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М іж фахівцями, джерелознавцями та історіографами, хоч і мляво, точиться 
дискусія щодо того, чи можна вважати художні твори за джерела до історії того чи 
іншого народу, тієї чи іншої країни. На нашу думку, літературні, як і мистецькі твори, 
можуть служити джерелами для написання окремих розділів історії, таких як історія 
культури чи історія суспільної думки певної епохи. Справжніми джерелами можуть 
бути лише історичні документи, хроніки, літописи, аннали, описи подорожей, де per 
se має бути виявлена об’єктивна фіксація фактів, подій та ін. Це аж ніяк не 
виключає суб’єктивного підходу, а то й прямої тенденційності авторів історичних 
джерел. Але для того й існує порівняльний аналіз та критика історичних джерел, 
щоб уникнути хибних висновків на основі різних писемних джерел або й решток 
матеріальної культури, знайдених археологами.

І все ж  художні твори, суб’єктивні за своєю природою, при створенні яких велику 
роль відіграє творча уява автора, можуть вдало передавати загальну атмосферу 
різних подій, настрої широких верств населення, те, що по-французькому називають 
ambiance . Отож вони допомагають краще зрозуміти, чим зумовлені ті чи інші події 
або ж  поведінка певних діячів на історичному кону, на перший погляд, невмотивована 
й випадкова. Літературні твори очевидців описуваних історичних подій варті більшої 
уваги істориків-дослідників, бо краще доносять так званий колорит епохи.

Але художні твори адресуються насамперед широкому загалові, який не знає всіх 
достовірних історичних джерел, дотичних до описуваної епохи, не завжди може 
критично оцінити їх. Що й призводить до того, коли деякі щирі, але малопоінформовані 
люди, звиклі вірити друкованому слову, сприймають декотрі історичні романи за 
автентичний виклад історичних подій. Найяскравіший приклад -  романи російського 
письменника В.Пікуля, які для певного кола читачів стали джерелом незаперечних, 
єдино правильних концепцій історичних подій, підставою для оцінки історичних 
постатей. Такі твори найперше породжують всілякі міфи, які здатні поступово 
витіснити з суспільної свідомості об’єктивне знання і замінити його.
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Ще однією небезпечною особливістю літератури є те, що вона переносить і 
закріплює з покоління в покоління різні стереотипи, вироблювані суспільством у 
його практиці пізнання тих чи інших явищ.

Стереотипи, стереотипізація не є чимось від першопочатку негативним, це -  один 
із способів ощадження розумової діяльності, вона допомагає компактній передачі 
інформації від однієї особи до іншої. Стереотип, як на нас, виникає на основі певних 
досить тривалих контактів з якимось феноменом або при повторюваності певного 
феномена. Тоді з’являється бажання виділити щось, на думку людини, типове, 
характерне в явищі й ним означити все явище. Такі стереотипи надзвичайно стійкі, 
бо дозволяють ощадити розумові зусилля і надовго залишаються в суспільній 
свідомості відповідних груп людей. Фольклор і художня література сприяють такому 
тривкому існуванню. Розвиток засобів масової комунікації в новітні часи надзвичайно 
прискорив поширення інформації в часі й просторі. А разом з об’єктивною інформацією 
прискорено засвоюються всілякі стереотипи і спричинені ними хибні уявлення.

Сказане повною мірою стосується української літератури, коли йдеться про 
українсько-турецько-кримськотатарські відносини. Наша література засвоїла і передає 
від покоління до покоління ряд стереотипів щодо наших південних сусідів -  мусульман, 
з котрими нам судилося століттями жити поруч. Кримське ханство з його сюзереном 
-  Оттоманською імперією стало одним із визначальних геополітичних чинників в 
історичному процесі на Україні аж  до кінця XVIII ст. Це глибоко відбилося на 
історичній долі та суспільній свідомості українського народу.

