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офіційного опонента на дисертацію Тимошенка Леоніда Володимировича 

«Руська релігійна культура Вільна. Осередки. Література та книжність 

(XVI -  перша третина XVII ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02. — всесвітня історія

Вільно, як центр Великого князівства Литовського, столиця великої 

держави, яка на піку свого розвитку простягнулась від Балтійського до Чорного 

морів, свого часу кинула виклик таким потужним силам як тевтонський Орден, 

Улус Джучи і Московська держава. Проте історія ВКЛ, яке спільно з Короною 

Польською утворило нове політичне об’єднання Річ Посполита, до сьогодні, 

залишається маловідомим, причому не тільки для українського читача. Звісно, 

тут можемо говорити про найрізноманітніші сторінки життя міста. Проте одним 

з важливіших напрямів пізнання минувшини Вільна, причому саме в контексті 

історії Русі, руського світу, є саме вивчення релігійної складової. І тут перед 

дослідникам дотепер домінує стереотип, що «Русь» в місті закінчилась ще до 

Люблінської унії. Проте, вже елементарне логічне осмислення наявного на 

сьогодні наукового доробку й фактажу показує, що дане твердження не може 

бути вірним. На часі стало питання відкрити науковому світу всю картину 

руського світу столиці Великого князівства Литовського.

Виходячи з вище сказаного, дослідження, проведене Леонідом 

Володимировичем Тимошенком на тему руської релігійної культура Вільна, 

осередків, літератури та книжності в XVI -  першій третині XVII ст. є на часі, і в 

повній мірі вливається в річище наукового дискурсу, що триває у вітчизняній 

історіографії. Тим більше, що дисертант до того ж детально реконструював 

руські осередки релігійного відродження, а саме ті, які функціонували при 

православному та унійному монастирі Святої Трійці, православному монастирі 

Святого Духа, церковних братствах тощо.
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Основний обсяг дисертації структурований на вступ, шість розділів, 

висновки, список використаних джерел і літератури (1121 позиція) та додатків 

(публікація джерел, хронологічний перелік пам’яток руського книговидання у 

Вільні зі 128 позицій, перелік скорочень). Загальний обсяг роботи — 581 с. 

Леонід Володимирович добре сформулював актуальність теми своєї роботи. 

Причому, йому вдалося задати тон проблеми наголосивши на тому, що 

«...релігійна культура міста в XVI -  першій третині XVII ст., незважаючи на 

певну увагу дослідників (істориків, книгознавців, філологів) ще не стала 

предметом спеціального монографічного дослідження, що є, до певної міри, 

несправедливим, адже саме тут уперше в історії Східної Європи в 1522 р. була 

видана перша руська книга, а надалі місто перетворилося на визначний центр 

книговидання (передовсім руського та польського)».

У вступі чітко сформульовані дослідницькі завдання, визначені предмет і 

об’єкт дослідження, детально обґрунтована наукова новизна теми дисертації та 

її практичне значення. Для дослідження доби раннього нового часу, особливо з 

огляду на розмитість його початку і відштовхування від пізнього середньовіччя, 

є визначення й логічне наукове обґрунтування саме хронологічних рамок 

роботи. В даному випадку Л.В. Тимошенкові, як нам видається, вдалося вдало 

вирішити цю складну проблему. Так, нижня межа відштовхується від початку 

XVI ст. і пов’язана як з продукуванням релігійних реформ на Віленському 

архієрейському соборі 1509-1510 рр., так і фундаціями князя Костянтина 

Івановича Острозького. Ця персона, за великим рахунком, не тільки 

співвідноситься з певними ідеями та висновками автора, але й межує з іншими 

суміжними історичними паралелями. Адже К.І. Острозький був великим 

гетьманом, видатним для свого часу полководцем («найвидатніший 

полководець»), саме його діяльність яскраво характеризує оцінка сучасників: 

