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РОЗДІЛ 5 
 

ФІЛОСОФІЯ	ЕПОХИ	ВІДРОДЖЕННЯ	ТА	РЕФОРМАЦІЇ	

 
Вільчинський Ю. М., Кучера Т. М. 

 

 
 
1. Загальна характеристика та світоглядні засади епохи Відродження 
2. Антропоцентризм як нова філософська парадигма 
3. Розвиток натурфілософських учень в епоху Відродження 
4. Соціально-політичні погляди мислителів епохи Ренесансу 
5. Філософські засади руху Реформації 
 
Після	опрацювання	матеріалів	теми	студент	має	
знати: 
— особливості та характерні риси філософії епохи Відродження; 
— сутнісні ознаки антропоцентризму та гуманізму філософії Відродження; 
— основні філософські напрями зазначеного періоду; 
— вплив Реформації на розвиток європейської культури; 

вміти: 
— характеризувати світоглядні засади епохи Відродження; 
— порівнювати соціально-політичні погляди епохи Ренесансу; 
— орієнтуватися в основних філософських вченнях епохи Відродження; 
— застосовувати навики наукового обґрунтування власної позиції; 
— самостійно опрацьовувати додаткову літературу. 
 

1.	Загальна	характеристика		
та	світоглядні	засади	епохи	Відродження	

Відродження, або Ренесанс (від фр. Renaissance — відродження) — соціальний та ідейний 
рух XIV–XVI ст. в європейських країнах, який був спрямований проти християнської схолас-
тики і став перехідним щаблем від Середньовіччя до культури Нового часу. На зміну серед-
ньовічним символам — собору та замку — постає місто з вузькими кам’яними вулицями, 
площею-ринком та громадськими спорудами. Починає формуватися новий соціальний про-
шарок — бюргерство. На зміну темній ночі Середньовіччя приходить світлий і ясний день, 
його провісником завжди є найкоротша і романтична мить — світанок, коли починає розви-
днятися. Зі світанком пов’язують початок чогось нового та великого. 

Термін «Відродження» вперше запроваджений був Джорджо Вазарі (1511–1574), італій-
ським художником, теоретиком та істориком мистецтва в «Життєписі найславетніших живо-
писців, скульпторів та архітекторів» (1550) для визначення культурно-історичної епохи, що 
прийшла на зміну Середньовіччю. «Відродження» означає прагнення відродити цінності та 
ідеали античності. 

До Відродження відносять приблизно чотири століття, хронологічно — від другої поло-
вини ХIII до початку ХVII сторіч. Діячі Відродження прагнули не простого формального по-
вернення «античності», а намагалися поєднати античні принципи з ідеалами нового життя, 
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нових соціально-економічних відносин, вони зосередились на виявленні своєрідності людсь-
кої особистості. 

Саме в цей період в країнах Західної та Центральної Європи розпочався процес розпаду 
феодальних відносин, виникають зачатки відносин буржуазних, цьому значною мірою спри-
яли великі географічні відкриття і пов’язане з ними освоєння нових, досі невідомих, земель. 
Феодальні зв’язки дедалі більше ставали гальмом суспільного розвитку. 

Нова культура, що зародилася, головним чином, на Апеннінському півострові (Італія) ма-
ла насамперед гуманістичний характер. Це була епоха неймовірної людської активності і ве-
ликих відкриттів. Відкриття та винаходи, зроблені в цей період, справили величезний вплив 
на всю подальшу історію людства. Наведемо деякі факти. 

На початку ХIII ст., у 1202 році, виходить «Книга абака»1 (латин. Liber abaci) — головна 
праця Фібоначчі (Леонардо Пізанського) (близько 1170 р. — близько 1250 р.). За книгами 
Фібоначчі вивчали математику до часів Рене Декарта (XVII століття). Саме Фібоначчі змінив 
статичні римські цифри2 на динамічніші арабські. 

«Книзі абака» описана задача про кроликів, розв’язання якої веде до знаменитого ряду 
Фібоначчі, в якому кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх, починаючи з 
одиниці: 

1; 
1; 
2 
3 x 4 = 12 + 1 = 13, 
5 x 4 = 20; + 1 = 21, 
8 x 4 = 32; + 2 = 34, 
13 x 4 = 52; + 3 = 55, 
21 x 4 = 84; + 5 = 89… 

Якщо будь-яке число Фібоначчі (крім 1 і 2) помножити на число стихій (4) і додати до 
будь-якого іншого числа Фібоначчі, то знову отримаємо число Фібоначчі. 

Відношення двох сусідніх чисел у послідовності Фібоначчі прямує до золотого перетину, 
числа, відомого ще з античності. Таке відношення почали називати Божественною пропорці-
єю. Кеплер говорив про неї, як про скарб геометрії. В алгебрі ми позначаємо його грецькою 
буквою φ =0,618. 

Це єдине число, яке після додавання до 1 дає свою ж інверсію: 
0,618 + 1 = 1: 0,618 
Властивості чисел Фібоначчі такі, що — кожне третє число Фібоначчі ділиться на два; — 

кожне четверте число ділиться на три; — кожне п’яте число ділиться на п’ять; — кожне шос-
те число ділиться на вісім… 

1307 рік, Данте Аліг’єрі опублікував свою знамениту «Божественну комедію».  
1320 рік — вперше застосували вогнепальну зброю.  
В середині XIV ст. (1347–1353 роки) Європу охопила пандемія чуми, або «чорна 

смерть», що була занесена зі Східного Китаю. XIV століття було часом глобального похо-
лодання. У Євразії зміна клімату відбувалася особливо швидко, причиною тому вважають 
зниження сонячної активності. Десятиліття посушливих років змінювалися періодами за-
тяжних дощів, а тому й неврожаї, хронічне недоїдання — усе це призвело до загального 
відчутного зниження імунітету населення, яке невдовзі стало жертвою страшної чуми. Ма-
ховик епідемії був приведений дію близько 1320 року. Саме Великим шовковим шляхом чу-
му із собою принесли війська й торговці. Медицина в християнській Європі перебувала у 
глибокому занепаді. Столітня війна у Франції та висока щільність населення, зумовлена 

                      
1 Абаком Леонардо Пізанський називав арифметичні обчислення. 
2 Відомо, римська нумерація складалася із семи нецифрових але числових символів, що були їм присвоєні — I, V, X, L, 

C, D і M. Це символи античної статики. 
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скупченням його за фортифікаційними мурами в тогочасних містах посилили вразливість 
людей до хвороби. 

1347 рік розпочалася пандемія, церква й народ були переконані, що насувається кінець 
світу. В цей час церкви та монастирі казково збагатилися, але їм пригадали усе: продаж та 
купівлю церковних посад або духовного сану (симонію священиків), блуд, інтриги і навіть 
убивства, які відбувались у монастирях. Відтак влада церкви над свідомістю людей значно 
похитнулась. 

Флорентійська чума послужила тлом, на якому розгорталася дія знаменитого «Декамеро-
ну» Джованні Боккаччо. Про чуму писав Франческо Петрарка у своїх славетних віршах до 
Лаури, яка померла під час епідемії в Авіньйоні. 

Внаслідок чуми населення європейських країн скоротилося, за різними оцінками, на 30–
60 %, що істотно вплинуло на демографічну ситуацію в Європі й у наступні століття. 

В 1450 році Йоган Гутенберг винайшов друкарський верстат зі змінюваними наборами 
літер. Завдяки цьому винаходові розповсюдження знань отримало величезне прискорен-
ня, що, в свою чергу, сприяло розвитку науки та філософії. В епоху Середньовіччя книги 
переписували в монастирях, вони були унікальні та неповторні, існували в одному екзе-
мплярі (наприклад, допущені помилки помітні й тепер), і служили, так би мовити, для 
внутрішнього вжитку. Переписані книги, як правило, не виходили за межі монастирів і 
соборів. 

