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Минулого, 2017, року Європа та Україна як її невід’ємна частина 

святкували 500 літній ювілей Реформації. Були проведені численні виставки, 

конференції, відкриті лекції та надруковані наукові і науково-популярні праці. 

Активне долучення широких кіл суспільства до цих заходів свідчать, що діячі 

та хід Реформації залишаються цікавими не тільки спеціалістам-історикам. 

Більше того, часто у Реформації вбачають джерело сучасних європейських 

цінностей.

Постать Філіпа Меланхтона, найближчого соратника Лютера, 

якнайкраще вписується у подібну парадигму: він, відомий своєю широкою 

ерудицією та толерантністю, був провідним теологом лютеранства, заклав 

засади сучасної шкільної освіти, реформував освіту університетську, стояв 

біля витоків реформаційної дипломатії. У такий спосіб, його діяльність прямо 

вплинула на формування модерної Європи. Однак актуальність вибраної 

П.М. Котляровим проблематики не обмежується суспільним аспектом. Її 

наукова актуальність полягає у слідуванні міждисциплінарному підходу, який 

дає дослідникам можливість більш комплексно розкривати роль постаті в 

історії. Такий підхід був широко застосований у працях, присвяченим так 

званим «особистостям першого плану», серед яких, у випадку Реформації, є 

Мартін Лютер, Жан Кальвін, Ульріх Цвінглі. Меланхтон же і до сьогодні 

залишається у тіні свого харизматичного друга та колеги Лютера. Ми можемо 

спостерігати, як стереотипне бачення Меланхтона як кабінетного вченого, 

далекого від гострих проблем свого часу, сформоване у працях істориків- 
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думку, залучення різнопланових джерел та їх глибокий аналіз дозволив би 

скорегувати цю застарілу точку зору. Перегляд такої позицій є вкрай 

важливим, адже на сьогодні розуміння механізмів успішної діяльності 

«публічних інтелектуалів» у роз’єднаному конфліктами суспільстві є як 

ніколи необхідним.

З огляду на важливість та недостатню вивченість даної проблематики 

актуальність дисертаційного дослідження П.М. Котлярова не підлягає 

сумніву.

Представлена до захисту робота має логічну структуру, побудована за 

проблемно-хронологічним принципом, що дозволило дисертанту, вирішивши 

поставлені завдання, усебічно дослідити персоналію та практики Філіпа 

Меланхтона та дійти до обґрунтованих висновків.

Дисертантом чітко сформульовані актуальність, мета і завдання 

дослідження.

Аргументовано визначені хронологічні межі, показано новизну та 

практичне значення дисертації. Дисертант вибрав період з 1518 року, коли 

Філіп Меланхтон розпочав свою діяльність як педагог, до кінця XVI ст., адже 

його образ продовжував змінюватись і після смерті у 1560 році, так само як 

результати його діяльності багато в чому проявились вже у 1570-1590-тих 

роках.

У дисертації проаналізовані роботи зарубіжних та вітчизняних авторів, 

у яких розглядалася постать Філіпа Меланхтона, його теологічні, освітянські 

та соціально-політичні практики, а також -  оточення, в першу чергу, Мартін 

Лютер. Дисертант слушно звертає увагу на неоднозначне ставлення істориків 

до Ф. Меланхтона ще з кінця ХУІстоліття, коли були зроблені перші спроби 

осмислити Реформаційний рух та діяльність його лідерів. Належність 

Меланхтона одночасно до двох спільнот -  гуманістичної та реформаційної 

спричинила, на думку П.М. Котлярова, до ворожого ставлення з боку як 

перших істориків Реформації, так і їх інтелектуальних спадкоємців, що треба 

враховувати при історіографічному аналізі. Водночас, часто сучасні
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дослідники, вбачаючи у Меланхтоні виключно гуманіста, який опинився під 

впливом харизматичного Лютера, оминають увагою його політичну та 

дипломатичну діяльність на користь освітніх та літературних практик. Не 

менш важливий пробіл дисертант визначає і в області імагології: дослідники, 

зосереджені на наративних джерелах, уникають повноцінного залучення 

джерел візуальних, прибігаючи до них виключно з ілюстративною метою.

Особливо варто відзначити, що дисертант вдало структурував сучасну 

історіографію, присвячену різним аспектам діяльності Ф. Меланхтона, 

підкресливши появу праць, написаних з методологічних засад тендерної та 

культуральної історії, поряд із продовженням більш традиційних для 

меланхтоністики ліній інтелектуальної історії та біографістики.

Як довів дисертант, незважаючи на значну традицію дослідження 

практик реформатора у зарубіжній та вітчизняній історіографії, існують 

лакуни, які і покликана заповнити рецензована дисертація.

Дослідження даної теми здійснено на основі вивчення широкого кола 

джерел. П.М. Котляров залучив як традиційні для історика джерела -  листи 

Меланхтона та його сучасників, теологічні трактати, статути і плани для 

шкіл, підручники, офіційні донесення, статистичні матеріали, полемічні та 

апологетичні твори, так і менш вживані візуальні джерела, які, однак, часто 

виявляються не менш інформативними, ніж наративні. Дисертант не просто 

простежує історію видання корпусів листів та документів, але й дає вичерпну 

характеристику їх переваг та недоліків в рамках наукового дослідження. 

Візуальні джерела, які включили у себе як станкові портрети Меланхтона 

пензля Лукаса Кранаха Старшого та його майстерні, так і гравюри Альбрехта 

Дюрера та Роберта Боіссарда, справедливо визначаються дисертантом як 

незамінні про аналізі образа Меланхтона як реформатора чи гуманіста серед 

широких суспільних кіл.

В окремому підрозділі дисертантом були сформульовані основні 

методологічні підходи. За його визначенням, об’єкт дослідження лежить на 

перетині чотирьох основних предметних полів: нової біографіки, нової



історичної науки, інтелектуальної історії та нової культурної історії. П.М. 

Котляров розгорнуто характеризує кожне з них, відзначаючи переваги їх 

методів для рецензованої дисертації. Нова біографіка забезпечує відхід від 

традиційної парадигми написання історичної біографії: відтепер мова йде не 

про висвітлення діяльності особистості на фоні значних історичних подій, 

але, навпаки, про написання історії крізь призму індивідуального людського 

досвіду.

За влучним визначенням автора, аналіз практик індивіда допомагає 

відповісти на такі важливі питання: яким чином успадковані культурні й 

духовні традиції, звичаї та уявлення детермінували вчинки цього діяча у 

специфічних історичних обставинах, і яку роль відігравали в цих кордонах 

індивідуальний вибір та ініціатива. В межах нової історичної науки особливо 

релевантним напрямом для даної дисертації постає мікроісторія, яка дозволяє 

через скрупульозний аналіз і реконструкцію життя окремої людини виявити 

глибинні ментальні установки всього суспільства.

