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Наукова актуальність поданої до захисту дисертації не викликає 

жодних заперечень. Саме релігійна культура у ранньомодерну, як і 

домодерну епоху, була головним стрижнем соціального розвитку, 

формувала освітні та культурні осередки, була носієм соціальних приписів 

та уявлень. Отже дослідження руської релігійної культури, насамперед, 

через історію літератури та книговидання, дозволить краще зрозуміти 

історичні процеси, що тривали на теренах Великого князівства 

Литовського та Речі Посполитої в означений період. Не випадково 

хронологічні рамки дисертації збігаються із функціонуванням у Вільно 

«книжної» руської релігійної культури: від друку «Малой подорожной 

книжки» у 1523 р. до видань початку 30-х рр. ХVІІ ст.  

Значний інтерес становить і загальноєвропейський історичний 

контекст, який співпадає із появою та становленням Реформації. 

Небезпідставно вважається, що своєю появою Реформація зобов’язана 

саме появі книгодрукування, а отже в широкому розумінні – новій 

«книжній культурі». Поширення ідей протестантизму породило цікаві 

симбіози і у самому Вільно, як центра міжконфесійної полеміки – від 

спроб заперечення чи реалізації рішень Тридентського собору, до союзів 

православних та протестантів у відстоюванні релігійної свободи. Зрештою 

і підписання церковної Берестейської унії значною мірою стало наслідком 

цих процесів.  

Інтерес становить визначення автором поняття «руська релігійна 

культура», адже на її спадок небезпідставно претендує і білоруська 
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національна історіографія. Автор пропонує визначати «руську релігійну 

культуру» у ранньомодерному конфесійному розумінні, на противагу 

визначень «русская», «белорусская» чи «українська» церква (с.27). 

Водночас, у роботі неодноразово зустрічається словосполучення «києво-

руського християнство» чи «києво-руська християнська традиція», або ж 

«києво-руська релігійна культура» (с.5, 6, 25 та ін.). Розуміючи усю 

дискусійність цього питання, можливо більш коректним було б визначення 

руської релігійної культури (чи християнства) – як україно/білоруського та 

литовсько/руського, що зрештою і зроблено у роботі на стор.142. 

За структурою дисертація складається зі вступу, шести розділів, 

висновків, списку джерел та літератури, додатків. Обсяг основного тексту 

дослідження складає 412 сторінок; перелік джерел та літератури становить 

1122 найменування, додатки розміщені на 36 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації – 581 сторінка. 

У Вступі визначена актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, 

хронологічні рамки, зазначається зв'язок з дослідницькими програмами, 

формулюється мета і дослідницькі завдання, розкривається наукова 

новизна, практичне значення, подаються дані про належну апробацію 

одержаних наукових результатів. 

Структурна побудова дисертації спрямована на досягнення мети та 

вирішення дослідницьких завдань. У першому розділі «Історіографія та 

джерела. Методологічні засади дослідження» поданий ґрунтовний аналіз 

історіографії проблеми та здійснений огляд джерел. У підрозділі 

«Методологічні зауваги» окреслена методологія дослідження. 

У другому розділі «Руські релігійні осередки і книжкова культура 

Вільна в XVI ст.» автору вдалося цілісно відтворити історію віленських 

релігійних осередків, а також процес руського книговидання, в якому 

найбільш виразно і повно знайшла відображення релігійна культура. 

Безсумнівно, що центральним осередком руської релігійної культури був 

монастир та церква Св. Трійці. Історія цього осередку розглядається 
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дослідником у контексті розвитку східноєвропейського релігійного 

дискурсу. Наприклад, у роботі аналізуються наслідки Віленського з’їзду 

протестантів 1599 р., наслідком якого стало формування короткотривалого 

союзу православних та протестантів з метою протистояння католицькій 

експансії. 

У дисертації аналізуються й організаційна структура 

Святотроїцького монастиря, який виконував функції міського 

парафіяльного центру. Чимало дослідницьких сюжетів дисертант 

розглядає через вивчення діяльності історичних постатей, розширюючи та 

уточнюючі їх біографії. Наприклад, з’ясована точна дата смерті київського 

каштеляна Павла Сапєгі, похованого у церкві Св. Трійці у 1579 р. (с.99), 

хоча в науковій та енциклопедичній літературі датою смерті помилково 

називають 1580 р. 

Історія Святотроїцького православного братства відображена у 

підрозділі 2.2. Безсумнівно, що братський рух це одне з яскравих явищ 

релігійно-культурної історії означеного періоду. У роботі докладно 

розглядається роль в діяльності братства Ф. Кмита-Чорнобильського, 

з’ясовуються контакти братства з В.-К. Острозьким. 

