їй,� бо� ж� розуміли:� якщо� вона� народить�

сина,�то�стане�матір’ю�спадкоємця�престолу.

Ця� обставина� засмутила� Махідевран.� Адже� у� її� сина�

Мустафи� міг� з’явитися� кровний� конкурент� у� боротьбі� за�

султанський�престол.

Тільки� Айше� Хафса� раділа� такій� новині.� Нещодавно�

вона�втратила�двох�онуків,�Мурада�й�Махмуда,�які�помер-

ли�від�віспи,�тому�сподівалася�знову�стати�бабусею.

Айше�Хафса�розпорядилася�виділити�Роксолані�окре-

мі�покої.�Вона�пильно�стежила�за�харчуванням�і�здоров’ям�

вагітної�наложниці.�Але�це�не�бентежило�Роксолану.�Всі�
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її� думки� були� про� султана,� від� якого� вона� з� нетерпінням�

чекала�звісток.�Сумуючи�за�ним,�Роксолана�вишивала,�на-

співуючи�тужливих�пісень.

Її� первісток� з’явився� на� світ� восени� 1521� року,� коли�

з�переможного�походу�повернувся�султан�Сулейман.�Він�на�

радощах�назвав�новонародженого�сина�Мехмедом�на�честь�

прадіда,�який�завоював�Константинополь.�Тоді�ж�Роксола-

на�навернулася�на�іслам.



Багатодітна мати

Султан� Сулейман� не� розлучався� з� Роксоланою.�

Незабаром� вона� знову� завагітніла,� народивши�

дочку�Міхрімах�*.

Улітку�султан�Сулейман�вирушив�із�військом�

у�похід�на�Родос,�а�Роксолана�чекала�народження�третьої�

дитини,�сина�Абдуллаха.�Він�побачив�світ�1523�року.

Невдовзі�вона�народила�Селіма.�Про�це�султан�Сулейман�

дізнався� під� час� весілля� друга� дитинства� Ібрагіма-паші�**,�

який�одружився�з�його�сестрою,�султаною�Гатідже�***�і�пере-

їхав�із�нею�до�великого�камінного�палацу�на�Площі�Іподром�****.

*  Це ім’я з фарсі означає «сонце і місяць». Адже Міхрімах народилася у день 
весняного сонцестояння, коли османи святкували Новий рік (Невруз).

**  Ібрагім був родом із грецького острова Парга. Його в  дитинстві викрали 
з батьківської хати османські воїни. Так він опинився в Манісі, де зустрівся 
з майбутнім султаном Сулейманом та потоваришував із ним.

***  Є версія, що дружиною Ібрагіма-паші була інша жінка. В османських архівах 
знайшли любовного листа до нього від Мухсіне. У Стамбулі є мечеть, яку для неї 
збудував Ібрагім-паша. Утім, турецькі історики вважають, що то була його перша 
дружина. Адже із Гатідже-султан він одружився вже у зрілому віці — 30 років.

****  Цей палац і  зараз стоїть там. У ньому розмістився музей турецького та 
ісламського мистецтва.
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Наступного�року�на�світ�з’явився�син�Роксолани�—�Ба-

язид.�Так�вона�стала�багатодітною�матір’ю,�яка�народила�

султанові�чотирьох�спадкоємців.�Виховувати�їх�допомагала�

Роксолані�наложниця�Гюльфем,�яка�втратила�синів�Мура-

да�і�Махмуда.�Після�цього�до�неї�охолов�султан�Сулейман.�

Він�віддав�перевагу�Махідевран.�Коли�ж�у�його�житті�з’я-

вилася� Роксолана,� Гюльфем� підтримала� її.� Подейкують,�

що�вони�були�землячками.�Тому�не�дивно,�що�під�час�на-

ступного� походу� султана� Сулеймана� на� угорський� Мохач�

Роксолана�у�своїх�листах�передавала�йому�від�себе,�дітей�

та�наложниці�Гюльфем�вітання.

Її�послання�були�сповнені�тугою�і�смутком�за�коханим.�

У� них� вона� виливала� душу,� диктуючи� слова� Гюльфем.�

Адже�сама�ще�не�могла�писати�без�помилок�османською.

«Мій� повелителю, світло� моїх� очей,� не� минає� і� ночі,�

щоби� світ� не� палав� у� вогні� моїх� страждань.� Не� минає�

і�дня,�щоби�не�відкрилися�небеса�від�крику�мого,�викли-

каного�бажанням�побачити�Ваше�осяяне�пречистою�світ-

лістю�обличчя!

У� розлуці� довгій� життя� минає,� ледь� знаходжу� сили�

жити.� Прошу� від� милостивого� Аллаха� вірності� та� сил�

для�чекання… Я�Вашому�смутку�—�розрада.�Нехай�біль-

ше� не� буде� розставання, а� вночі� те� чисте� місячне� сяйво�

землі,� як� метелик� помахом� крилець,� нехай сердечний�

спокій� приносить»,�—� благала� Роксолана.� Щоби� султан�

не�сумнівався�в�автентичності� її�листів,�вона�присвячу-

вала�йому�свої�вірші:

46



Гей,�ранковий�вітерцю,�ти�султана�про�сум�

� � � � � та�муки�сповісти,

Без�нього�вона�—�як�соловейко�в�клітці,�розкажи.

У�розлуці�немає�ліків�від�душевного�болю,

Ніхто�не�в�силі�зцілити�від�страждання,�сповісти.

Десниця�смутку�її�серце�ранить�гострою�стрілою,

Мов�флейта,�вона�стогне�в�розлуці�з�тобою,�сповісти.

Ці�рядки�з�листів�коханої�султан�читав�під�звуки�гармат-

них�пострілів�і�крики�поранених�на�полі�бою�воїнів.�Вони�

стали�для�нього�ковтком�чистого�повітря.�У�відповідь�він�

написав�їй:�«Тобі,�моя�сумна Гюррем!�Ти,�і�тільки�ти,�будь�

у�моїх�снах!».�Потім�надсилав�вірші:

Мускус�мій�і�аромат,�моє�єство,�кохання�й�місячне�сяйво.

Найближча�подруго,�моє�єство,�красуне�ти,�моя�султано.

Моє�життя,�мій�колосок,�моє�буття,�п’янка�ріко,�мій�раю,

Моя�весно�і�щастя,�й�день�та�посмішко,�від�неї�я�вмираю.

Платане�мій,�мій�курс�та�мандри,�трояндо�

� � � � � � у�моєму�ти�садку,

Моє�бажання,�найцінніші�перли�й�бесідо�

� � � � � від�ранку�до�смерканку.

Моя�любов,�моя�розваго,�пораднице,�

� � � � � ти�мій�платан,�моя�свіча.
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Мій�цитрус�і�гранат,�мій�апельсин,�у�спочивальні�

� � � � � � � ти�лучина.

Думок�ти�господиня,�повелителька,�

� � � � загадка�і�розгадка,�моя�порада,

Моя�султано,�мій�падишаху�та�еміре,�

� � � � � ти�всесвіту�мого�відрада.

Моя�природо,�цукор,�ти�моя�скарбниця��

� � � � � й�світу�ти�цього�світлиця.

Моя�свята,�красуня�ти,�моє�єство�і�серця��

� � � � � � мого�рятівниця.

Ти�мій�Стамбул�і�Караман�*,�народ�Османа�**,

Бадахшан�***,�Кипчак�****,�моя�ти�—�з�Хурасана�*****�

� � � � � � � до�Багдада.

Моє�волосся,�тонкобровий�блиск�очей�твоїх�звабливий,

Якщо�помру,�твої�гріхи�зроблю�своїми.

На�порозі�тебе�зустрічаючи,�я�постійно�тебе�вихвалятиму,

Серце,�сповнене�сумом,�очі�—�сльозами,��

� � � � я,�Мухіббі,�про�тебе�писатиму.

*  Місто в Османській імперії, що нині розташоване на півдні Туреччини.

**  Тобто Османської імперії. 

***  Історична область Паміру, розташована на території південно-східного 
Таджикистану.

****  Територія у пониззі Дніпра, Дунаю і в Криму.

*****  Історична область Східного Ірану.
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Разом� із� листами� султан� Сулейман� відправляв� Роксола-

ні� гроші� й� цінні� подарунки� (парфуми,� прикраси,� ткани-

ни),� що� викликало� в� неї� непідробний� захват.� Вона� дяку-

вала�йому�за�це,�але�постійно�наголошувала:�найкращим�

для� неї� подарунком� буде� швидкий� приїзд� султана.� Адже�

в�її�житті�відбулася�трагедія�—�помер�маленький�син�Аб-

дуллах.�Тому�вона�потребувала�підтримки�коханого�султа-

на�Сулеймана.

Через�п’ять�років�Роксолана�знову�народила�йому�сина,�

якого�назвали�Джихангіром.
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Нечувана подія — 
весілля із султаном

У 
1533�році�Махідевран�вирушила�до�Маніси.�Там�

її�18-річний�син�Мустафа�як�спадкоємець�престо-

лу� мав� навчитися� вести� державні� справи.� Вона�

повернулася�до�того�містечка,�в�якому�завоювала�

серце�молодого�султана�Сулеймана.�З�переїздом�до�Стам-

була�Махідевран�його�втратила.�Адже�він,�як�хлопчисько,�

закохався�в�Роксолану.

Життя�Махідевран�у�Старому�палаці�перетворилося�на�

пекло.�Від�ревнощів�до�Роксолани�вона�весь�час�страждала.�

Тому�від’їзд�до�провінції�із�сином,�якого�поважало�військо�

й�обожнював�народ,�стало�для�неї�великим�полегшенням.

У� березні� 1534-го� померла� мати� султана� Сулеймана,�

Айше� Хафса.� Керувати� гаремом� залишилася� багатодітна�

улюблениця�—�Роксолана,�яку�всі�називали�хасекі�*�Гюррем.

Її�обожнював�султан�Сулейман.�Він�обдаровував�коха-

ну�незліченними�багатствами.�Тільки�на�прикраси�виділив�

*  Тобто «улюблена» — у перекладі з османо-турецької мови.
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їй�100�тисяч�дукатів,�що,�за�сучасними�мірками,�становить�

14�мільйонів�американських�доларів.

Але�цього�було�недостатньо�Роксолані.�Адже�вона�зали-

шалася�наложницею,�тобто�рабинею�султана.�Хоча�її�діти,�

за�законами�османів,�були�знатного�роду.�Сини�Роксолани�

могли�претендувати�на�трон�батька-султана.�Їй�також�хоті-

лося�отримати�свободу,�стати�вільною�жінкою.�Роксолана�

поділилася�цим�із�Сулейманом:

—� Наложниця� не� може� займатися� благодійністю.�

Мені�заборонено�будувати�мечеті,�лазні�(хамами)�та�їдальні�

(імарети)�для�людей,�—�зітхаючи,�нарікала�вона.

Вислухавши�кохану,�султан�пішов�їй�на�поступки.�Він�

звільнив�її�своїм�указом�із�рабства.

Щастю�Роксолани�не�було�меж.�Вона�подякувала�сул-

танові� Сулейману,� але� відразу� зазначила,� що� більше� не�

буде�ділити�з�ним�ложе:

—� Праведна�мусульманка�не�може�мати�позашлюбних�

стосунків�із�чоловіком,�—�гордо�заявила�Роксолана.

Уклонившись,�вона�залишила�його�на�самоті.

Це�спантеличило�султана�Сулеймана.�Але�він�не�став�

перечити�коханій�жінці,�яка�народила�йому�шістьох�дітей.�

Негайно�запропонував�їй�одружитися.

Весілля� з� Роксоланою� султан� Сулейман� справив� на-

передодні� відправлення� у� важкий� військовий� похід� на�
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перський�Ірак,�навесні�1534�року�*.�Церемонію�одруження�

справили� в� покоях� Старого� палацу,� а� святкування� пере-

несли�на�вулиці�Стамбула,�прикрасивши�будинки�вінками�

та�ліхтарями.�Там�довго�грала�музика,�а�люди�до�пізньої�

ночі� бенкетували.� Вдень� влаштовували� великі� турніри,�

в�яких�брали�участь�християнські�та�мусульманські�лица-

рі,�акробати�та�фокусники.�Дресирувальники�показували�

всім�незвичайних�звірів�—�левів,�тигрів�та�жирафів.