Як справедливо відзначив П. М. Котляров, інтелектуальна історія, що 

набувала популярності у другій половині XX століття, є незамінною при 

дослідженні Ф. Меланхтона як інтелектуала та кола його спілкування, куди 

входили гуманісти, вчені, реформатори. Не менш релевантною для 

рецензованої дисертації є і нова культурна історія, що охоплює історію 

соціокультурних форм, процесів, комунікацій, культурних значень, символів 

та колективних уявлень.

У другому розділі, присвяченому шкільним практикам Філіпа 

Меланхтона, П.М. Котляров детально аналізує їх ґенезу та роль Гуманізму у 

формуванні педагогічних засад діяльності майбутнього реформатора. 

Особливого значення, на думку дисертанта, набувають поняття pietasTa 

eruditio. Як ввижається, було дуже вдалим рішення П.М. Котлярова саме на 

прикладі співвідношення цих двох компонентів шкільної освіти простежити, 

яким чином узгоджувались у світогляді Меланхтона Гуманізм та Реформація 

на різних етапах його життя. У той же час підрозділ «Німецька школа



напередодні Реформації» дає повне уявлення про традиційне для німецької 

шкільної освіти та ті інновації, які у подальшому були впроваджені 

реформатором.

На прикладі реформ шкіл Ейслебену та Нюрнберга, дисертант детально 

розкриває механізми впровадження теорії у практику шкільництва. В 

останньому підрозділі П.М. Котляров аналізує з яких причин у пізніх 

шкільних рекомендаціях Меланхтона спостерігається посилання 

religionisstadium.

У третьому розділі П.М. Котляров аналізує участь Меланхтона у 

реформуванні німецьких університетів. Дисертант не зупиняється при цьому 

на простому описі викладацької діяльності реформатора та створених ним 

документів, але зосереджує свою увагу на найбільш проблемних аспектах 

університетської реформи: дискусії навколо спадку Арістотеля як конфлікту 

між Гуманізмом та Реформацією загалом та Лютером і Меланхтоном зокрема; 

створенні нової моделі університетської освіти, яка ґрунтувалась на 

«ліберальній ерудиції»; ролі природничих наук в університетських практиках 

Меланхтона, і, що дуже цінно, співвідношенні бажаного та дійсного -  

практичних потреб університетів у період реформ та реальних можливостей 

міської та князівської влади у їх забезпеченні.

Важливим нам видається звернення П. М. Котлярова до розгляду 

політичних практик Ф. Меланхтона. Дуже часто дослідники обмежувались 

його діяльністю як гуманіста, викладача, теолога, відводячи його участі у 

рейхстагах та дипломатичних перемовинах другорядну, якщо не випадкову 

роль.

Однак, як показує ґрунтовне дослідження дисертанта -  у цій іпостасі 

реформатора не було нічого випадкового: саме Меланхтон, досвідчений у 

диспутах, більш тонкий та гнучкий у своїх судженнях, ніж Лютер, був 

ідеальним кандидатом для участі у переговорах від реформаційного табору. 

Водночас, його знання багатьох мов відкривало двері для дипломатичних



практик, важливих для лютеран у часи пошуку союзників для протистояння 

Г абсбургам.

Слід відзначити, що дисертант звернувся не лише до позитивних сторін 

політичних практик Меланхтона. Так, різка критика можливості збройного 

опору владі спричинила до певного розколу у стані реформаторів, які так і не 

змогли у цьому питанні дійти згоди. Відзначає П.М. Котляров у підрозділі 

«Регенсбурзький диспут» фізичні та емоційні проблеми Меланхтона, що 

прямо впливали на його спроможність як диспутанта, робили його слабким та 

нестійким у випадках кризи.

Не викликає заперечень і розгляд П.М. Котляровим рекомендаційних 

листів Ф. Меланхтона, написаних для його колег, друзів та студентів, як 

засобу зміцнення так званої «respublica literaria» -  «республіки вчених», 

спільноти, об’єднаної мережею листів, дружніх та наукових зв’язків. Ми 

погоджуємось і з тезою, що у конфесійно розділеній Європі подібна практика 

набувала миротворчого характеру, сприяла зміцненню толерантного 

ставлення до людей іншої національності та релігії, що у подальшому стане 

однією з засад об’єднаної Європи.

Відзначимо, що дисертант не обмежився виключно наративними 

джерелами при дослідженні образу Ф. Меланхтона як гуманіста та 

реформатора, звернувшись до аналізу його портретів. П.М. Котляров 

застосував методи іконології, основи якої були закладені у роботах Абі 

Варбурга у 1910-тих роках, і яка не тільки не втратила популярності з того 

часу, але залишається на сьогодні одним із найбільш плідних підходів до 

роботи з візуальними джерелами як історичним джерелом. Тому можна 

тільки вітати подібні розвідки у межах історичних досліджень.

Висновки дисертації є добре структурованими та аргументованими, 

відповідають поставленим у вступі завданням і підтверджені ґрунтовним 

аналізом джерел.

Водночас, дисертація П.М. Котлярова не позбавлена певних недоліків.



У підрозділі, присвяченому методологічним засадам дослідження, 

дисертант іноді вдається до деталізації історії постання того чи іншого 

напрямку історичної науки, де варто було б обмежитись відзначенням його 

найбільш характерних рис та методологічних підходів, які і були взяті до 

уваги при написанні дисертації.

Перший підрозділ третього розділу, присвяченого цілком освітнім 

практикам Ф. Меланхтона, сфокусований на аналізі устрою дореформаційних 

шкіл Німеччини у порівнянні з аналогічними навчальними закладами у 

Нідерландах та Англії. Надалі дисертант аналізує освітні розробки та їх 

імплементації на різних етапах життя реформатора, констатуючи поступове 

посилення релігійної компоненти. Водночас, дисертант не вдається до 

порівняння з процесами у шкільній освіті інших європейських країн, які 

також сприйняли ідеї Реформації -  Швейцарії, Нідерландів та Англії, що 

допомогло б з’ясувати, чи зазнала їх шкільна система подібної трансформації, 

чи рішення Меланхтона віддати перевагу pietas перед erudition є нетиповим 

для другої половини ХУІстоліття.