У підрозділі 2.3. «Книговидання як дзеркало руської релігійної 

культури» розглядається роль книговидання, як своєрідного стрижня 

релігійно-культурного відродження. Погодимось із дослідником, що 

продуковані в науковій літературі уявлення про кризу церкви в XVI ст. не 

відповідають дійсності. Серед іншого, у підрозділі розглядаються впливи 

католицьких та протестантських (лютеранських і кальвіністських) 

катехитичних пам’яток на традиції києво-руського християнства. 

В третьому розділі дисертації «Полемічний твір Іпатія Потія про 

Берестейський собор (1597 р.)» робиться аналіз однієї з пам’яток 

полемічної літератури. Твір розглядається у контексті «археографічних 

воєн» (стор.245), пов’язаних з церковною постунійною полемікою.  
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У четвертому розділі «Вільно як центр руського релігійно-

культурного відродження (перша третина XVII ст.)» досліджено історію 

унійних і православного храмів, монастирів та мирянських організацій, а 

також полемічну літературу та руське книговидання в нових умовах 

боротьби між православною та уніатською церквами. 

У підрозділі 4.1. «Святотроїцький унійний релігійно-культурний 

осередок» розглядається процес переходу православних церков Вільна до 

уніатської церкви. Духовним та інтелектуальним центром Вільна та усієї 

унійної Київської митрополії стає монастир Св. Трійці. Автором 

доводиться що не усі віленські міщани перейшли в уніатство, якась 

частина залишилась православними. 

Осередком православ’я став монастир і братство Св. Духа, вивченню 

якого присвячений підрозділ 4.2. Як зазначає п. Леонід, в умовах 

тотального тиску з боку уніатів, католицької церкви та державної влади, 

православним вдалося не лише зберегти за собою цей осередок церковного 

життя, але й підняти його на високий рівень. Своєрідним свідченням цього 

стало практика поховання в церкві та монастирі Св. Духа багатьох знатних 

осіб, яка не примилялась в означений період. 

У підрозділі 4.3. «Руська релігійна культура у дзеркалі 

книговидання» доводиться, що у книговиданні Вільна в першій третині 

XVIІ ст. продовжували домінувати кириличні пам’ятки, причому цей 

процес тривав в нових умовах, адже посилилася конкуренція між 

православною та католицькою церквами. Одним із помітних жанрів цього 

часу стали уніатські та православні полемічні твори. На думку дослідника, 

хоча православні і зазнали відчутних поразок від уніатів у конфесійному 

протистоянні, вони компенсували їх виданням кириличних релігійних 

пам’яток і, відтак, явно вигравали конкуренцію.  

Саме до цього історичного контексту можна віднести і фунеральний 

панегірик Лева Кревзи на погреб Йосафата Кунцевича» (1625 р.), 

докладному аналізу якого присвячений п’ятий розділ дисертації. 
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В шостому розділі «Сакралізація Вільна внаслідок поширення топосу 

Богоспасаємого града», дослідником робиться спроба «розшифрувати» 

символіку ранньмодерного Вільна. Опісля Берестейського собору 1596 р., 

православні та уніати відмовляли один одному в можливості досягнення 

спасіння, що стало однією з центральних тем полемічної літератури того 

періоду. Концепція «богоспасаємого граду», де шлях до спасіння немовби 

не залежав від конфесійних симпатій, в теорії мала зняти гостроту 

релігійного протистояння і, на думку автора дисертації, призвести до 

формування своєрідного культурно-релігійного коду, який би «об’єднував 

українців і білорусів».  

Характеризуючи загальні висновки відзначимо, що вони мають 

аналітичний та узагальнюючий характер, виходять з тексту попередніх 

розділів, розкривають глибину розуміння автором дослідницької проблеми. 

Наведені у дисертації додатки з оригінальним текстом твору Іпатія Потія та 

хронологічний перелік віленських стародруків, змістовно та логічно 

доповнюють текст дисертаційного дослідження. 

Автореферат повною мірою відображає структуру та зміст дисертації, 

її основні положення та отримані наукові результати. Здобутки дисертації, 

що відображають її наукову новизну, повністю відображені в тексті 

автореферату. Зміст дисертації та автореферату відповідають наявним 

вимогам, а публікації присвячені розкриттю наукової проблеми. 