У 1452 році Гутенберг видрукував Біблію — першу велику книгу, технічно й естетично 
досконалу як на той час. Друкована книга стала масовою і буквально «вийшла у світ», — як 
точно ця фраза передає дух і динаміку часу! Це вже була зброя далекосяжної дії, подібно до 
вогнепальної, що прийшла на зміну мечам і списам. 

На той час припадає розквіт і експансія паперових грошей, що стало можливим завдяки 
тому ж таки друкарському верстату, який почали використовували і для масового друку 
грошей. На відміну від грошових металів, які зберігають цінність навіть через тисячоліття в 
будь-якій країні, паперові гроші самі по собі цінності не мають — вони символ в обігу. Від-
тоді розпочалася епоха, як її інколи називають, «зрілого» Відродження. 

У 1543 році Микола Коперник завершив задум геліоцентричної теорії Сонячної системи, в 
якій, образно кажучи, зупинив Сонце і змусив обертатись Землю. 

1453 рік з падінням Константинополя ортодоксально налаштовані ченці подалися на пів-
ніч, у Московію, розбудовувати Третій Рим, ті, хто сповідував гуманістичні цінності, — при-
внесли моду на все античне й підштовхнули «відродження» на Італійському півострові. Тоді 
ж Константинополь було перейменовано в Істанбул. 

1471 року — створено першу обсерваторію. 
1492 року — Христофор Колумб відкрив Америку. 
1498 року — Васко да Гама відкрив морський шлях до Індії довкола Африки. 
1519 року — мореплавець Фернан Магеллан здійснив першу навколосвітню подорож, під 

час якої сам загинув. Його експедиція підтвердила правильність гіпотези про кулястість Зем-
лі й неподільність океанів, що омивають сушу. Завдяки компасу та підзорній трубі куляста 
форма Землі з суто теоретичної гіпотези перетворилася на реальне відчуття того, що ми жи-
вемо саме на кулі, яка пливе у світовому просторі. 

1505 року — з’явилася перша пошта. 
Такий, далеко не повний, перелік символів цієї епохи. 
Еволюція філософської думки в епоху Відродження має три характерних періоди: 
а) гуманістичний, або антропоцентричний на противагу середньовічному теоцентризму 

(середина XIV– середина XV ст.); 
б) неоплатонічний, пов’язаний з постановкою широких онтологічних проблем (середина 

XV – перша третина XVI ст.); 
в) натурфілософський (друга половина XVI – початок XVII ст.). 
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2.	Антропоцентризм	як	нова	філософська	парадигма	

Епоха Відродження пов’язана з таким явищем європейської культури, як гуманізм. Сам 
термін уперше був зафіксований у документах кінця XV ст. Ренесансний гуманізм — це ні-
що інше, як повернення людини до її єства, повернення людині (homo) людяності (hu- 
manitas). Мислителі епохи звертаються у своїх роздумах до людини, протиставляючи їй не-
людь — істоту, яка втратила свою сутність (homo bestia), «бесчеловечное существо» (рос.). 

Уперше словосполучення homo humanitas (людина людяна) почали застосовувати старо-
давні греки на противагу homo barbarus (людина-звір). Проблема humanitas як прагнення до 
людяності, до створення умов для гідного людського життя розглядалася в епоху еллінізму. 
Тоді homo humanus мислився як еллін, носій грецької мови та усіх «грецьких чеснот», тобто 
мовний критерій був домінуючим та визначальним. Всі, хто не вживав грецької мови (на той 
час навіть латиняни) були homo barbarus — люди-дикі, люди-звірі (звідки наше варвари). 

Пізніше, коли римляни переберуть на себе провідну роль в античному світі, вони, поряд з 
іншими запозичуваннями, перенесуть на свій ґрунт і humanism, але наповнять його іншим 
змістом. Homo humanitas — це римлянин, який вдосконалює римські «чесноти» шляхом за-
своєння, «успадкування» грецької освіченості пізнього еллінізму, що охоплюється поняттям 
eruditio (коло знань). 

Основним тоді вже стане не мовний принцип, а юридично-правові відносини. Відтоді homo 
humanus — це вже римлянин, який носієм і провідником римського права, і вживається цей 
вислів як синонім romanitas («римськість»), «римської» людини. Отже, у Римі ми зустрічаємо 
другу історичну форму гуманізму, що за своєю суттю є специфічним римським явищем, що 
постало унаслідок синтезу римської громадянської ідентичності з освіченістю пізнього елліні-
зму. І германські племена, які за Рейном не сприймали «римськість» як таку, у жодній з її 
форм, щодо римлян, звісно, були «варварами», некультурними й нецивілізованими. 

Третій історичний тип гуманізму виник у XIV–XV ст. в Італії і за своєю формою був «відро-
дженням» римської гідності rena scentia romanitas (латин.), проте за своїм змістом це вже було 
якісно нове поняття — сповнене християнських ідей. Людина проголошується людяною вже за 
своїм походженням, уже тільки тому, що прийшла вона у цей світ людиною, яка створена за об-
разом і подобою Божою, незалежно від мови спілкування, рівня розвитку правових відносин 
тощо. Оскільки відроджується romanitas, то йдеться про humanitas тим самим про грецьку муд-
рість пізнього еллінізму і взагалі античності з її ідеями приватної власності та римського права. 

Феод3 за доби Середньовіччя знав тільки васальну залежність. Саме без цих фундамента-
льних ідей античності важко зрозуміти Ренесанс XIV–XV століття, адже приватна власність4 
є основою розвитку вільної особистості. 

В цей час підвищується попит на розумову працю, що зумовило зростання числа осіб 
«вільних професій». З’являється категорія людей, які називали себе «гуманістами», і це зна-
менувало народження світської інтелігенції на противагу духовному стану за доби Серед-
ньовіччя. Гуманізм став своєрідною модою, бути гуманістом означало бути сучасною (моде-
рною) і «модною» людиною. Це була мода на все античне, але звідки вона взялася? 
Дослідники цієї епохи майже не згадують подію, що стала своєрідним зовнішнім «каталіза-
тором» цієї моди. Тим зовнішнім поштовхом було падіння Константинополя у 1453 році. 
Люд зі східної частини колишньої Римської імперії, яку пізніше почали називати Візантією 

                      
3 Феод (від лат. feodum) за середньовіччя спадкове володіння васала (земля, іноді посада б о прибутки), одержане ним 

від сеньйора за умови виконання певних обов’язків,головним чином, — несення військової служби. Ця сама земля, передана 
васалами на тих же умовах своїм васалам, називалася ар’єрфеодом, з чітким правилом: васал мого васала — не мій васал. 

4 Головною метою нової філософської парадигми стане обґрунтування субстанції свободи, де приватна власність розгляда-
ється як підстава розвитку вільної особистості, що завжди йде поряд і «тягне» за собою право. Власність завжди вимагає права, 
а власник потребує правових(цивілізованих) стосунків. Чому Радянська держава була неправовою? Скасування приватної вла-
сності після жовтневого перевороту у 1917 р. (згідно К. Марксу найкоротша формула комунізму — ліквідація приватної влас-
ності), зробили зайвим у «новому» суспільстві і таке явище як право. Точніше, радянське «право» (читай синонім сили) — зав-
жди розглядалось і функціонувало як необмежена влада держави (апарату насилля, як казав Ленін) щодо своїх підлеглих. 
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(щоб відрізняти ту і ту імперії, які мали однакову назву), під тиском військ магометан, зму-
шений був залишати передню Азію. У двох напрямках відбувалося вимушене переселення. 
Християни-ортодокси пішли на північ — у Московщину, прихопивши з собою двоголового 
орла останню легітимну спадкоємницю візантійського трону Софію Палеолог з великою 
бібліотекою, де внесли свою лепту у формування істинного православ’я з його ідеєю «Мо-
скви — третього Риму». Проте Софія могла привнести і навіяти лише те, що цінувала сама 
і що розуміли й цінували в Москві. 