Аналізуючи роль природничих наук у освітянських практиках Філіпа 

Меланхтона П.М. Котляров звертається до астрології і її виправданням 

реформатором. Водночас, дисертант не використовує листи Меланхтона до 

Каріона, опубліковані Абі Варбургом у його статті «Язичницько-античне 

пророцтво лютерівського часу у слові та образі» (1920). Але ці листи можуть 

поставити під сумнів виключно раціональне ставлення Меланхтона до 

астрології. Звертання до астрологічної образності тогочасної Німеччини 

також змогло би прояснити амбівалентність реформаторів відносно астрології 

як частини так званої «демонічної» Античності на противагу більш звичній, 

«олімпійській».

У четвертому підрозділі останнього розділу П.М. Котляров аналізує 

рекомендаційні листи як засіб зміцнення, роз’єднаної Реформацією та 

війнами «республіки вчених». Однак, варто було б залучити більш широку 

кількість приватного листування Меланхтона з іншими гуманістами з усіх
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куточків Європи, які часто стояли на інших релігійних засадах, ніж він. 

Звернення до більш широкого епістолярного корпусу уможливило б 

розуміння, які стратегії Меланхтон обирав при з’ясуванні проблемних питань 

теології, політики тощо, чи уникав у таких випадках конфліктів, подібно до 

того, як він це намагався робити у своїй суспільній діяльності.

В останньому підрозділі п’ятого розділу, де дисертант зосереджується 

на аналізі образу Меланхтона за візуальними джерелами, не вистачає 

порівняльного аналізу станкових та гравійованих портретів Меланхтона- 

гуманіста з портретами інших, сучасних йому гуманістів. Наприклад, із 

серією портретів Еразма Роттердамського, духовного наставника Меланхтона. 

Такий аналіз дозволив би відповісти на питання, що було традиційним, а що 

-  інновативним для гуманістичної символіки його портретів, чи мали вони 

прообраз і чи справили вплив на еволюцію іконографії портретів вчених та 

гуманістів у наступні епохи.

Всі ці зауваження та побажання не впливають на загальну позитивну 

оцінку рецензованої роботи. Дисертація П.М. Котлярова є самостійним, 

завершеним комплексним дослідженням маловідомої у сучасній германістиці 

постаті, яка так часто, навіть у зарубіжній історіографії, залишається на 

маргіналіях історії Реформації. Результати дослідження в сукупності 

вирішують важливу наукову проблему в галузі всесвітньої історії.

Дисертація оформлена у повній відповідності із встановленими 

вимогами. Результати дослідження повністю викладені в публікаціях 

дисертанта, здійснених у фахових журналах України та зарубіжжя, а також 

апробовані на численних міжнародних конференціях та семінарах. Основні 

положення дисертації ідентичні зі змістом автореферату.

Висновки, матеріали та спостереження, викладені у дисертаційному 

дослідженні можуть бути використані при розробці нових навчальних курсів, 

посібників, підручників та хрестоматій та написанні наукових статей та 

монографій з всесвітньої історії.
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Все зазначене вище дає підстави зробити висновок, що дисертація 

Петра Миколайовича Котлярова «Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та 

соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона» відповідає всім вимогам 

п. 10, п. 12 та п. 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 

р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 

p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), які висуваються до 

докторських дисертацій, і за своєю актуальністю, науковим рівнем, новизною 

і практичним значенням може бути підставою для присудження наукового 

ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня 

історія.

Доктор історичних наук, професор,

завідувач кафедри туристичного бізнесу 

Харківської державної академії культури
/

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імині Тараса Шевченка________

JI. Г. Кузнецова



офіційного опонента на докторську дисертацію  
Котлярова Петра Миколайовича 

“Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні
практики Філігіа Меланхтона”, 

представлену до захисту на предмет здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук 

за спеціальністю 07. 00. 02 -  Всесвітня історія

Реформація XVI ст. з точки зору цивілізаційного виміру стала, як 

відомо, епохою сутнісних та якісних змін, що значною мірою охопили 

тогочасний західноєвропейський соціум і, зрештою, призвели до формування 

в його надрах нових духовно-світоглядних орієнтирів, морально-етичних 

пріоритетів, економічних, правових та освітніх реалій, а також -  до 

поширення вмотивованих політичних й етносоціальних ідеологем, 

культуртрегерських обґрунтувань, національно-релігійних і просвітніх 

констатацій.

Разом з тим, означений історичний дискурс в першу чергу пов’язаний з 

діяльністю низки фундаторів, організаторів, ідеологів та надихувачів 

реформаційного руху, серед яких не останню роль відіграв авторитетний 

німецький богослов, дипломат, впливовий релігійний полеміст й 

просвітитель, педагог, реформатор шкільної і університетської освіти, 

найближчий сподвижник Мартіна Лютера й борець з анабаптизмом -  Філіп 

Меланхтон (Шварцерд). Саме цій непересічній особистості й присвячена 

докторська дисертація П.М, Котлярова.

В контексті виокремленої проблематики доречно відзначити безумовну 

актуальність та своєчасність обраної автором теми наукового дослідження. 

Так само переконливою аргументацією позначені мета і завдання роботи; не 

меншою ґрунтовністю характеризуються візії та рецепції дисертанта, 

орієнтовані на висвітлення кола питань доктринально-конфесійного й 

освітньо-реформаторського рівня, з відповідними інтерпретаційними 

складовими та постулюючими тверд'"-------- *

8ІВДІЯ я'ШОйОДСТВ?.
Київського цнціонапміого тт\м>*п 

імин? lapau Шеаченш 1



Крім того, в межах ретроспективного аналізу П.М. Котляров 

послідовно розглядає верифікаційні аспекти і тенденції, які визначають 

загальну методологічну симптоматику дисертації. Позитивної оцінки 

заслуговує використаний автором широкий дослідницький інструментарій, 

розгорнутий на тлі подієвої фактології, джерельного наративу й 

історіографічної полеміки, з урахуванням світоглядних домінант, вагомого 

суспільного і геополітичного контексту епохи. Імпонують висунуті 

дисертантом на розгляд питання; водночас вони моделюють практичну 

значимість роботи й визначають подальші перспективи декларованої 

тематичної розробки в окресленому автором адитивному руслі.

Природно, комплексний аналіз будь-якої багатовекторної наукової 

проблеми передбачає залучення широкого спектру фактології, аналітики й 

концептуальних узагальнень. П.М. Котляров у своїй роботі не залишив поза 

увагою вивчення теоретичних аспектів і практичної специфіки німецької 

шкільної освіти, відображених в ранніх педагогічних та релігійних творах Ф. 

Меланхтона, визначення місця реформи школи Ейслебена, здійсненої 

помічником М. Лютера крізь призму гуманістичної парадигми за допомогою 

складання нових навчальних планів й статутної документації, розгляд ролі 

міської громади у процесі трансформацій і змін, поетапно запроваджених Ф. 