Роксолана� спостерігала� за� святкуванням� із� трибуни�

з� декоративною� золотою� решіткою,� встановленої� на� цен-

тральній� площі� Іподром.� Як� весільний� подарунок� вона�

отримала�100�тисяч�золотих�дукатів�($14�млн),�які�султан�

Сулейман�завоював�в�Угорському�королівстві.

Це� була� нечувана� подія� в� історії� Османської� імперії.�

Адже�раніше�султани,�якщо�й�одружувалися,�то�лишень�

із�принцесами�і�княжнами.�Роксолана�стала�першою�жін-

кою-простолюдинкою,� яку� взяв� за� дружину� османський�

правитель.�Відтепер�її,�окрім�хасекі�Гюррем,�почали�вели-

чати�султаною.

*  Точна дата весілля невідома.
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Запитання
  Чому султан Сулейман назвав первістка  
Роксолани Мехмедом?

  Хто їй допомагав виховувати дітей?

  Про що Роксолана писала султанові Сулейману?

  Що він надсилав їй у відповідь?

  Куди поїхала Махідевран із сином?

  Як святкували весілля султана Сулеймана  
й Роксолани?
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РОЗДІЛ5



Багата й щедра  
султана

Звістка�про�Роксолану�розлетілася�світом.�Європей-

ські�посли�передавали�інформацію�про�новоспече-

ну�дружину�султана�Сулеймана,�називаючи�її�ко-

ролевою.�Адже�вона�отримала�владу�в�його�гаремі�

й�багатство.

Портрети�Роксолани�прагнули�мати�у�своїх�палацах�

європейські� монархи� та� аристократи.� Утім,� малювати�

з�натури�жінок�султана�забороняв�Коран.�Роксолана�не�

мала� права� виходити� на� люди� із� відритим� обличчям.�

Тому�європейські�художники�підкуповували�в�Стамбу-

лі�прислугу�султанського�гарему,�щоби�дізнатися,�який�

насправді�вигляд�вона�мала.�По�тому,�задіявши�уяву,�її�

малювали.

У�музеях�Англії,�Австрії,�Італії,�Франції,�Польщі,�Ту-

реччини�та�США�збереглося�з�десяток�зображень�Роксола-

ни� пензля� Тиціана,� Веронезе,� Лорка� та� інших� майстрів.�

Одне� з� них� невідомого� художника� є� у� Львові.� На� цьому�
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портреті�юна�Роксолана�зображена�в�білому�тюрбані�з�чер-

воними�смугами�*.�

Цікавилися� нею� і� при� дворі� перського� шаха,� який�

готувався� до� нападу� армії� османів.� Але� вона� ніби� й� не�

здогадувалася�про�таку�популярність.�Продовжувала�ро-

стити�й�виховувати�дітей,�писала�власноруч�сумні�листи�

султанові� Сулейману,� називаючи� його� улюбленим� пове-

лителем,�душею�своєї�душі,�світлом�очей,�сонцем,�опорою�

і�сенсом�життя.

В�одному�з�них�Роксолана�скаржилася,�що�вже�півтора�

місяця� не� отримувала� від� султана� звісток:� «Мій� султане,�

благаю,� якомога� швидше� благословенне� Ваше� послання�

надсилайте!� Адже� моїм� хвилювання� немає� меж,� бо� світ�

повниться�чутками.�Заспокойте�мене,�мені�Ваші�листи�на-

дають�повітря,�прошу,�не�вагайтеся,�пишіть�частіше…».

Водночас� Роксолана� сповіщала� про� події� в� Стамбулі.�

Розповідала�султанові�в�листах�про�епідемію�чуми,�зазна-

чаючи:� «Можливо,� з� Вашим� прибуттям,� з� дозволу� Алла-

ха,�усе�вже�минеться.�Як�кажуть�блаженні,�коли�листям�

вкриється�земля,�усе�буде�позаду».

*  Подейкують, що саме від цього портрета й пішло у народ імовірне прізвище 
Роксолани «Лісовська», яке підхопили польські та українські письменники у ХІХ 
столітті. Зображений на ньому тюрбан султани віддалено нагадує оригінальні 
головні убори «лісовчиків» — воїнів XVII століття із загону польського полковника 
Лісовського. Цієї версії дотримувався і  радянський мистецтвознавець Платон 
Білецький. Він у львівському портреті бачив не Роксолану, а невідомого юнака, 
лісовчика-кавалериста. Сьогодні немає сумніву, що на ньому зображена юна 
дівчина у східному вбранні. Працівники Львівського історичного музею ствер-
джують, що цей портрет належить османській султані Гюррем, тобто Роксолані.
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Вона�першою�доповіла�чоловікові�про�перемогу�осман-

ського�флоту�в�Тунісі�та�успішну�операцію�на�спині�хворо-

го�Джихангіра,�який�народився�горбанем. «Нині�помітне�

покращення,�з�ним�усе�гаразд.�Прошу,�не�забувайте�моли-

тися�за�нього»,�—�просила�Роксолана,�нагадуючи�султанові�

про�маленького�сина.

Вона�дочекалася�свого�чоловіка�з�перемогою�над�перса-

ми.�Потім�ще�двічі�розлучалася�з�ним,�1537-го�і�1538�року,�

проводжаючи� його� на� завойовницькі� війни.� Під� час� три-

річного�перебування�султана�Сулеймана�в�Стамбулі�Роксо-

лана�запланувала�масштабний�благодійний�проект.�Адже�

на� той� час� була� найвпливовішою� і� найбагатшою� жінкою�

Османської�імперії.

Крім� коштовних� подарунків� —� безцінних� ювелірних�

прикрас,�привезених�з�Азії�та�Європи,�суконь,�гарних�схід-

них� тканин,� парфумів� і� раритетних� рукописних� книг,�—�

Роксолана�щодня�отримувала�із�султанської�скарбниці�на�

своє� утримання� 2� тис.� акче� (османських� срібних� монет),�

тобто�майже�6�тис.�американських�доларів.�За�рік�набіга-

ло�2�млн�146�тис.�200�дол.�Ця�плата�зберігалася�за�нею�до�

самої�смерті�і�дорівнювала�річному�доходу�невеликої�фран-

цузької� провінції.� Для� порівняння,� звичайні� наложниці�

в�гаремі�отримували�на�день�від�30�до�40�акче.�Конкурент-

ці�Роксолани,�Махідевран,�до�народження�1515�року�сина�

Мустафи�щодня�виплачували�лише�4�акче.�Матері�султа-

на� Сулеймана,� Айше� Хафсі,� під� час� перебування� із� ним�

у�Криму�щомісяця�видавали�тисячу�акче,�а�з�переїздом�до�
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Маніси�—�6�тис.�акче.�На�той�час�ця�сума�була�втричі�біль-

шою�за�платню,�виділену�на�утримання�її�сина,�який�потім�

став�султаном�Сулейманом.

Він� під� час� завойовних� воєн� мав� значно� більші� фі-

нансові�можливості,�ніж�його�дід�і�навіть�батько.�Якщо�

1522� року� до� скарбниці� султана� Сулеймана� входи-

ло� 3� мільйони� дукатів,� то� 1527-го� —� вже� 7� мільйонів,��

а�1553-го�—�майже�10�мільйонів.�Тому� він�міг�собі�доз-

волити�витрачати�величезні�суми�грошей�на�утримання�

улюблениці�Роксолани.

Попри� це,� вона� вела� досить� скромний� спосіб� життя.�

Лише�на�свята�у�палаці�з�шиком�одягалася,�прикріпивши�

до�високого�тюрбана�золоту�брошку�з�коштовними�каменя-

ми�та�пір’ям�*.�Удома,�в�родинному�колі,�носила�лляні�на-

лобні�пов’язки,�які�сама�вишивала�**.�Їх,�а�не�золоті�корони,�

Роксолана�щодня�одягала…

*  Османська назва цієї брошки — «соргуч». Вона символізувала високий ста-
тус члена султанської родини.

**  Налобні пов’язки завдовжки 53  см. Це розмір голови Роксолани. Недар-
ма венеційський посол у  Стамбулі П’єтро Брагадін у  донесеннях своєму 
правителю — дожеві — написав, що Роксолана була не красивою, а  рад-
ше милою та витонченою жінкою. Золотий соргуч Роксолани та її налобні 
пов’язки зберігаються в  музеї палацу Топкапи в  Стамбулі. Останні містять 
вишиті золотими, срібними і  кольоровими шовковими нитками візерунки 
у вигляді квітів та геометричних фігур — ромбів, квадратів, трикутників. Одна 
з  налобних пов’язок має схему вишивки, схожу на візерунок українських 
вишиванок.
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А� якось� султан,� окрім� грошей,� надіслав� їй� ще� й� на�

згадку� волосину� зі� своєї� бороди.� На� що� Роксолана� дуже�

делікатно� відреагувала:� «Для� мене� одна� волосина� з� Ва-

шої�бороди�дорожча�не�тільки�за�5�тисяч,�а�й�за�100�тисяч�

флоринів!».�Така�відповідь�розчулила�люблячого�султана,�

який�не�шкодував�грошей�для�коханої�дружини.

Він�також�дарував�їй�землі�й�маєтки�в�Єрусалимі,�Єгип-

ті,�Мецці,�Омані,�Стамбулі,�Едірне,�які�давали�їй�чималий�

прибуток.�Роксолана�все�це�заклала�до�благодійного�фонду�

спадкування�—�вакфу,�створеного�для�будівництва�мечеті.�

Її�повинні�були�звести�не�в�провінції,�як�це�робили�раніше�

матері�султанів,�а�в�столиці�Османської�імперії.

Будівництво�мечеті�Роксолани�в�районі�Аксарай�Стам-

була� завершив� 1538� року� османський� архітектор� Сінан.�

Вона�мала�одне�склепіння�та�мінарет�*.�Потім,�за�наказом�

султани,� приєднали� до� неї� будівлі� школи� для� діток� (си-

бьян-мектебі)� і� духовенства� (медресе),� навчання� в� яких�

було�безплатним.

Роксолана�висувала�до�викладачів�дуже�серйозні�ви-

моги,�які�містяться�у�записах�її�благодійного�фонду.�Серед�

них�була�й�така:�ставитися�до�учнів,�як�до�рідних�діток.�

Очільником� школи� для� духівництва� (медресе)� мав� бути�

відомий� в� Османській� імперії� вчений,� високодуховний�

*  1612 року, за часів правління султана Ахмеда Першого, зросла кількість 
парафіян. Тому виникла потреба збільшити простір цієї мечеті. До неї 
додали склепінчасту прибудову та дві колони.
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мусульманин� із� блискучим� розумом� і� знаннями.� Адже�

йому� Роксолана� виділяла� найвищу� в� закладах� тако-

го� типу� платню� —� 50� дірхем� (арабська� срібна� монета)�

на� день,� тобто� 630� дол.� Для� порівняння,� головний� архі-

тектор�Османської�імперії�Сінан�отримував�щодня�нена-

багато�більше�—�лише�55�дірхем.

Невдовзі� після� шкіл� біля� мечеті� Роксолани� з’явилася�

їдальня�(імарет).�У�ній�двічі�на�день�готували�для�бідних�

містян� крем-суп� із� пшениці� (чорбу)� з� печеним� коржиком�

хліба� та� плов.� Щодня� на� приготування� їжі� використову-

вали�30�кілограмів�м’яса.�У�святкові�дні�та�п’ятницю,�яку�

мусульмани� вважають� благословенною,� подавали� страву�

«Дане� пірінч»� із� рису,� масла,� турецького� горошку� та� ци-

булі.�Також�виносили�фрукти,�солодощі�та�сезонні�овочі.�

Уся�їжа�мала�бути�корисною�і�поживною�—�так�заповідала�

Роксолана.