Разом з тим дозволимо собі висловити деякі зауваження та 

побажання, які, на наш погляд, можна врахувати у майбутніх 

дослідженнях:  

1. Серед широкої джерельної бази дисертації дисертантом 

використані матеріали архівів та бібліотек Литви, насамперед бібліотеки 

Вільнюського університету (Ф.48). Як зазначає автор, з посиланням на 

відповідні публікації, архіви руських осередків релігійної культури Вільна 

досліджуваного періоду цілісно не збереглися. Частина матеріалів, що 

відносяться до ХVІІІ-ХІХ ст. була оприлюднена І.Скочилясом в 
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колективній монографії «На перехресті культур: Монастир і храм 

Пресвятої трійці у Вільнюсі», одним із співавторів якої став і шановний 

п. Леонід. Однак, окрім збірки документів православного Віленського 

монастиря Св.Трійці (Ф.1178, 424 справи за 1507 – 1917 рр.), що 

зберігаються в Державному історичному архіві Литви (Lietuvos valstybės 

istorijos archyvas (LVIA)), в ньому містяться й інші фонди. Насамперед, це 

збірка православного Віленського монастиря Св.Духа (ф.610, 279 справ за 

1529 – 1923 рр.). Згадаємо також архів Віленської православної духовної 

консисторії (ф. 605), що містить матеріали за 1589 – 1942 рр. А у Бібліотеці 

Академії наук Литви (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka (LMAB)) 

міститься фонд Литовської православної консисторії з матеріалами за 1545 

– 1928 рр. (Ф.41, 721 одиниця зберігання). Хоча більшість цих матеріалів 

відноситься до ХVІІІ – ХХ ст., навіть поодинокі документи ХVІ – ХVІІ ст. 

безсумнівно становить науковий інтерес. Сподіваємось на більш широке 

залучення цих документів у подальших дослідницьких студіях.  

2. Можливо, було б логічним розпочати виклад матеріалу з короткої 

довідки про становище руської церкви у Вільно ХІV-ХV ст., що дозволило 

б краще зрозуміти сталий статус віленської православної громади у першій 

половині ХVІ ст. Наприклад, вважається, що церква монастиря Св. Трійці 

була закладена у 1330 р. вітебською княжною Марією – першою 

дружиною Ольгерда, який у 1345-1377 рр. був великим литовським князем.  

3. На наш погляд, авторові вдалося реконструювати релігійну 

просторову топографію Вільна, виокремивши її «латинську» (відома як 

«Велика» чи «dzielnica lacka») та «руську» («Околє» чи «Civitas 

Rhutenica») частини. Але цей фрагмент тексту значно виграв би від 

наявності ілюстрації – карти Вільно, на якій були б позначені відповідні 

границі. Було б цікавим зафіксувати й зміни, які відбулися на цій 

просторовій топографії після прийняття Унії. Окрім безсумнівного суто 

наукового значення візуалізація цього аспекту сприяла б суто утилітарним 

– туристичним чи паломницьким цілям.   
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4. Цікавим аспектом досліджуваної проблеми може стати політична 

складова церковно-релігійних конфліктів. Значною мірою цей матеріал 

відображений у дисертації, однак він може бути розвинутий за рахунок 

залучення більш глибокого політичного та міжнародного контексту. Адже 

в основі багатьох подій подекуди лежали не суто локальні, а широкі 

суспільно-політичні процеси.  

5. Незважаючи на ґрунтовність Висновків, які повністю 

відображають зміст дисертаційного дослідження, вони не завжди 

корелюються з дослідницькими завданнями. Наприклад, у завданнях 

зазначена необхідність здійснення критичного огляду історіографії 

проблеми та аналізу джерельної бази, хоча у Висновках про це немає 

жодного слова. У свою чергу, наведений у Висновках аналіз впливу римо-

католицької і протестантської культур Речі Посполитої на розвиток руської 

культури, не відображений у дослідницьких завданнях. 

6. Окремі зауваження носять суто технічний характер. Наприклад, 

король польський і великий князь литовський Сигізмунд І згаданий в 

тексті і як Сигізмунд Старий і як Сигізмунд І (с.82, 87 та ін.), король 

Стефан Баторій – згадується і як С.Баторій (с.88), Сигізмунд ІІ Август – як 

Сигізмунд Август. Згадаємо також відсутність деяких наявних у тексті 

дисертації абревіатур та скорочень (як то ВКЛ, БСГ чи БХГ) у 

відповідному переліку (стор.580-581).  

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

високу позитивну оцінку рецензованої роботи. Дисертація є самостійним, 

завершеним комплексним дослідженням, якому притаманний високий 

рівень аналітичності та масштабність узагальнень. Ознайомлення із 

текстом роботи дозволяє стверджувати, що автор досяг поставленої мети і 

вирішив поставлені дослідницькі завдання. Результати дисертаційного 

дослідження в сукупності вирішують важливу наукову проблему в галузі 

всесвітньої історії. 