Інша частина населення пішла на захід і в Італії дала зовнішній поштовх гуманістичній 
ідеї та соціальному рухові гуманістів. Центром, де вирувала нова ідея і формувалася нова фі-
лософська парадигма — антропоцентризм — стає флорентійська платонівська Академія 
(1459), яка об’єднала навколо себе видатних філософів, поетів, художників, дипломатів і по-
літиків. Характер подібних об’єднань докорінно відрізнявся від офіційних філософських 
центрів, тогочасних університетів і монастирських шкіл: тут вже не читали лекції, проте вели 
глибокі філософські бесіди. Нова гуманістична орієнтація епохи Ренесансу найбільш помітно 
проявилась у вченні про людину, яку гармонійному (що значить прекрасному) світі постав-
лена у центр світобудови. Її завдання — самовдосконалення, що означає підноситися до най-
вищої сутності — до Бога. 

Важливою ознакою світської інтелігенції став антисакральний (тобто не пов’язаний зі 
священнодійством і протиставлений йому) характер цього гуманістичного руху. Антисакра-
льність пов’язана з процесом секуляризації (буквально — відчуження церковної власності, 
головно земельної, на користь держави), тобто звільнення всіх сфер життєдіяльності від 
впливу релігії та церкви. 

Отже, «відродження» можна визначити як свідоме звернення до іншої культурної тради-
ції, до інших зв’язків, ніж ті, що домінують даній культурі. Люди свято переконані, що вони 
відроджують щось із минулого, проте основний зміст будь-якого відродження — це тво-
рення чогось нового. 

Біля витоків філософської культури Відродження стоїть велична постать Данте Аліг’єрі 
(1265–1321). Це останній поет Середньовіччя разом з тим перший поет Нового часу, його 
вважають родоначальником гуманізму епохи Відродження. Свій гуманістичний світогляд 
Данте виклав у «Божественній комедії»5, що складається з трьох частин: «Пекло», «Чисти-
лище» і «Рай», в яких він описав свою мандрівку до Бога, наслідуючи старогрецький міф про 
аргонавтів, які мандрували морем за золотим руном до Колхіди. 

Данте розмірковує про світоустрій як поцейбічний, так і потойбічний, про моральні цін-
ності, про Бога і душу, про Творця та його творіння, про високе призначення людини. Прагне 
довести, що корінь людського буття полягає у свободі волі, а останню можна реалізувати 
лише через реальну діяльність. 

Антропоцентризм Данте детермінований, з одного боку, Богом, з другого — природою. 
Обидва шляхи ведуть до блага: філософські роздуми, тобто людський розум і «духовні на-
станови», що йдуть від святого духу. Гуманізм Данте ґрунтується на тому, що людина сама 
відповідальна за своє благо, вирішальними тут є її особисті якості. Цей мислитель належить 
до тих ідеологів, які свій антропоцентричний гуманізм поєднали з концепцією «двох істин». 
Один шлях до істини лежить через церкву і Святе Письмо до Бога, а інший шлях — через 
університети та світські науки до пізнання Природи. 

Людина є результатом поєднання природного й божественного (тлінного та нетлінного). У 
Данте людина має подвійне призначення: з одного боку, вона існує сама для себе як частина 
природи, а з іншого — для Бога як результат його творіння. Мета життя — земне блаженство, 
яке дає змогу людині досягти щастя в реальному житті, що випливає з її богоподібності. 

                      
5 Спершу твір мав назву «Комедія», епітет «божественна» вжив у своєму дослідженні поеми італійський письменник-

гуманіст Джованні Бокаччо. Епітет «божественний» означає на мові гуманізму не стільки сакральність, скільки певну оцін-
ку — найвищої ступені досконалості, яку досягнула людина у своїй творчості. Тому «Комедію» Данте називають «божест-
венною». З того часу її публікують під назвою «Божественна комедія». 
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Якщо Данте — натхненник гуманістів, то загальновизнаним основоположником гуманіс-
тичного руху в Італії був поет і філософ Франческо Петрарка (1304–1374). Великий пропа-
гандист і шанувальник античної культури. Його «Книга пісень» на честь мадонни Лаури 
означає не тільки перенесення уваги з проблеми онтології на внутрішні, етичні проблеми 
людини, але й принципову перебудову всієї картини світу. Відродження для Петрарки — 
це не просто заміна теоцентризму антропоцентризмом, тут ідеться саме про гуманістичний 
характер антропоцентризму. Гуманізм складає головний рух в духовному житті епохи: ви-
значає основний зміст філософської думки епохи Відродження. 

Петрарка вбачав призначення філософії в осягненні істинної сутності й природи людини. Ми-
слитель шукав відповіді на питання: заради чого живе людина, звідки приходить та куди йде, що 
в цьому світі сприяє щастю людей? У своїх пошуках він звертається до творів Платона, Цицеро-
на, Сенеки, Вергілія та інших мислителів античності, до творчості мислителів раннього христи-
янства, таких як Августин. Він знайшов точки дотику християнства з античною філософією. 

Петрарка вважав, що людина має право на щастя в земному житті. Поняття «гуманізм» він 
розумів як усвідомлення людиною своєї унікальності та вміння жити насиченим життям, від-
криваючи в собі власною діяльністю багатство закладених Богом смислів. А нагородою за 
таке життя буде безсмертя, але не в небесному сенсі, а в земному — як слава та пам’ять при-
йдешніх поколінь. 

Людина повинна знайти себе, відкрити для себе свою людську сутність, щоб об’єднатися 
з іншими людьми. Турбота про батьківщину та любов до ближнього найтісніше пов’я- 
зуються в його філософії внутрішнім самовдосконаленням людини, яке є передумовою будь-
якої плідної діяльності на землі. 

Петрарка стояв біля витоків європейського індивідуалізму, він закликає людину звернути-
ся до внутрішнього світу, не замикатись на «самості», а шукати в глибинах духу Божество й 
пізнати Його. 

Індивідуалізм та самозаглиблення, на думку Петрарки, мають давати творчий поштовх 
людському життю. Ці фундаментальні особливості ранньої гуманістичної філософії були по-
тім підхоплені й іншими гуманістами. 

Гуманізм розглядає місце людини у світі не з погляду гріхопадіння і спасіння, а як про-
блему гідності людини. Гідність людини полягає, передусім, у визнанні за людиною можли-
вості піднятися від «дикого», «варварського», «тваринного» стану до істинно людського (ци-
вілізованого) життя. Тому епоха Відродження на перше місце висуває красу людини як 
найвищого творіння Бога. 

Духовним нащадком славетного Петрарки вважають Лоренцо Валлу (1407–1457), італій-
ського критика, викладача, гуманіста, перекладача, філософа, автора творів «Про істинне і 
хибне благо», «Про свободу волі». Розуміння самоцінності людини веде до нового тракту-
вання «блага», «жадібності», до оспівування «насолоди» та «особистого інтересу». Лоренцо 
Валла, розуміючи задоволення душі й тіла як «благо», пов’язує його з «насолодою», покла-
даючи останню як самоціль6. Варто згадати Августина Блаженного, для якого вища насолода 
полягала в пізнанні абсолютної істини в Граді Божому. Лоренцо Валла ніби заперечує йому, 
наголошуючи, що висока моральність — то є пусте, безглузде й доволі небезпечне поняття, і 
нічого немає приємнішого та чудовішого від насолоди7. Навіть Рай — то є чаша витончених 
насолод. Для Лоренцо Валли насолода передбачає емоційно-інтелектуальний збіг, а добро-
чинність — внутрішній контроль, що поєднує в собі чотири якості: розважливість, помірко-
ваність, справедливість та скромність. 

