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Резюме
В статье анализируется вклад В.Антоновича в исследование украинского

летописания, характеризуются осуществленные им публикации летописей,
идет речь об использованных основных тенденциях и подходах к изучению этих
памятников.
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ВІДНОСИНИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
І ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XV–XVII ст.

 У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Н.С.РАШБИ

У статті проаналізовано внесок відомого українського радянського історика
Н.С.Рашби в дослідження відносин Речі Посполитої і Османської імперії в XV–
XVIII cт. Обстоюється думка про подолання вченим стереотипів старої поль-
ської історіографії проблеми польсько-турецьких відносин за рахунок суттєвого
розширення джерельної бази дослідження.

Ключові слова: Ной Самойлович Рашба, Річ Посполита, Османська імперія,
міжнародні відносини, дослідження.

Проблеми відносин Речі Посполитої і Османської імперії, місця в цих
відносинах князівств Молдови і Валахії, Кримського ханства, Російського
царства, впливу цих відносин на ситуацію в українських землях в добу
пізнього середньовіччя та раннього нового часу були предметом багато-
літніх наукових пошуків відомого українського історика Ноя Самойловича
Рашби (1916–1986 рр.). Тому не випадково в сучасній науковій літературі
можна часто зустріти посилання на його дослідження1.

Колеги по історичному цеху не тільки спираються на висновки, здобуті
науковцем, для підтвердження або аргументації своїх позицій, дають оцін-
ку його творчості, але часом, що природно, вступають у полеміку з тими
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чи іншими думками вченого2. Проте сам факт постійної уваги до творчості
дослідника незаперечно свідчить про головне – Н.С.Рашба та його наукові
дослідження є складовою історичної науки. На жаль, констатуючи це поло-
ження, слід визнати інше – досі історіографи не приділили уваги спеціаль-
ному вивченню творчої біографії вченого.

Саме тому автори цієї статті вирішили підготувати спеціальну працю,
присвячену дослідженню Н.С.Рашбою історії взаємин Речі Посполитої і
Османської імперії, їх впливу на міжнародну ситуацію у Центрально-Схід-
ній Європі у період пізнього середньовіччя та раннього нового часу. На нашу
думку, підготовка подібного нарису є особливо нагальною, оскільки в 2011 р.
виконується 95 років з дня народження і 25 років від дня смерті історика.

Н.С.Рашба народився 5 червня 1916 р. у Києві. Закінчив історичний фа-
культет Ленінградського педагогічного університету ім. Герцена в 1938 р.
У 1942–1943 рр. перебував в армії, служив у батальйоні аеродромного об-
слуговування, проте невдовзі був демобілізований через важку хворобу. З
1950 р. почав працювати у Харківському бібліотечному інституті (з 1964 р.
– Харківський інститут культури, зараз Харківська академія культури). З
цього ж навчального закладу він і пішов на пенсію у червні 1976 р.3.

У другій половині 50-х років Н.С.Рашба почав готувати кандидатську
дисертацію на тему: “Польсько-турецькі відносини наприкінці XVI – на
початку XVII ст. і зовнішня політика Польщі у період польсько-турецької
війни 1620–1621 рр.”. Велику роль у цій роботі мали жваві наукові й осо-
бисті контакти з видатним істориком, доктором історичних наук, профе-
сором Харківського університету А.П.Ковалевським. Найвищий науковий
авторитет останнього робить зрозумілою логіку його співавторства з почи-
наючим, але, безсумнівно, талановитим автором Н.С.Рашбою в одній з
важливих наукових публікацій: спільну рецензію на працю М.А.Алекберлі.

