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редставлене видання може видатися «різноголосим». Як,
зрештою, «різноголосим» було українсько-тюркське пограниччя, що існувало на теренах нинішньої України як у період
Середньовіччя, так і ранньомодерний час.
На жаль, українці далеко не завжди усвідомлюють сенс цього
пограниччя для своєї історії та культури, часто трактуючи тюркський чинник як щось маргінальне для себе. І це при тому, що на
теренах Південної України з XV ст. існувала потужна й культурно
розвинута тюркська держава – Кримське ханство. Також окремі
південні терени України в той час входили до складу Османської
імперії.
На цих південноукраїнських землях інтенсивно розвивалася
мусульманська культура, зокрема філософія. Ця культура фактично для нинішніх українців є «терра інкогніто». Спробуйте, наприклад, знайти в сучасних підручниках з історії філософії України
інформацію про існування на наших землях мусульманської філософської традиції.
Проте, виявляється, така традиція існувала, а окремі її представники були відомі в мусульманському світі. Звичайно, тут важко робити порівняння, але філософія Кримського ханства була
не менш багатою (а то й більш багатою!), ніж філософська думка
«української України» в ранньомодерний період. Інша річ, що ця
думка «оберталася» в колі філософії мусульманського світу і їй
«нецікавими» були слов’янські терени України. Власне, цій філософії присвячений перший розділ книги.
Другий же розділ має дещо інший характер. У ньому показано,
як «реагувала» «українська Україна» на мусульманський, зокрема
тюркський, світ. Адже в ранньомодерний період українські землі
стали межовими між двома світами – світом слов’янським, який був
християнським, і світом тюркським, де домінувало мусульманство.
З одного боку, між цими світами йшла постійна війна. Представники цих світів вважали один одного чужими. Постійними
стали наїзди, а то й навіть широкомасштабні напади з боку татар і
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турків на слов’янське населення українських земель. У свою чергу, предки сучасних українців чинили напади на землі Кримського
ханства й північні терени Османської імперії, що займали нинішні
землі південної України.
З іншого боку, попри зазначену конфронтацію, маємо своєрідне
співробітництво предків українців та представників тюркських народів – на пограниччі цих світів відбувався культурний взаємообмін,
здійснювалися конфесійні конверсії та пов’язані з ними зміни етнічної ідентифікації, укладалися змішані шлюби тощо. Також можемо
говорити про співробітництво на «високому» політичному рівні між
представниками козацької старшини й тюркськими можновладцями, що особливо виявилося під час Хмельниччини та Руїни.
Звісно, зазначені українсько-тюркські контакти отримували своє
трактування в українській літературі. Маємо широкий спектр інтерпретація – від вкрай негативного зображення представників тюркських
народів аж до толерантного, позитивного їхнього представлення.
Переважно негативне зображення турків і татар маємо в фольклорі, зокрема це стосується українських народних дум. Там часто
йде мова про «бусурманську неволю», а тюркський мусульманський світ трактується як чужий і ворожий. Це, очевидно, було
пов’язано з тим, що від татарських наїздів найбільше страждав
саме простолюд. Для нього «татарська неволя» вважалася чи не
найбільшою бідою.
Дещо інша ситуація простежується в літературі писемній, елітарній. Звісно, є чимало творів, де присутні антитурецькі й антитатарські мотиви («Протестація…» Іова Борецького, «Вірші на
жалісний погреб… Петра Конашевича-Сагайдачного» Касіяна
Саковича, окремі твори Лазаря Барановича, Іоникія Галятовського
тощо). Але в цій літературі є й намагання толерантно зобразити
татар і турків, які ставали союзниками козаків-українців під час
Хмельниччини і Руїни.
Цим інтерпретація та їхньому контексту присвячений другий
розділ книги.
Автором першого розділу є М. Якубович, автром другого –
П. Кралюк (за винятком підрозділів «Іслам в уявленні православних
полемістів», написаного М. Якубовичем, та «Антитюркський
дискурс у творах українських інтелектуалів другої половини
XVII ст.», який написаний спільно П. Кралюком та М. Якубовичем).

сторичний досвід розвитку ісламської духовної культури на
теренах Східної Європи нараховує вже майже вісімсот років.
Іще від періоду першого культурного обміну з ісламським світом,
який припав на раннє середньовіччя, іслам утвердився в регіоні не
лише як релігія частини населення, а ще і як формативна цивілізаційна, політична, культурна та інтелектуальна сила. Від ісламізаційних процесів у Золотій Орді почавши й завершуючи Османськими завоюваннями на Балканах, у Східній Європі відбулися
значні трансформації, які спричинили появу нових, специфічних
культурно-релігійних ареалів ісламського простору. Ідеться передусім про причорноморські степи, які на тривалий час опинилися в зоні впливу й місцевих самостійних держав (Кримського
улусу та Кримського ханства), й великих імперських сил, а саме
Османської імперії. Тривалий «ісламський період» розвитку цих
територій сприяв їхній інтеграції в суспільну, економічну, політичну, військову та, що найголовніше, духовну й інтелектуальну
складову розвитку інших держав ісламського світу. На тривалий
період часу цей регіон, який займає простір від Дунаю на заході
до приазовських степів на сході, фактично був частиною великої
мусульманської цивілізації, увійшовши до її обрію в XIII столітті
й вийшовши за її межі наприкінці століття XVIII-го.
Ці шість століть «ісламського періоду» північного Причорномор’я були надзвичайно насиченими не лише в політичному, а й
у культурному плані. Значної еволюції, зокрема, зазнала сформована в цей період релігійно-філософська традиція, яка відігравала
роль ідеологічної основи розвитку суспільних відносин у регіоні.
Розпочавши своє становлення ще в період ісламізаційних процесів
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