Цей� благодійний� комплекс� отримав� назву� «Хасекі�

Гюррем-султан».�До�нього�Роксолана�1550�року�добудува-

ла�ще�й�лікарню�для�жінок.�У�ній�працювали�терапевти,�

хірурги,�окулісти,�аптекарі�з�помічниками,�а�також�медсе-

стри�та�кухарі.�Усього�—�28�осіб.�Головний�лікар�за�життя�

Роксолани�щодня�отримував�30�дірхем�винагороди,�тобто�

360�дол.,�два�інші�лікарі�—�по�15�(180�дол.),�аптекарі�—�по�

3� (40� дол.),� а� медсестри�—�по� 5� дірхем� (60� дол.).� На� виго-

товлення�пігулок,�мікстур�та�сиропів,�які�щодня�видавали�

аптекарі,�було�закладено�150�дірхем�(1800�дол.).�Бідних�та�

нужденних�пацієнтів�тут�лікували�безплатно.
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Збереглися�вимоги�Роксолани�до�медичного�персоналу�

лікарні.�Лікарем�тут�міг�працювати�лише�мудрий�знавець�

законів� медицини,� який� витратив� на� їх� осягнення� бага-

то�часу.�Він�мав�бути�досвідченим�фахівцем�у�цій�сфері�із�

блискучим�застосуванням�своїх�знань�на�практиці.�Вели-

ку�увагу�Роксолана�приділяла�й�високим�моральним�яко-

стям�лікарів�—�чуйності,�порядності,�милосердю,�працьо-

витості,�ввічливості.�Інформацію�про�такі�риси�характеру�

претендента�на�лікарську�посаду�вона�отримували�від�його�

знайомих�та�родичів.�Також�зважала�на�уміння�говорити�

приємні�речі,�вживати�теплі,�солодкі�слова,�ввічливо�від-

повідати�на�запитання�та�усміхатися.

Усе� це� мало� зробити� перебування� пацієнтів� у� лікарні�

Роксолани�дуже�приємним.�Адже�вона�вірила,�що�добре,�

ласкаве�слово�іноді�може�бути�ефективнішим�за�ліки.�До�

того�ж,�важливою�умовою�було�не�нашкодити�людині�лі-

куванням.�У�лікарні�Роксолани�фактично�додержувалися�

вимог� Гіппократа,� відтворених� у� клятві,� яку� нині� дають�

усі�медики.

Відомо,� що� за� життя� Роксолани� на� її� благодійний�

комплекс� «Хасекі� Гюррем-султан»� витрачали� 786� тис.�

384,5�акче,�тобто�2�мілн�359�тис.�153,5�дол.�Лише�на�їдаль-

ню�для�бідних�щороку�Роксолана�виділяла�120�тис.�акче��

(360�тис.�дол.).�Додатково�на�обслуговуючий�персонал�вона�

заклала�ще�майже�390�тис.�акче�(1�млн.�170�тис.�дол.).

Так� Роксолана� намагалася� поліпшити� доступ� міс-

цевих� жителів� до� навчання,� лікування� та� безоплатного�
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харчування.�Тому�не�дивно,�що�мікрорайон,�де�розташова-

но�її�благодійний�комплекс,�назвали�на�її�честь�—�Хасекі.

Після� великої� пожежі� в� Старому� палаці� Роксолана�

1541� року� переїхала� до� шикарних� покоїв� Нового� палацу�

з�молитовнею,�хамамом�і�садом,�які�побудував�для�неї�та�її�

численної�свити�архітектор�Сінан.�Їх�зі�спальнею�султана�

Сулеймана�з’єднував�таємний�прохід.�Так�Роксолана�ста-

ла�першою�жінкою,�яка�оселилася�в�резиденції�султана�—�

Новому�палаці.
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 Розумний і відданий 
зять Рустем

Дочка� султана� Сулеймана� і� Роксолани� —� красуня�

Міхрімах�—�у� 17� років� стала� бажаною� нареченою.�

Слава�про�її�красу�та�розум�линула�світом.�Батьки�

прагнули�вибрати�їй�за�чоловіка�гідного�кандидата.

Роксолана�перебрала�кілька�кандидатур�підданих�сул-

тана�*,�але�свій�вибір�зупинила�на�намісникові�Діярбакира,�

Рустемові-паші.

—� Чому�саме�він?�—�запитала�її�юна�Міхрімах.

—� Тому� що� Рустем� —� сміливий,� кмітливий� і� вірний�

слуга,�який�кохає�тебе�до�нестями,�—�впевнено�відповіла�їй�

турботлива�мати,�а�про�себе�сказала:�«Він�слов’янин,�син�

хорватського�свинопаса�з�Бутоміра,�якого�колись�так�само,�

як�і�мене,�викрали�дитиною�з�дому�і�привезли�до�османів».

*  Султани своїх дочок видавали заміж лише за османських сановників. Вони 
не укладали шлюби із представниками інших династій Європи та Азії, бо 
вважали себе вищими за них.
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Роксолана�добре�знала�біографію�Рустема.�Спершу�його�

віддали�до�школи�для�майбутніх�воїнів,�один�із�корпусів�

якої� був� у� Галатському� палаці� Стамбула.� Туди� якось� за-

вітав�султан�Сулейман.�Коли�він�наблизився�до�вікна,�то�

випустив�щось�із�рук�на�вулицю.�Всі�учні�одразу�ж�побіг-

ли�сходами�з�палацу,�щоби�повернути�йому�цю�річ.�Але�не�

встигли,�тому�що�Рустем�вистрибнув�із�вікна�і�першим�до�

неї�дістався.

Такий�сміливий�вчинок�вразив�султана�Сулеймана.�Він�

одразу�ж�наказав�відправити�Рустема�до�свого�палацу.�Так�

почалася�його�державна�кар’єра.�Незабаром�він�уже�брав�

участь�у�битві�під�Мохачем�як�зброєносець.�Потім�став�го-

ловним� конюхом� султана� Сулеймана,� з� яким� той� щодня�

особисто�спілкувався.

Із�Рустемом�зустрічалася�й�Роксолана.�Адже�він�готу-

вав�їй�коней�для�поїздок�у�кареті�(гарбі)�Стамбулом.�Неза-

баром�Рустем�як�довірена�особа�почав�виконувати�її�дору-

чення.� Він� також� супроводжував� під� час� кінних� поїздок�

синів�Роксолани,�навчав� їх�верховій� їзді�та�стежив�за� їх-

ньою�безпекою.

Таке�довірливе�спілкування�Рустема�з�Роксоланою�ви-

кликало�занепокоєння�у�друга�султана�Сулеймана,�Ібрагі-

ма.�Ставши�великим�візиром,�він�усіляко�намагався�під-

тримати�Махідевран�та�її�сина�Мустафу.�Адже�той�ріс�на�

його�очах.�Ібрагім�був�проти�возвеличення�Роксолани�з�си-

нами,�тому�переслідував�її�прихильників.
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Першим,� кого� він� вирішив� віддалити� від� Роксолани,�

став� Рустем.� Під� приводом� підвищення� великий� візир�

Ібрагім�мав�намір�відправити�його�до�провінції�Анатолії,�

Текке.�Він�думав,�що�той�погодиться�стати�пашею�й�виї-

хати� зі� Стамбула.� Але� Рустем� виступив� проти� цього,� ви-

словивши� султанові� Сулейману� побажання� залишитися�

на�посаді�його�конюха.�І�отримав�його�згоду.�Але�великий�

візир� Ібрагім� незабаром� призначив� його� намісником� да-

лекого�Діярбакира.�Спроби�Рустема�відмовитися�не�мали�

успіху,�тож�йому�довелося�виїхати�зі�столиці.

Але� Роксолана� не� кидала� друзів.� Щоби� поверну-

ти� вірного� їй� Рустема,� вона� вирішила� зробити� його� зя-

тем� династії.� Це� давало� йому� можливість� залишитися�

в�Стамбулі.

Таке�рішення�ухвалив�султан�Сулейман.�Але�у�справу�

знову� втрутилися� прихильники� Махідевран� та� Мустафи.�

Вони� поширили� чутки,� що� Рустем� хворий� на� проказу� й�

може� заразити� Міхрімах-султан.� Задля� впевненості� сул-

тан�Сулейман�відправив�до�Діярбакира�свого�лікаря.�Але�

і�тут�тямущий�Рустем�перехитрив�недоброзичливців.�Під�

час�огляду�він�посадив�на�свою�сорочку�вошу,�завдяки�якій�

його� визнали� здоровим.� Адже� тоді� вважали,� що� воші� не�

уживаються�на�тілі�хворих�на�проказу.

Весілля�Міхрімах-султан�і�Рустема-паші�зіграли�11�ли-

стопада�1539�року.�Після�пишних�15-денних�гулянь�моло-

дята�вирушили�до�розкішного�палацу�з�величезним�садом,�

пристанню,�фонтанами�та�прогулянковими�павільйонами�

68



в�Ускюдарі�*.�Його�ще�називали�«османським�дивом».�Там�

мешкало�молоде�подружжя.�Кількість� їхньої�обслуги�ся-

гала�1700�осіб.�Це�на�300�служників�більше,�ніж�було�в�па-

лаці�великого�візира�Ібрагіма-паші.

У�родині�Міхрімах�та�Рустема�панували�любов�та�зла-

года.�Незабаром�у�них�народилася�дочка�Айше,�яку�обож-

нювала�бабуся�Роксолана.�Рустем�став�четвертим�візиром�

султана.�Через�кілька�років�він�піднісся�до�посади�велико-

го�візира.�За�це�був�надзвичайно�вдячний�Роксолані.

*  Сьогодні — район у східній частині Стамбула.
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 Гостини у спадкоємця 
престолу

Син�Роксолани�Мехмед�досяг�повноліття,�тому�го-

тувався�відбути�до�провінції.�Тоді�ж�його�зведено-

го�брата�Мустафу�зняли�з�почесної�посади�наміс-

ника�Маніси�і�перевели�до�не�надто�престижної�

Амасьї.�Адже�він�не�хотів�підкорятися�батькові.�Не�голив�

бороди,�яку�дозволяли�носити�лишень�султанові,�не�вико-

нував�беззаперечно�його�наказів.

На�місце�Мустафи�Роксолана�побажала�відправити�сво-

го�старшого�сина�Мехмеда.�Султан�Сулейман�схвалив�таке�

рішення.�1541�року�20-річний�Мехмед�із�великою�кількі-

стю�радників,�прислуги�та�воїнів�поїхав�до�Маніси.�Там�він�

обзавівся�гаремом.�Незабаром�його�наложниця�Ая�народи-

ла�йому�дочку�Айше�Хюмашах.

Чому�разом�із�ним�не�поїхала,�як�того�вимагають�тра-

диції� османів,� його� мати?� Тому� що� її� наймолодший� син�

Джихангір� був� горбанем.� Роксолана� постійно� стежила�

за�його�здоров’ям.�Вона�не�могла�покинути�хвору�дитину,�

тому�залишилася�в�Стамбулі.�До�того�ж�у�неї�було�четверо�
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синів,�які�з�досягненням�повноліття�мали�їхати�керувати�

провінціями� Османської� імперії.� Супроводжувати� одного�

з�них�не�могла�Роксолана.�Це�би�посилило�між�ними�кон-

куренцію.�Адже�всі�вони�вважали�себе�претендентами�на�

султанський�престол.

Мехмед� був� зразковим� сином� султана� Сулеймана.� Він�

швидко�завоював�довіру�жителів�Маніси�як�добрий,�спра-

ведливий� і� хоробрий� намісник� султана.� Мехмед� також�

був�освіченим�чоловіком.�Окрім�звичного�набору�східних�

мов�—�османської,�арабської�та�фарсі,�—�він�ще�знав�італій-

ську�та�латину.

Роксолана�й�Сулейман�душі�в�ньому�не�чули.�Звістка�

про� його� раптову� смерть� від� чуми� 1543� року� приголом-

шила� всіх.� Мехмедові� на� той� час� не� минуло� й� 22� років.�

Це� була� непоправна� втрата� для� Роксолани� й� султана�

Сулеймана.