Ні Велике князівство Литовське, ні Польська корона не були спроможні захистити 
українські землі, які підпали під їхню владу після занепаду Української держави, і 
тому Україна чи не щороку зазнавала татарських набігів, метою яких був грабунок, 
насамперед, худоби, а також захоплення людей для продажу на невільничих ринках 
Криму й Туреччини. Цей промисел набув неабиякого розмаху: десятки й сотні тисяч 
працездатного населення з України було продано в країни Сходу, де воно ставало 
дармовою робочою силою. Для українців ці набіги були незмірним лихом: їх позбавляли 
батьківщини, засуджували на довічну примусову працю, розлучали з рідними. Така 
всезагальна трагедія не могла не відбитися в літературі. Жахлива дійсність в Україні 
через сусідство татар і турків знайшла відбиття в усній народній творчості -  думах та 
піснях. У них йшлося про полон, гірку невільничу долю, втечу й щасливе, хоч і 
нечасте, повернення до рідного краю, “на тихі води, на ясні зорі”. Ось як писав про це 
у вступному слові до книги “Думи”, виданої 1982 року, Михайло Стельмах: “Терпкими 
соками суворої і величної історії, волелюбністю народного серця і незміряною любов’ю 
до рідної, навпіл засіяної зерном і кров’ю землі вирощена українська дума. Не в за
тишку біля домашнього вогнища, а на сплюндрованих вогнем і мечем поселеннях, не 
під дзвін золотої бджоли, а під гадючий посвист петлі татарського ординця і під зло
вісний блиск турецького ятагана народжувався наш героїчний епос... Тому ми й крізь 
віки вчуваємо в українській думі кипучу пристрасть наших предків, разючий свист 
козацьких шабель, брязкіт невільницьких кайданів і ясу перемог” [Стельмах 1982].

Поява на історичній арені запорізького козацтва зробила протиборство з османсько- 
татарською експансією ще драматичнішим, ще запеклішим, і то обопільно.

Не стояла осторонь від цієї тематики і “вчена поезія”, де всенародна трагедія теж 
знайшла відображення. За приклад могли б служити твори поетів XVII -  XVIII ст. 
Олександра Бучинського-Яскольда, Анни Любовичівни та інших.

Ах мій милий, зла неволя -  чому нас розлучила?
Десь там б’ється з татарвою, а тут нудиться мила, -  

писала А.Любовичівна [Пісні... 1984, 228 ].
Українські релігійні діячі-теологи й собі включилися в антиісламську полеміку. 

Відомі, насамперед, Іоаникій Галятовський своїми трактатами, та поезіями -  Лазар 
Баранович -  активний поборник союзу слов’янських християнських народів для
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боротьби проти османсько-татарської експансії. Задля повноти скажемо, що 
українську літературу не оминуло й характерне для тієї епохи (XVII ст.) 
“туркофільство”, яке виявилося як на Заході, так і в Польщі й Росії. На Україні 
релігійна терпимість у Туреччині протиставлялася станові речей у католицькій 
Польщі, де переслідувалася православна церква (З.Копистенський, М.Смотрицький) 
[Кримський 1924].

Слід пам’ятати, що християнство прийшло на Русь із Візантії саме тоді, коли вона 
провадила важку боротьбу проти грізного наступу Ісламу. Негативні стереотипи 
щодо “агарян”, “ісмаїльтян”, “сарацинів” перейшли й до нас, хоч Русь і не мала 
прямих сутичок з мусульманами. Про такі стереотипи свідчать хоча б уступи з 
“Повісті врем'яних літ”, де йдеться про вибір святим Володимиром віри.

Ось так виникали, фіксувалися і тиражувалися стереотипні уявлення про наших 
південних сусідів -  мусульман. Вони дожили до XIX ст. і знайшли повне застосування 
в поезії та прозі, насамперед, романтиків, Т.Шевченка й пізніших авторів. “Запорожець 
за Дунаєм” є лише винятком, що підтверджує правило.

Позитивною рисою українського “орієнталізму” в художній літературі вважаємо 
те, що в нашій літературі Схід, на противагу західноєвропейському, не просто декорації, 
екзотичне тло для подвигів романтичних героїв, а відбиття історичних реальностей, 
пережитих нашим народом і вкарбованих у його національну свідомість.