Валла багато писав про любов. «Любов» у значній мірі збігається із чуттєвою насолодою. 
Звідси — «любов» перетворюється на мету людського існування, життя стає пошуком того, 
що дає насолоду, або задоволення, а це і є саме те, що тільки й варто любити. Отже, «любов» 
набуває утилітарного змісту: любити можна тільки за щось. Навіть Бога — тільки за те, що 

                      
6 Див. Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе / Л. Валла. О свободе воли / Л. Валла; Отв. ред. А. Х. Горфункель; 

Сост. и авт. вступ. ст. Н. В. Ревякина. — М.: Наука, 1989. — 475 с., С. 94. 
7 Там само, С. 95. 
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він — джерело благ. Критерієм блага є благо особисте. Для Лоренцо Валли благо має ще де-
які характеристики, серед них — відсутність нещастя, небезпеки, тривоги; бути тим, кого всі 
люблять. Тільки таке благо справді й може бути джерелом насолоди. 

Серед нових моральних цінностей, епатуючи католицьку свідомість, особливе місце нале-
жить жадібності, пожадливості. Саме їй присвячує італійський гуманіст, письменник Поджо 
Браччоліні (1380–1459) свій діалог «Про жадібність». За християнськими нормами, пожадли-
вість відома як тяжкий гріх. Але якщо тлумачити це поняття об’єктивно та всебічно, тобто не 
зводити тільки до негативних людських якостей, а надавати йому соціального звучання, то 
вийде, що суспільне процвітання, з необхідним розвитком культури, науки, мистецтва, немож-
ливе в злиднях. Для цього має бути певний рівень добробуту. Хто ж приносить і вкладає в сус-
пільство це багатство? Багаті, пожадливі люди. Отже, пожадливість (у цьому контексті) гріха 
перетворюється на суспільну доброчесність. Тому не виганяти, а запрошувати в державу треба 
«жадібних», бо вони — опора й підтримка народів. Порядність не може вичерпуватися добри-
ми намірами, вона передбачає активну дію. Бажати суспільного процвітання й діяти активно 
для досягнення останнього для гуманістів епохи Відродження не одне й те саме. 

Свідомим викликом розповсюдженому на той час твору папи Інокентія ІІІ «Про зневагу 
до світу» стала робота італійського гуманіста та політика Джанноццо Манетті (1396–1459) 
«Про гідність і вищість Людини». То був гімн людині, її красі тілесній та духовній, якій ав-
тор протиставляє оспівуванню смерті й скорботі про нікчемність людського життя, що міс-
тились у середньовічному трактаті. 

Манетті намагається довести, що людина не протистоїть Богові, є Його вищим творінням: 
тіло людини — найкраще з усіх творінь; людина з’явилась у світ для радощів, яких більше, 
ніж горя; етика насолоди виправдана, бо слугує підтвердженням існування людини й світу; 
людина прекрасна своїми діяннями, та завдячуючи їх цінності, вона може очікувати потойбі-
чного блаженства… Висновок твору — людина не тільки «співавтор» Бога, як вважав Петра-
рка, а й суперник останнього. А це вияв антропоцентризму з усіма негативними світогляд-
ними наслідками, що згодом поповнили європейську свідомість. 

Наступне століття з його релігійними війнами, соціально-політичними й національними 
сутичками та проблемами дещо вгамувало надмірний оптимізм, властивий італійським гума-
ністам, щодо виняткових можливостей людини для реалізації нею своїх природних здібнос-
тей з метою перетворення навколишнього світу на принципах розуму, любові та здорового 
глузду. Його особливість — розуміння життєрадісного вільнодумства й підвищений інтерес 
до проблем долі та можливостей людини, її права на особисте щастя, прагнення до практич-
ного застосування знань. Часто такий гуманізм перетворювався на індивідуалізм з егоїстич-
ними рисами. Настав час більш поміркованих і глибоких розмірковувань над феноменом 
людського існування. Замість гучних фраз про людину як центральну ланку космічної ієрар-
хії або вінець божественного творіння, нові дослідники зосереджували свою увагу на внут-
рішньому світі людини, застосовуючи психологічний аналіз особистості. Характерною ри-
сою нової гуманістичної свідомості стала відмова від ідеї антропоцентризму, який заважав 
попередникам визначити справжнє місце людини природі й суспільстві. 

 
 

3.	Розвиток	натурфілософських	учень	в	епоху	Відродження	

У розвитку світоглядних і філософських ідей європейського Відродження простежується 
тенденція переходу від ідей ренесансного гуманізму (ХІV ст. ) до ідей натурфілософії (сере-
дина ХVІ — початок ХVII ст.). Натурфілософія спрямована на розуміння сутності природи 
та Всесвіту. 

Філософія Відродження критично переосмислює середньовічне ставлення до природи. 
Вона заперечує тлумачення останньої як несамостійного начала. Але водночас це не означає 
повернення до космоцентризму античного мислення, природа трактується пантеїстичною 
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(латин. pan — усе, theos — бог — «Бог у всьому» — Бог і світ перебувають у нерозривній 
єдності). Бог є безособовим началом, розчиненим у природі, тотожним з нею або з її субста-
нцією, внаслідок чого сама природа обожнюється. Християнський Бог немовби приземлю-
ється, він перестає бути чимось позаприродним. 

Значну увагу приділяли людині, довершеності людського тіла, яке найкращим чином по-
винно бути пристосоване до людської діяльності, а саме в ній вбачали головне призначення 
людини. Щоб виразити красу й досконалість людського єства необхідно було відродити ан-
тичну культурну традицію, що базувалася на так званому правилі «золотої пропорції». Таке 
відношення почали називати Божественною пропорцією, або Золотим перетином. Це гармо-
нійний поділ, коли будь-яка частина тіла співвідноситься з іншою таким чином, що більша 
його частина відноситься до меншої як уся вона відноситься до більшої. Чернець Лука Пачо-
лі у своїй книзі «Божественна пропорція» вказує на «божественну суть» пропорції як вираз 
божественної триєдиності: малий відрізок є уособлення Бога Сина, більший відрізок — Бога-
Отця, а весь відрізок — Бога-Духу Святого. 

 
Золотим перетином відрізка АВ є точка С. 

AC: CB = AB: AC; 5/3 або 8/5. 

Золоті пропорції в тілі людини стали культом нової епохи. Давно існує думка, що 
п’ятипроменева симетрія проявляється в будові людського тіла де променями слугують го-
лова, руки та ноги. В зв’язку цим багато математиків вписували тіло людини в пентаграму. 
Така модель зображена на знаменитому малюнку Леонардо да Вінчі. 

Золотий переріз — це середньостатистичний закон у побудові тіла. Поділ тіла точкою 
пупа — важливий показник золотого перетину. Пропорції чоловічого тіла знаходяться в 
проміжку середнього відношення 13:8 = 1,625 і ближче підходять до золотого перерізу ніж 
пропорції жіночого тіла, пропорції якого 8:5 = 1,6. У 21 рік пропорція жіночого тіла набли-
жається до чоловічої. Пропорція золотого перетину проявляється і у відношенні інших час-
тин тіла: довжини плеча, передпліччя та руки, руки та пальців. 

Відомо, що довжина витягнутих рук людини приблизно дорівнює її зросту, тому фігура 
людини вписується в квадрат і коло. 