«для немічних притулки, для дітей школи, для людей рицарських в Академії 

Марсовій списи з шаблями залишив». Верхньою межею дослідження є
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конкретні події -  обрання Владислава IV Вази королем та прийняття сеймової 

конституції про заспокоєння грецької релігії. Видання даного акту 1632 р. було 

значним і вагомим кроком у внутрішній політиці держави, адже православні 

отримали чіткі правові норми щодо свого права на власну ієрархію, 

відновлювалось повне визнання православної церкви та формувалося 

толерантне ставлення до всіх конфесій. Як чітко сказано в документі: «усім 

уніатам і неуніатам надається право вільного відправлення свого богослужіння

.....  митрополити (православний) за давніми правами й звичаями, повинен

обиратися з поміж руської шляхти духовними й світськими обивателями...». 

Наукова новизна роботи презентована дев’ятьма чіткими позиціями, та чотирма 

пунктами, що мають конотацію «удосконалено».

Апробація результатів дослідження і кількість фахових публікацій 

доводять, що Леонід Володимирович Тимошенко підійшов до написання 

основного тексту, маючи за плечима чималий досвід і багаж знань.

Перший розділ дисертаційного дослідження присвячений історіографії 

проблеми, джерельній базі та методологічним засадам, що є стандартним для 

кваліфікаційної роботи. При цьому слід відмітити деякі моменти. Зокрема 

дисертант в повній мірі володіє інформацією щодо досліджень попередників з 

означеної теми, опрацювавши в повній мірі пласт дискусійних питань. Розгляд 

джерельної бази показує, що він відмовився від формування складної і 

деталізованої структури, а навпаки подав матеріал в хронологічній 

послідовності, з певними невеликими концептуальними блоками.

Другий розділ присвячений книжковій культурі Вільна та руським 

релігійним осередкам в XVI ст. Головна увага автора зосереджена на історії 

монастиря Святої Трійці у міському соціумі і сакральному просторі Slavia 

Ortodoxa, Святотроїцького православного братства та книговиданні. Причому 

щодо останнього, дисертант подав його огляд в контексті чи навіть образному 

порівнянні як «дзеркала руської релігійної культури». І це дійсно так, адже,
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згідно з сумарним підбором книжкових пам’яток, проаналізованих Леонідом 