Меланхтоном у шкільному закладі Нюрнберга, висвітлення інноваційних 

програм і принципів Меланхтонівської педагогіки, започаткованих в стінах 

школи Херцберга, аналіз впливу релігійних студій на формування й 

затвердження загальних шкільних планів, розроблених реформатором освіти 

у пізній період своєї гуманістичної та педагогічної діяльності, 

характеристику магістральних організаційних заходів, спрямованих на 

здійснення Ф. Меланхтоном реформи всієї освітянської системи.

Так само імпонує те, що ГІ.М. Котляров не залишив поза комплексним 

аналізом складний діапазон питань, які стосуються освітньої реформи 

університетів Німеччини в XVI ст. і пов’язані з ім’ям Ф. Меланхтона. 

Зокрема, дослідник розглядає на сутнісному рівні диспути й полеміки, котрі в
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університетському середовищі активно і гостро точилися навколо так званого 

Аристотелевого спадку; вдало відтворює атмосферу пошуків інтелектуалами- 

гуманістами нової методології на тлі розвитку дидактики, перших наукових 

теоретизацій і полідисциплінарності; конкретизує модель реформування 

університетської освіти, яка ґрунтувалась на стрижневій ідеї скасування 

традиційної універсалізованої схоластики; висвітлює місце природничих 

наук в теологічних доктринах і постулатах Ф. Меланхтона, з урахуванням 

його етичних смаків, педагогічних пріоритетів та дослідницькою проекцією 

на практичні потреби університетських установ Ранньомодерної доби.

Не менш важливою заслугою дисертанта стало докорінне 

переосмислення багатьох, поширених у фаховій літературі стереотипів щодо 

підходів та поглядів на природу й мотивацію діяльності Ф. Меланхтона: 

тобто ким він був у першу чергу -  реформатором чи гуманістом? 

Симптоматичним залишається факт, що Й. Рейхлін, відомий та шанований 

гуманіст і двоюрідний дід Ф. Меланхтона, не міг не вплинути на формування 

його світогляду. Разом з тим, П. М. Котляров доказово інтерпретує постать 

“Учителя Німеччини” в “рівноіпостасному” ключі.

Переконливою аргументацією відзначені міркування автора, які 

стосуються характеристики політичних орієнтирів і дипломатичної стратегії 

Ф. Меланхтона. Дисертант виважено, із залученням великого інформаційного 

пласту, що міститься в автентичних джерелах, оцінює “мілітарний концепт” 

(право на війну та мир) гуманіста, значення та наслідки Регенсбурзького 

диспуту, роль реформатора у міжнародній політиці, налагодження ним 

суспільного діалогу й міжконфесійного миру, особливості його 

комунікативної практики, зокрема -  листування з багатьма провідними 

європейськими гуманістами й письменниками того періоду, членами 

товариства “Республіки вчених”.

Дисертація підготовлена автором з використанням широкої джерельної 

бази, основу якої склали: “Corpus Reformatorum” (у 28-ми томах); наукова 

спадщина Ф. Меланхтона, що не потрапила до складу вищезгадуваного



багатотомного видання; деякі трактати його сучасників; університетські 

Статути тощо. Особливе місце в інформаційному полі та серед можливостей 

історичної реконструкції П.М. Котляров віддає візуальним джерелам епохи, 

переважно -  портретам.

Автор добре, на високому фаховому рівні, ознайомлений з доробком як 

української та російської історіографії різних історичних епох, гак і 

сучасною німецькою й англо-американською історіографією. Все це надало 

необхідне підґрунтя для серйозної, переконливої наукової аргументації 

зроблених у дослідженні фактологічних узагальнень та обгрунтування 

положень теоретичного характеру. Об’ємний список використаних джерел та 

літератури, а також посилання на них у тексті при розкритті головних 

положень докторської дисертації, дозволяють переконатись у достовірності й 

об’єктивності висунутих дослідником постулатів, які цілеспрямовано 

відображають історичні явища, процеси і тенденції, що аналізуються.

Цей аспект без сумніву свідчить про ретельність, сумлінність та велику 

копітку роботу автора, який шляхом аналізу, зіставлення, порівняння і 

ретроспекції розкриває багатогранну діяльність впливового гуманіста, 

реформатора і педагога -  Філіпа Меланхтона, в різних сферах суспільного 

життя Німеччини XVI ст. -  політичній, освітній, культурній, релігійній.

Дисертаційна робота П. М. Котлярова написана хорошим науковим 

стилем, зміст викладено чітко, послідовно, логічно. Структура дослідження 

продумана й узгоджена. Так само необхідно відзначити, що наприкінці 

кожного розділу автором робляться виважені висновки, які вдало 

підсумовують викладений матеріал в усій аналітичній повноті. В тексті 

дисертант об’єктивно й доказово вирішує сформульовані у Вступі завдання, 

розкриваючи широкий і складний комплекс задекларованих питань. Не менш 

переконливо виглядають резюмуючи положення, винесені у Висновки 

роботи. Додатки до дисертації вдало підсилюють її текстуальну частину і 

справляють цілком позитивне враження.
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Поряд із зазначеним вище, вважаємо за необхідне зробити й деякі 

зауваження, та вказати на низку недоліків, врахування яких може сприяти 

підвищенню рівня подальшої науково-дослідної роботи ГІ. М. Котлярова з 

означеної проблематики.

В першу чергу, на наш погляд, аналіз джерельної бази, зрештою, як і 

тематичної історіографії, -  не є прямим дисертаційним завданням (с. 22-23); 

це -  необхідна (і обов’язкова) попередня умова для наступної реалізації мети 

наукового дослідження. На с. 26 фігурує фраза “етапи становлення 

ідентичності Меланхтона”, однак, не зовсім зрозуміло, яку саме 

“ідентичність” або який образний архетип атрибутується автором по 

відношенню до констатованих “етапів”.

По-друге, у підрозділі 1.1 (с.30-74), присвяченому історіографічному 

огляду, поруч із класичними трудами Ф. Шаффа, Ф. Бецольда, Ф. Шлоссера 

можна було згадати не менш вагомі й фундаментальні роботи авторитетних 

вчених ХІХ-ХХ ст., присвячені як німецькій та європейській Реформації в 

цілому, так і постаті Ф. Меланхтона зокрема. Прикладом слугують праці JI. 

