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«УКРАЇНСЬКИЙ АНКЛАВ» ГУМАНІСТИЧНОГО РУХУ  
В ПЕРІОД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ XIV–XVI СТОЛІТЬ

Анотація. Стаття присвячена відтворенню історико-педагогічних вчень найвідоміших українських гу-
маністів доби європейського Відродження XIV–XVI століть. Зокрема, проаналізовано основні доступні 
історичні джерела з даної проблематики, що збереглися до нашого часу. Встановлено, що представники 
ренесансно налаштованого українства, її інтелектуальна верхівка пропагували загальноєвропейські цін-
ності гуманізму. Українські гуманісти, серед яких Павло Русин, Станіслав Оріховський, Касіян Сакович, 
Хома Євлевич, Олександр Митура та інші працювали над розробкою власної концепції виховання і «пле-
кання державця з пелюшок».
Ключові слова: Ананке, апофегми, гуманізм, «природне право», провіденціалізм, спудеї, чесноти, 
фаталізм.

Loboda Dmytro, Hod Nataliia
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

«UKRAINIAN ENCLAVE» HUMANISTIC MOVEMENTS  
IN THE PERIOD OF THE EUROPEAN REVIVAL XIV–XVITH CENTURIES

Summary. The article is devoted to the re-creation of historical and pedagogical teachings of the most famous 
Ukrainian humanists of the European Renaissance of the XIV-XVIth centuries. The phenomenon of Ukrainian 
humanism, which was caused by the following circumstances, often went unnoticed: insufficient number of 
historical sources that could reconstruct a holistic picture of Ukrainian humanism; lack of statehood during the 
specified period and constant armed clashes on the territory of Ukrainian lands; the absence of their own state-
hood in other periods of Ukraine, the prohibition on the study of Ukrainian history, or their complete absence. 
That is why the purpose of our article was to investigate the phenomenon of the Ukrainian Renaissance on the 
basis of the analysis of sources already introduced in the scientific circulation on this issue, comparison with 
the Western one, which could answer the question whether this process was an integral part of the pan-Euro-
pean one. It was found that humanists of Ukrainian origin did not stand aside. Inparticular, the main available 
historical sources on this issue, which have survived to our time, are analyzed. It has been established that rep-
resentative soft he renaissance-minded Ukrainians, its intellectualelite, propagandized the common European 
values of humanism. Ukrainian humanists, including Pavel Rusin, Stanislav Orekhovsky, Kasyan Sakovich, 
Foma Yevlevich, Alexander Mitura and others, worked on developing their own concept of up bring in gand 
“nourishing the sovereign from the cradle”. The main difference between the views of Ukrainian humanists 
and Western Europeans was the idealized ruler's attitude to war and international relations. Ukrainian au-
thors of the study period did not promote the idea of pacifism. Like Francis Bacon, the key to success is that the 
thinkers have seen strong armed forces and internal political stability in the state.
Keywords: Ananke, apothegmas, fatalism, humanism, “naturallaw”, providentialism, spuds, virtues.

Постановка проблеми. XIV століття було 
переломною віхою в історії європейського 

континенту. Століття розпочалося з конфлікту між 
Папою Римським Боніфацієм VIII та європейськи-
ми монархами, зокрема, з королем Франції Філі-
пом Красивим. Уже в 1302 році Папа видав буллу 
«Unamsanctam», що проголошувала абсолютний 
пріоритет церковної влади над світською. Фран-
цузький король у відповідь надіслав військовий 
загін на чолі з Гійомом Ногаре, який заарештував 
Понтифіка. Після короткотривалих інтриг і зама-
хів проти папського кліру тіару отримав профран-
цузький кандидат Климент V, який у 1308 році пе-
реніс власну резиденцію до Авіньйона. Розпочався 
період, який Петрарка, один із найперших гума-
ністів, назвав Авіньйонським полоном Пап.

Лише ця подія свідчила про глибинні мета-
морфози, яких зазнало західноєвропейське сус-
пільство, і які очікували його в майбутньому. 
Разом з початком нового століття розпочина-
ється період Пізнього Середньовіччя. У цей час 
формувалися капіталістичні відносини, виокре-
милися нові стани, було зроблено низку нових 

відкриттів, серед яких найбільш відомі – Великі 
географічні. Однак, змін зазнала не лише со-
ціально-економічна сфера життя суспільства, а 
й духовна. Ідейною основою Нового часу став гу-
манізм. На відміну від середньовічного релігій-
ного світогляду, в основі якого був Бог, у гуманіс-
тів провідне місце посіла людина. Безпорадність 
Церкви та її догматів перед «Чорною смертю», що 
прокотилася Європою в XIV столітті, викликала 
багато питань з боку інтелектуальних передови-
ків тогочасного суспільства.