Вони� поховали� Мехмеда� в� Стамбулі,� а� над� його� моги-

лою�звели�багато�прикрашену�мармуром�і�кахлями�гроб-

ницю.� Поряд� із� нею� султан� Сулейман� збудував� благодій-

ний�комплекс�із�мечеттю�Шехзаде�*,� їдальнею�для�бідних�

та� школою� для� духівництва.� Його� архітектором� став� усе�

той�самий�Сінан,�за�роботою�якого�пильно�стежила�Роксо-

лана.�Вона�також�опікала�дочку�покійного�сина�—�онучку�

Айше�Хюмашах.

*  Шехзаде називали синів султана.
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Незабаром� місце� Мехмеда� в� Манісі� зайняв� молодший�

брат� —� рудоволосий� Селім.� До� нього� часто� приїжджала�

Роксолана.�За�її�згодою�Селім�оновив�палац�у�Манісі,�роз-

ширивши�його�будівлі.�Свою�матір�він�зустрічав�дуже�пи-

шно.�Для�цього�навіть�орендував�золочені�комплекти�кін-

ської�збруї,�призначені�для�коней�музикантів�військового�

оркестру.

У� Манісі� наложниця� Селіма,� Нурбану,� народила�

трьох�дочок,�а�1546�року�ще�й�сина�Мурада.�Так�у�Роксо-

лани� серед� великої� кількості� онучок� з’явився� довгоочі-

куваний�онук.



Запитання
  Як створювали портрети Роксолани?

  Про що вона сповіщала султана Сулеймана 
у листах?

  Чому Роксолану вважали найбагатшою жінкою 
Османської імперії?

  Як вона зазвичай одягалася?

  На що султана витрачала свої багатства?

  Які вимоги Роксолана висувала до вчителів та лікарів 
свого благодійного комплексу?

  Звідки родом був зять Роксолани, Рустем?

  Чому вона залишалася в Стамбулі, коли її син 
Мехмед поїхав до Маніси?

  Як його там приймали?

  Де народився довгоочікуваний онук Роксолани?

73



РОЗДІЛ6



 Дипломатичне 
листування

Вплив�Роксолани�при�дворі�султана�Сулеймана�не-

впинно�зростав.�Вона�була�коханням�усього�його�

життя�і�головною�порадницею.�Тому�до�неї�почали�

звертатися�з�проханнями�не�лише�європейські�по-

сли,�а�й�навіть�монархи.

Наприкінці�1542�року�Роксолана�відповіла�на�послан-

ня� угорської� королеви� Ізабелли� Ягелонки,� яка� цікавила-

ся�долею�земляків,�полонених�османами.�Свого�листа�вона�

почала�зі�слів:

«Найдорожча�дочко!

Кожна�з�нас�народжена�від�однієї�матері�—�Єви,�ми�з�од-

ного� матеріалу� створені,� і� обидві� служимо� одній� людині.�

Я�—�найближча�особа�до�Верховного�імператора (султана), 
ти�ж�—�королева Угорського�королівства.�Їжа,�пиття,�одяг�

та�сон�дуже�близькі�для�людини,�та�я�для�Імператора (сул-

тана)�ближча,�ніж�це�все…».

Так� Роксолана� натякала� на� свій� надвисокий� статус�

у�сім’ї�правителя�Османської�імперії.�Хоча�вона�не�була�
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знатного�роду,�але�листа�підписала�як�османська�імпе-

ратриця.

Роксолана�запевняла�королеву�Ізабеллу�Ягелонку�в�під-

тримці� її� правління� за� сина-короля� Яноша�II� Сигізмунда,�

який�був�немовлям.�Адже�султан�Сулейман�узяв�їх�під�свій�

захист.�Вона�обіцяла�піклуватися�долею�угорських�полоне-

них,�яких�утримували�у�в’язниці�Замку�семи�веж�Стамбула.

Пізніше,�1548�року,�Роксолана�написала�вітального�ли-

ста�братові�Ізабелли�Ягелонки�—�польському�королеві�Си-

гізмунду�ІІ�Августу.�Адже�він�зійшов�на�престол.

«Ми�вітаємо�Вас.�Всевишній�свідок�тому,�скільки�радо-

щів�і�задоволення�принесла�нашому�серцю�приємна�звістка�

про�початок�Вашого�правління.�Адже�це�воля�Аллаха.�Ви�

маєте�скоритися�й�погодитися�з�Його�присудом�і�велінням.�

Ось�тому�ми�написали�Вам�цього�дружнього�листа…»�—�по-

яснювала�Роксолана.

Через�рік�в�іншому�посланні�вона�пообіцяла�підтрим-

ку�Сигізмундові�ІІ�Августу,�з�яким�султан�Сулейман�під-

писав� мирну� угоду.� Згідно� з� нею,� кримським� татарам�

заборонили�влаштовувати�набіги�на�землі�Польського�ко-

ролівства,�зокрема�й�на�Рогатин.�Важливу�роль�у�цьому�

відіграв� польський� посол� Пьотр� Опалінський,� який� осо-

бисто� зустрічався� не� лише� із� султаном� Сулейманом,� а� й�

Роксоланою.�Завдяки�йому�та�його�послідовникам�зберег-

лася�інформація�про�походження�султани.

Свої�листи�Роксолана�скріпила�ажурною�печаткою�на�

персні.�На�ній�перською�було�виведено:�«Печатка�приязні,�
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що�міста,�держави,�світу�й�віри�храм�може�збудувати�від-

битком�персня»�*.

Ці�слова�свідчать�про�владу�та�силу�Роксолани�в�Осман-

ській� імперії.� Разом� із� листом� вона� передала� польському�

королеві� подарунки� —� гаптовані� нею� дві� пари� сорочок�

і�штанів�із�поясами,�шість�хусточок�і�рушник.

Подібний� дарунок� Роксолана� зробила� й� перському�

принцові�Елькасу,�який�утік�із�рідної�країни�до�османів.�

Він�намагався�заручитися�їхньою�підмогою�та�піти�війною�

проти� брата,� шаха� Тахмаспа,� щоби� отримати� його� трон�

в�Ірані.�Султана�йому�дарувала�гаптовані�власноруч�шов-

кові� сорочки,� парчевий� одяг,� постільну� білизну,� ковдру,�

наволочки�та�вбрання�для�жінок�його�гарему.

Елькас�Мірза�відповів�тим�самим,�обдарувавши�султана�

Сулеймана�коштовними�дарами.�Серед�них�були�бурштин�

та�мускус,�бірюза�та�рубіни,�кашемірові�хустки,�килими,�

зброя,�всипана�алмазами�та�іншими�коштовними�каменя-

ми,�рукописні�Корани�в�золотій�оправі�тощо.�Коштовності�

султан�Сулейман�передав�дружині�Роксолані.

Приклад�матері�наслідувала�й�донька�Міхрімах.�Вона�

також�написала�польському�королеві�два�послання�схожо-

го�змісту.

*  За допомогу із розшифруванням та перекладом тексту печатки хочу подякува-
ти польському іраністу — доктору Варшавського університету Станіславу Яш-
ковському, польському османісту — професору Варшавського університету 
Даріушу Колодзейчику та українській іраністці Надії Вишневській.
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В� першому� зазначила:� «Як� Ви� знаєте,� до� нас� дійшла�

звістка� про� смерть� Вашого� батька.� Волі� Всевишнього,�—�

адже�ми�належимо�Аллаху,�і�до�Нього�повертаємося,�—�Ви�

підкорилися.�Нехай�Ваше�царство�буде�довгим�та�щасли-

вим!�Амінь.

Новину� про� те,� що� Ви� стали� Польським� королем,� ми�

сприйняли� з� надзвичайною� радістю� та� задоволенням.�

У�зв’язку�з�цим�після�бесіди�з�великим�пашею�запевнення�

у�дружбі�листом�ми�надіслали…».

Міхрімах�обіцяла�польському�королеві�підтримку�чо-

ловіка� —� великого� візира� Рустема-паші.� Свої� листи� заві-

рила�печаткою,�зробленою�у�вигляді�квітки.�Вона�містила�

віршований�текст:

«Стала�печатка�каблучки�іменем�хані,

О�Господи�ста�небес,�прости�успіх�хані»�*.

Слово� «хані»� —� це� скорочена� версія� титулу� «ханим-

султан»,� яким� підписувала� листи� Міхрімах.� Він� вказує�

на� її� надвисокий� статус� в� Османській� імперії.� Адже� цей�

титул�дуже�рідко�використовували�члени�султанської�ро-

дини.� Він� належав� до� вузького� кола� вінценосних� жінок.�

*  За допомогу із розшифруванням та перекладом тексту печатки хочу 
подякувати в. о. завідувача кафедри східної філології Таврійського 
Національного університету ім. В. І. Вернадського Олесю Кульчинському.
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Найяскравішою�серед�них�була�—�Міхрімах�донька�султа-

на�Сулеймана�і�Роксолани.

Вона,� як� і� мати,� разом� із� листом� польському� королеві�

відправила�згорток�подарунків�із�двома�сукнями�й�сороч-

ками,�шість�рушників�для�рук�і�один�рушник�для�обличчя.

Як� бачимо,� Роксолана� стала� першою� жінкою-просто-

людинкою,� яка,� бувши� дружиною� султана,� листувалася�

з� європейськими� королевою� та� королем.� До� такої� політи-

ки� ведення� справ� на� міжнародному� рівні� вона� залучила�

й�дочку�Міхрімах.�Тож�не�дивно,�що�нею�почали�цікави-

тися� європейці.� Її� залюбки� малювали� художники� Тиці-

ан,� Тінторетто,� Альтіссімо.� Портрет� Міхрімах� 1541� року�

також� створила� жінка� —� італійка� Софонісба� Ангіссола.�

Можливо,�вона�малювала�Міхрімах�із�натури.�Нині�усі�ці�

зображення�зберігаються�у�музеях�Англії,�Австрії,�Італії,�

Франції,�Чехії,�Польщі,�Туреччини�та�США.

80



 Зустріч з українським 
гетьманом

Велику� роль� Роксолана� відіграла� і� у� відносинах�

османів�з�українськими�козаками.�Про�них�вона�

чула� з� дитинства,� тому� що� всі� жителі� Рогатина�

вважали�козаків�своїми�захисниками�від�грабіж-

ницьких�набігів�кримських�татар.

Перебуваючи� в� Стамбулі,� Роксолана� вже� з� офіційних�

джерел� дізнавалася� про� козацькі� подвиги.� Адже� козаки�

серйозно�дошкуляли�кримським�татарам�і�османам,�напа-

даючи�на�їхні�фортеці�та�селища.�Але�замість�того,�щоби�

розправитися�з�нападниками,�султан�Сулейман�радо�при-

йняв�їх�у�Стамбулі�влітку�1553�року.

Приводом�для�такого�візиту�стало�захоплення�в�полон�

османами� Федора� —� двоюрідного� брата� першого� гетьма-

на� Запорозької� Січі� Дмитра� Вишневецького.� Незабаром�

князь�Радзивілл�напише�в�листі�Сигізмундові�II�Августу,�

що,�перш�ніж�поїхати�до�Османської�імперії,�Дмитро�Виш-

невецький�провів�дипломатичну�роботу.�Адже�він�їхав�не�

один,�а�з�усім�своїм�військом.
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До�цього�неофіційно�була�причетна�й�колишня�земляч-

ка�українського�гетьмана�Роксолана.�Завдяки�їй�Дмитра�

Вишневецького�надзвичайно�урочисто�приймали�в�Стам-

булі,�де�він�пробув�півроку.�Йому�піднесли�цінні�подарун-

ки�від�султана,�що�підвищило�його�авторитет�в�очах�поль-

ського�короля.

Таким�чином�дружина�султана�Сулеймана,�який�воював�

з�австрійцями�за�Відень,�вирішила�полегшити�йому�життя.�

Вона�допомогла�примирити�противників�—�кримських�та-

тарів,�поляків�і�українських�козаків�—�шляхом�мирних�пе-

реговорів,�а�не�силового�протистояння.�Це�спростило�султа-

нові�Сулейману�завдання.�Він�зміг�усі�свої�сили�спрямувати�

на�боротьбу�з�ворогом�османів�у�Європі�—�австрійцями.