Як на нас, уже в XIX ст. стереотипні уявлення про кримських татар і турків 
більше шкодили українській літературі, ніж допомагали як засіб передачі певної 
інтегрованої інформації. Насамперед тому, що в XIX ст. докорінно змінилася 
геополітична обстановка в Причорномор’ї: Оттоманська імперія перестала бути 
загрозою для Європи й сама ледь відбивалася від ласих до її багатств європейців, а 
Крим і Україна, втративши незалежність, хоч і обмежену, опинилися в одній імперії 
і поділяли однакову долю поневолених народів. Створені за інших історичних умов 
стереотипи, по-перше, заважали консолідації визвольних рухів українського і 
кримськотатарського народів на шкоду обом. По-друге, на терені літератури вели до 
створення трафаретних ситуацій, героями яких були одномірні персонажі, що, 
відповідно до стереотипних уявлень про “ворога”, нібито й не потребували 
психологічного заглиблення, розробки характерів тощо.

За таких умов стереотип виявив свої негативні сторони. Термін цей, як відомо, 
застосував ще у 1922 році видатний американський журналіст Уолтер Ліппман у 
книзі “Громадська думка” (‘Public Opinion”) [Harding 1968,15,259-262]. Він, а тоді й 
інші фахівці, вказали на ряд негативних рис стереотипів. Ось деякі з них: вони 
спрощують явища, виявляючи, як правило, біло-чорний підхід, подають їх 
недиференційовано і надто узагальнено; його отримують з других рук, шляхом 
минулого, а не прямого досвіду; йому властивий спротив до модифікацій відповідно 
до нового досвіду; стереотипи часто підсвідомо формують ті чи інші концепції й 
погляди всупереч навіть очевидним даним; стереотипи, як правило, несуть емоційне 
забарвлення, що розмиває раціональні контури того чи іншого явища.

Аналіз творів української літератури, і не лише історичної прози, причому як в 
Україні, так і в еміграції, показує, що з повним кошиком застарілих стереотипів щодо 
відносин українського народу з південними мусульманськими сусідами ми в’їхали й 
у XX ст. і вони майже безроздільно панують у нашій літературі, а отже, і в нашій 
свідомості. Навіть дозволю зазначити, що вони запевне підсвідомо присутні у наших 
професійних істориків. А вище вказувалося, які вади приховують стереотипи попри 
те, що вони й справді відбивають певну реальність, звісно, минулих часів.

Візьмімо ряд: орда -  ординці -  татарва з їх знаряддями, так би мовити, праці: 
аркан, ятаган. Від М.Рильського (“Моя Батьківщина не посвист орди”) до 
В.Базилівського через В.Симоненка, В.Швеця, М.Петренка -  це все подається як 
щось украй негативне, страшне і небезпечне, хоча “орда” -  просто форма політичного
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буття кочових народів. А П.Перебийніс взагалі приписує орді те, що в неї ніколи й 
на думці не було, кажучи: “Ех, пісня! Не взяла її орда”. У цьому ж  дусі писав 
Ю.Буряк. Роман Іваничук, автор широковідомого історичного роману, все ж  в 
основному збалансованого, заявляє, як публіцист: “По наших душах пройшла орда” 
[Іваничук 1991, 2, 3].

Другий ряд: полон -  ясир -  бранці (бранки) -  галери -  неволя -гарем. Ці реалії мину
лого стереотипно прив’язані, насамперед, до татар і турків, буквально заполонили 
нашу поезію. Хто про це тільки не писав! Ось емігранти -  С.Кузьменко, Юрій Дараган. 
А в Україні ще більше: В.Отрощенко, С.Зінчук, РЛубківський, ВЛисенко, О.Забужко, 
В.Коломієць, М.Шевченко (ці -  про галери).