У сув’язі наведені події перетворили гума-
ністів на головних ревізіоністів Західного світу, 
а повернення до античних класиків було ще од-
ним проявом цього. Людина для гуманістів – це 
не лише частина природи чи «Божа подоба», це 
провідник між «земним» і «небесним», він зда-
тен власноруч будувати такі відносини з Богом, 
які вважає за потрібне, самостійно облаштувати 
«Град Божий» на Землі.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Шукаючи витоки україн-
ської європейськості, велика кількість дослідни-
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ків звертається то до досліджень історії Київської 
Русі, то Галицько-Волинського князівства. Не-
рідко непоміченим залишається феномен укра-
їнського гуманізму, що зумовлено такими обста-
винами, як:

– недостатня кількість історичних джерел, які 
б могли реконструювати цілісну картину україн-
ського гуманізму;

– відсутність власної державності в зазначе-
ний період і постійні збройні зіткнення на тери-
торії українських земель;

– відсутність власної державності в інші пе-
ріоди України, заборони на дослідження україн-
ської історії або їхня повна відсутність.

Формулювання цілей статті. Саме тому ме-
тою нашої статті є дослідження феномену укра-
їнського Ренесансу на основі аналізу вже введе-
них у науковий обіг джерел з цієї проблематики, 
порівняння з західноєвропейським, що могло б 
дати відповідь на запитання чи був цей процес 
невід’ємною частиною загальноєвропейського.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженню окремих сторін україн-
ського гуманізму XV–XVII століть присвячені 
праці Володимира Литвинова [7], Ярослави 
Стратій [16], Валерії Нічик [11]. Їхні досліджен-
ня, здебільшого, спрямовані на філософський 
та історіософський аналіз творів гуманістів. 
Утім, джерелознавчу цінність складає антоло-
гія «Українські гуманісти епохи Відродження» 
у 2-х томах. Релігійні сторони зазначеної науко-
вої проблеми побіжно розглядав у дослідженнях 
Юрій Мицик, у той час як історико-педагогічні – 
Борис і Наталія Год [1; 2; 3]. Однак цивіліогра-
фічний зміст даної проблематики залишається 
нерозкритим.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. На перший погляд може здатися, що укра-
їнські терени не знали таких подій, як Авінь-
йонський полон, «Чорна смерть» та інші, однак 
вже до XV століття в Україні відбулися значні 
соціально-економічні зрушення, принесені кра-
їнами, в складі яких перебували її території. Не-
зважаючи на складні зовнішньополітичні умови, 
економічний розвиток йшов по висхідній. Ство-
рювалися передумови для виникнення капіта-
лістичного способу виробництва і буржуазних 
відносин. Найголовніше, зросла кількість шкіл 
і підвищився їх освітній рівень. Але оскільки ні 
вищих, ні середніх навчальних закладів в Укра-
їні ще не було, то багато українських юнаків здо-
бували освіту у польських і західноєвропейських 
університетах. Це явище було масовим і трива-
лим. За кордоном молодь не лише здобувала 
освіту, а й переймалася передовими ідеями, пе-
редусім гуманістичними, які переносила на рід-
ний ґрунт.

У попередніх дослідженнях [9, с. 16] ми ді-
йшли висновку, що західноєвропейський рене-
сансний гуманізм починався там, де віднови-
лася антична традиція. Так, образ ідеального 
правителя складався з групи чеснот, серед яких 
особливу увагу було надано справедливості, яка 
відігравала неабияку регуляторну роль у сус-
пільно-політичному житті держави. У зв’язку 
з цим вона посіла провідне місце й у палітрі 
моральних якостей керманича. Наступними, не 
менш важливими чеснотами були праведність, 

святість, мудрість, гуманність, терплячість, пра-
целюбність і милосердя. Використовувався ком-
плекс чеснот, представлених у філософських 
трактатах Аристотеля [4, с. 244–245].

Гуманісти українського походження не сто-
яли осторонь. Так, Павло Русин (1470–1517) 
у «Похвалі Валерію Максиму», звертаючись до 
античного класика, який «повчає нас на різ-
них прикладах, до чого йти, а чого – уникати 
маєм» [14, с. 21], дає однозначну оцінку місцю 
чеснот у загальній характеристиці особистості. 
Він зазначав, що чесноти – це показник най-
вищої цінності людської душі: «Діянь великих 
прагне Чеснота ця й трудів незмірних; чи ж не 
тому вона, єдина, вказує до щастя справжньо-
го й святості шлях достойним?» [14, с. 19]. Це 
дає нам право стверджувати, що український 
гуманізм поряд з загальноєвропейським знахо-
дився в полі формування концепції аксіології 
людяності.