Головна закономірність будови тіла: з трьох частин складаються ноги, руки та пальці рук. 
На ногах і руках п’ять пальців, а рука разом пальцями складається з восьми частин. У люди-
ни дванадцять пар ребер і одна атрофована. 

Характерна будова долоні людини. Долоня складається з трьох частин: зап’ястка, п’ястка та 
пальців. До складу зап’ястка входить вісім кісточок, які з’єднуються з п’ятьма кістками 
п’ястка. Кожен палець складається з трьох фаланг. Хребет людини складається з 34-ох хребців. 

Золота пропорція простежується у складі крові, куди входять еритроцити, лейкоцити і 
тромбоцити. 

Теорію чисел Фібоначчі було перевірено на грецьких скульптурах, зокрема на пропорції 
Аполлона Бельведерського, крім того досліджено грецькі вази, архітектурні споруди різних 
епох. Людство давно мріє розгадати таємницю піраміди Хеопса в Ґізі. Сьогодні вже не ви-
кликає сумніву: будова пірамід — це своєрідний ребус числових комбінацій, адже конструк-
ція піраміди основана на пропорції φ = 1,618. Сучасні вчені схиляються до думки, що єгип-
тяни побудували її з метою передати закодоване знання майбутнім поколінням. 

Пропорції Фібоначчі8 зустрічаємо в природі: спіралеподібне розташування листя на гіл-
ках, насіння соняшника, соснові шишки, пелюстки квіток, осередки ананаса та кактуси. Па-
                      

8 Леонардо Пізанський (італ. Leonardo Pisano, близько 1170 — близько 1250), відоміший як Фібоначчі (Fibonacci) — іта-
лійський математик XIII століття. У «Книзі абака» він описав послідовність, названу його іменем — послідовність Фібонач-
чі. Ця послідовність була відома ще в Стародавній Індії, за-довго до Фібоначчі. Свою нинішню назву числа Фібоначчі отри-
мали завдяки дослідженню властивостей цих чисел. Послідовність Фібоначчі визначається як ряд чисел, в якому кожне 
наступне число дорівнює сумі двох попередніх: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 
6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040, … 
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вук плете павутину спіралевидно, по спіралі закручується буревій, сполохане стадо північ-
них оленів розбігається по спіралі. У ящірки унікальні пропорції: довжина її хвоста відно-
ситься до довжини всього тіла як 62:38. І нарешті — молекула ДНК закручена подвійною 
спіраллю. 

Це не просто гра з числами, а важливе математичне вираження природних явищ з усіх 
коли-небудь відкритих. Прикладом цієї математичної послідовності є мушля закручена по 
спіралі. Невелика десятисантиметрова мушля має спіраль завдовжки 35 см. Спіралі дуже 
розповсюджені в природі. У свій час спіральна форма закрученої мушлі зацікавила Архімеда. 
Він вивчав її та вивів рівняння спіралі. Спіраль, накреслена за цим рівнянням, названо його 
ім’ям. Збільшення її кроку завжди рівномірне. На сьогодні спіраль Архімеда широко викори-
стовується в техніці. 

Закон хвиль Ральфа Нельсона Елліота (Ralph Nelson Elliott) говорить про те, що прогрес 
людства (оцінкою якого у доступній формі є фондовий ринок як дивовижно точний запис 
правильної структури розвитку людства) не йде по прямій лінії, і не відбувається випадковим 
чином, і зовсім не циклічно. Точніше розвиток набуває форми: «три кроки вперед, і два кро-
ки назад». 

Отже, хвилі — це моделі направленого руху (три кроки вперед), «відкати» (два кроки на-
зад) — невід’ємна частина загального спрямованого руху. Тоді «п’ятихвильова» (3+2) мо-
дель є базовою, про що й стверджує Елліот у своїй знаменитій праці «Закон хвиль» (1938). 

Антропоцентризм як нова філософська парадигма найкращим чином був репрезентований 
у живописі як німій поезії і в поезії як сліпому живописі, за висловом Леонардо да Вінчі 
(1452–1519). 

Архітектор, фортифікатор, математик, інженер (автор проектів мостів, деревообробних, 
друкарських, землерийних машин, підводного човна, танка, парашута, гелікоптера), живопи-
сець, мислитель — це по-справжньому «універсальна» людина, що стала символом епохи 
для наступних поколінь. Леонардо да Вінчі вважав, що мистецтво, як і наука, повинно слу-
жити пізнанню реального світу, а сенс наукової діяльності вбачав в її практичному застосу-
ванні на користь людства, обґрунтовував ідею про необхідність поєднання практичного дос-
віду та його наукового осмислення як головного шляху відкриття нових істин. Математику 
та геометрію він вважав найдостовірнішими науками, що можуть бути застосовані до пі-
знання будь-яких речей та в осмисленні й узагальненні досвіду. 

Це була епоха, коли «коперніканські перевороти» відбувалися не тільки в астрономії. Жи-
вопис епохи Відродження стверджує нову символіку: ідею безмежного простору та історич-
ної перспективи, що втілені в образі Мадонни з немовлям на руках. На противагу античній 
скульптурі, що репрезентує тільки гармонійне стале евклідово-статурне тіло всього пантеону 
язичницьких богів, олійний живопис9 розкриває динаміку людської душі. Відкриті очі як си-
мвол душі говорять нам про перехід від зовнішнього до внутрішнього, від аісторичного10 до 
історичного, від евклідової статики до нескінченності Всесвіту, від геоцентричної теорії 
Птолемея до геліоцентричної теорії Коперніка. 

Саме з епохи гуманізму бере свій початок поняття творчості (яке раніше було прерогати-
вою Бога) і відтоді застосовується до людської діяльності й таке перенесення на людину од-
ного із божественних атрибутів неминуче вело до її обожнення. Людина і світ — однаково 
прекрасні творіння Бога. Звідси і пантеїстична картина світу за формулою Джордано Бруно 
(1548–1600). Бог, вважає мислитель, тотожний природі та являє собою сукупність законів 
Всесвіту, а природа і є Бог в речах, Бог — це внутрішня основа речей. 

                      
9 Античний живопис окреслює лише контурами тіла, тоді як олійний живопис епохи Відродження поєднує простір, як 

передній план так і віддалену перспективу за допомогою світлотіні. 
10 У «пам’яті» античної людини відсутні минуле і майбутнє, все заповнене тільки «теперішнім часом», що наглядно фік-

сує античне пластичне мистецтво і, особливо, дорійська колона, які фактично символізують заперечення часу і його спря-
мованості. Антична статуя (Венера, Аполон тощо) нікуди не дивиться, вона лише репрезентує досконале і гармонійне тіло у 
вічно теперішньому часі. Ось чому антична скульптура, як правило, не зображала ні дітей, ні старих людей — ні тих, хто 
має і несе у собі перспективу, ні тих, хто завершує своє життя. Неможливо уявити Венеру у віці 5–7 років, або 70–80 річну. 
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Мета розуму, згідно з його вченням, — проникнення в глибину явищ, пізнання закономір-
ностей природи, тобто її «божественності», звідси й ідея взаємозв’язку всіх природних явищ, 
ідея збігу протилежностей. 

В трактатах «Про причину, початок і єдине», «Про безконечність, Всесвіт і світи» Дж. 
Бруно розглядав проблеми безкінечності Всесвіту, його динамічної єдності й вічності. В цен-
трі уваги мислителя — проблема співвідношення людини (як своєрідного мікрокосму) зі 
Всесвітом (як макрокосмом); пошук гармонії людини з Космосом. 