Ще в 1951 р. чернівецький історик М.А.Алекберлі захистив кандидат-
ську дисертацію, текст якої в 1957 р. був надрукований як монографія під
назвою “Хотинська війна”4. І хоча автори рецензії визнавали, що ця моно-
графія “безперечно є кроком уперед у висвітленні даної теми”5, критика
ряду її положень явно переважала над обов’язковими формулами академіч-
ної ввічливості. Використовуючи турецький наратив, М.А.Алекберлі за-
лишив поза увагою майже всі польські, а також російські, джерела. З при-
воду польських джерел, насамперед щоденників, не використаних автором
монографії, А.П.Ковалівський та Н.С.Рашба вказували: “А мова йде про
щоденники учасників війни, в тому числі Любомирського, який був по-
мічником командувача цілого польсько-козацького війська Ходкевича і
заступив його, коли той помер. Відкинуто автором і чимало інших джерел
(хроніки Єрлича, Пясецького, листи Збаразького, Замойського)”6. Ця обме-



50

женість джерельної бази монографії, на думку рецензентів, призвела до
того, що “автор не зумів дати правильного аналізу польсько-турецьких
відносин, отже не міг розкрити причини Хотинської війни”7.

Цілком очевидно, хто саме з двох авторів рецензії наполягав на подібному
формулюванні, а хто своїм авторитетним ім’ям забезпечував повну волю
вираження думок. На той час Н.С.Рашба вже вів повномасштабне вивчення
джерельної бази й історіографії проблеми польсько-турецьких відносин
наприкінці XVI – початку XVII ст. і навіть опублікував першу статтю8. В ній
не тільки розглянуто зміст публікації І.Я.Франка “Наш погляд на польське
питання” (1883) і дана загальна оцінка польської історіографії, але і висунута
низка основних положень майбутньої концепції дослідження про польсько-
османські взаємини. Насамперед це стосувалося критики намагань багатьох
польських авторів XIX – першої половини ХХ ст. “обґрунтувати історичне
значення Речі Посполитої тим, що вона була передовим бастіоном передмуру
Європи проти орд монгольських і татарських”9.

Відзначимо, що тема “високої історичної і культурної місії Польщі”
традиційно викликала в українській науковій літературі та суспільстві гост-
ру критику10. Один з найяскравіших проявів подібної дискусії – відкритий
лист відомого українського історика М.О.Максимовича до М.А.Грабов-
ського “Про причини взаємної жорстокості поляків і малоросіян, що була
у XVII ст.”. Лист з’явився задовго до публікацій І.Я.Франка, ще в 1857 р.
у журналі “Руська бесіда”, і спростовував твердження польської історіо-
графії про те, що включення України до Речі Посполитої “було з боку Поль-
щі ні завоюванням, ні поневоленням, а навпроти – звільненням цієї зем-
лі”11. Проте і до, й після цієї дискусії польські автори із завидною завзя-
тістю зображували свою Батьківщину щитом європейської цивілізації від
ісламізму, а деякі, як, наприклад, І.Лелевель, порівнювали її в цьому від-
ношенні з Іспанією12.

Н.С.Рашба у своїй праці зумів, з одного боку, подолати стереотипи ста-
рої польської історіографії, з іншого – значно розширити джерельну базу
дослідження проблеми польсько-турецьких відносин за рахунок, насам-
перед, польських джерел, не використаних у монографії М.А.Алекберлі.
У своїх статтях і головному науковому дослідженні – дисертації “Польсько-
турецькі відносини наприкінці XVI – початку XVII ст. і зовнішня політика
Польщі в період польсько-турецької війни 1620–1621 рр.” – він запро-
понував власне бачення міжнародних відносин у Центрально-Східній Єв-
ропі в XV–XVII ст.