Ренесансному гуманісту Павло Русин відво-
див виключну роль наставника, вчителя життя 
і «провідника» у світ праведного життя: «А я на 
стежку певну й пряму тебе скерую нині, й не ма-
нівцем кружним, а навпрост, ясною тропою, вір 
мені, ти до чесноти вийдеш» [14, с. 20]. У прита-
манній західноєвропейським гуманістам поетич-
ній формі, сповненій епітетів та метафор, автор 
зазначив, що така підготовка вимагає ґрунтовної 
праці над собою, неможливої без вольових зу-
силь. Мислитель знайомив читача з людиною, 
яка мов дерево, маючи корінь, «надто гіркий 
на смак, жорсткий на дотик», рясніє «пишни-
ми, смачними, наче той мед золотий, плодами» 
[14, с. 19]. Як й італійський гуманіст Джованні 
Конверсіні де Равенна, український мислитель 
твердо відстоював догму, за якою чесноти прави-
теля формуються під час його виховання і без-
посередньої політичної діяльності (отримання 
досвіду) [6, с. 152].

Найкращим часом для виховання Русин вва-
жав дитинство та юність: «поки ще розум твій 
гнучкий та свіжий, поки душа твоя, мов промінь, 
чиста» [14, с. 20].Для якнайшвидшого навчання 
життєвій мудрості гуманіст вимагав бути напо-
легливим і старанним, неупереджено ставитися 
до вимог і вправ, які пропонуються [14, с. 19].

Павло Русин сформулював і власну кон-
цепцію античеснот, стверджуючи, що гріхов-
на людина не здатна бути щасливою. Особис-
тість, сповнена злодіянь, не здатна керувати 
власним життям, вона є заручницею обставин 
і оточення, в якому живе: «і злом отруєний, ду-
шею темний – її б не пізнав ніколи». Гуманіст 
засуджує розпусту, пияцтво, лінощі, небажан-
ня змінювати світ і себе: «як той, хто ситий аж 
до переситу, кому нудотно, скільки б до страв 
своїх не сипав солі, звик лудити ніжним вином 
піднебіння в'яле» [14, с. 20].

Поширений в Європі жанр гуманістичних 
напучень і панегіриків видатним особистос-
тям і державним діячам того часу, активно ви-
користовувався також і ренесансними мисли-
телями українського походження. Наприклад, 
відомі «Напучення польському королеві Сигіз-
мунду Августу» (1548) Станіслава Оріховського  
(1513–1566), численні апофегми анонімних ав-
торів, сповнені ренесансними ідеями того часу. 
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У них ми знаходимо порівняння діячів з антични-
ми героями, яких «Олімп послав нам» [13, с. 7]. По-
ряд з чеснотами особливе місце посідав розум пра-
вителя: «Бо лише дурні на те не звернуть уваги, 
що розумний вартий їх цілої ватаги» [10, с. 119].

Нерідко зустрічаються численні поетики не-
крологічного змісту, в яких також віддзеркале-
ні основні концепти гуманістичного світогляду 
українських гуманістів. Цікавим для дослідни-
ків європейського Ренесансу постає «Жалобний 
вірш по смерті князя Вишневецького», написа-
ний у 1585 році у Нижній Білці. Анонімний ав-
тор, подібно давньогрецькому Орфею, присвя-
тив декілька рядків фаталізму людського буття, 
наче освячуючи міфологічну Ананке. Мислитель 
наголошував, що від долі виявився нездатним 
сховатися навіть найвельможніший князь Виш-
невецький, а християнський Бог виявився без-
пораднім: «їй підвладні королі та князі славет-
ні, що багатий, що жебрак, що пани шляхетні» 
[17, с. 21]. У цих же віршах помічаємо насліду-
вання концепції «природнього права», за якої 
всі люди, незалежно від свого походження, наро-
джуються рівними, а їхнє життя оцінюється ви-
ключно їхніми діяннями.

Чому ж автор настількисильно тужить за 
втратою князя, без якого «Україна над Дніпром 
стала сиротою»? У його аргументах помітні вже 
знайомі для нас загальноєвропейські гуманіс-
тичні ідеали «мудрого правління» [17, с. 22, 23, 
29, 32, 38]:

1) мужність і звитяга – особиста участь у бойо-
вих діях проти турків і татар;

2) шляхетне походження – анонім ще повніс-
тюне відмовляєтьсявід цього твердження, що 
можна помітити і в західноєвропейського мисли-
теля Франческо Гвіччардіні;

3) чесноти і діяння.
Одним з першихзагальнонаціональних при-

кладів «ідеального правителя і полководця» був 
гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, який 
оспіваний у більш ніж двадцяти посмертних ди-
фірамбах його учнів-спудеїв на чолі з Касіяном 
Саковичем (1578–1647). Сагайдачний постає пе-
ред нами як талановитий полководець, христи-
янин, жертовний і відданий патріот свого краю 
[15, с. 231, 249].