Він висунув ідею безкінечності Всесвіту та множинності в ньому світів. Всесвіт єдиний, 
безкінечний, він не породжується і не знищується, не може зменшуватися або збільшуватися. 
У цілості Всесвіт нерухомий, але в його просторі рухаються лише тіла, які є складовими Все-
світу. Земля рухається навколо своєї осі та навколо Сонця і є піщинкою в безмежному прос-
торі. Земля не може бути центром Космосу, тому що у Всесвіті взагалі немає ні центру, ні 
межі, він однорідний за складом і будовою. 

В людині Дж. Бруно на перший план висував душу, але душа не відділена від тіла, а кори-
стується ним. Щодо потойбічного життя, — якщо таке існує, то воно не схоже на земне жит-
тя, а наше життя — єдине й неповторне, тому його треба цінувати, мужньо долати всі нега-
разди та прикрощі заради сходження до вищого розуміння світу. За свої погляди Дж. Бруно 
був жорстоко покараний інквізицією — прилюдно спалений. 

Принцип збігу протилежностей пов’язаний з ученням пізньосередньовічного діалектика 
та містика Миколи Кузанського (1401–1464). 

Філософія Кузанського — родоначальника італійської натурфілософії доби Відродження — 
унікальне явище XV ст. Це був початок зламу тисячолітніх феодальних відносин, тому проблема 
суперечностей стала центральною в його творчості. Основні філософські трактати «Про вчене 
незнання», «Про прихованого Бога», «Про буття як можливість», «Про вершину споглядання» та 
«Про припущення» Микола Кузанський написав як альтернативу схоластичному «знанню». 

Він розглядає ідею взаємозв’язку всіх природних явищ, ідею збігу протилежностей, фор-
мує вчення про нескінченність Всесвіту та про людину як мікрокосм. 

Бог перебуває у центрі уваги й постає найвищою метою пізнання Миколи Кузанського. 
Разом з тим він розуміє, що пізнання Бога — пізнання особливе, бо здійснюється понад будь-
якою думкою поняттям. Усвідомлення неможливості знанням осягнути творця тому що Бог — 
«нескінченність». Однак для віруючої людини Бог — це завжди Творець, проте «нескінчен-
ність» сама по собі — і не породжує нічого, і сама нічим не народжена. Абсолютна нескін-
ченність — не плідна, плідною «нескінченність» постає в образі «Вічності». 

«Вічність» також віддзеркалює божественну, тобто абсолютну нескінченність, але «віч-
ність» собою фіксує і стверджує «Єдність» або максимальну присутність, що у свою чергу 
символізує «Отця». «Вічність», яка є виявленням нескінченності, констатує «сталість», тобто 
«рівність собі». Рівністю покладається «своє інше» Отця, тобто «Син». Отже, символом бо-
жественної «рівності» є Син. «Зв’язок», що фіксує відношення «рівності» в «єдності» симво-
лізує Святого Духа. «Єдність», «Рівність», «Зв’язок» складають Трійцю: Бога-Отця, Бога-
Сина і Бога-Святого Духа. 

Микола Кузанський досліджує Бога як діалектик — здійснює перехід «нескінченності» до 
«вічності», «єдність» інтерпретує як «рівність», а «єдність і рівність» — через «зв’язок», чим 
відкриває нові рівні божественного розуміння. Саме в такий спосіб людський розум здійснює 
перехід від позначення Бога трансцендентного і незбагненного до усвідомлення Бога-Творця, 
Бога, буттям якого просякнуте існування поцейбічного світу. Отже, по-перше, «єдність ніщо 
інше, як троїстість»; по-друге, Бог — абсолютний максимум і максимальна єдність, а макси-
мальна єдність — ніщо інше, як Неподільність, Відмінність і Зв’язок. Божественна Трійця 
єдина, і троїстість її — довічна. 

Філософське розгортання Миколою Кузанським зв’язку апофатики і катафатики (від 
грец. apofatikos — негативний і katafatikos — позитивний) було початком нового мислення, що 
підняло поняття скінченного світу до концепції нескінченного буття. Цей зв’язок був підґрунтям 
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усвідомлення краси як втілення Божественного у світі речей. Апофатична нескінченність пере-
творюється на продуктивність Божественної Трійці. Як символ «вічності-рівності-зв’язку», 
Трійця є, по-перше, Буттям, у якому «тонуть», втрачають сенс протилежності та максимум збі-
гається з мінімумом; по-друге, — умовою буття всього сущого як форма (ідея) матеріального 
буття. Саме в цьому відповідь на питання, як світ залучається до буття. Для конкретизації дум-
ки Кузанський пропонує два принципи: 1 — обмеження «абсолютного максимуму»; 2 — роз-
гортання Бога у світ і згортання, або повернення всіх речей у Божественне лоно. 

Реалізацією першого принципу постає виникнення Всесвіту. Бог є абсолютною максима-
льністю, єдністю, яка передує будь-яким відмінностям та протилежностям і об’єднує їх. Він 
абсолютний першопочаток, кінцева мета та буття всіх речей і світу загалом. Всесвіт є також 
універсальністю, тобто єдністю множинного, він також є першопочатком, проте конкретно 
визначеним. Всесвіт — конкретний максимум, що еманує (витікає) з Бога, але не передує в 
часі тваринному світу, а виникає разом з ним. 

Дія другого принципу — розгортання Бога у світ — є початком розмежування максимуму й 
мінімуму, які в Абсолюті втратили свій сенс, але у скінченному світі його отримують. Так «єд-
ність» розгортається в кількість; «спокій» — у рух; «вічність» — у час; «тотожність» — у від-
мінність; «рівність» — у нерівність тощо. Тобто Бог не є множинністю, але розгортає останню 
із Себе за допомогою Всесвіту (Універсуму), який є «досконалою повнотою», або повнотою 
першопринципів. Кожна річ потенційно є все, але актуально — тільки вона сама. Тому потен-
ції світу і Бога — незрівнянні, Бог не творить, а «розгортається» у світ з необхідністю. 

Вищий світ для філософа сповнений світла, але позбавлений пітьми, на нижчому ж світі, 
навпаки, панує пітьма, хоч він не зовсім без світла. Микола Кузанський у своїх творах розмі-
рковує над одним з фундаментальних питань: чи створений світ Богом, чи він існує від віку? 
Вже тут висувається ідея світу і зникає центр Всесвіту. Доказом тому є його знамените по-
ложення: Всесвіт є сферою, центр якої скрізь, а окружність ніде. 

Людина, за Кузанський, — це мікрокосм, подібний до макрокосму; єдність божественного 
й природного. Розгортання Божественних можливостей, закладених у людині, відбувається 
через Ісуса Христа. Ісус Христос — Бог, рівний усякому буттю, божественний Син, у якому 
перебуває довічний Отець і Cвятий Дух, проте в Ньому, як у Слові, існує все, що може існу-
вати у Всесвіті. Тобто Він — утілення Бога в людині, він уособлює в собі єдність протилеж-
ностей божественного й матеріального. Ісус — шлях для людства. Безсмертя во Христі 
отримала природа, отже, воскресіння чекає всіх — і добрих, і поганих, проте не всі перетво-
ряться на промені слави, не всіх вона перетворить на синів Божих. Тому єднання з Богом 
очікує тільки тих, хто належить Христу вірою, надією і любов’ю. 

Філософія Миколи Кузанського — це гімн людині й силі людського розуму, адже розум — 
це те, звідки виникла межа і міра всіх речей, вважав філософ. 

Дещо протилежну думку висловив інший представник епохи Відродження — Мішель Екем 
де Монтень (1533–1592), відомий насамперед як автор «Проб» (також перекладається як «Дос-
ліди»). Цей твір, опублікований у 1580 році й якому Монтень присвятив біля двадцяти років 
свого життя, мав упродовж століть вагомий вплив на думки та творчість мислителів Європи. 