Основою цього бачення є твердження про те, що успіхам турецько-
татарської агресії в Європі в розглянутий період сприяв тривалий союз
Порти з Польсько-Литовською державою (пізніше Річчю Посполитою)13.
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Початком такої політики Н.С.Рашба вважав угоду Казимира IV Ягеллона
з Туреччиною ще наприкінці XV ст.14. Цей союз, “що зберігався безпе-
рервно до польсько-турецької війни 1620–1621 рр.”, істотно змінив гео-
політичну карту Центрально-Східної Європи15. Насамперед, зближення
Польщі з Портою “сприяло розгрому турками Угорщини в 1526 р. при
Могаче (Мохаче – Авт.)”16. Крім того, як переконливо доводив Н.С.Рашба,
“ряд договорів, укладених у XVI ст. між турецькими султанами і поль-
ськими королями, забезпечував останнім допомогу татар проти Росії”17.
“Політика польської шляхти, спрямована на дружбу з Турецькою імперією,
завдала великої шкоди всім, хто бився проти турецько-татарської агресії”,
– вважав харківський дослідник18. Таку політику Польщі Н.С.Рашба іме-
нував однозначно “протурецькою” і “протурецькими” категорично вважав
польських державних діячів і магнатів до початку Хотинської війни19.

Тривалий союз Порти і Польсько-Литовської держави мав катастро-
фічні наслідки для українського народу. Ця думка Н.С.Рашби червоною
ниткою проходить через усю його творчість. Зазначений союз не відвів
небезпеки татарських набігів від українських земель. Саме Кримське хан-
ство як васал Порти, на думку Н.С.Рашби, “мало паразитичний характер”,
кримські хани з метою “пограбування і захоплення в полон мирного насе-
лення” очолювали “постійні грабіжницькі напади на українські, російські
і польські землі”20. Бездіяльність польського уряду, що не міг “організувати
систематичну оборону своїх кордонів”, протиставлялася активності коза-
ків21. Саме козаки, а не Польща, зображувалися щирими руйнівниками
турецько-татарських планів захоплення не тільки українських, польських
і литовських земель, але і всієї території Східної та Центральної Європи
до Балтійського моря22. Поряд з українськими і донськими козаками, важ-
ливим фактором стримування турецько-татарської агресії Н.С.Рашба вва-
жав Росію23. Ця позиція останньої, на думку харківського історика, особ-
ливо яскраво проявилася напередодні та під час Хотинської війни, у якій
російський уряд відмовився підтримувати турків, незважаючи на дуже
складні відносини з Річчю Посполитою24.

Причини Хотинської війни в концепції Н.С.Рашби не віддільні від клю-
чових міжнародних зіткнень у тодішній Європі. Логіка загальноєвропейської
Тридцятирічної війни і пов’язані з  її можливими підсумками вигоди ре-
альних і потенційних учасників підштовхували і Туреччину, і Річ Посполи-
ту до активних дій, здатних зруйнувати їхній давній союз. Безпосереднім
приводом до війни Н.С.Рашба вважав воєнну авантюру польського корон-
ного гетьмана С.Жолкевського25. Водночас причини війни харківський іс-
торик бачив у спробах Туреччини скористатися обстановкою, що склалася
на початку Тридцятирічної війни, “для поновлення агресії в Європі”26. Са-
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му допомогу Польщі Габсбургам у Туреччині розглядали як порушення рів-
новаги на континенті і побоювалися, що досягнуте у випадку перемоги Габ-
сбургів посилення Австрії приведе до витиснення з Європи Туреччини27.