Щоправда,� після� смерті� Роксолани� милість� султа-

на� Сулеймана� до� українського� козацтва� закінчилася.�

У�1563–1564�роках�після�походу�до�Молдавського�князів-

ства,�яка�перебувала�під�протекторатом�Османської�імпе-

рії,�Дмитра�Вишневецького�разом�з�іншими�товаришами�

взяли�в�полон.�За�наказом�султана�Сулеймана�його�стра-

тили�у�Стамбулі.�Легенду�про�це�українці�переповідають�

не�одне�століття�рядками�з�«Думи�про�Байду�*».

*  Байдою українці називали першого  
гетьмана козацтва Дмитра Вишневецького.
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Турбота про 
майбутнє синів

Султан�Сулейман�1553�року�знову�почав�війну�про-

ти�перського�шаха�Тахмаспа,�з�яким�у�нього�були�

релігійні� розбіжності�*.� Султана� у� військовому�

поході� супроводжували� сини� —� Селім� та� Джи-

хангір.�Наймолодшого�Джихангіра�через�проблеми�зі�здо-

ров’ям� не� хотіла� відпускати� Роксолана,� але� він� був� дуже�

наполегливим.�Незважаючи�на�свою�недугу,�хотів�бути�та-

ким� само� хоробрим� воїном,� як� і� його� старші� брати.� Тому�

його�прохання�—�піти�в�похід�на�персів�—�виконав�батько,�

султан�Сулейман.�Середнього�сина�Баязида,�який�був�на-

місником� Коньї,� він� зробив� своїм� заступником� в� Осман-

ській�імперії.

Роксолана�дуже�переживала�за�синів.�Вона�знала,�що�

військо� немолодого� вже� султана� Сулеймана� підтримує�

його� спадкоємця� від� Махідевран� —� 38-річного� Мустафу.�

*  Османи були мусульманами-сунітами, а перси — мусульманами-шиїтами. 
З огляду на релігійні протиріччя вони ворогували між собою.

83



Османські�воїни�хотіли�бачити�його�своїм�правителем,�про�

що�відкрито�заявляли�великому�візирові�Рустему-паші.

Незабаром�султан�Сулейман�дізнався�про�змову�Муста-

фи� з� перським� шахом� Тахмаспом.� Також� йому� донесли�

про�листування�старшого�сина�із�венеційським�правите-

лем�та�османськими�сановниками.�Той�просив�їх�про�під-

тримку�в�боротьбі�за�трон�батька,�якого�планував�після�

повалення�відправити�до�віддаленої�провінції�Османської�

імперії�—�Дідімотіки.

Тому� султан� Сулейман� виніс� це� питання� на� обгово-

рення�зі�своїми�візирами�та�муфтієм�(духовним�лідером�

османів).�Ті�ухвалили�рішення�про�страту�відступника�

Мустафи,� адже� він� скоїв� найтяжчий� в� Османській� ім-

перії�злочин�—�зрадив�батьківщину�та�зазіхнув�на�трон�

батька.�

Мустафу� стратили� 6� жовтня� 1553� року� у� військовому�

таборі�султана�Сулеймана.�Поховали�його�в�Бурсі.�Туди�ж�

відправили�і�невтішну�матір�Махідевран,�яка�над�могилою�

сина�побудувала�величну�гробницю�*.

Чутки� про� це� дійшли� до� Роксолани.� Вона� написала�

чоловікові,�що�в�Стамбулі�всі�схвильовані.�Тому�просила�

його� змінити� своє� рішення� зимувати� в� Алеппо� і� якомога�

швидше�повертатися�до�столиці.

*  Махідевран померла в Бурсі 1581 року в літньому віці. Вона пережила 
Роксолану, султана Сулеймана та їхніх дітей.
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Роксолана� також� заступилася� за� звільненого� з� по-

сади� великого� візира� зятя� Рустема.� На� ньому� зігнало�

злість� військо,� яке� оплакувало� смерть� свого� улюблен-

ця� Мустафи.� Його� зненавиділи� через� донесення� султа-

нові� інформації� про� змову� старшого� сина� з� перським��

шахом�*.�Щоб�у�військовому�таборі�не�дійшло�до�повстан-

ня,�Сулейман�вирішив�звільнити�Рустема�і�відправив�його�

до�столиці.�Тоді�ж�Роксолана�написала�султанові�листа�із�

проханням�помилувати�зятя:�«Мій�самодержцю,�мої�очі,�

моє� щастя,� Ваш� раб� Рустем-паша� залишається� вірним�

Вам.�Не�відводьте�від�нього�свій�шанобливий�погляд.�Мій�

самодержцю,�не�слухайте�нікого.�Бо�ж�Ваша�рабиня�Мі-

хрімах�засмучується�і�ходить�як�у�воду�опущена».

Султан� Сулейман� дослухався� до� поради� дружини�

Роксолани.� Він� не� хотів� зашкодити� улюбленій� дочці�

Міхрімах,� тому� невдовзі� відновив� її� чоловіка� Рустема�

на� посаді� великого� візира.� А� зять� віддячив� йому� за� це,�

наповнивши�державну�скарбницю�грошима.�Задля�цьо-

го� великий� візир� навіть� продавав� коней� із� султанської�

стайні� та� квіти� і� фрукти� із� садів� султанського� палацу.�

*  Подейкували, що Рустем нібито підробив листи Мустафи до шаха Тахмаспа, 
котрі він потім надав як доказ змови проти султана Сулеймана. Інакше — 
як вони могли у нього опинитися? Відповідь очевидна: Рустем перехопив 
їх за допомогою шпигунів. Та й не на кожну кореспонденцію відповідав би 
шах Тахмасп. Лист Мустафи в нього не викликав підозр, оскільки там були 
всі його реквізити. До того ж, Мустафа почав використовувати в документах 
монограму — тугру, яка є символом султанської влади. Він підписував листи 
як султан Мустафа, що є прямим доказом його посягання на владу батька. 
Це все одно, що друкувати свій портрет на державних банкнотах.
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Накопичена� ним� сума� дала� змогу� османам� без� перерви�

вести�війну�цілих�80�років.

Через� місяць� після� страти� Мустафи� помер� молодший�

син� Роксолани� і� султана� Сулеймана,� 22-річний� Джихан-

гір.�Подейкують,�що�причиною�його�смерті� стала�туга�за�

страченим�братом�Мустафою,�якого�той�обожнював.�Однак�

це� малоймовірно.� Бо� ж� коли� Мустафа� поїхав� до� Маніси,�

Джихангірові�було�лише�два�роки.�Його�дитинство�минуло�

в�Новому�палаці.�Туди�Мустафа�навідувався�вкрай�рідко.�

Венеційські�посли�стверджували,�що�Джихангір�помер�від�

чуми.�Його�поховали�в�Стамбулі,�в�гробниці�покійного�бра-

та�Мехмеда.�На�честь�наймолодшого�сина�султан�Сулейман�

звів� величну� мечеть� у� столичному� районі,� який� отримав�

назву�Джихангір.

Смерть�дитини�важко�переживала�Роксолана.�Але�вона�

знала,�що�не�може�забувати�про�контроль�над�емоціями.�

Адже�її�підтримки�потребували�двоє�синів�—�Селім�і�Ба-

язид.�Вони�почали�сваритися�один�з�одним,�тому�що�стали�

конкурентами� за� трон.� Незабаром� до� султана� Сулеймана�

дійшла�звістка,�що�його�син�Баязид�спровокував�повстан-

ня�на�підтримку�страченого�Мустафи.�Врятувати�Баязида�

від�жорстокого�покарання�змогла�турботлива�мати.�Роксо-

лана�вимолила�в�султана�Сулеймана�прощення�синові.�Що-

правда,�тоді�ж�спадкоємцем�престолу�було�проголошено�її�

старшого�сина�Селіма.

Це�ще�більше�засмутило�молодшого�за�нього�на�рік�бра-

та�Баязида,�який�був�хоробрим,�щиросердним�юнаком�із�
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запальним� характером.� Тому� й� вирішив� поскаржитися�

батькові�на�неналежну�поведінку�Селіма,�адже�той�любив�

заборонене� ісламом� вино� й� веселощі.� Але� і� тут� у� справу�

втрутилася�Роксолана.

Тож�заходів�вжили�проти�обох�братів.�Їхніх�наставни-

ків,� які� були� із� Селімом� у� Манісі� та� з� Баязидом� у� Коньї,�

поміняли�місцями.�А�все�для�того,�щоби�вони�змогли�обе-

рігати�обох�синів�султана�від�необачних�рішень�та�вчинків.�

Це�на�певний�час�заспокоїло�братів.



 На варті миру 
з персами

Налагодити� контакт� із� Роксоланою� після� руйнів-

ної�боротьби�з�османами�намагалася�сестра�пер-

ського�шаха�Тахмаспа,�Султаним.�Приводом�для�

цього� стало� укладення� 1555� року� мирної� угоди�

між�її�братом�та�султаном�Сулейманом.

Перська�принцеса�спершу�хотіла�надіслати�Роксолані�

подарунки,� коштовні� тканини� й� килими,� але� та� делікат-

но�відмовилася.�Тоді�вона�написала�султані�листа.�У�ньо-

му�перерахувала�всі�її�чесноти:�щедрість,�вроду,�мудрість,�

набожність,�жертовність,�відданість�чоловікові�й�державі�

османів.�Вона�подякувала�Роксолані�та�її�зятеві,�великому�

візирові�Рустему-паші,�за�підтримку�миру�між�персами�й�

османами.�На�додаток�назвала� їх�«партнерами�й�союзни-

ками�цієї�благої�справи».

Роксолана�в�листі�перській�принцесі�Султаним�акцен-

тувала� увагу� на� розвитку� добросусідських� відносин� між�

двома�державами.�Ратувала�за�те,�щоби�вони�були�трива-

лими�й�міцними.�Тобто�і�тут�вона�виконувала�роль�посе-

редника�султана�Сулеймана�з�налагодження�миру�із�сусід-

німи�державами.�Щоправда,�цього�разу�вже�в�Азії.
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Запитання
  З якими європейськими монархами листувалися 
Роксолана та Міхрімах?

  Що саме вони їм писали?

  Як у Стамбулі приймали першого гетьмана 
українського козацтва Дмитра Вишневецького?

  Хто із синів Роксолани супроводжував батька-
султана на війну з персами?

  Що трапилося із сином Махідевран, Мустафою?

  Хто допоміг Рустемові повернути посаду великого 
візира?

  Чому рідні брати Селім та Баязид почали ворогувати 
один з одним?

  Як їх примирила Роксолана?

  За що їй дякувала перська принцеса Султаним?
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РОЗДІЛ7



 «Мій син зійде 
на престол!»

Роксолана�пишалася�тим,�що�стала�матір’ю�майбут-

нього� султана.� «Мій� син� зійде� на� престол»,�—�на-

тхненно� думала� вона.� Але� хто� саме� —� поступли-

вий�і�добродушний�Селім�чи�сміливий�і�рішучий�

Баязид� —� Роксолана� не� знала.� Та� й� не� хотіла� вибирати�

між� двома� дорогими� їй� синами.� Хоча� підспудно� розумі-

ла,�що�слід�підтримати�молодшого�Баязида.�Адже�султан�

Сулейман�бачив�на�троні�старшого�Селіма.�Тому�Роксола-

на�опікувалася�Баязидом,�часто�відвідуючи�його�в�Коньї.�

У�нього�було�багато�дітей�—�п’ять�синів� і�чотири�дочки�*.�

Вони�дуже�любили�свою�бабусю�—�султану�Роксолану.

Їздила�султана�і�до�Селіма�в�Манісу,�де�її�нетерпляче�че-

кав�онук�Мурад�із�сестрами,�а�також�їхня�мати�—�грекиня�**�

*  Про дружин Баязида і матерів його дітей, на жаль, нічого не відомо.

