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ПЕРЕДМОВА
Про Василя Суразького в Україні знають не так вже й багато. Можна знайти 

деяку інформацію про цього мислителя в окремих довідниках. Правда, вона часто є 
фрагментарною, а іноді навіть малодостовірною. При цьому нерідко переважають 
концептуально заангажовані оцінки. А сама постать Василя Суразького, як правило, 
розглядається поза контекстом української філософської культури. Також з приводу 
особи цього діяча ведуться різноманітні дискусії істориками й літературознавцями.

Василь Суразький – яскравий представник православного традиціоналізму XVI ст. 
на українських землях, творчість якого також була відома поза межами України. 
Сформувався він у середовищі Острозького культурного осередку, ймовірно, на
лежав до перших учнів Острозької академії, а пізніше став її викладачем. Він є ав
тором першого систематичного богословського трактату, виданого в Україні. Цей 
трактат під назвою «Про єдину істинну православну віру» (1598) користувався зна
чним попитом у православних кліриків Східної Європи. Вважається, що твір іде
альний з православноканонічної точки зору. Не даремно, що в XVII ст. вказаний 
твір вважався у колах московського духівництва основною полемічною працею, 
спрямованою проти католиків та протестантів. Взагалі книга Василя Суразького 
відіграла помітну роль у збереженні української та білоруської православної іден
тичності в складних умовах окцидентальної геополітичної експансії.

Очевидно, твір був надрукований, як на той час, значним накладом. Принаймні, 
до сьогодні збереглося понад сорок примірників цього видання, не враховуючи 
численних рукописних копій. Є всі підстави вважати, що книга Василя Суразько
го входить до золотої скарбниці східнохристиянської теології. Як відзначав відо
мий історик православної церкви Антон Карташев, цей твір особливо вирізняється 
«канонічною та історичною ерудицією автора».

Також Василя Суразького вважають редактором низки важливих видань, що 
були надруковані в Острозі. Це – Псалтир із возслідуванням, «Книга про пісництво» 
Василя Великого, «Маргарит» Іоанна Златоустого й «Книжиця в десяти розділах».

Чималу роль у розумінні справжнього  богословського значення твору відігра
ють особливості авторського світогляду, які ставлять  Василя Суразького в один 
ряд із митрополитами Іларіоном, Климентом Смолятичем,  Петром Ратинським та 
іншими українськими християнськими неоплатоніками.

Все вищесказане дає підстави говорити, що постать Василя Суразького та його 
твір є цікавими не лише для дослідників, а й для багатьох наших сучасників, які 
також опинилися в умовах складного духовноцивілізаційного вибору.
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