Гейсслера (История Реформации: В 4-х т. -  М., 2015. -  Т.1), Дж. Робертсона 

(История Христианской Церкви: В 2-х т. -  СПб., 1891. -  Т.2), Ф. Гассе 

(Церковная история: В 2-х т. -  Казань, 1870. -  Т.2), М. Тальберга (История 

Христианской Церкви: В 2-х ч. -  М., 1991. -  4.2), П. Френкеля (Fraenkel P. 

Testimonia Patrum: The Function of the Patristic Argument in the Theology of 

Philipp Melanchthon. -  Geneve, 1961.), М. Рогнесса (Rogness M. Philipp 

Melanchthon: Reformer without Honor. -  Minneapolis, 1969.), С. Маншрека 

(Manschreck C.L. Melanchthon: The Quiet Reformer. -  N.Y., 1958.), І. Кнагіе 

(Knape L. Philipp Melanchthons “Rhetorik”. -  Tub, 1993.), E. Мейєрінга 

(Meijering E.P. Melanchthon and Patristic Thought. -  Leiden, 1983.).

He менш високим фаховим рівнем відзначаються монографії А. 

Маграта (Богословская мысль Реформации. -  Одесса, 1994), П. Джонса 

(История христианства. -  М., 2010), Й. Лортца (История Церкви, 

рассмотренная в связи с историей идей: В 2-х т. -  М., 2000. -  Т.2), А. Міллера



(История Христианской Церкви: В 2-х т. -  М., 1992. -  Т.2), Дж. Норда 

(История Церкви от дня Пятидесятницы до нашего времени. -  М., 1993), X. 

Гонсалеса (История христианства: В 2-х т. -  СПб., 2003. -  Т.2), У. Хаммера 

(Hammer W. Die Melanchthon-forschung im Wandel der Jahrunderte Gutersloh, 

1967-1996. -  Bd. 1-4.) та ін. (Pfniir V. Eining in der Rechtfertigungslehre? - 

Wiesbaden, 1970; Berwald O. Philipp Melanchthons Sicht der Rhetorik. 

Wiesbaden, 1994; Frank G. Die theologishe Philosophie Philipp Melanchthons. - 

L., 1995; Schneider J.R. Philipp Melanchthon’s Rhetorical Construct of Biblical 

Authority. -  Lewiston, 1990).

По-третє, у підрозділі 1.2 (с.75-89), на наш погляд, характеристика 

джерел автором подається переважно в межах загальнотеоретичного і 

структурного аналізу, без рефлексійної конкретизації. Дисертант, зокрема, 

послідовно висвітлює історію публікації базових першоджерел, а також у 

розгорнутому варіанті здійснює типологізацію, класифікацію й грунтовну 

атрибутацію цих джерел, проте, їх текстуальне та змістове наповнення з 

точки зору інформаційної цінності дослідником розглядається дещо 

поверхово й надто стисло, з акцентуацією лише на твори самого Ф. 

Меланхтона. Поза увагою, наприклад, залишилась низка дотичних джерел, 

наявних у прикінцевому списку джерел та літератури (с. 359-420) -  “Книга 

про живопис” Леонардо да Вінчі (позиція №1), проповіді Йоханна Таулера 

(позиція №11), “Зерцало істинного покаяння” Якопо Пассаванті (позиція 

№13); крім того, на них відсутні посилання в тексті дисертації. Зрештою, і 

обсяг цього підрозділу дисонує з оглядом історіографії: він складає 14 с., а 

підрозділ 1.1 -  34 с.

По-четверте, у підрозділі 1.3, де подаються теоретико-мегодологічні 

засади дисертації, разом з роботами Л. Рєпіної бажано було використати 

книгу І. Савельєвої й А. Полетаева “Теорія історичного знання” (Савельева 

И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. -  СПб., 2008.), зокрема, 

підпункти 1.3 (“Новий час: зміна пріоритетів”), 2.4 (“Концеїтгуалізація 

минулого”), 3.4 (“Осягнення людини”), 5.2 (“Структура історичного
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простору”). В межах компаративного аналізу -  порівняння історичних, 

соціально-релігійних, просвітніх та політичних поглядів гуманістів XVI ст., 

так само було б доречно залучити ще декілька знакових опусів тієї епохи. До 

прикладу, -  співставити бачення історичного процесу й ролі в суспільстві 

наукових знань Ф. Меланхтоном з позицією його сучасників -  Генріха 

Корнеліуса Агріппи (трактат 1520 р. “Про недостовірність і марнотність 

наук”) та Жана Бодена (трактат 1566 р. “Метод легкого пізнання історії”).

По-п’яте: як відомо, визнаючи тезу М. Лютера про виправдання вірою, 

Ф. Меланхтон, тим не менш, вважав, що обряди Римо-Католицької Церкви є 

“адіафорними” (“нейтральними”) по відношенню до Спасіння, -  тобто 

необов’язковими, але допустимими. З іншого боку, Ф. Меланхтон вважав, що 

свобода волі може відігравати певну роль у Спасінні, а саме -  вона 

спроможна його відкинути (трактат 1540 p. “De anima”). У виділеному нами 

контексті дисертант, характеризуючи релігійно-світоглядні, духовні та ідейні 

уподобання систематизатора Лютерівської теології, виразно не обґрунтував 

своє бачення одного дискусійного питання, пов’язаного з ортодоксальною 

християнською догматикою -  наскільки Ф. Меланхтон був (чи не був?) 

носієм ідей пелагіанства, в чому його звинувачували деякі тогочасні 

кальвіністські та лютеранські богослови.

Далі, в тексті дисертації присутні поодинокі технічні огріхи: так, на 

с.165 є посилання на роботу А. Дживєлєгова, але вона відсутня у 

прикінцевому списку; на с. 192 автор посилається на 4-й том видання Ф. 

Шлоссера, однак у тому ж загальному списку (позиція № 322) чомусь 

позначений 11-й том; на с.90 фігурує посилання на С. Іконнікову, на с.92 -  на 

М. Петрову, на с.94 -  на Л. ГІочебут, проте, вони відсутні у вже згадуваному 

прикінцевому списку; на с.225 цитується відомий християнський апологет II 

ст. Тертулліан без згадки назви його аскетологічного опусу “До мучеників” 

(цієї назви немає і в списку, під № 12 є лише фіксація збірки богословських 

трактатів). Оскільки на с.196 автор апелює до твору Аристотеля “Про душу”,
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даний опус так само варто було внести у прикінцевий список джерел та 

літератури.

Нарешті, оскільки дисертаційна проблематика передбачає в 

дослідницькій основі елементи біографістики, -  для її посилення у Додатках 

варто би було подати хронологічну таблицю життя, педагогічної, освітньо- 

реформаторської, релігійної й політико-дипломатичної діяльності Ф. 