Мішель Монтень — філософ і письменник — славетний та яскравий виразник скептичної 
думки епохи Відродження, що скерував своє вістря проти догматизму, фідеїзму та нетерпи-
мості середньовічного стилю мислення: «безсмертя обіцяє нам тільки бог і релігія; ні приро-
да, ні наш розум не говорять нам про це»11. М. Монтень, як рішучий противник схоластики, 
відкидав беззмістовну академічність тогочасної університетської філософії, яка вповні зале-
жала від авторитетів, рішуче наголошував на цінності самостійних суджень, взірцем для 
яких міг бути античний дискурс, тобто діалог аргументації. Звідси його відмова від педанти-
чного слідування певній темі й вільне, нічим не обмежене обговорення філософських, есте-
тичних, соціальних і моральних проблем. Лише власний досвід стає справжнім предметом 
філософських роздумів, що оприлюднив його мислитель у формі есе. 
                      

11 Монтень М. Опыты. Книга первая и вторая. — М.: Наука, 1980. — C. 487. 
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Автор «Проб» не шукав слави, книгу він писав не для друку, це радше автохарактеристи-
ка, адресована небагатьом і на нетривалий час. Філософ адресував її своїм рідним та друзям, 
які могли після його смерті, за цією книгою, відновити його лик, розкрити характер і стиль 
мислення. «Зміст моєї книги, — писав Монтень, — я сам»12. «Люди зазвичай розглядають 
один одного, а я скеровую свій погляд всередину себе <…> будь-хто вдивляється у те, що 
перед ним, я ж вдивляюся у себе. Я маю справу тільки з собою: безперервно споглядаю себе, 
перевіряю, випробовую <…>, я обертається всередині самого себе»13. 

Отже, філософія епохи Відродження — це повернення до того античного способу мис-
лення, із сократівською максимою пізнай самого себе. М. Монтень виступив з критикою 
схоластики, догматизму і авторитаризму. Ядром його «Проб» є питання: «що я знаю?». 

Проблеми, якими займався М. Монтень, об’єднуються навколо теми людського самопіз-
нання, відкриття себе, що виводить на усвідомлення сенсу життя. На це варто націлити вихо-
вання, яке має на меті навчити людину пізнати саму себе, а також жити і вмерти відповідним 
чином. Автор вважає, що філософія — це мистецтво жити гідно. Філософствування — це при-
года свідомості, яка зусиллям мислення сходить до сутності, водночас змінюючи й самого 
дослідника. Отже, людина має бути готовою не тільки до зміни деяких своїх суджень, а й до 
внутрішнього перетворення. Кінцева мета філософствування — досягнення доброчесності. 

Зробивши власні думки предметом своїх роздумів, М. Монтень проголошує один з  
фундаментальних принципів нової філософії — це природне право людини на сумнів. Для 
нього — загальне визнання ще не є доказом, а навпаки, «філософувати — означає сумні-
ватися»14. Це сумнів у всьому, у будь-якій даній картині світу, визнання її незакінченості 
та недосконалості. 

Незнання є, таким чином, не відмовою від раціонального пізнання, а його передумовою: 
тільки визнавши своє незнання, ми спроможні щось пізнати. Більше того, М. Монтень ствер-
джує, що незнання і є результатом нашого пізнання світу. Він любив повторювати те, що ка-
зали стародавні греки: початком будь-якої філософії є здивування, її розвитком — є дослі-
дження (або сумнів), а вінцем — незнання розчарування. Отже, пізнання — це процес, який 
ніколи не завершується. Проголосивши власний досвід основою людського знання М. Мон-
тень вплинув на розробку емпіричного методу в філософії Ф. Бекона. 

Людина в антропології М. Монтеня вилучається із встановленої Богом ієрархії цінностей, 
що панувала в епоху теоцентризму: 

Бог 
  Людина 
Природа 

Принцип антропоцентризму М. Монтеня — це повернення людини до матері-природи: 
людина не вище і не нижче, вона — частина природи. Звідси й головним в етиці Монтеня 
виступає визначення самодостатності людського життя, мета якого не поза ним, а в ньому 
самому. Проте на людину він дивився цілком реально і вбачав у ній дивовижний збіг двох 
речей, двох протилежностей, який виразив формулою «думки — вище небес, мораль — ниж-
че рівня землі»15. 

«Проби» містили величезний матеріал, який гуртувався навколо основних філософських і 
моральних проблем, що хвилювали людину цього переломного часу. Два аспекти сучасної 
дійсності визначили головні риси філософського світогляду М. Монтеня. По-перше, грома-
дянські війни, які нищили Францію, змушували його шукати моральної підтримки у вченні 
стоїків. По-друге, руйнація освячених століттями релігійних догм, нові наукові відкриття, 
накопичення різнопланових та суперечливих знань про світ склали підґрунтя для монтенів-
ського скептицизму. І стоїцизм, і скептицизм є рисами монтенівського світогляду. 

                      
12 Монтень М. Опыты. Книга третья. — М.: Наука, 1979. — C. 332. 
13 Монтень М. Опыты. Книга первая и вторая. — М.: Наука, 1980. — C. 587. 
14 Там само, — C. 307. 
15 Монтень М. Опыты. Книга третья. — М.: Наука, 1979. — C. 310. 
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Стоїцизм М. Монтеня спирається на вчення античних філософів. Він звертається до твор-
чості Сенеки і Епіктета, часто їх цитує та поділяє їхні погляди. Наприклад, М. Монтень зго-
ден за певних життєвих обставин підтримати їхню позицію щодо смерті й права людини на 
самогубство, навіть усупереч християнській ідеології. 

Проте філософ не завжди підтримує суворість принципів античних мислителів. М. Мон- 
тень відстоює гармонійну рівновагу душі й тіла, моральнісної сили та фізичних уподобань. 
Саме вони домінують у його роздумах про добро і зло, задоволення і страждання, життя та 
смерть. Разом з тим, скептичний розум піддає сумніву непохитність цих уявлень. М. Мон- 
тень заперечує абстрактний зміст понять добра і зла, він переносить їхні критерії в індивіду-
альну людську свідомість. 

Різноманітність світу посилюється різноманітністю можливих індивідуальних реакцій та 
оцінок. Але скептицизм не приводить М. Монтеня до нігілізму, що заперечує можливість пі-
знання істини. Так в Главі XII «Апологія Раймунда Сабундського» М. Монтень ретельно ви-
писує свій метод, тут скептицизм постає як метод контролю за процесом пізнання, щоб 
останнє завжди визнавало відносність своїх досягнень і уявлень. Скептицизм у цьому розу-
мінні перетворюється на принцип сумніву. 

 

4.	Соціально‐політичні	погляди	мислителів	епохи	Ренесансу	

Епоха Ренесансу відома не тільки новими підходами до проблеми людини та природи, а й 
соціально-політичними теоріями. Соціальні питання вивчали такі мислителі, як Ніколо 
Мак’явеллі (1469–1527), Жан Боден (1530–1596), Гуго Гроцій (1582–1645), Томас Мор 
(1478–1535), Томмазо Кампанелла (1568–1639) та інші. 

Мислителі Відродження переглянули середньовічні погляди на суспільство. Розвиток но-
вих виробничих відносин, поява нового класу — буржуазії — вимагали створення сильної 
єдиної національної держави, здатної подолати феодальний сепаратизм та економічну ізо-
льованість. Було здійснено перші спроби теоретичного обґрунтування ідеї громадянського 
суспільства, незалежного від релігійно-теологічних настанов. 