Міжнародне становище Польщі напередодні Хотинської війни Н.Рашба
трактував як “політичну ізоляцію”28. Водночас була вірно звернена увага
на те, що протягом усієї війни велися таємні переговори між польським і
турецьким командуванням. “Метою їх була нова змова між турецькими і
польськими феодалами за рахунок українського народу, насамперед запо-
різького козацтва”, – указував Н.С.Рашба29. Результат усієї Хотинської
війни, зрозуміло, вирішувався як на полях боїв, так і в тиші дипломатичних
кабінетів. Ця думка автора цілком випливає з його концепції, з його тема-
тики, нарешті, із загальної логіки відносин воюючих держав в іншій части-
ні Європи початку XVII ст. Російський вектор дипломатичних зусиль Пор-
ти міг поховати Річ Посполиту як державу у випадку, якби патріарх Філарет
– фактичний глава зовнішньої політики Росії – вирішив би прийняти пропо-
зицію турецького посла Кантакузена про спільні дії проти поляків30. На-
приклад, Швеція скористалася важким положенням Польщі і захопила час-
тину Прибалтики. Проте турки не одержали згоди Філарета, а прихід під
Хотин у польсько-українську армію донських козаків, на думку Н.С.Раш-
би і польського історика Л.Підгородецького, “безумовно знаходиться і у
певному зв’язку з позицією Росії під час польсько-турецької війни”31. Росія
перешкодила встановленню повної зовнішньополітичної ізоляції Польщі,
– доводив харківський учений, – а її позиція “відіграла найважливішу роль
у ході польсько-турецької війни 1620–1621 рр.”32. Проте вирішальне зна-
чення під час самих воєнних дій Н.С.Рашба відводив українським козакам.
“Отже, кількість козаків у Хотинській кампанії, – підкреслював він зі своїм
співавтором Л.Підгородецьким, – перевищувала число польських та інших
воїнів, що знаходилися під командуванням Ходкевича”33.

Як відомо, І.Я.Франко свого часу вважав, що “Туреччина, здобувши
перший рішучий погром під Хотином у 1621 р., почала хилитися з зеніту
своєї величі і сили”34. Н.С.Рашба був більш поміркованим і обмеженим в
оцінках її значення, оскільки вважав Хотинську угоду лише новою змовою
між польськими магнатами і турецькими феодалами35. “Не можна початок
занепаду Турецької імперії датувати такою подією, як військова поразка”,
– підкреслював Н.С.Рашба у своїй дисертації36. І все-таки, пізніше в одній
зі своїх статей він і Л.Підгородецький вказували: “Хотинська війна 1621 р.
стала переломною подією в боротьбі проти турецької агресії”. Автори
навіть провели аналогію з відомою Грюнвальдською битвою37.

Зрозуміло, у роботах Н.С.Рашби є положення, уразливі для критики,
особливо з точки зору досягнень сучасної історичної науки. І справа тут
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не тільки в тім, що в дусі свого часу він нещадно критикував творчість
“буржуазних націоналістів” П.О.Куліша і М.С.Грушевського38.

Насамперед, зосередившись на зовнішньополітичних аспектах пробле-
ми, Н.С.Рашба, по суті, залишив поза увагою важливі внутрішні процеси
в Речі Посполитій XVI – початку XVII ст. Серед них: подальше послаб-
лення королівської влади, зростання могутності магнатів і шляхти, тим-
часові, але очевидні успіхи Реформації (польських кальвіністів, антитри-
нітаріїв тощо), зростання національної і релігійної напруги, особливо після
Брестської унії. Усі ці внутрішньополітичні фактори істотно позначалися
на виборі польським урядом форм можливих відносин з турками і тата-
рами. Додамо до цього, що Польща була не єдиною європейською країною,
яка прагнула підтримувати дружні взаємини з Портою. Таку політику три-
валий час проводила і Франція. В історичних джерелах XV–XVII ст. добре
відбито, як європейські християнські держави намагалися використовувати
Порту в своїх цілях. Навіть римський папа незабаром після захоплення
турками Константинополя й організації хрестового походу не тільки під-
тримував тісні дипломатичні відносини із султаном, приймаючи від нього
посольства і гроші, але і всерйоз розглядав, поряд з неаполітанським ко-
ролем, можливість допомоги з боку турків проти католицької Франції39.