Меланхтона.

Разом з тим, незважаючи на висловлені зауваження та побажання, 

можна стверджувати, що дисертаційна робота П.М. Котлярова є 

самостійним, оригінальним, зрілим, комплексним, завершеним 

дослідженням, яке не має прямих аналогів в українській історіографії. Вона 

виконана на обширному фактологічному матеріалі й відповідних писемних 

джерелах. Викладені в ній результати розкривають актуальні, важливі та 

недостатньо вивчені на сьогодні історичні події, пов’язані з багатовимірними 

й конфесійно неоднозначними реаліями німецької Реформації XVI ст.

Дослідження П.М. Котлярова “Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні 

та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона” підготовлене на 

високому науковому, методологічному і теоретичному рівні. Воно відповідає 

вимогам “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07. 2013 р. за № 567, а її автор 

Котляров Петро Миколайович заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  Всесвітня 

історія.

Боднарюк Б.М.



ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Котлярова Петра Миколайовича 
«Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні 

практики Філіпа Меланхтона.»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія

Вивчення спадщини та багатогранної діяльності Філіпа Меланхтона дає 
можливість з’ясувати важливі особливості Ренесансу і Реформації Німеччини 
та Європи в цілому. Актуальність теми дослідження обмовлена багатьма 
чинниками, які зазначає дисертант у своїй роботі. Слід наголосити на тому, 
що постать Меланхтона належить до найбільш дискусійних в історичній 
літературі. Контраверсійність поглядів на його діяльність обумовлена перш 
за усе проблемою поєднання в одній особистості гуманіста і реформатора. У 
цьому контексті дослідження П. М. Котляровим освітніх, релігійних та 
соціально-політичних практик Меланхтона є оригінальним і актуальним, 
таким що відкриває нові підходи для вивчення інших гуманістів тієї епохи, 
які брали активну участь у реформаційних перетвореннях. В роботах 
німецьких істориків досить помітним є вплив конфесійного чинника до 
вивчення та оцінки діяльності Меланхтона як одного із активних діячів 
Реформації та засновників нової релігійної організації. Дисертація П. М. 
Котлярова побудована на об’єктивному й неупередженому аналізі його 
творчості, місця і ролі в гуманістичному і реформаційному русі. Слід 
зазначити, що освітня діяльність Меланхтона мала значний вплив на 
формування модерної європейської освіти, що зайвий раз свідчить про 
актуальність його спадщини.

Дисертація виконана в межах комплексної науково-дослідної теми 
кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства 
давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» 
(номер державної реєстрації 0116U007146).

Структура рецензованої дисертації є логічно побудованою і зумовлена 
комплексом її дослідницьких завдань.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вона 
вирішує актуальну наукову проблему, що не була предметом спеціального 
дослідження.

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологія 
дослідження» проаналізовано стан наукової розробки теми, 
охарактеризовано джерельну базу дослідження та визначено теоретико- 
методологічні аспекти вивчення поставлених проблем. Автор здійснив 
історіографічний аналіз теми в контексті різних, часто протилежних 
наукових напрямків та змін в оцінках німецької Реформації та гуманізму. 
Аналітичний підхід до історіографічної спадщини дозволив дисертанту чітко 
окреслити сучасний стан вивчення теми і сформулювати стратегію власного
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наукового пошуку, визначити шляхи і методи розв’язання поставлених 
проблем.

Комплексне дослідження даної теми здійснено автором на основі 
використання широкого кола різноманітних джерел. Автором 
проаналізовано як першодруки XVI ст., так і чисельні нові публікації 
джерел. Це -  листи Меланхтона та його сучасників, теологічні трактати, 
статути і плани для шкіл, підручники, офіційні донесення, статистичні 
матеріали, полемічні та апологетичні твори, відгуки і візуальні джерела. В 
роботі була використана також найбільш ґрунтовна збірка документів з 
історії Реформації «Corpus Reformatorum», новітні видання творів та 
епістолярної спадщини Меланхтона. Слід підкреслити ще одну особливість 
джерелознавчої культури дисертанта -  широке залучення візуального 
матеріалу, яким часто зневажають дослідники при вивчення постаті 
Меланхтона.

В роботі з джерелами дисертант демонструє високий професійний 
рівень аналізу, визначення репрезентативності як окремих груп документів і 
матеріалів, так і усієї сукупності джерел. Визначення достовірності джерел, 
ступеня конфесійної упередженості матеріалів, здатність до їх нового 
прочитання у поєднанні із сучасними методами дослідження дали 
можливість П. М. Котлярову дійти чітко обґрунтованих і переконливих 
висновків, положень та спостережень, досягти результатів, які мають наукову 
новизну.

У другому розділі «Studia et pietas: теорія і практика шкільної освіти в 
реформаційній та гуманістичній діяльності Філіпа Меланхтона» дисертант 
здійснив аналіз формування педагогічних і релігійних поглядів в ранніх 
творах Меланхтона, дав стислу й змістовну характеристику шкільної освіти 
Німеччини напередодні Реформації, визначив її особливості. Аналітичний 
матеріал перших підрозділів дав можливість в наступному показати 
новаторство Меланхтона у реформі освіти. Не викликає заперечення 
положення дисертації про те, що реформування освітніх закладів гуманіст 
намагався здійснити на морально-етичних нормах, що синтезували культурну 
спадщину античності, гуманізму та християнського раціоналізму. Поєднання 
гуманістичного та реформаційного в освітній діяльності Меланхтона 
дисертант цілком обґрунтовано вбачає також у його намаганні створити нову 
наукову теологію, що у кінцевому підсумку мало привести до реформування 
і єдності церкви.

У дисертації ретельно досліджено гуманістичну парадигму школи 
Ейслебена, яка була першим освітнім проектом Меланхтона та апробаційним 
майданчиком для загальної реформи освіти. Дисертант на основі аналізу 
навчального плану реформованої школи дійшов обґрунтованого висновку 
про те що, Меланхтон прагнув до зближення двох освітніх систем -  шкільної 
та університетської, що полегшувало б перехід школяра від школи до 
університету. Новаторством для того часу було створення особливого 
навчального простору, де виховання учнів ґрунтувалося на побожності й 
ученості.



При цьому П. М. Котляров виважено підійшов до визначення традиції і 
новаторства у «зразковій» школі Ейслебена. Зокрема, поряд із традиційним 
поділом на класи у меланхтонівській школі перехід у вищий клас мав 
відбуватися не за віковими характеристиками, але лише після засвоєння 
предметів, призначених для нижчого класу. У школі було також введено нові 
дисципліни, історію та поетику. Слід погодитися з думкою дисертанта про 
те, що це була одна із навчальних новацій Меланхтона в дусі традицій 
європейського гуманістичного руху.