Третій ряд: яничари (тепер їх інколи замінюють на “манкурти"). Це слово 
надзвичайно часто вживається в нашій поезії й несе цілком конкретне емоційне й 
політичне навантаження. Авторів, що вдаються до цього стереотипу, який став 
своєрідним символом зради свого народу, сила-силенна. Є навіть пісня Б.Мозолев- 
ського і МЛитвина “Яничари” [Мозолевський 1990, 3, 75] ( в ній ідеться про 
конкретних нібито яничар, що напали на нашу землю, хоч яничари, султанська, по 
суті, гвардія, як правило, не робили набігів як татари та ногайці). Оскільки це слово 
пов’язане з турками, то й весь від’ємний емоційний запал спрямовується проти них, 
роз’ятрює старі рани, бо кілька століть тому вони й справді створили яничарське 
військо. При цьому забувається, що сучасні “яничари” ніякого стосунку до Туреччини 
не мають, а породжені зовсім іншими явищами.

Спрощений чорно-білий підхід притаманний переважній більшості історичних 
романів пожовтневої, особливо повоєнної доби, де татари завжди жорстокі вороги, 
потвори без людської подоби. Спроби дещо об’єктивніше показати наших сусідів 
бачимо в П.Загребельного, Р.Іваничука і В.Малика. Особливо хотілося б вирізнити 
роман Зінаїди Тулуб “Лю долови”, який продовжив благородну традицію 
М.Коцюбинського у ставленні до кримськотатарського народу. Авторка, передовсім 
глибокий ерудит, зуміла правдиво показати непросте життя в Криму, долю українських 
бранців, знайти належні підходи для створення образів кримців. Високі якості цього 
твору відзначав і М.Жулинський, хоча не з усіма його заувагами можна погодитись.

Як зразок неприйнятного, на нашу думку, твору про складні українсько-татарські 
відносини можна навести вірш В.Василашка “Бахчисарайський палац" [Василашко 
1985, 6 ,4\.

"Хоч не зруйнована -  руїна ся будова..."
Леся Українка (“Бахчисарайський дворець”)

Не вабить ніч утіка між гори
приземок з мінаретом. Узвіз, що хану
Димить з бійниць милу здобич віз.
середньовіччя тлін. І велич Києва
0  виплід орд, терзав цей дворик.
о кат невинних предків, Тож хай рида
Я всліп на цінності віки Фонтаном сліз!
музейних стін. Потрапив хан
Гаремні кліті, в аркан доріг
як саван, морозять. ним битих,
Печуть, як рани, Від ляку зник
квіти в килимах. Як хвиля на воді.
На вільні лиця Пізнало гірко
шабля глипа косо. Царство орд неситих:
Поділля рідне Хиткі палаци
постає в димах.
3  ганьби чи з ляку

на чужій біді.
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Гадаємо, такий невиважений, історично несправедливий щодо кримських татар 
твір міг з ’явитися лише за наших умов, в Україні радянській. Його зумовило, 
насамперед, н е з н а н н я  (розрядка моя. - Ю.К.). Ми маємо чимало історичних романів 
на теми, пов’язані з Туреччиною і Кримом. Одних “Роксолан” кілька, а поезій -  не 
перелічити. Цілі серії: про Байду, Сірка, Сагайдачного. Що ж  до суміжних муз, то 
маємо й ораторію М.Вериківського про дівчину-бранку, й інструментальний твір 
Г.Хоткевича “Невільницький ринок у Кафі”. У живописі бачимо “Торг невільниками 
у Туреччині” І.їжакевича, “Невольники” О.Саєнка, “Розвідник. У погоні за татарином” 
А.Монастирського, “Продаж у турецьку неволю” В.Сидорука тощо. Активно, як 
відомо, працює на відтворення певного стереотипу й знаменитий “Лист запорожців 
турецькому султанові” та його наслідування.

А скільки маємо історичних досліджень про Крим та Турецьку імперію, про наші 
стосунки з ними -  вони ж, як свідчать документи хоча б із архіву Запорізької Січі, не 
завжди кривава різня! Була й торгівля, інші контакти, спроби (і не одна) укласти 
договори!

Сказане нашими істориками однобічне, будоване на стереотипах, без вивчення 
відповідних джерел. Ми дивимося на українсько-турецько-татарські стосунки тільки 
зі свого боку, забуваючи, що й з іншого боку теж  є люди зі своїми проблемами. Тільки 
врахування всіх аспектів явища може привести до висновків, гідних бути записаними 
в історію. Ми поділяємо думку Ф.Шевченка про необхідність “відмовитися від 
конфронтаційного підходу при висвітленні відносин Січі із своїми найближчими 
сусідами (Польщею, Туреччиною, Кримом, Росією) і розглядати їх з точки зору 
співпраці та добросусідства” [Горобець 1991, 7 ,158].

