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М.І., 2008. – 882 с.

Вихід у світ праці М.В.Довбищенка не міг залишитися непоміченим, 
передусім для науковців, які займаються церковною тематикою. І передусім 
тому, що автор вперше у вітчизняній історіографії зробив спробу комп-
лексного дослідження історії релігійних рухів в окремо взятому регіоні і 
в межах усіх чотирьох представлених там християнських конфесій. Для 
розв’язання поставленого наукового завдання М.В.Довбищенко головну 
увагу зосередив на дослідженні виявлених ним унікальних джерел – за-
повітів, а також дарчих записів представників волинського нобілітету на 
користь церков, монастирів, костелів і кляшторів, які розташовувалися як 
на Волині, так і поза її межами. Ґрунтовний аналіз цих документів ліг в 
основу авторської монографії «Волинська шляхта у релігійних рухах кінця 
XVI – першої половини XVII ст.». Праця складається з шести розділів, 
в яких досліджуються найважливіші проблеми, пов’язані з релігійними 
рухами на Волині у зазначений історичний період.

Перший розділ – «Історіографія, джерельна база та методологія 
дослідження» – подає детальний аналіз найважливіших досліджень з іс-
торії Церкви та релігійних рухів на Волині, що вийшли в світ у ХІХ – на 
початку ХХІ ст. Автор також виклав власний погляд на особливості роз-
витку вітчизняної та зарубіжної науки в сфері церковної історії, визначив 
найважливіші наукові центри, в яких розробляються проблеми з історії 
релігійних рухів в Україні. 

Другий розділ – «Православна Церква» – один із найбільших у даному 
дослідженні – присвячений переважно політичній боротьбі шляхетства 
Волині (як православного, так і католицького й протестантського ві-
росповідання) на захист прав Православної Церкви, відзначено роль в 
цьому процесі магнатів і, передусім, князя Костянтина Острозького. У 
новому ракурсі подається історія Луцького православного братства та 
фундаторська діяльність православної шляхти. Саме в контексті аналізу 
цих проблем М.В.Довбищенко зробив спробу прослідкувати особливості 
розвитку національної свідомості українського православного нобілітету 
та впливу на цей процес релігійної боротьби.

Третій розділ – «Уніатська Церква» – є доповненим і розширеним 
варіантом попереднього грунтовного дослідження М.В.Довбищенка (одна 
з передмов до укладеного ним збірника документів, присвяченого історії 
Уніатської Церкви на Волині і Київщині, виданого 2001 року). Водночас, 
у порівнянні зі згаданим дослідженням, автор зосередився саме на пло-
щині аналізу ролі і значення шляхти в поширенні унії на Волині, навів 
нові дані як щодо кількісного складу уніатської шляхти, так і стосовно 
підтримки римо–католицьким нобілітетом унійних процесів у цьому регі-
оні. Науково вартісними є висновки автора щодо специфіки формування 
нової етнорелігійної свідомості в середовищі уніатського шляхетства на 
рубежі 30–40–х років XVII ст.

Четвертий розділ – «Римо–Католицька Церква» – розкриває 
практично недосліджену досі проблему, пов’язану з політичним, 
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суспільно–релігійним та духовним життям римо–католицького шляхет-
ського суспільства Волині. В цій частині дослідження М.В.Довбищенко 
головним чином аналізує нововиявлені джерела – тестаменти і дарчі 
записи на костели представників 23–х князівських та магнатських 
родин та близько сотні шляхетських сімей Волині з середовища дрібно-
го та середнього нобілітету. Спираючись на цю джерельну базу, автор 
дослідив практично невідомі аспекти релігійних конверсій в бік римо–
католицизму, напрямки політичної, фундаторської та освітньої діяльності 
волинського католицького нобілітету і т.і. На жаль, досліджуючи участь 
римо–католицької шляхти в етнополітичних процесах на Україні, автор 
не пов’язав ці сюжети із роллю відомого діяча тих часів – католицького 
єпископа Йосифа Верещинського, автора модерної як на той час по-
літичної концепції тричленного устрою Речі Посполитої. Тим паче, що 
католицький біскуп виступає попередником важливих політичних по-
чинань української знаті середини – другої половини XVII ст.