В працях Н.С.Рашби містяться певні протиріччя в оцінці тих чи інших
проблем. Зокрема, він не завжди послідовний в оцінках найважливішої
полководницької інтриги Хотинської війни – взаємин між керівниками
козацького війська Я.Бородавкою і П.Сагайдачним. Найчастіше харків-
ський учений різко засуджує і самого Сагайдачного за інтриги проти Боро-
давки40, і всю “буржуазну історіографію”, що “безпідставно звеличила
Сагайдачного, хоча він став гетьманом лише за день до з’єднання козаків
з польським військом”41. Проте в одній зі спільних публікацій Н.С.Рашби
з Л.Підгородецьким можна прочитати, що для заміни Бородавки Сагай-
дачним “були причини різні”. “Але що стосується воєнного таланту, то
козацтво у цьому відношенні не загубило, а навпаки – знайшло в особі
П.Сагайдачного більш досвідченого полководця”42. Вочевидь, на таку не-
послідовність харківського історика вплинули як складність оцінки самого
сюжету, так і так званий класовий підхід тодішньої радянської історіо-
графії, згідно якого Я.Бородавку, як представника козацьких низів, слід
було показувати у позитивному ключі, а його суперника – лідера козацької
верхівки П.Сагайдачного – навпаки, критикувати.

Н.С.Рашба чудово знав як джерела, так і художню літературу з історії
міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі пізнього середньо-
віччя та раннього модерного часу, що знайшло відбиття в його публіка-
ціях43. Свої підходи у висвітленні історії міжнародних відносин він прагнув
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постійно відстоювати на сторінках наукових видань, про що, наприклад,
свідчить його дискусія з Р.Маєвським на шпальтах польського орієнталіс-
тичного журналу в середині 70-х років ХХ ст., яка відбулася після виходу
дослідження останнього про битву під Цецорою44.

Напередодні й зразу ж після захисту дисертації Н.С.Рашба підготував
низку публікацій по її темі, що вийшли в Україні, Росії та Польщі45. Ця
робота була обумовлена бажанням як популяризувати результати великих
зусиль над рукописом, який не мав шансів бути надрукованим, так і ба-
жанням продовжити науково-дослідницьку працю, вдосконалювати її.

Активна і плідна робота Н.С.Рашби на початку 60-х років по вивченню
міжнародних відносин країн Східної та Центральної Європи XVII cт. од-
разу знайшла інтерес у колег. Більш того, цей інтерес набув, певною мірою,
глобального характеру. Зокрема, 1965 р. в Японії у місті Кіото вийшла
велика бібліографія праць з історії міжнародних відносин, де згадується
стаття Н.С.Рашби, видана в польському сходознавчому виданні46.

В 1976 р. Ною Самойловичу виповнилось 60 років і він вийшов на
пенсію. Проте з виходом “на відпочинок” розпочинається черговий і вкрай
цікавий період його наукового життя, пов’язаного, багато в чому, з про-
довженням активного вивчення історії взаємин Речі Посполитої і Осман-
ської імперії. В 1979 р. у Польщі краківським “Видавництвом літерацьким”
було надруковано книгу польського історика Лешека Підгородецького і Ноя
Рашби “Хотинська війна 1621 р.”47. Співавтор Ноя Самойловича Лешек
Підгородецький – випускник Варшавського університету, учень відомого
військового історика професора С.Хербста. За своє життя підготував ве-
лику кількість книжок з історії Східної Європи. Історія створення цього
творчого тандему досить цікава, оскільки, як відзначалося вище, між до-
слідниками польсько-турецьких відносин ХVІ–XVІІ ст. тривалий час йшли
жваві наукові дискусії. Як розповідав сам Ной Самойлович першому з ав-
торів цієї статті О.Б.Головку, головними темами суперечок українського і
польського істориків були питання оцінки причин польсько-турецької вій-
ни початку ХVII cт., місця і ролі українців, зокрема козацтва, у переможній
війні під Хотином, чисельності війська українських козаків у подіях 1621 р.