Володимировичем, показано, що ще на початку XVI ст. саме Вільно побачила 

світ ціла низки рукописних книг, насамперед таких як П’ятикнижжя Мойсея 

1514 р. авторства митрополичого дяка Федора, переписаний Пролог за 

повелінням митрополита Йосифа Солтана, віленський тлумачний псалтир XVI 

ст. Також слід згадати що «Десятиглав» Матвія Десятого теж був розпочатий 

саме у Вільні 1512 р. Окремий блок дисертант присвятив легендарному 

Франциску Скорині, з огляду на те, що саме у Вільні в 1522-1523 рр. цей один з 

засновників кириличного книгодрукування, розпочав свою роботу, яка принесла 

йому славу. Після тривалої перерви, книговидання відновилося в 1575 р., коли 

друкар Петро Мстиславець видав друковане «Євангеліє». В подальшому поява 

релігійних книг стала постійним явищем. Окремо слід зазначити, що дисертант 

відслідковуючи генезу творення руських книг у Вільні, намагається охопити це 

питання комплексно. В роботі бачимо й самі книги XVI ст., і друкарів, які їх 

виготовили. Ретельно подано імена меценатів, коштом яких забезпечувалась 

робота з друку книжок. Аналіз же самих робіт, які побачили світ в друкарнях 

Вільна, є комплексним і глибоким. Наприклад, аналізуючи появу і вплив 

«Катехизиса» перекладеного з латині на руську мову й виданого у Вільні 

1585 р., Тимошенко Л.В. дійшов висновку, що це мало велике значення, 

оскільки «започаткувало програму катехизації русинів ВКЛ та українських 

земель, яку пізніше продовжили інтелектуали Святотроїцького православного 

братства. Вплив католицьких та протестантських (лютеранських і 

кальвіністських) катехитичних пам’яток, які хронологічно з’явилися набагато 

раніше, на традицію києво-руського християнства очевидний і не підлягає 

жодному сумніву». На нашу думку, варто було б більше узагальнити дане 

твердження, навівши взагалі факти глобального впливу західного європейського 

світу на ВКЛ та Україну у ранній новий час, причому з проекцією на інші 

розділи дисертації. Насамкінець автор наголошує на ситуації великої
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конкурентності у Вільні з боку католицького і протестантського 

книгодрукування, яким з об’єктивних причин руська книга програвала. Проте, 

як наголошує дисертант, «...руська релігійна книжність таки випереджала своїх 

конкурентів у жанрі видання біблійних текстів, передовсім за кількістю та 

жанровим різноманіттям видань Святого Письма».

Третій розділ присвячений полемічному твору Іпатія Потія про 

Берестейський собор 1597 р. Причому Леонід Володимирович вдався до 

проведення комплексного герменевтичного аналізу цього твору. Тут знову 

маємо багатогранну складову наукових зусиль дисертанта, адже персоналія 

Іпатія Потія як «апостола унії» та другого очільника Київської унійної 

митрополії, людини, яка в грудні 1595 р. дісталася Риму де отримала папську 

буллу на унію, вкрай резонансна. Дисертант звернув увагу, що саме 

Берестейський собор вніс величезну різномаїтість до репертуару релігійної 

книжності, адже до нього домінували пам’ятки спрямовані на забезпечення 

потреби піднесення виключно богослужбової культури Київської митрополії. 

Знаменно, що Л.В. Тимошенко, досліджуючи твір Іпатія Потія, не зупинився 

виключно на самому джерелі, а фактично використав його і як тло для аналізу 

дискурсу полемічної літератури зазначеного періоду. Тут, крім головного героя 

розділу, бачимо всіх головних й визначних полемістів тієї доби: Петра Скаргу з 

його славнозвісним твором «Про єдність Божої Церкви під одним пастирем», 

Мелетія Смотрицького з його «Треносом», Івана Вишенського з «Посланням до 

єпископів», «Апокрисис» Христофора Філарета та «Пересторогу» невідомого 

автора. Взагалі ж, на думку сучасних дослідників, сама по собі полемічна 

література, як жанр публіцистики та богословської літератури, з її 

дискусійністю щодо питання об’єднання православної та католицької церков, в 

глобальному сенсі сприяла чи навіть спричинила кристалізацію думок та ідей 

щодо концепції існування руського народу, як окремого політичного суб’єкту 

Речі Посполитої.
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Четвертий розділ побудований на вивченні питання історії Вільна, як 

центру руського релігійно-культурного відродження у першій третині XVII ст. 

Відповідно в самому розділі мова йде про конкретні релігійні центри, а саме 

Святотроїцький унійний релігійно-культурний осередок, а також церкву, 

монастир і братство Святого Духа. Фіналом дослідження щодо цього певного 

блоку питань є руська релігійна культура, представлена «у дзеркалі 

книговидання». Дисертант зазначив, що «Від самого початку століття на 

розвиток книговидання впливали різні чинники, передовсім конфесійний 

розкол, викликаний Берестейськими соборами та боротьба «Русі з Руссю»». 

Л.В. Тимомошенко детально розбирає кілька найважливіших «книжних» груп, 

мова йде про «Видання кириличних книг», «Полемічні твори православних» і 

«Полемічні твори уніатів», загалом це велика маса книжкових пам’яток першої 

третини XVII ст. Підсумовуючи, Л.В. Тимошенко наголошує, що в XVII ст. 

винятково мовою полемістів стає польська, в той час як у XVI ст. віленська 

книга була повністю руськомовною. Проте в цілому зберігалась ситуація 

білінгвізму, оскільки двомовність була звичною практикою для полемістів.