Ми маємо вивчати й зрозуміти поведінку татар, не виставляти їх як взірець якоїсь 
особливої жорстокості та підступності. У ті часи скрізь панувала жорстокість і 
зневага до людського життя. Самі татарські набіги на Україну зумовлювалися 
особливостями їх економічного життя, соціальними суперечностями між осілими й 
кочовими народами, що відзначав іще Ібн-Халдун (XIV ст.). Кочовики, і не тільки 
татари, вважали, що мають щонайповніші права на степові чи пустельні простори і 
тому, не дбаючи про мораль, грабували каравани, брали людей у полон.

Поведінка наших предків не відрізнялася від поведінки татар щодо ведення війни, 
хіба що на нас немає гріха торгівлі невільниками. Ми своїх визволяли, а мусульман 
просто вбивали. І це очевидно з тих же історичних пісень. Візьмімо хоча б “Ой не знав 
козак, ой не знав Софрон, як слави зажити”. Він, виявляється, зібрав хлопців-молодців 
“та й пішов орду бити”. Поставте себе на місце тієї “орди”. Або ж  візьмімо пісню з 
виданої нещодавно збірки -  ‘Т а  ой як крикнув же та козак Сірко”, де він закликає 
козаків: “Та сідлайте ж  ви коней, хлопці-молодці, та збирайтеся до хана в гості!” Там 
же й пісня “Отамане, батьку наш”, де говориться:

Косіть, хлопці, ту гречку,
Гайда в землю турецьку.
Гей-гей, о-ха-ха 
Гайда в землю турецьку.
Тай поїдем в Крим гулять 
Татар з турком воювать 
і т.д.

[Отамане... 1991, 5 ,11]
У сучасній поезії, як виняток, можна навести “Думу про кошового Івана Сірка” 

Любові Забашти, яка малює реальну картину повернення запорожців з походу 
[Забашта 1987,181]:

Що із Криму Сірко іде, за собою орду веде,
Веде орду на припоні, наче змії, грають коні.
Що він турка конем погнав, конем погнав, в полон узяв.
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А татари посік мечем, посік мечем, ще й сікачем.
Веде турків попри возі, попри возі на мотузі,
А татари попри коні, попри коні на ремені.
Пісок очі роз’їдає, крівця тіло заливає.
Біля шиї аркан в’ється, аркан в’ється той турецький,
Веде хана на припоні 
Сірко -  хлопець молодецький.
Іде полем, як димами, веде орду з татарами,
Веде орду й худобоньку, ще й султана красну доньку.

Як спробу висвітлити українсько-татарські взаємини з гуманістичних позицій, 
можна назвати твір донецького автора Л.Губіна “Мінкаш і Уляна”, фрагменти якого 
друкувалися в періодиці. Сюди ж  можна долучити й опублікований у “Літературній 
Україні” цикл віршів Ореста Корсовецького “Дружімося, татарине!” [Корсовецький 
1991, 3 7 ,4].

Підсумовуючи, хотілося б підкреслити: ми не закликаємо переписувати історію, 
подавати складні моменти в рожевому світлі, ні! Але твердо переконані: українська 
історична наука мусить повернутися обличчям до Сходу, взятися за джерела з 
османських архівів. Та й тих, що лежать у глибинах наших сховищ. Аби створити 
справжню, рельєфну історію нашої країни і спільно з письменниками, іншими митцями, 
як вказував академік О.Пріцак, "аналітично деміфізувати архетипи міфа, а разом з 
тим породжені ним пересуди й табу..."А ми додамо: аби розбивати застарілі стерео
типи, аби давати об’єктивну, достовірну картину історичного процесу в Україні. 
Застарілі міфи в певному політичному контексті можуть відігравати з обох боків 
негативну роль. А це тільки шкодитиме остаточному визволенню як українського, 
так і кримськотатарського народу.
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