Проте, все це не завадило ідеї написання спільної монографії україн-
ського та польського науковців. У 1971 р. в Україні широко відзначалося
350-річчя перемоги під Хотином. Л.Підгородецький на запрошення Н.Раш-
би відвідав Україну і під час цього візиту й виникла ідея створення спіль-
ного польсько-українського дослідження. Першою пробою такої співпраці
стали статті обох істориків, які вийшли в “Українському історичному жур-
налі” та московському “Военно-историческом журнале”48. Н.С.Рашбою
було підготовлено чотири з дванадцяти розділів книги.
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Український історик підготував нарис міжнародних відносин напере-
додні Хотинської війни, проаналізував складну тему взаємин запорозьких
козаків з польською владою та елітою Речі Посполитої, дослідив хід дипло-
матичного життя в Європі в ході Хотинської війни, показав значення цієї
війни в історії Центральної та Східної Європи, висвітив питання про ви-
вчення Хотинської війни в історіографії49. Особливо слід сказати про пер-
ший розділ книги, де мова йде про польсько-турецькі відносини напере-
додні Хотинської війни. Н.С.Рашбою відзначається велика зацікавленість
Порти у проведенні Річчю Посполитою інтервенції проти Російської дер-
жави, оскільки Стамбул прагнув використати труднощі Варшави в Росії для
зміцнення позицій Османської імперії в Валахії та Молдові50. Водночас,
постійні обіцянки турецьких дипломатів під час переговорів з поляками
стримувати кримських татар від нападів на Україну залишалися декла-
раціями. Не дивлячись на це, польський уряд на вимогу Порти постійно
вдавався до репресій проти козаків, які були чи не єдиною силою, яка за-
хищала південні кордони Речі Посполитої. Саме в перші десятиліття ХVII
cтоліття у відповідь на напади запорожці здійснюють походи у татарсько-
турецькі володіння, звільняють тут полонених. Особливо великим був по-
хід у липні 1616 р. на центр работоргівлі – місто Кафу51.

Н.С.Рашба показав військову слабкість тодішньої Речі Посполитої,
короткозорість політики варшавського уряду, його нездатність організувати
опір нападам турецьких орд. Саме ця політика дозволила туркам спочатку
зміцнити свої позиції у Валахії і Молдові, а згодом підготуватися до війни
з поляками, яка завершилася жорстокою поразкою під Цецорою. На думку
українського історика, поразка під Цецорою, розвал польської армії при-
звели до виникнення у турецького керівництва ідеї про повну військову
неспроможність Речі Посполитої і можливість здійснення переможної вій-
ни проти неї, яка мала б завершитися завоюванням України52. Розпові-
даючи про наслідки поразок польських військ під Цецорою і Могильовим,
зазначимо, що Н.С.Рашба навів чимало фактів того, що лише козацькі
підрозділи зберегли в той час боєздатність і успішно протидіяли маро-
дерським нападам татар, звільнили багатьох полонених53.

У спільній монографії Н.С.Рашба спеціально розглядає тему взаємин
українських козаків і польської адміністрації на початку ХVII cт. Він під-
креслює, що протягом десятиліть уряд Речі Посполитої не був здатним
забезпечити оборону південних кордонів держави від нападів кримських
татар. Більш того, на вимоги Стамбулу польська верхівка постійно вда-
валася до репресивних дій проти запорожців. В умовах, коли політика
загравання з Портою зазнала краху, польський уряд відчував потребу у
допомозі з боку козацтва, але складні внутрішньодержавні стосунки по-
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ляків і українців, попередні антикозацькі дії польського керівництва викли-
кало велику недовіру до нього з боку козаків54.

У розмові з О.Б.Головком один з найкращих сучасних спеціалістів з іс-
торії Центрально-Східної Європи ранньомодерної доби професор В.С.Сте-
панков сказав: “Не дивлячись на те, що книга Н.С.Рашби та Л.Підгоро-
децького з’явилася на світ більше тридцяти років тому, вона залишається
найкращою працею з історії польсько-турецької війни початку XVII ст.”.

