
Багатовікове протистояння християнської та 
мусульманської цивілізацій справляло помітний 
вплив на суспільні процеси багатьох країн. Зна
чною мірою воно зачепило й українські терени за 
часів середньовіччя та ранньомодерної доби. Ви
никнення українського козацтва та створення ним 
держави в середині XVII ст. стало помітним по
дразником для сусідів як християн, так і східних 
народів. З’ясуванню питання ролі козацтва та 
шляхти в європейськоосманських війнах 1500–
1700 рр. присвячена нова книга доктора історич
них наук, провідного наукового співро бітника Ін
ституту історії НАН України Тараса Чухліба.

Провідною ідеєю праці є військовополітичне 
протистояння між типологічно подібними явищами, 
які уособлювали протилежні цивілізаційні табори – 
козаками та яничарами. Для її повноцінного висвіт
лення автор звернувся до джерел, пов’язаних із осо
бливостями державних, військових структур та зов
нішньої політики основних учасників тогочасного 
воєнного і геополітичного конфлікту Цент рально
Східної та Східної Європи. Аналізуючи проти
борство між Схо дом і Заходом, Т. Чухліб пояснює 
причини долучення до нього українських козаків 
і ставлення європейських монархів до військового 
потенціалу запорожців.

Характеризуючи яничарський корпус осман
ського війська, автор звертає увагу на специфіку 
його формування, організаційну структуру, облік 
через ведення спеціальних реєстрів, озброєння, 
воєнне мистецтво та символіку. Тут же наводять 
ся аналогічні явища в житті українського козацтва 
на південному прикордонні, висвітлюється роль 
окремих ватажків: Остафія Дашковича, Семена 
Полозовича, Дмитра Вишневецького, Івана Підко
ви, Якова Шаха в організації Війська Запорозько
го, бойового шляху останнього при Петрі Сагай
дачному, Михайлові Дорошенку, Івані Сулимі. 
Значна увага в книзі приділяється турецькота тар
ському вектору зовнішньої політики гетьмана Бог
дана Хмельницького напередодні та під час Виз
вольної війни 1648–1657 рр. Наголошується на труд
нощах, які виникали під час українськотурецьких 
переговорів при форму люванні сюзереновасаль 

них відносин. Водночас Т. Чухліб відзначив, що чор
номорська політика українського гетьмана зумов
лювалася прагненням недопустити коаліції Туреч
чини з Річчю Посполитою та кримськополь ського 
союзу.

Нова система міжнародних відносин в Євро
пі, схвалена Вестфальським конгресом 1648 р., сут
тєво вплинула на стосунки з Османською імперією. 
Відродилася ідея створення нової Священної ліги 
християнських держав, у якій українському коза
цтву відводилася роль військової сили в майбут
ньому воєнному конфлікті. Т. Чухліб наводить при
клади активізації венеціанських дипломатів Аль
берто Віміни та Джироламо Каваци щодо Геть  ман 
щини, участі українського козацтва в польсь  ко 
турецькому збройному протистоянні на По діллі. 
Досить детально висвітлюється діяльність геть
мана Петра Дорошенка у налагодженні стосунків 
Правобережної України з Туреччиною, зокрема, 
обставини визнання турецького протекторату та 
підписання Бучацького договору 1672 р. Тут же 
знайшло відображення прагнення османсь кого уря
ду використати персону Юрія Хмельницького для 
утвердження своєї влади на Правобережжі.

Політичні обставини, зумовлені підписанням 
польськоросійського перемир’я в Андрусові 1667 р., 
покликали до життя пошуки нових форм співпраці 
Війська Запорозького. Автор звертається до історії 
українськомолдавських відносин, започаткованих 
Богданом Хмельницьким, і діяльності васала ту
рецького султана гос подаря Молдавського князів
ства Ґеорґе Дуки. Останнє було своєрідним рубе
жем між Туреччиною та однією з найвпливовіших 
європейських держав Авст рією, між якими назрі
вав збройний конфлікт.

Віденська битва 1683 р. була наймасштабні
шою у християнськомусульманському протисто
янні ранньомодерної доби і знайшла широке ви
світлення в історичній літературі. Проаналізував
ши різноманітні джерельні матеріали, Т. Чухліб 
уперше ґрунтовно висвітлив питання участі в ба
талії українських козаків на боці антиосманської 
коаліції. Крім того, увага акцентується на поході 
козацького війська на чолі з гетьманом Стефаном 
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Куницьким через Молдавське князівство до Бу
джацького степу на рубежі 1683–1684 рр.