**  Усталену думку про те, що Нурбану — венеційка зі знатного роду Баффо, 
спростували, завдяки новим відкриттям і фактам, сучасні італійські та турецькі 
вчені.
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Нурбану.�Її�обрала�для�сина�Роксолана.�Адже�ця�дівчина�

була�не�тільки�вродлива,�але�й�розумна.�Вона�оберігала�Се-

ліма�від�необдуманих�кроків.

—� Зведеного� брата� Мустафу� підтримувало� військо,�

старшого� брата� Мехмеда� —� батько,� а� молодшого� Баязида�

опікає�мати.�Нам�і�підтримки�Аллаха�вистачає,�тож�зми-

римося,�—�сказав�якось�під�впливом�порад�Нурбану�врів-

новажений�Селім.

Його� слухняність� та� покірність� імпонували� султанові�

Сулейману.�До�того�ж�рудоволосий�та�білолиций�Селім�був�

схожий�на�матір�Роксолану,�яку�той�кохав�навіть�у�старо-

сті.�Утім,�невдовзі�50-річна�Роксолана�відчула,�що�її�сили�

тануть.�У�грудях�разом�із�тривогою�за�майбутнє�синів�осе-

лився�ще�й�пронизливий�тупий�біль.

Погіршення� здоров’я� коханої� Роксолани� занепокоїло�

султана�Сулеймана.�Він�винайняв�для�неї�найкращих�ліка-

рів.�Ті,�оглянувши�Роксолану,�порадили�їй�частіше�бувати�

на�свіжому�повітрі�і�якомога�більше�відпочивати.�Султан�

Сулейман,�не�зволікаючи,�вирушив�із�нею�на�відпочинок�

до�лісистого�міста�Едірне.�Там�ця�пара�не�розлучалася.
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 Останні благодійні 
проекти

Незважаючи�на�проблеми�зі�здоров’ям,�Роксолана�

продовжувала�піклуватися�про�бідних�і�нужден-

них�османів.�Так,�в�Єрусалимі,�який�тоді�входив�

до� складу� Османської� імперії,� вона� побудувала�

громадську�їдальню�(імарет)�з�молитовнею,�хамамом�і�за-

їжджим�двором�(караван-сараєм)�на�55�кімнат.�Вважали,�

що�з�цього�міста�пророк�Магомет�вознісся�на�небеса.

В�Єрусалим�до�своїх�святинь�сходилися�не�лише�мусу-

льмани,�а�й�християни.�Тому�Роксолана�звела�для�палом-

ників� благодійний� комплекс.� Для� цього� заклала� у� фонд�

землі�й�ферми�провінції�Османської�імперії�Траблус�(тери-

торії�сучасної�Сирії�та�Палестини).�Вони�щороку�давали�їй�

прибуток�97�тис.�978�акче,�тобто�293�тис.�934�дол.

Цей� благодійний� комплекс� з’явився� у� самому� центрі�

Єрусалима� —� на� вуличці,� що� пролягає� неподалік� мечеті�

Аль-Акса�і�церкви�Віа�Долороса.�З�його�вікон�було�видно�

Храмову�гору.�У�ньому�три�доби�могли�безплатно�мешка-

ти�та�двічі�на�день�харчуватися�паломники.� Їм�видавали�
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хлібний� коржик� та� миску� супу� двох� видів.� Перший�—�із�

сезонними� овочами,� шматочками� м’яса� та� перцем,� а� дру-

гий�—�із�пшеницею.�Суп�варили�у�великому�казані,�з�яко-

го�його�наливали�у�миску�кожному�відвідувачеві� їдальні�

Роксолани.� За� свідченнями� очевидців,� їжа� в� ній� була� не�

лише�поживною,�а�й�смачною�та�корисною.

Тому�Роксолану�в�Єрусалимі�згадували�як�щедру�по-

кровительку�й�молилися�за�її�здоров’я.�Її�часто�порівню-

вали� зі� святою� Оленою� —� першою� дружиною� римського�

імператора� Констанція�I� Хлора,� християнкою.� Завдяки�

їй� вдалося� знайти� в� Єрусалимі� Животворний� Хрест� та�

інші�реліквії�Страстей�Христових.�Саме�вона�ще�на�почат-

ку�нашого�століття�побудувала�в�Єрусалимі�на�тому�міс-

ці,�де�нині�стоїть�їдальня�султани,�лікарню�для�бідних.

Роксолану� також� ототожнювали� з� відомою� мусуль-

манською� благодійницею� —� арабською� принцесою,� дру-

жиною� першого� халіфа� Харуна� ар-Рашида�*,� Зубейдою�

(роки� життя� 765–831).� Вона� облаштувала� джерело� для�

паломників�до�Мекки.�Через�700�років�його�оновленням�

займалися�султан�Сулейман,�а�згодом�Роксолана�та�її�доч-

ка�Міхрімах.

На�жаль,�молитовня,�хамам�та�караван-сарай�в�Єруса-

лимі�не�збереглися�до�наших�часів.�А�ось�в�їдальні�досі�го-

дують�паломників�та�нужденних�містян.

*  Арабський правитель Аббасидського халіфату від 786 до 809 року.
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У� Стамбулі,� навпроти� собору� Святої� Софії,� Роксола-

на� 1555� року� профінансувала� будівництво� громадсько-

го�хамаму.�У�ньому�могли�окремо�паритися�як�чоловіки,�

так�і�жінки.�Архітектор�Сінан�звів�його�на�тому�місці,�де�

були�руїни�візантійської�лазні�початку�III�століття�нашої�

ери.�Про�те,�що�ця�будівля�належить�Роксолані,�нагадує�

не�тільки�напис�«Хамам�Хасекі�Гюррем-султан»,�а�й�білий�

мармуровий�водограй�із�витонченими�візерунками�мушлі.�

Він�прилягає�до�однієї�зі�стін�хамаму.

Багато� Роксолана� зробила� і� для� паломників� священ-

ної�для�мусульман�Мекки�і�Медини,�для�жителів�Багдада,�

Едірне,�Ізника,�Анкари,�Анатолії,�а�також�нинішньої�Сер-

бії�та�Болгарії,�які�тоді�були�під�владою�османів.�Завдяки�

цьому�її�ім’я�запам’ятали�на�віки.

Великою� благодійницею� стала� і� дочка� Роксолани� Мі-

хрімах.� Вона� наказала� архітекторові� Сінану� побудувати�

мечеть�в�Ускюдарі.�Той�її�звів�із�двома�мінаретами�*.�Це�був�

перший�храм�імперського�значення,�побудований�у�Стам-

булі�жінкою�правлячої�династії.

Друга�мечеть�Міхрімах�постала�на�найвищому�пагорбі�

Стамбула,�поруч�із�старими�фортечними�воротами�Едірне-

капи.� Це� один� із� найбільших� храмів� столиці� Османської�

імперії,�збудований�архітектором�Сінаном.�У�середині�цієї�

*  З двома та більше мінаретами могли будувати мечеті лише султани. Уперше 
двомінаретну мечеть в Манісі звела мати султана Сулеймана, Айше Хафса. 
В Стамбулі пальма першості у цьому плані належить Міхрімах.
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мечеті�немає�опорних�колон,�що�надає�її�інтер’єру�відчуття�

легкості,�повітряності�та�простору.�Його�підсилює�кольоро-

ва�гама�розпису�на�білому�мармурі.

Мечеті�Міхрімах�і�досі�вражають�своєю�красою�та�роз-

мірами.



Прощання 
з «усміхненою» 
султаною

Останні�дні�величного�життя�Роксолани�минули�

в�Старому�палаці.�Там�була�лікарня�для�жінок,�

куди�вона�повернулася�з�Едірне�у�зв’язку�із�по-

гіршенням�стану�здоров’я.�Султан�Сулейман�не�

знаходив�собі�місця�від�хвилювання�за�кохану.�Коли�усві-

домив,�що�вона�помирає,�заприсягнувся�їй�до�самої�смерті�

не�знати�інших�жінок.�Свого�слова�він�дотримав.

Роксолана� померла� від� раку� легенів� весняного� ранку�

15�квітня�1558�року�в�п’ятдесят�із�лишком�років.�Її�похова-

ли�з�усіма�почестями�на�території�мечеті�Сулейманіє,�яку�

збудував�султан�Сулейман.�Навколо�її�могили�розбили�ши-

карний�розарій,�а�через�рік�звели�над�нею�величну�гробни-

цю.�Її�стіни�прикрасили�панно�весняного�саду�з�темно-си-

нього,�блакитного,�білого�і�червоного�фаянсу�та�арабськими�

написами�з�Корану.�До�кожної�з�білосніжних�розет�султан�

Сулейман�наказав�додати�безцінний�смарагд�—�улюблений�

самоцвіт� Роксолани,� а� склепіння� гробниці� розфарбувати�

98





каліграфічним�розписом.�Проте�таке�багате�оздоблення�не�

збереглося�до�наших�часів.

Роксолана�стала�першою�жінкою�султана,�яку�похова-

ли� в� гробниці.� Її� охороняли,� читаючи� молитви� за� упокій�

душі,� 138� осіб.� Кожному� з� них� султан� Сулейман� щодня�

виплачував�350�акче,�тобто�1050�дол.�На�пам’ять�про�ко-

хану� дружину� він� побудував� у� Мецці� та� Медині� їдальню�

для�бідних,�в�Едірне�звів�храмовий�комплекс,�а�в�Хіджазі�

(нині�—�Саудівська�Аравія)�роздав�1561�року�людям�мило-

стиню�—�три�тисячі�золотих.�Це�найкраще�свідчення�того,�

наскільки�сильно�султан�Сулейман�кохав�Роксолану.

Зберегли�і�деякі�її�речі�—�дві�скрині�з�горіхового�дерева�

та�п’ять�підставок�для�Корану,�сім�свічників,�золоті�при-

краси,�коштовні�шалі,�налобні�пов’язки,�хусточки�й�руш-

нички.� Їх,� усупереч� традиції� роздавати� речі� померлих,�

османи�залишили�в�гробниці�Роксолани�*.�Це�свідчить�про�

велику�шану�та�повагу�з�боку�її�близьких�та�підлеглих.

*  Звідти 1911 року їх перенесли до музею турецького та ісламського 
мистецтва. Нині речі Роксолани зберігаються в музеї палацу Топкапи.
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Нащадок Роксолани 
править імперією

Після�смерті�Роксолани�молодший�син�Баязид�під-

няв�повстання�проти�старшого�брата�—�престоло-

наступника�Селіма.�Його,�як�колись�сина�Махі-

девран,� Мустафу,� підтримувала� значна� частина�

воїнів.� Баязид� бачив� себе� наступним� султаном.� Він,� як�

батько,�носив�розкішні�шати�й�великий�тюрбан,�а�ще�на-

казав�зробити�для�себе�трон.�Єдиною�перепоною�на�шляху�

до�мети�був�його�старший�брат,�Селім.�Тому�він�виступив�

проти�нього�з�військом.

На�той�час�султанові�Сулейману�минуло�64�роки.�Після�

втрати� коханої� дружини� Роксолани� він� замкнувся� у� собі,�

став�відлюдькуватим.�Його�допікала�болісна�хвороба�ніг�—�

подагра,�яка�заважала�йому�рухатися�та�їздити�верхи.

Старіючи,�султан�ставав�усе�більш�підозріливим.�Що�не�

дивно,�адже�йому�довелося�пережити�страту�старшого�сина�

Мустафи,�який�зазіхав�на�його�трон.�Та�й�завчасні�смерті�

дітей�—�Мурада,� Махмуда,� Абдуллаха,� Мехмеда� та� Джи-

хангіра�—�далися�взнаки.�Коли�ж�між�братами,�Селімом�
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та�Баязидом,�почалася�справжня�війна,�поряд�із�султаном�

Сулейманом�вже�не�було�коханої�Роксолани.�Вона�не�могла�

дати�йому�слушної�поради�й�примирити�синів.

