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Передмова,
або Навіщо Нам ПотрібНа  

філософія ісламського світу
 
Чи багато ми знаємо про мусульманські країни?  На жаль, більшість 

українців мають про них дуже приблизне уявлення. Навіть ті, хто побу-
вав у Туреччині, Єгипті, Арабських Еміратах… Ісламський світ ми час-
то сприймаємо через призму стереотипів. А наші знання про цю східну 
культуру взагалі не витримують критики. І це при тому, що Україна 
була і є на пограниччі християнського та мусульманського світів, а на її 
теренах компактно проживають кримські татари-мусульмани.

Нація, яка перебуває на такому пограниччі, мала б стимулювати 
ісламознавчі дослідження. Адже вони носять прикладний характер. 
Подумаймо хоча б над тим, з яким інформаційним багажем їдуть наші 
дипломати, урядовці, представники бізнесу в мусульманські країни?

Шкода, але ісламознавчі дослідження у нас переважно залиша-
ються уділом ентузіастів. Таким є Михайло Якубович, кандидат іс-
торичних наук, викладач Національного університету «Острозька 
академія». Ним уже завершено роботу над перекладом Корану, а та-
кож деяких важливих арабомовних філософських текстів. Одним із 
результатів цих проектів стала робота над презентованим твором ібн 
Рушда, видатного мислителя середньовіччя. Це перша праця тако-
го типу в Україні, де, окрім критичного дослідження, презентується 
ще й коментований науковий переклад арабомовного філософського 
тексту Хочеться вірити – не остання. Адже філософія – квінтесенція 
культури. І якщо ми хочемо пізнати культуру мусульманських країн, 
варто звернутися до їхнього філософського спадку. Тим більше, коли 
йдеться про наукові праці, де подається виважена й критична оцінка 
поглядів найвизначніших мислителів, той ідеологічний та суспіль-
но-політичний контекст, в межах якого й розвивалися їхні вчення.

Зрештою, філософія мусульманського світу – це поки що для нас 
«незвідана Софія», яка може навчити мудрості. І хоча б через те варто 
вирушити в пізнавальну мандрівку, яку й пропонує нам М. Якубович.

Кралюк П.М., доктор філософських наук, професор, 
перший проректор Національного університету  

«Острозька академія»
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