Фунеральний панегірик Лева Кревзи на погреб Йосафата Кунцевича 

1625 р., що є темою п’ятого розділу, в цілому йде в руслі вищеозначених 

досліджень джерел, звісно в першу чергу на прикладі доробку Іпатія Потія.

Заслуговує на увагу шостий розділ присвячений сакралізації Вільна 

внаслідок поширення топосу Богоспасаемого града. У зв’язку з тим, що саме 

Київ завжди був головним сакральним центром православ’я для Русі, дисертант 

аргументовано й логічно формулює проблему: «За аналогією до Києва, важливо 

подивитись на руське Вільно з погляду формування тут певного сакрального 

простору, складовою частиною якого може виступати символіка міста. Отже, в 

чому полягав символізм руського / литовського / польського / єврейського та ін. 

Вільна ? Тобто, якщо Київ був «матір’ю міст руських», то ким було Вільно, не 

менш важлива столиця великої держави на Сході Європи — Великого князівства
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Литовського ?». При дослідженні даної проблеми, автор провів велику роботу 

щодо «видобутку» відповідних сюжетів як з джерел так і історіографічного 

доробку. Заслуговує на увагу список з тридцяти двох міст, щодо яких дисертант 

зібрав приклади письмової фіксації «топосу Богоспасаемого града Великого 

князівства Литовського та України XV -  першої половини XVII ст.». 

Насамкінець він доходить висновку, що в досліджуваний період відбувається 

найбіль інтенсивне поширення топосу Богоспасаемого града.

Певні зауваження мною були висловлені в тексті, проте хотілося б 

наголосити ще на деяких з них. В першу чергу кидається у вічі насиченість 

тексту роботи фактами і концепціями, що з одного боку демонструє глибину 

дослідження, а з іншого робить дещо важким його читабельність. Більше того, 

деколи певні ідеї губляться у вирі насиченості фактажу. Тому, мені здається, що 

варто було б зробити структуру розділів більш деталізованою: тобто, додати 

підпункти чи чіткіше окресли блоки сюжетів по тексту. Щодо джерельної бази 

дослідження, то, можливо, автору слід було звернути увагу не лише на акти 

Литовської метрики, відомі переважно за опублікованими книгами, але й на 

доволі значний комплекс неопублікованих актів, які зберігаються в Російському 

державному архіві давніх актів. Хоча звісно, визнаю, що на сьогодні така робота 

має великі перешкоди. Також, напевно, не було б зайвим розглянути питання 

щодо вірогідності видання відомого полемічного твору Андрія Мужиловського 

«Антидот» 1629 р. у Вільні (у творі не вказане місце видання).

Слід зазначити, що висловлені зауваження мають здебільше 

уточнювальний, рекомендаційний характер і суттєво не впливають на загальну 

оцінку представленої дисертаційної праці як самостійного, кваліфікованого та 

завершеного дослідження, для якого характерні: значна наукова новизна, 

структурна єдність, вагомість обраної проблематики, успішне вирішення 

наукових завдань, чіткість та аргументованість у викладенні матеріалу, 

переконливість при доказі запропонованих ідей. Матеріали дисертації можуть
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використовуватися при написанні узагальнюючих наукових праць та 

підручників з історії України, а також при викладанні нормативних і 

спеціалізованих університетських курсів. Автореферат ідентично відображує 

зміст і основні положення рецензованої дисертації. Дисертант впевнено 

демонструє своє дослідження причому саме в рамках всесвітньої історії.

Таким чином можу константувати, що дисертаційна робота Тимошенка 

Леоніда Володимировича «Руська релігійна культура Вільна. Осередки. 

Література та книжність (XVI -  перша третина XVII ст.)» відповідає вимогам 

пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами і 

доповненнями), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.

Офіційний опонент 
доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник,