Розгніваного�султана�намагалася�заспокоїти�дочка�Мі-

хрімах.�Вона�зі�смертю�матері�взяла�управління�гаремом�

у�свої�руки�та�стала�його�порадницею.�До�останнього�Мі-

хрімах�чинила�спроби�відмовити�вінценосного�батька�від�

поспішних� рішень� щодо� покарання� бунтівного� сина� Ба-

язида.�Бо�ж�обіцяла�Роксолані�турбуватися�про�нього.�Але�

марно�—�для�султана�Сулеймана�на�першому�місці�завжди�

була�велика�держава�османів,�а�потім�вже�діти.�Тому�він�

вирішив�зупинити�братовбивчу�війну,�яка�загрожувала�ці-

лісності�Османської�імперії,�і�надіслав�армію�на�підтримку�

старшого�сина�Селіма.�Завдяки�цьому�той�розбив�військо�

молодшого�брата.

Повалений� Баязид� мав� би� покаятися,� вимоливши� про-

щення�у�батька.�Але�він�утнув�ще�одну�дурницю�—�утік�до�

його� ворога,� перського� шаха� Тахмаспа.� Той� із� почестями�

прийняв�Баязида,�але�одразу�ж�почав�домовлятися�із�султа-

ном�Сулейманом�про�викуп�за�нього.�Він�попросив�в�обмін�на�

султанського�сина�землі,�раніше�захоплені�османами�в�Ме-

сопотамії.�Але�Сулейман�пригрозив�війною�і�надіслав�шахо-

ві�те,�що�вважав�за�потрібне:�400�тисяч�золотих�(60�млн�дол.),�

а�також�розкішні�подарунки�—�прикрашений�клинок,�ки-

нджал,�пояс,�гнідого�коня�та�п’ять�арабських�жеребців.

Баязид�до�останнього�сподівався�на�помилування.�Про�

це�свідчать�його�рядки,�написані�батькові:
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«…О,�султане�світу,�Сулеймане,�батьку�мій,

Ви�частина�моєї�душі,�батьку�мій,

Невже�Ви�власного�сина�Баязида�стратите,�батьку�мій?

Розум�мій�чистий,�я�невинний,�мій�володарю-батьку…

Навіть�якщо�мої�руки�будуть�у�крові,�що�з�того?

Раб�божий�є�грішним,�батьку.

Пробач�Баязидові.�Не�вбивай�сина�свого!

Аллах�свідок:�за�мною�немає�гріха,�батьку…».

У� відповідь� султан� Сулейман� надіслав� синові� такого�

вірша:

«…Покайся,�мій�дорогий�сину.�

�� � Руки�твої�та�розум�—�у�крові.

Вимолюєш�прощення.�Що�я�можу�тобі�сказати?

Я�б�пробачив.�Але�ти�потонув�у�брехні.

«Я�не�винен!»�—�кажеш.�

�� � Покайся,�дорогий�сину,�припини�брехати».

Із�цих�рядків�Баязид�зрозумів,�що�батько�йому�не�про-

бачить.� Шах� Тахмасп� видав� його� людям� старшого� бра-

та� Селіма.� Баязида� за� звинуваченням� у� зраді� стратили�
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21� вересня� 1561� року� й� поховали� у� невеличкій� гробниці�

перського�містечка�Сівас.

Султан� Сулейман� пережив� Роксолану� на� вісім� ро-

ків.� Він� помер� 71-річним� 5� вересня� 1566� року,� коли� був�

в�угорському�поході�на�Сігетвар�*.�Його�урочисто�поховали�

в�Стамбулі�поряд�із�Роксоланою�—�в�окремій�гробниці�на�

території�мечеті�Сулейманіє�**.

На�трон�незабаром�зійшов�найтерплячіший�із�синів�—�

Селім.�Так�Османською�імперією�почали�правити�нащад-

ки�українки�Роксолани.

*  Оскільки тіло султана Сулеймана бальзамували задля тривалого 
транспортування до Стамбула, його внутрішні органи поховали у Сігетварі. 
Над цим місцем султан Мехмед Четвертий спорудив 1664 року мавзолей. 
Навколо нього виникло турецьке поселення Тюрбек. Спершу це були мечеть 
та казарми для османського гарнізону. Потім звели медресе та заїжджий двір 
(караван-сарай) для паломників, які відвідували місце поховання серця султана 
Сулеймана. Після того, як австрійська армія розгромила османів та вигнала їх із 
земель Угорщини, зруйнували у XVII столітті й Тюрбек. З часом сліди міста загу-
билися. Лише кілька років тому угорським археологам разом із турецькими коле-
гами вдалося віднайти місце поховання внутрішніх органів султана Сулеймана.

**  Разом із батьком спочиває дочка Міхрімах (дата смерті — 25 січня 1578 року). 
Хоча за життя вона заповіла поховати її в окремому мавзолеї поряд із гроб-
ницею чоловіка, Рустема-паші, який помер від водянки на початку червня 
1561 року.
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Запитання
  Чому Роксолана опікала молодшого сина Баязида?

  Для кого вона побудувала благодійний комплекс 
в Єрусалимі?

  Чому її порівнювали із християнською святою та 
арабською принцесою?

  Де свої мечеті побудувала Міхрімах?

  Що на гроші Роксолани звели 1555 року в Стамбулі?

  Де поховали Роксолану?

  Навіщо зберегли її речі?

  Чому султан Сулейман відвернувся від молодшого 
сина Баязида?

  На скільки років він пережив свою дружину 
Роксолану?

  Хто після султана Сулеймана зійшов на османський 
престол?
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Важливі дати
  1496 — 6 листопада народжується чоловік 
Роксолани  — султан Сулейман.

  Між 8 липня 1505-го і 27 червня 1506 року в родині 
українського православного священика в Рогатині 
з’являється на світ Роксолана.

  1520 — 22 вересня в Стамбулі султан Сулейман 
сходить на османський престол. Кримський хан 
йому дарує Роксолану. Султан закохується в неї, 
назвавши Гюррем.

  1521 — восени в Роксолани від султана Сулеймана 
з’явиться первісток син Мехмед. Він раптово помре 
1543 року від чуми в Манісі.

  1522 — 21 березня у цієї пари народиться дочка 
Міхрімах.

  1523 — побачить світ син Роксолани, Абдуллах. 
Через три роки він помре від хвороби.

  1525 — Роксолана народить Селіма.
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  1526 — у султанського подружжя з’явиться ще один 
син Баязид. Його стратять як відступника в Казвіні 
21 вересня 1561 року.

  1531 — світ побачить молодший син Роксолани, 
Джихангір. Він народиться горбанем і помре, 
ймовірно від чуми, 27 листопада 1553 року.

  1533 — суперниця Роксолани в гаремі султана 
Сулеймана, Махідевран, поїде разом із сином 
Мустафою до Маніси.

  1534 — 19 березня помре мати султана 
Сулеймана — дочка кримського хана Менглі Гірея,  
Айше Хафса.

  1534 — навесні відбудеться весілля султана 
Сулеймана та Роксолани.

  1538 — відкриття мечеті Хасекі, побудованої 
в Стамбулі архітектором Синаном на гроші 
Роксолани.

  1539 — 11 листопада Міхрімах вийде заміж за 
Рустема-пашу, який стане великим візиром.

  1541 — пожежа у Старому палаці. Роксолана  
переїде до Нового палацу. Вона стане  
першою жінкою, покої якої будуть поряд зі 
спальнею султана.
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  1542 — Роксолана напише листа угорській королеві 
Ізабеллі Ягелонці. Вона пообіцяє підтримати її 
правління за сина-короля Яноша ІІ Сигізмунда, який 
був немовлям.

  1548–1549 — відбудеться листування Роксолани 
та її дочки Міхрімах із польським королем 
Сигізмундом ІІ Августом.

  1550-ті (початок) — під патронатом Роксолани 
в Єрусалимі відкриють для паломників громадську 
їдальню, молельню, караван-сарай та хамам.

  1553 — влітку перший гетьман українського 
козацтва Дмитро Вишневецький відвідає султана 
Сулеймана й Роксолану в Стамбулі.

  1553 — 6 жовтня стратять як відступника старшого 
сина султана Сулеймана від Махідевран, Мустафу.

  1555 — султана профінансує в Стамбулі будівництво 
лазні — «Хамама Хасекі Гюррем-султан».

  1558 — 15 квітня в Стамбулі піде з життя Роксолана.

  1566 — 5 вересня в угорському Сігетварі помре 
султан Сулейман.

  1566 — 30 вересня на османський престол зійде 
син Роксолани, Селім.
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Пам’ятні місця  
Роксолани

  Благодійний комплекс Хасекі з мечеттю, школами, 
громадською їдальнею, лікарнею і водограєм, 
побудований Роксоланою в Стамбулі  
www.tas-istanbul.com/portfolio-view/haseki-hurrem-
sultan-camii/ 
Зараз, після реставрації, у його приміщеннях 
відкрили освітній центр імені Ходжі Абдуррахмана 
Гюрсеса. Він відомий неперевершеним умінням 
декламувати Коран — був головним його читцем 
у Стамбулі.

  Поряд із благодійним комплексом Роксолани 
в Стамбулі 2006 року побудували сучасну лікарню 
Хасекі. Це дослідницький центр матері та дитини на 
206 ліжко-місць  
hasekieah.saglik.gov.tr/TR,19184/haseki-merkez-
binasi.html

  Громадська їдальня (імарет) Роксолани в Єрусалимі, 
в якій досі безплатно годують паломників та 
нужденних містян  
www.theologische-links.de/downloads/israel/
jerusalem_imaret-haseki-sultan.html
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  Діючий хамам Роксолани в Стамбулі на площі 
Іподром  
www.ayasofyahamami.com/

  Гробниця Роксолани в Стамбулі  
www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-
g293974-d8649361-i255888392-Haseki_Hurrem_
Sultan_Turbesi-Istanbul.html

110

https://www.ayasofyahamami.com/
https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g293974-d8649361-i255888392-Haseki_Hurrem_Sultan_Turbesi-Istanbul.html
https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g293974-d8649361-i255888392-Haseki_Hurrem_Sultan_Turbesi-Istanbul.html
https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g293974-d8649361-i255888392-Haseki_Hurrem_Sultan_Turbesi-Istanbul.html


Бібліографія
  Аfyoncu, Erhan. Muhteşem Süleyman: Kanuni  
Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan. — İstanbul:  
Yeditepe, 2011.

  Alberi, Eugenio ed. Relazioni degli ambasciatiri  
veneti al senato. Series 3 / vol. 1–3. —  
Firenze. — 1840–1855.

  Alpgüvenç, Can. İki hanım sultan Hürrem  
ve Mihrimah. — İstanbul: Kaymak yayınları, 2013.

  Dziubiński, Andrzej. Stosunki dyplomatyczne 
polsko-tureckie w latach 1500–1572 w kontekście 
międzynarodowym. — Wrocław: Uniwersytet 
Wrocławski, 2005.

  Freely, John. Secrets of the Ottoman court. The 
Private Lives of the Sultans. By Orhan to Abdul 
Majid II (history of everyday life: lifestyle, customs, 
mentality). — New York, London, 1998.

  Krzyżowski, Janusz. Gazele i inne wiersze. —  
Sulejman Wspaniały. — Warszawa: Indo-Polish  
Cultural Committee, 2013.

111



  Peirce, Leslie. Empress of the East: How a European 
Slave Girl Became Queen of the Ottoman Empire. — 
New York: Basic Books, 2017.

  Peirce, Leslie. The Imperial Harem: Women and 
Sovereignty in the Ottoman Empire. — Oxford: Oxford 
University Press, 1993.

  Peregrino Polono Christophino Daminaeo. Liga z 
zawadą Koła poselskiego, spolnego Narodu K. P. y 
W. X: Lit. Authore. — z Wilna 1 Januar 1596. Maciej. 
Piśm. — Warszawa: Biblioteka Narodowa. — mf. B340.

  Sakaoğlu, Necdet. «Saadetim yıldızlı sultanım» 
Süleyman, Hurrem, Mihrümah. — Istanbul: Oğlak 
yayıncılık, 2012.

  Singer, Amy. Osmanlı’da Hayırseverlik: Kudüs’te bir 
haseki sultan imareti. — Çev. Şendil D. — İstanbul: 
Tarih vakfı yurt yayınları 139, 2004.

  Şimşirgil, Ahmet. Valide sultanlar ve harem. — 
İstanbul: Timaş, 2014.