Досить цінним є порівняння автором розбіжностей у підходах 
Меланхтона та Лютера у формуванні змісту навчання. Така постановка 
питання є особливо важливою з огляду на те, що в історичній літературі 
автори наголошують на ідентичності поглядів гуманіста і лідера Реформації в 
освітній сфері. Дисертант доводить, що Лютер прагнув створити школу, яка б 
закріпила завоювання Реформації й пропонував у школах й університетах 
зробити обов’язковим щоденне вивчення Святого Письма. На противагу 
йому Меланхтон прописує уроки релігії лише один день на тиждень, в неділю, 
без будь якого контролю по засвоєнню знань. Дисертант на основі 
компаративного аналізу дійшов переконливого висновку про те, що в 
розглянутому плані більше відчувається голос гуманіста, ніж реформатора і 
він дисонує із планами Лютера.

Твердження про гуманістичне підґрунтя не викликає заперечень. 
Водночас, на нашу думку, слід було б врахувати ту обставину, що частина 
радикальних реформаторів виступали противниками академічної теологічної 
освіти. Прикладом «антиакадемізму» можуть бути виступи Андреаса 
Карлштадта. У такому разі реформа теологічної освіти у Меланхтона 
виступає як компроміс не лише між гуманістами і різними угрупуваннями 
реформаторів.

Для доведення гуманістичної парадигми Меланхтона у реформі освіти 
автор здійснив глибокий аналіз ще одного проекту -  школи Нюрнберга. 
Автор не лише аналізує навчальний план, місце і роль громади міста в 
реформуванні освіти, а й бере за основу промову гуманіста, в якій 
відображена ідея про важливість наук, що дало дослідникам підстави 
говорити про те, що гуманістична складова освітянської реформи 
переконливо домінує над релігійною, що pietas поступається eruditio. Проте 
об’єктивну відповідь на питання співвідношення pietas та eruditio можна 
отримати, як слушно зауважує дисертант, враховуючи шкільний план для цієї 
ж школи. Він суттєво відрізняється від плану для школи Ейслебену. Тут 
релігійний компонент не просто збільшується, а стає обов’язковим.

Відштовхуючись від школи Нюрнберга П. М. Котляров простежує 
трансформацію уявлень зрілого Меланхтона щодо пропорцій релігійного 
складника в шкільній освіті відносно гуманістичного. Аналізуються два 
документи, створені більш як через десять років після шкільних планів для 
Ейслебена та Нюрнберга. Це шкільний статут (1538) для школи міста 
Херцберг та індивідуальний план щодо організації навчального процесу для 
юнака «Ratio studiorum» (1554 p.).



На основі аналізу співвідношення світської та релігійної компоненти 
у навчанні дисертант спростовує думку про повну догматизацію світогляду 
Меланхтона. Разом з тим у дисертаційному дослідженні даються ґрунтовні 
пояснення зростання релігійного складника у плані. Доведеною є теза автора 
дисертації про те, що в цей період Меланхтон був змушений опікуватися 
складними суспільно-політичними і релігійними справами, займатися 
теологічними студіями, необхідними для формування догматики нової 
церкви. Важливим є висновок дисертанта, згідно якого релігійні практики 
привели Меланхтона до усвідомлення обмеженості принципу eruditio, який у 
багатьох випадках призводив до «софістики», а, релігійність для нього це 
радше спільний простір без якого взагалі не мислилася тогочасна освіта. Цей 
простір був важливим комунікативним майданчиком для протестантів, 
католиків, влади, науковців. Уміння вести діалог, вибудовувати максимально 
широку комунікацію різних рівнів -  риси, притаманні Меланхтону, 
переносилися завдяки його педагогіці у широку освітянську сферу. Цікавим і 
доведеним є положення дисертації про специфічну релігійно-гуманістичну 
педагогіку реформатора, головний пафос якої полягав у поєднанні pietas et 
eruditio.

У третьому розділі «Освітня реформа університетів: традиції та 
інновації» автор дав ґрунтовний аналіз проблеми, пов’язаної із 
реформуванням університетів в лютеранських землях. Структура розділу має 
цілком логічну побудову. Автор правомірно починає з аналізу дискусії 
навколо аристотелізму, оскільки в даному випадку йшлося про перегляд 
старої схоластичної системи. Слід погодитися з висновком дисертанта про те, 
що Меланхтон сприяв перегляду і витісненню аристотелізму із 
університетського навчання, однак і надалі спадщина античного філософа 
залишалась важливим компонентом навчання. Досить часто історики 
кваліфікують «залишки» аристотелізму як відступ від гуманістичної традиції, 
однак слід погодитися з висновком дисертанта, що більш доцільно такий 
підхід Меланхтона визначати як гуманістичний, оскільки він базувався на 
залученні всієї античної спадщини.

Позитивною рисою рецензованої дисертації є висвітлення складної 
проблеми визначення Меланхтоном місця природничих наук в теології і в 
системі навчання в університетах. Дисертант цілком правомірно посилається 
на його промови і трактати, в яких він наголошував на вивченні низки 
природничих дисциплін. Висвітлення цієї складової педагогічної’ спадщини 
Меланхтона тим більше важлива, оскільки вона залишається поза увагою 
дослідників. Не викликає заперечень висновок дисертанта про те, що синтез 
античних практик і нових відкриттів розглядався гуманістом як важливий 
засіб у реформуванні університетської освіти, а природничі дисципліни 
вагоме місце у його викладацькій діяльності. В дисертації автор переконливо 
доводить, що у реформуванні вищої школи гуманіст виступав не лише як 
теоретик, а й активно переймався практичними питаннями облаштування 
університетів.



У четвертому розділі «Гуманіст і реформатор у політиці» дисертант 
дає детальний аналіз практик Ф. Меланхтона, пов’язаних із суспільно- 
політичним життям Німеччини та Європи в цілому. Слід підкреслити 
новаційний підхід дисертанта, який поєднує в єдине ціле освітні, релігійно- 
церковні і політичні практики вченого. Це дає можливість дійти висновків 
про те, яким чином його педагогіка та суспільна позиція позначилися на 
практичній діяльності. Зазначимо, що у дослідженнях, присвячених 
діяльності Меданхтона, як правило, освітня і політична складова 
розглядаються окремо, що обмежує можливість цілісної й комплексної 
оцінки гуманіста. Відтак, слід вітати таку постановку проблеми дисертантом. 
Ключове значення при цьому має аналіз поглядів Меланхтона на право на 
збройний опір і повстання. Дисертант не лише посилається на його трактати, 
а й розглядає цю проблему через призму практичної діяльності гуманіста, 
його участі у рейхстагах, дипломатичних перемовинах, оцінках вимог 
повсталих селян тощо. Слід зазначити, що питання методів Реформації 
стосувалось не лише політичних, а й освітніх перетворень, про що йшлося у 
попередньому розділі.