Cтворення Священної ліги у 80х роках XVII ст. 
передбачало програму дій проти Османської імпе
рії на території Північного Причорномор’я, Мол
давії та Криму з участю українських козацьких 
формувань. У книзі яскраво проілюстровано ці 
військові кампанії, що стали одним із чинників 
у відносинах Європи та Великої Порти та при

пиненні останньою європейської територіальної 
експансії.

Отже, книга Т. Чухліба є вагомим внеском у до
слідження проблеми протистояння Заходу і Схо 
ду пізнього середньовіччя та нового часу, в якому 
був присутній і український чинник. Написана 
у доброму літературному стилі, вона зацікавить не 
лише фахівців, а й усіх небайдужих до вітчизня
ного історичного минулого. 
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ЦентральноСхідна Європа – регіон, до якого 
належить і Україна, тільки недавно почала вивча
тись у наших вищих навчальних закладах, і то 
лише в деяких, як окремий геополітичний регіон. 
З цього приводу можна лише пошкодувати, адже 
до нього належать терени, на яких мешкають 
близько 200 млн європейців – землі між Балтикою 
і Адріатикою, Лабою і Доном, країни, історія яких 
розвивалась у складних умовах між такими гео
політичними велетнями, як Росія на Сході, Німеч
чина на Заході й Османська імперія (до початку 
ХХ ст.) на Півдні. До того ж курс, який досі зберіг
ся в наших університетах, – історія південних і за
хідних слов’ян – явний рудимент російського пан
славізму, коли доцільним вважалося вивчати щось 
про «братівслов’ян». Безпосередні сусіди Украї
ни, такі, як Угорщина, до складу котрої тривалий 
час входила Під кар пaтська Русь, або Литва, що 
перебувала в складі однієї держави, взагалі не ви
вчались. Це тим більше прикро, що і в історич
ному розвитку, і в подіях порів няно недавнього 
минулого, кінця ХХ – початку ХХІ ст., в історії 
України й усього регіону Цент ральноСхідної Єв
ропи простежується чимало подібностей і пара
лелей, зокрема, діяльність «Саюдісу» в Литві та 
Народного руху в Україні. 

Погоджуючись з основними визначеннями ре  
гіо ну «ЦентральноСхідна Європа», науковці і полі
тологи досі сперечаються і щодо того, коли був за
проваджений цей термін, і хто його вперше вжив, 
і які власне країни до цього регіону належать. Зна
чним внеском до цієї дискусії, як і до вивчення іс
торії регіону, є нещодавно опублікований видав
ництвом «Знання» навчальний посібник «Історія 
країн ЦентральноСхідної Європи», автором яко 

го є відомий дослідник історії сло в’янства, доктор 
історичних наук, професор Львівського універ
ситету Михайло Кріль.

Пропонований посібник висвітлює історію 
країн регіону від кінця 80х років ХХ ст., коли при
пиняв своє існування соціалістичний табір і краї
ни, що визволились зпід домінанти Радянського 
Союзу, вийшли на шлях самостійного розвитку, 
демократизації внутрішнього устрою, глибоких 
економічних реформ та пошуку нових геополітич
них пріоритетів.

Посібник побудовано за алфавітним принци
пом, що автор пояснює зручністю для користу
вання, але з цим можна і посперечатись, – напев
не, доцільніше було подати матеріал за субрегіо
нами, якими в цьому геополітичному просторі є 
балтійські країни, Балкани та власне Цент раль
ноСхідна Європа. Такий виклад тексту дозволив 
би авторові подати узагальнювальні матеріали 
щодо кожного з цих субрегіонів і виділити від
мінності, якими, зокрема, є наслідки перебуван
ня в СРСР балтійських країн, та специфіку пост
югославського досвіду. Певні сумніви викликає 
і включення до регіону Греції, яка, щоправда,  
потрапила і в американське визначення регіону. 
Проте навіть автори і редактори багатотомного 
американського проекту з історії Центрально
Східної Європи не дуже можуть пояснити свою 
позицію, якщо не зважати на те, що дружина од
ного з чільних авторів – грекиня за походженням, 
дуже на цьому наполягала. Втім зайва інфор
мація ще нікому не зашкодила, а щодо Греції, 
то в сучасних посібниках і підручниках про неї 
дуже мало інформації, що робить припустимим 
включення цієї країни до видання.


