
TURCICATURCICA

Антитурецька література XVІ –
першої половини XVII ст. 

Уявна війна з реальним ворогом.



ПадінняПадіння КонстантинополяКонстантинополя 1453 1453 рр..



ЄвропейськіЄвропейські завоюваннязавоювання османівосманів

� З появою турків на
європейському
континенті вони
стали спільною
проблемою для
більшості держав





ГабсбургиГабсбурги –– головнийголовний ворогворог
ОсманськоїОсманської імперіїімперії вв ІІ пп. . XVIXVI стст..



БитваБитва припри ЛепантоЛепанто 1571 1571 рр. . –– найбільшанайбільша
перемогаперемога наднад туркамитурками вв XVI XVI століттістолітті



ХотинськаХотинська війнавійна 16201620--1621 1621 роківроків –– першийперший
збройнийзбройний конфліктконфлікт ВаршавиВаршави іі ПортиПорти

� Дунайські князівства –
”камінь спотикання”

� Українське козацтво як
привід до війни

� Татарські напади на
українські землі

� Хотинська війна –
частина
Тридцятилітньої війни



VenimusVenimus, , VidimusVidimus, , DeusDeus vicitvicit

� Віденська битва
1683 року
остаточно зупинила
просування
Османської імперії
вглиб
європейського
континенту



ЩоЩо такетаке турчикитурчики??

Турчики:

� Політична публіцистика

� Політична (okolicznościowa) 
література

� Міщанська (плебейська) література



ГеографіяГеографія турчиківтурчиків

� Священна Римська
імперія

� Венеція

� Генуя

� Іспанія

� Балканські держави, що
перебували в складі
Османської імперії

� Польське королівство
(після 1569 року – Річ
Посполита)



ХтоХто писавписав турчикитурчики??

� Ст. Оріховський

� Б. Папроцький

� Кш. Варшевіцький

� Й. Верещинський

� Ш. Старовольський

� В. Хлєбовський

� М. Хабєльський

� М. Пашковський

� Ст. Вітковський



ГоловніГоловні сюжетисюжети антитурецькоїантитурецької
літературилітератури

� Невідворотність війни з
турками

� Неготовність Корони до
війни

� Польща оточена
ворогами з усіх сторін

� Річ Посполита як
antemurale
christianitatis

� Уособлені скарги рідної
землі на бездіяльність
шляхтиТурецькі і
татарські напади як
Божа кара полякам за
гріхи.



ГоловніГоловні сюжетисюжети антитурецькоїантитурецької
літературилітератури

� Турки як передвісники
Апокаліпсису

� Заклики до всіх
європейських держав
об'єднатись для
спільної боротьби

� Необхідність
колонізації південно-
східного прикордоння

� Неодмінна перемога
Польщі у війні



ТруднощіТруднощі припри дослідженнідослідженні турчиківтурчиків

� Невідома загальна кількість
польських турчиків
(наприклад, в Німеччині XVI
ст. близько 3-х тисяч)

� Проблема
репрезентативності
джерельної бази
дослідження

� Використання літератури
для історичного
дослідження

� “Розпорошення” джерел

� “Читацьке коло”



ДякуюДякую заза увагуувагу