  Taşkıran, Nimet. Hasekinin Kitabı: İstanbul Haseki 
Külliyesi. — İstanbul: Yenilik Basımevi, 1972.

  Twardowski, Samuel. Przeważna legacyja Krzysztofa 
Zbaraskiego […] od Zygmunta III do sołtana  
Mustafy w roku 1621… / Kraków: v Franciszka 
Cezarego, 1633.

112



  Uçtum, Nejat. Hürrem Sultan’ın Polonya Kralına 
Yazdığı Mektuplar // Belleten, cilt XLIV. — Sayı 176. — 
Istanbul. — 1980. — S. 697–715.

  Uluçay, Mustafa Çağatay. Harem’den Mektuplar. — 
Istanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

  Uluçay, Mustafa Çağatay. Osmanlı Sultanlarına Aşk 
Mektupları. — İstanbul: Şaka matbaası, 1950.

  Uluçay, Mustafa Çağatay. Padişahların kadınları ve 
kızları. — İstanbul: Ötüken, 2012.

  Uluçay, Mustafa Çağatay. Kanuni Sultan Suleyman 
ve Ailesi lie Ilgili Bazi Notlar ve Vesikalar //  
Türk Tarih Kurumu Basımevi. — Ankara. — 2001. — 
S. 227–257.

  Yermolenko, Galina. Roxolana in European 
Literature, History and Culture. — Burlington, VT: 
Ashgate Press, 2010.

  Гарем до и после Хюррем /автор-сост. 
Н. Н. Непомнящий. — М.: Центрполиграф, 2014.

  Грабовецький, Володимир. Роксолана в історії. — 
Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. 
В. Стефаника, 1993.

  Мамедов, Искандер. Расцвет и крах Османской 
империи. Женщины у власти. — М.: АСТ, 2016.

113



  Преславний Коран. Переклад смислів українською 
мовою / [пер. з арабської, передмова, коментарі, 
дослідження М. М. Якубовича]. — Медіна: Центр 
короля Фагда з друку Преславного Сувою, 2012.

  Роксолана у світі: Історико-краєзнавчий збірник 
/ автор-упор. Б. Гаврилів, І. Миронюк. — Івано-
Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2008.

  Роксолана: Королева Османской империи / сост. 
Л. Хлебас. — М.: Алгоритм, 2014.

  Санджар, Аслы. Османская женщина: мифы 
и реальность. — М.: Издательство Новый Свет, 2014.

  Шутко, Александра. История знаменитых нарядов: 
какие головные уборы носила султанша Роксолана 
// L’Officiel Ukraine. — 12. 12. 2017. — http://officiel-
online.com/news?id=9613

  Шутко, Олександра. Листи Роксолани: любов 
та дипломатія. — Тернопіль: Навчальна книга — 
Богдан, 2017.

  Шутко, Олександра. Роксолана: міфи та реалії. — 
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2016.

перший розділ з книжки

114



Iгор  
Сiкорський 

Подарунок!
перший розділ з книжки

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ,  
ЛЮДИ ЯКИ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ



РОЗДІЛ
В ЯКОМУ СОН СТАЄ 
РЕАЛЬНІСТЮ

1



—� Мамуню,� почитай� мені,� будь� ласка,� про� Робура,� тоді�

я�напевне�засну.

Мама� взяла� з� полиці� книжку� в� коричневій� шкіря-

ній� палітурці.� Вона� знала,� що� це� найулюбленіший� твір�

її�молодшенького,�а�тому�найулюбленішого�сина.�Тож�не�

дивно,� що� жвавий� і� допитливий� хлопчик� захоплювався�

пригодницькими� романами,� яких� було� чимало� в� океані�

книг�батьківської�бібліотеки.�Особливо�синові�подобалися�

фантастичні� романи� відомого� вже� на� той� час� Жуля� Вер-

на.�Історії�цього�французького�письменника�вирізнялися�

не�лишень�захопливими�сюжетами,�а�й�науковими�теорі-

ями,�деякі�з�них�навіть�лягли�в�основу�майбутніх�винахо-

дів�і�тому�стали�пророчими.�Мама�тихенько�примостилася�

біля�ліжка�і�заходилася�виразно�читати�лагідним�і�дуже�

рідним�голосом.

«А�тим�часом,�чи�могло�щось�бути�спокійніше�за�цей�

плавний�рух�в�атмосфері,�а�надто�вночі,�коли�навіть�вітер�

ущух?� Довколишню� тишу� порушував� тільки� шум� обер-

тових� гвинтів.� Часом� із� землі� долинав� самотній� свисток�
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паровоза,�який�біг�рейками,�та�голоси�домашніх�тварин.�

Дивовижний�інстинкт!�Ці�земні�мешканці�відчували�на-

ближення�літального�апарата�і�при�його�появі�з�переляку�

видавали�жалібні�звуки».

Мама�кинула�погляд�на�синочка,�чи�не�заснув�часом.�

Хлопчик�мирно�спочивав�на�м’яких�перинах�із�заплюще-

ними�очима.�Тоді�легким,�ледь�відчутним�рухом�вона�при-

брала�його�русяве�волосся�з�чола�і�продовжила�читання.�Її�

голос�лунав�тихо�і�монотонно,�сповнюючи�дитячу�кімнату�

й�заколисуючи�сина,�занурюючи�малюка�в�бездонний�світ�

сновидінь.
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Фантастичний сон

Хлопчик�розплющив�очі.�Сонячні�промені,�що�проби-

валися�крізь�невелике�кругле�віконце,�м’яко�торка-

лися�його�обличчя,�лоскотали�своїм�теплом�щоки.�

Хлопчик�усвідомив,�що�сидить�у�кріслі,�на�якому�

він�часом�засинав�у�батьковому�кабінеті,�вкотре�зачитавшись.�

Але�приміщення,�в�якому�він�прокинувся,�було�незнайоме.�

Довгаста� кімната� скидалася� більше� на� широкий� коридор.�

Віконця�хоч�і�розміщувалися�поздовж�стін,�однак�освітлюва-

ли�слабенько.�Світла�в�приміщенні�додавали�електричні�лам-

пи,�що�ряхтіли�синім.�Саме�вони�й�привернули�увагу�знат-

тєлюба.�Хлопчик�устав�і�попрямував�коридором�повз�крісла�

і� столики.� Якесь� незвичайне� відчуття� не� давало� йому� спо-

кою,�здавалося,�все�навколо�вібрує,�підлога�—�справді�вібру-

вала,�адже�він�відчував�це�ногами!�Інтер’єр�чимось�нагадав�

йому�салон�корабля:�килимова�доріжка�на�підлозі,�дерев’яна�

оббивка�стін,�різьблені�горіхові�двері,�а�віконця�—�достоту�як�

ілюмінатори�на�кораблі.�Тільки�ось�замість�звичної�для�судна�

хитавиці�—�ця�дивна�вібрація…�Цікавість�підганяла�хлопчи-

ка�вперед.�Він�хотів�якнайшвидше�розібратися�із�загадкою�

цього�дивного�місця.�Пройшовши�ще�далі,�він�побачив�попе-

реду�двері.�Ручка�легко�піддалася,�і�двері�відчинилися.�Рап-

том�яскраве�світло�засліпило�хлопчика,�неначе�б�захищаючи�

таємну�кімнату�від�його�цікавого�погляду.
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Заповітна мрія

Хлопчик�розплющив�очі.�Яскраве�світло�затопило�

його�кімнату�з�величезного�вікна�—�це�старша�се-

стра�відхилила�фіранки,�звільняючи�шлях�про-

вісникам�нового�дня.

—� О,�ти�вже�прокинувся?!�Хутчіш�умивайся�і�спускайся�

донизу,�сонько,�тебе�вже�всі�чекають�до�сніданку,�—�її�лагідна�

усмішка�і�бадьорий�голос�стерли�рештки�мрій�малюка.�Схо-

пившись�із�ліжка,�хлопчик�заходився�швидко�збиратися�—�

йому�кортіло�якнайшвидше�розповісти�про�свій�сон�рідним.

Простора�вітальня�була�вмебльована�зі�смаком.�Видно,�

що�господарі�стежили�за�тенденціями�моди�і�по�можливо-

сті�придбавали�новинки�кінця�XIX�століття.�У�трельяжі�

стояли� порцелянові� та� фаянсові� кухонні� набори� з� Фран-

ції,�Голландії�та�Австрії,�однак�чільне�місце�займали�ди-

вовижні�вироби�умільця�з�іноземним�корінням�Фаберже.�

Його�сервіз�навіть�у�свята�не�діставали�для�ужитку,�такий�

він�був�коштовний.�Берегли.�На�стіні�висіли�картини,�що�

дуже�пасували�цьому�приміщенню,�—�натюрморти�і�сцени�

полювання� художників� фламандської� школи.� Мати� зна-

лася�на�мистецтві,�любов�до�прекрасного�прищеплювала�

і�своїм�дітям.
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Стіл� уже� стояв� накритий� і� сервірований� ситним� сні-

данком�на�англійський�манер.�Мед,�варення,�свіжий�хліб,�

придбаний�у�пекарні�неподалік,�млинці.�Однак�чаювання�

відбувалося�не�на�туманному�Альбіоні,�а�в�одному�з�най-

прекрасніших�міст�—�Києві.

Сім’я�традиційно�збиралася�у�вітальні�поснідати�перед�

черговим�для�когось�трудовим,�а�для�когось�і�навчальним�

днем.�Голова�родини�вже�сидів�на�своєму�чільному�місці,�

гортаючи�свіжу�ранкову�газету.�Мама�роздмухувала�само-

вар,�а�сестри�розкладали�прибори.

—� Мамо,� тату,� мені� сьогодні� такий� сон� наснився!� —�

влетів�у�вітальню�молодший�син.�—�Я�ніби�плив�по�небу�на�

летючому�кораблі.

—� Ти�знову�читала�йому�«Робура-завойовника»?�—�не�

відриваючись�од�читва,�промовив�батько.�Мама�відповіла�

зі� своєю� найчарівнішою� усмішкою� і� скуйовдила� синові�

волосся�ніжним�і�таким�безпосереднім�материнським�же-

стом.�Батько�згорнув�газету,�трохи�схилився�вперед�і,�гля-

нувши�на�хлопчика�поверх�своїх�окулярів,�продовжив:

—� Бачиш,�синку,�цей�сон�—�виплід�твоєї�уяви,�навія-

ний�фантастичною�книгою,�яку�перед�сном�прочитала�тобі�

мама.

Було� б� дуже� нерозумно� сперечатися� з� авторитетною�

батьковою�думкою.�У�всій�країні�не�знайшлося�б�людини�

з�такими�знаннями�у�психології�та�поведінці�людини.�До�

того�ж�він�був�професором�медицини�в�університеті.�Зва-

ли�цю�видатну�людину�Іван�Олексійович�Сікорський.
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—� А�знаєш,�синку,�—�порушив�мовчанку�батько,�допи-

ваючи� другу� чашку� чаю,�—� один� австрійський� психолог,�

Зиґмунд�Фрейд,�описав�у�своїй�книзі,�звідки�беруться�сни.�

Його�теорія�полягає�в�тому,�що�нам�сняться�наші�найзапо-

вітніші�мрії,�які�ми�потай�сподіваємося�втілити�у�життя.�

У�тебе,�синку,�дуже�красива�мрія�—�підняти�людину�в�по-

вітря,�підкорити�небеса…

Чи�можливо�здійснити�мрію�всього�свого�життя,�про-

вісником� якої� був� сон?� Сновидіння� хлопчика� стало� про-

рочим�і�через�30�років�один�в�один�здійснилося�у�житті.�

Шлях�до�втілення�мрії�був�довгий�і�тернистий.�Це�шлях�

генія�авіації,�бога�вертольотів�і�родоначальника�великих�

літальних�апаратів,�нашого�співвітчизника�Ігоря�Іванови-

ча�Сікорського.
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Запитання
  Яка була улюблена дитяча книжка  
Ігоря Сікорського?

  Де опинився хлопчик уві сні?

  Як батько поставився до мрії свого сина?

Далі буде...
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