П’ятий розділ – «Протестанти» – є найменшим за обсягом в моно-
графії. Можливо, це частково пояснюється незначним поширенням 
протестантизму серед волинського нобілітету у згаданий історичний пері-
од. В контексті цього було б варто більше приділити уваги ролі та значенню 
протестантських навчальних закладів, зокрема Киселінської академії, у 
розвитку суспільно–релігійного життя Волинського воєводства.

Шостий розділ – «Релігійні конфлікти на Волині: реалії та міфи» – є 
доповненим та доопрацьованим варіантом раніше опублікованої автор-
ської статті «Реалії та міфи релігійного протистояння на Волині в кінці 
XVI – першій половині XVII ст.». У ракурсі проблеми релігійних кон-
фліктів між уніатами і православними дане дослідження М.В.Довбищенка 
було доповнене новими сюжетами, пов’язаними зі складними між-
конфесійними стосунками між католиками, уніатами, православними і 
протестантами, що сприяло відтворенню цілісної картини тих протиріч 
в суспільстві тогочасної Волині, які призводили до релігійних конфлік-
тів. Автор переконливо довів, що рівень релігійного антагонізму між 
православними та уніатами є дуже перебільшеним, водночас як гострота 
конфліктів у стосунках православних, римо–католиків та протестантів, 
навпаки, недооцінювалася. 

Особливе наукове значення мають наведені у виданні додатки – реєстри 
тестаментів волинської шляхти та короткі історичні довідки з історії цер-
ков та монастирів Волинського воєводства. Їх важливість полягає в тому, 
що автор запропонував оригінальний спосіб уведення до наукового обігу 
виявлених документів. Опрацювавши близько 900 виявлених в архівах 
тестаментів, автор опублікував їх зміст у вигляді розроблених за певною 
схемою анотацій. Зазначивши час укладання кожного, окремо взятого, 
документу, дані про релігійну належність його автора, місце поховання 
та пожертви на храми, М.В.Довбищенко не тільки переконливо обгрун-
тував власні наукові висновки, а й залишив цінні вказівки на джерела, які 
можуть стати підмогою для подальших грунтовних пошукувань в царині 
історії Церкви, соціальної історії та генеалогії. Оформлені подібним чином 
історичні довідки про 477 церков, монастирів, костелів і кляшторів Волині 
з посиланнями на архівні джерела є також надзвичайно важливими для 
подальшого дослідження регіональної історії Церкви.

Ґрунтовно володіючи масовими джерелами, зокрема тестаментами 
шляхти, автор на цій основі веде умілу, науково виважену полеміку з 
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вченими, праці яких були останнім часом невиправдано розрекламовані, 
і доводить, що зроблені ними висновки не завжди проходять наукову 
верифікацію. Переконливими і логічно обґрунтованими є прикінцеві ви-
сновки праці М.Довбищенка, які рельєфно підкреслюють її дослідницьку 
новизну.

Не применшуючи загалом високої наукової вартості праці М.Довбищенка, 
варто висловити ще кілька зауважень, якими автор міг би скористатися при 
наступному виданні своєї праці. Так, не можна визнати вдалими назви 
другого, третього, четвертого і п’ятого розділів, які мають статичний, поза-
проблемний характер і не визначають зв’язку із загальною проблемою ролі 
волинської шляхти в етноконфесійному житті Волині досліджуваного пері-
оду. Чомусь автор вирішив брати в лапки етнополітоніми Русь і руський, які 
мають принципово історичний характер і є визначниками етнічної самосві-
домості населеного краю. Вживання лапок привносить оцінку окремішності 
цієї назви. Трапляються у праці прикрі русизми, наприклад, «лишили вплив» 
(с.486), «зіграли роль» (с.488), назву населеного пункту «Низкиничі» автор 
вказує як «Нізкиничі» і т.і. 

Загалом слід зазначити, що монографія М.В.Довбищенка є важливим, 
фундаментальним та новаторським дослідженням, а запропонована ав-
тором методологія відкриває перспективи подальших наукових студій в 
сфері історії Церкви та релігійних рухів в Україні.