Звеличення «славного мужа» Петра Моги-
ли, або «Євхаристіон» Софронія Почаського  
(1596–1642) також дають нам розуміння того, 
який повинен бути «ідеальний правитель». Се-
ред запропонованої низки рис такої особистості 
наведемо основні [12, с. 268–270, 283]:

1) щедрість – Петро Могила навчав за власні 
кошти наукам численну кількість молоді: «але 
ж ти каменем неоціненним у чеснотах і побож-
ності будучи, за каміння дороге синів її вважаєш, 
утверджуєш…»;

2) працелюбність: «єси і сил Атлантових, якщо 
в таких тяжких трудах і працях не втомлюєшся»;

3) людяність і побожність;
4) покровительство наукам і мистецтву.
Далі автор викладав, на перший погляд, вже 

класичну й традиційну для того часу в Європі 
систему освіти, що складалася з 7 наук. Кожну 
з цих наук конституював окремий випускник 
гімназіуму, фундатором якого і був Петро Моги-
ла. Вірогідно, така необхідність була викликана 

недостатнім рівнем розвитку освіти на україн-
ських землях. Освіта і наука – одні з ключових 
категорій ренесансного світогляду: «вже корінь 
той розквітне, над сонце ясніший, коли наща-
док славних в Русі роксоланів в науках подолає 
премудрих поганів». Науки, які потрібні «мудрій 
людині», вочевидь, виправдали себе, про що 
свідчить плеяда видатних випускників цього на-
вчального закладу [12, с. 270, 283].

Серед інших наук, які радять нам учні Петра 
Могили, знаходимо історію, літературу, астроло-
гію (доволі популярну на той час, про що може 
свідчити «Прогностика» Юрія Дрогобича), крас-
номовство, логіку і музику [12, с. 277, 280]. Ви-
вчення цього комплексу наук гарантувало все-
бічний розвиток особистості.

Одним з ректорів Київської братської школи, 
ще одного освітянського центру України, був 
Хома Євлевич – гуманіст і культурний діяч пер-
шої половини XVII століття. Власне ренесанс-
но-гуманістичне розуміння історичного посту-
пу він виклав у творі «Лабіринт…», написаній 
польською мовою приблизно в 1632 році. У ньо-
му категорично заперечується провіденціаліст-
ська функція Бога, натомість цю роль надано 
народу та його керівному прошарку. Мислитель 
у непрямій формі підкреслив, що навернення 
народу до мудрості, плекання власних звичаїв 
і віри, розвиток освіти і відродження втраче-
ної державності та могутності можливе лише 
за перебування на чолі держави «філософа на 
троні», якого порівнював з античними героями 
[5, с. 251, 253].

Головна відмінність поглядів українських 
гуманістів від західноєвропейських полягала 
у ставленні зідеалізованого правителя до війни 
і міжнародних відносин. Українські автори до-
сліджуваного періоду не пропагували ідеї паци-
фізму. Подібно до Френсіса Бекона, антипаци-
фістські ідеї якого ми розглядали в попередніх 
дослідженнях [8], запорукою успіху мислителі 
бачили міцні збройні сили та внутрішньополі-
тичну стабільність у державі.Така особливість, 
викликана регулярними збройними навалами 
турків і татар на українські землі, укладається 
з етнозорієнтованістю гуманістичних концепцій, 
тобто може вважатися національною.

Висновки з дослідження і перспективи. 
Ураховуючи вище наведене, ми дійшли висно-
вку, що феномен українського Ренесансу, маючи 
багато спільного з західноєвропейським, харак-
теризує його як невід’ємну частину панєвропей-
ського гуманістичного руху. Будучи привнесеним 
з західних навчальних закладів, на українсько-
му ґрунті він знайшов власне національне відо-
браження.Гуманістична діяльність українських 
мислителів була спрямована проти жорстоких 
утисків феодального ладу, на утвердження ново-
го світогляду, просякнутого ідеями критицизму, 
світськості й поваги до античності, яка була для 
гуманістів всього європейського континенту взі-
рцем для наслідування. Інтелектуальна історія 
українства XIV–XVI століть має невичерпний 
потенціал історичної рефлексії з точки зору її 
європейськості. Пошук нових джерел і подальша 
реконструкція явища українського ренесансного 
гуманізму може стати предметом подальших на-
укових розвідок.
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