У 1978 р. Н.С.Рашба підготував невелику замітку про козацького лідера
Івана Підкову, де показав його велику роль у боротьбі українського та мол-
давського народу проти турецької експансії, в якій містяться нові оцінки
діяльності козацького ватажка55. З одного боку, І.Підкова в зображенні
Н.С.Рашби справедливо показаний як один з керівників героїчної боротьби
проти Османської імперії в XVI ст. Але, з іншого, харківський історик не
ідеалізував свого героя, що діяв інколи досить авантюристично. “Марно
намагався Підкова прорвати кільце ізоляції навколо Молдавії. Даремно
посилав він своїх людей до султана з проханням затвердити його на прес-
толі Молдавії, а до Стефана Баторія – допомогти у війні проти турецького
володарювання, яку він розпочав”56. На думку харківського дослідника,
Підкова “здався сам”, а не був “спійманий гетьманом М.Синявським, як
стверджували деякі польські історики”57. Важливо підкреслити, що ді-
яльність Підкови Н.С.Рашба розглядав не ізольовано, а в контексті напру-
жених міжнародних відносин у Центральній і Південно-Східній Європі.
Польща готувалася до війни проти Росії, намагалася зберегти союз із Ту-
реччиною і “робила все можливе, щоб відвернути увагу козаків, які зазнали
поразки на початку 1578 р., від походів у Молдавію”58.

Після виходу з друку в Польщі книги про Хотинську війну Н.С.Рашба
переймається проблемою підготовки збірки найважливіших пам’яток з
історії взаємин Речі Посполитої і Османської імперії, участі в цих від-
носинах українського козацтва. Для реалізації цієї мети треба було ви-
рішити два важливих завдання: знайти висококваліфікованих спеціалістів,
здатних не тільки професійно перекласти джерела, але й підготувати до них
коментарі, знайти видавництво, яке взялося б видати підготовлену працю.
Просуванню у вирішенні і першого,  і другого завдань сприяло налагод-
ження творчої взаємодії з відомим сходознавцем, доктором історичних
наук Х.М.Ібрагімбейлі. Щоб полегшити видавничий план, було вирішено
збірник статей видати під узагальнюючою назвою “Османська імперія в
першій чверті XVII ст.”, не дивлячись на те, що чисто “турецькою” тема-
тикою спрямованість матеріалів у запланованій праці не обмежувалася59.

У “Вступі” до збірника, підготовленим М.Х.Ібрагімбейлі, подано за-
гальну характеристику ситуації в Османській імперії XVІ–XVII ст., відзна-
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чено негативний вплив на економічний і політичний стан країни постійних
війн, прикладом яких, на думку автора, є Хотинська війна 1620–1621 рр.
Н.С.Рашба підготував для книги “Нарис історії польсько-турецьких відносин
в ХVІ – першій чверті XVII ст.”, хоча реально виклад подій історик роз-
починає з середини ХV ст. У ґрунтовному нарисі викладена передісторія
Хотинської війни, визначені її причини, докладно показано хід польсько-
турецької війни, участь в ній запорізького війська, значення Хотинської війни
для загального розвитку міжнародних відносин.

В головній частині збірника вміщено переклади п’яти джерел, до яких
наведені докладні коментарі. Слід зазначити особливу цінність цих комен-
тарів, оскільки вони своїм змістом значно доповнюють вступні статті, фак-
тично пропонують читачеві багатопланову картину історичного процесу
у Південно-Східній Європі. При опрацюванні статей і коментарів упоряд-
никами були використані матеріали архівів, література на різних мовах.
Першим із джерел була “Кам’янецька хроніка”, яка була написана мешкан-
цями міста Кам’янець – вірменами Агопом та Аксентом, і в якій розпо-
відається про події польсько-турецької війни.

Виключна цінність пам’ятки визначається тим, що сучасні польські та
турецькі джерела про Хотинську війну пишуть вкрай тенденційно. Над-
звичайно цікавим є уривок учасника польсько-турецького перемир’я Якуба
Собеського, особливо розповідь польського дипломата про хід переговорів
9 жовтня 1621 р. Турецька хроніка “Ібретнюма” яскраво розповідає про
криваву смуту в Стамбулі у 1622 р., під час якої яничарами було вбито
султана Османа ІІ.