У дисертації проаналізовано участь Меланхтона у міжнародній 
політиці, його дипломатичні практики. На відміну від попередніх 
дослідників, які обмежувались дослідженням міжнародних зв’язків 
гуманіста, П. М. Котляров вдається до принципово іншого підходу 
показати його політичні та дипломатичні практики як реформатора і 
гуманіста. Цілком логічним і доречним є дослідження його участі у 
міжнародній підтримці протестантського Шмалькальденського союзу. Як 
реформатор Меланхотон докладав чимало зусиль для просування ідей 
Реформації за межами Німеччини. Однак у реформаторських міжнародних 
ініціативах він опирався перш за усе на свої гуманістичні зв’язки. Такий 
гуманістичний аспект П. М. Котляров докладно висвітлює шляхом аналізу 
багатої епістолярії Мелахтона, яку він цілком справедливо кваліфікує як 
метод розширення «республіки вчених» і пошуку міжконфесійного миру. 
Слід погодитися з положенням дисертанта про те, що така комунікація для 
Меланхтона стала важливим засобом налагодження розірваних Реформацією 
стосунків між гуманістами, встановлення діалогу з політичними, релігійними 
і культурними діячами, які опинилися по різні боки ідеологічних барикад.

Новим й оригінальним є дослідження П. М. Котляровим проблеми 
гуманістичного і реформаційного компонентів У Меланхтона на основі 
вивчення візуальних джерел. Цікавими і ґрунтовними є висновки автора про 
особливості формування образу Меланхтона засобами мистецтва.

Висновки дисертації є достатньо аргументованими, підтвердженими 
аналізом джерел.

Водночас, дисертація не позбавлена недоліків і містить деякі 
положення, що мають дискусійний характер і потребують уточнень та 
коректив.

Потребує уточнення формулювання «реформуванням університетів на 
лютеранських землях». Поняття «лютеранські землі» може бути коректним



для періоду кінця 20-30-х років, коли відбувається формування євангелічної, 
лютеранської конфесії. До цього часу на цих територіях відбувались 
реформаційні процеси, співіснували старі і нові церковні інститути та 
богослужіння.

Не зовсім коректною є назва третього розділу «освітня реформа 
університетів». У розділі йдеться не лише про освітню складову реформи, а й 
наукову, морально-етичну, релігійну та адміністративну. Доцільно було б 
дати назву «реформа університетів».

У дисертації докладно висвітлено основні методологічні підходи, які 
корелюються із метою і завданнями дослідження. Разом з тим варто було б 
дати визначення поняття «практики», яке широко використовуються у 
сучасній гуманітаристиці й має часто різні тлумачення.

У дисертації дано переконливі пояснення причин збільшення релігійної 
компоненти у шкільних статутах кінця 30-40-х pp. XVI ст. (підрозділ 2.5). На 
наш погляд, автор недооцінює тенденцію загального наведення «порядку» у 
суспільстві за часів конфесіоналізації, в контексті якої школа виступала як 
зразок соціальної дисципліни. Потребують з ’ясування суто особистісні 
психологічні обставини в житті Меланхтона -  схильність до консерватизму в 
останні роки реформаторської та гуманістичної діяльності.

Дисертант розглядає реформування університетів через призму 
гуманістичної парадигми, спрямованої проти схоластичного навчання. 
Водночас важливим чинником реформування університетської освіти стала 
криза університетів на початковій стадії Реформації. Лютер і Меланхтон 
змушені були дати відповідь на звинувачення католицького табору у руйнації 
освіти і університетів. У підрозділі 3.4 варто було б висвітлити цей аспект 
університетського життя епохи Реформації. Крім того, університети в 
лютеранських землях вийшли з під опіки папського Риму й мали забезпечити 
визнання своєї освіти, наукових ступенів та звань.

Не викликають заперечення положення дисертації щодо поглядів 
Меланхтона на право на збройний опір і повстання, яке було гострою 
проблемою для реформаційного руху (підрозділ 4.1). Дисертант намагається 
показати прихильність гуманіста і реформатора до мирних засобів боротьби. 
Водночас у такому разі потребують пояснення доволі сміливі виступи і 
заклики Меланхтона проводити реформи без санкції вищих органів влади, 
висловлені ним невдовзі після Вормського рейхстагу, його підтримка 
радикальних ініціатив ввести Мойсеево право. До того ж він разом з групою 
студентів першим прийняв Причастя під двома видами. Очевидно, слід 
говорити про еволюцію поглядів гуманіста на методи Реформації.

Німецькі історики в контексті 500-річного ювілею Реформації 
наголошують на прагненні Лютера до компромісу з католицизмом. Відтак, 
постає питання, чи можна визначити Меланхтона як головного ідеолога 
такого компромісу в освітніх, релігійних і політичних практиках? До того ж в 
дисертації висвітлено намагання гуманіста забезпечити широкий діалог 
різних релігійних та політичних угрупувань.



Всі ці зауваження і побажання не впливають на загальну позитивну 
оцінку рецензованої роботи. Дисертація П. М. Котлярова є самостійним 
завершеним комплексним дослідженням важливої і маловивченої в 
історичній літературі теми написаним на основі широкого кола джерел. 
Результати дослідження в сукупності вирішують важливу наукову проблему 
в галузі всесвітньої історії.

Дисертація оформлена у відповідності з встановленими вимогами. 
Результати праці повністю викладені в монографії і статтях дисертанта, 
опубліковані у фахових журналах і наукових збірниках, апробовані на 
авторитетних наукових конференціях. Основні положення дисертації 
ідентичні з змістом автореферату.

Матеріали, положення, спостереження і висновки дослідження 
можуть бути використані при написанні підручників, навчальних посібників, 
спеціальних курсів з історії Реформації та гуманізму, лекційних курсів та 
монографій з всесвітньої історії, історії України, педагогіки, дипломатії, 
міжнародних відносин.

Все зазначене вище дає підстави вважати, що дисертація Петра 
Миколайовича Котлярова відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 
присудження наукових ступенів», затверджених Постановою КМУ № 567 від 
24.07.2013 p., зі змінами і доповненнями згідно з Постановою КМУ № 656 від 
19.08.2015 p., Наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 p., а її автор 
заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.

Доктор історичних наук, професор 
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