Турецьке джерело доповнює лист польського дипломата Станіслава
Суліковського, в якому також розповідається про державний заколот у
Стамбулі. Про політичну ситуацію в турецькій столиці після Хотинської
війни розповідає офіційний звіт тодішнього посла Речі Посполитої до Ос-
манської імперії Кшиштофа Збаразького. Цьому ж автору належить до-
кладна записка про результати польської дипломатичної місії до Туреч-
чини, де дається характеристика ситуації в Османській імперії, вислов-
люються пропозиції щодо організації заходів по боротьбі з османською та
татарською агресією. У додатку до збірника вміщено тексти чотирьох ту-
рецько-польських договорів початку ХVII cт.

Ознайомлення із змістом збірника призводить до однозначного виснов-
ку про те, що Н.С.Рашба був натхненником і організатором підготовки
усього видання. Він підібрав для видання і переклав більшість джерел,
написав велику синтетичну статтю з історії відносин Речі Посполитої і
Османської імперії, залучив до роботи інших учасників наукового проекту,
сприяв їх роботі при підготовці збірника.



58

Вихід у світ збірника “Османська імперія в першій чверті XVII ст.” став
помітною подією у науковому житті. Незабаром на видання вийшла ґрун-
товна високофахова рецензія М.С.Лазарева, в якій визначалась важливість
виданих джерел для вивчення міжнародних відносин ХVII ст., високий
науковий рівень вступних статей та коментарів збірника. Зокрема, в ре-
цензії зазначена “наявність великої дослідницької праці з наведенням цін-
них джерел, що дають уявлення про епоху і події, які відбулися. Матеріал
книги насичений фактами з військової, громадянської і соціально-еко-
номічної історії, багато з яких маловідомі або зовсім невідомі”60.

Ной Самойлович Рашба в цілому був задоволений виходом збірника,
оскільки це була реалізація тривалої великої роботи історика. Хоча він,
водночас, часто скаржився на свої “баталії” з видавцями, на те, що до тексту
увійшли не всі матеріали. Багатьом колегам, з якими він підтримував творчі
зв’язки, він презентував книгу. Зокрема, доктор історичних наук, професор
Юрій Андрійович Мицик у розмові з першим з авторів цієї статті не тільки
наголосив, що збірник “Османська імперія у першій чверті XVII ст.” пос-
тійно ним використовується для роботи як цінна праця, але й із задово-
ленням показав дарчий запис харківського історика на книжці: “Дорогому
Юрию Андреевичу Мыцыку, соратнику по изучению истории XVII в. от
одного из составителей и автора. 17.VII.1984. Н.Рашба”.

В середині 80-х років Н.С.Рашба продовжував займатися історією між-
народних відносин у Центрально-Східній Європі на початку ХVII cт., особ-
ливо його цікавили польсько-турецькі відносини у післяхотинський час, а
також взаємодія між запорозькими і донськими козаками. Тоді він дуже
хотів підготувати серію наукових розвідок з історії “Азовського сидіння”
1637 р. і сподівався їх видати у зв’язку з 350-річним ювілеєм цієї знакової
події, у тому числі й у московському журналі “Вопросы истории”. Було у
нього бажання написати і розвідку про боротьбу вірменського народу з
османською експансією61.

На жаль, великі плани вченому не вдалося реалізувати. Влітку 1986 р.
Н.С.Рашба переніс інфаркт, проте коли йому стало трохи легше, то зразу
ж відновив свої наукові пошуки. На жаль, черговий серцевий напад він не
зміг пережити. Вчений пішов з життя 29 серпня 1986 р., працюючи за дру-
карською машинкою…
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Резюме
В статье проанализирован вклад известного украинского советского исто-

рика Н.С.Рашбы в исследование отношений Речи Посполитой и Османской
империи в XV–XVIII вв. Отстаивается мысль о преодолении ученым стерео-
типов старой польской историографии проблемы польско-турецких отношений
за счет существенного расширения источниковедческой базы исследования.
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