Кінець XV — початок XVI ст. — період глибокої соціальної кризи, що поклав початок за-
непаду італійського гуманізму. Мрія про «золотий вік» зіштовхнулася із суворою реальніс-
тю. У цей час відбувалося становлення особливої форми феодальної держави — абсолютної 
монархії. Абсолютна монархія виникає в перехідний період, коли старі феодальні верстви 
розпадаються, а із середньовічної верстви городян формується клас буржуазії, складається 
тимчасова рівновага, коли жодна зі сторін не може взяти гору над іншою. 

У поглядах на державотворення виокремлюються два основні напрями. Так, французький 
письменник і філософ Етьєн де Ла Боесі (1530–1563) виступав проти абсолютизму, вважав, 
що королі узурпували права, які належать народу і був проти не лише монархічного, але й 
будь-якого державного устрою, заснованого на експлуатації. 

В трактаті «Міркування про добровільне рабство» Боесі описував ганебне і тяжке стано-
вище народу й країни під ярмом тиранії, яка суперечить природі, свободі та рівності людей. 
Тиранія виникає різними способами (договір, сила, спадкування) і тримається звичкою наро-
ду до рабства. Це рабство добровільне, оскільки впавши в оману народ підкоряється тирану, 
терпить його примхи та злодіяння. 

Ідеалом держави він вважав таку державу, яка поєднує в собі традиції збереження міських 
вольностей (прав) з ідеями народного суверенітету. 

Другий напрям, представником якого був італійський мислитель, філософ, політичний ді-
яч Ніколо Мак’явеллі (1469–1527), обґрунтовував необхідність сильної монархічної влади, 
абсолютизму. Мак’явеллі вважав ідеальним устроєм республіку — виразника народного су-
веренітету. Проте розумів, що в тих умовах лише сильна влада світського государя, що не 
рахується з будь-якими моральними традиціями та церковними приписами, здатна привести 
до національного об’єднання і створити нову державу. 
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Його політична філософія ґрунтується на відокремленні політики від релігії та моралі, а 
точніше — підпорядкуванні останніх політичним цілям. Мета основного твору «Державець» 
(1513) — практичні поради політику заради досягнення реального результату. Результатом 
або загальним благом є національна держава. Чиніть добро, якщо це можливо, але майте му-
жність стати на шлях зла, якщо це необхідно. Мак’явеллі сформулював одну з тих вічних по-
літичних істин, що їх не змінюють ні час, ні випадок. 

У цій праці Мак’явеллі розробляє ідеал нового правителя, який повинен поєднувати в сво-
їй особі та своїх діях якості лева, здатного розправлятися з будь-ким зі своїх ворогів, та ли-
сиці, здатної ошукати найхитрішого хитруна. Мудрість правителя полягає в тому, щоб діяти 
по-різному, згідно з обставинами вибирати спосіб поведінки16. 

Його недарма вважають теоретиком політичного аморалізму та фундатором революційної 
етики. Він відокремив політику від християнської моралі. Християнські моральні норми доб-
рі, але неможливі для виконання за реальних умов життя. Слід зрозуміти, що доля, обстави-
ни та умови життя є невблаганними; їм можна протиставити лише відважність, могутність, 
натиск. Як і в природі, суспільстві треба діяти, випереджаючи розвиток подій, треба вміти 
бути недобрим. 

Головне — кінцева мета. «Мета виправдовує засоби». Якщо вона спрямована на загальне 
благо, то всі засоби для її здійснення справедливі. Так, Мак’явеллі вважав цілком прийнят-
ними шпигунство, доноси, політичні вбивства, оскільки кінцева мета таких дій благородна 
(єдність Італії). 

Людськими ідеями керує інтерес, який є їхнім наймогутнішим стимулом. Його прояви рі-
зноманітні, але найчастіше він визначається бажанням зберегти свою власність: «Люди шви-
дше пробачать смерть батька, ніж втрату власності»17. Егоїзм людської природи невикоріню-
ваний, тому виникає необхідність державної організації як вищої сили, яка змогла б довести 
людину до норм моральної поведінки. 

Філософ поставив проблему особистості в історії, не погоджуючись із середньовічним тве-
рдженням про те, що світом керує доля Бог, що людина безпорадна щось змінити у цьому гар-
монійно побудованому Всесвіті. «Фортуна» (доля, щастя) розпоряджається половиною наших 
вчинків, другою половиною дозволяє управляти нам самим. Володіння свободою волі дає мо-
жливість активних дій, людина є «ковалем самої себе». Здатність людини до діяльності, спря-
мованої тверезим розумом і волею, Мак’явеллі визначає як «вірту» (доблесть, звитяга). 

Саме в цих нових поглядах на суспільний устрій, на роль людини у суспільному житті гу-
маністичний індивідуалізм набував своєї крайньої форми — державного абсолютизму. Цен-
тром соціально-філософських теорій стає сильна, централізована держава, де «третій стан» 
розглядається як головне знаряддя у боротьбі проти універсальної папської гегемонії. Тільки 
сильна централізована держава могла подолати внутрішні міжусобиці, постійні війни, а та-
кож захистити вимоги національної суверенності у боротьбі проти католицького універсалі-
зму. Це була епоха, коли пробуджувалися європейські нації. Правитель, який має очолити 
таку державу, повинен стати правителем нового типу, абсолютним володарем, деспотом. 
Він мусить керуватися не релігійними принципами, а вміти аналізувати реальні факти. Пра-
витель може бути жорстоким, хитрим, немилосердним, як державний діяч він повинен кори-
стуватися мораллю сили, а не релігійною мораллю. 

Державному мужу потрібно пам’ятати, нехай краще звинувачують його вчинки, аби ви-
правдали результати, і тоді він завжди буде виправданий. Коли йдеться про спасіння Батькі-
вщини, не варто брати до уваги жодні резони про те, що справедливо і що несправедливо, що 
милосердно і що жорстоко, що похвально і що ганебно, забувши про все інше, чинити потрі-
бно так, щоб врятувати її існування та свободу. Національна держава — це та мета, яка вико-
ристовує будь-які засоби і є тим загальним благом, про яке казав Мак’явеллі. 

Державний інтерес, якому підпорядкована політична реальність, — це інтерес Вітчизни. 

                      
16 Макиавелли Н. Государь: [трактат: пер. с итал. ] / Никколо Макиавелли. — М.: Планета, 1990. — 164 с., С. 106. 
17 Макиавелли Н. Государь: [трактат: пер. с итал. ] / Никколо Макиавелли. — М.: Планета, 1990. — 164 с., С. 106. 
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Отже, мак’явеллізм — соціально-політичне вчення, яке вперше відокремило розглядан-
ня політичних проблем від релігії і моралі, поставивши за мету формування національних 
держав. 

Утопізм як принцип реалізації гуманізму. В епоху Відродження з’являються перші ідеї 
утопічного соціалізму. Найяскравіше вони висвітлені у творах Томаса Мора «Утопія» та 
Томмазо Кампанелли «Місто Сонця». 

Епоха Відродження — це епоха первісного нагромадження капіталу, коли за влучним ви-
словом Томаса Мора, «вівці поїдають людей». Це найжахливіший період розвитку капіталі-
зму. Особливістю гуманізму в цей період є неабияка увага до проблем досконалого ідеально-
го устрою суспільства. І знаменита «Утопія» тому доказ. 

Слово «утопія» (дослівно означає «нідея», тобто місце, якого немає) увійшло в суспі-
льну свідомість Європи після виходу в 1516 році світ книги Т. Мора, яку він назвав: «До-
сить корисна, а також і цікава, воістину золота книжечка про найкращий устрій держави і 
про новий острів Утопія». Утопія — ідеальна країна — своєрідна федерація з 54 міст. Ус-
трій та управління кожного з міст однакові. Найважливіші справи вирішуються на народ-
них зборах, які й обирають більшість посадових осіб та заслуховують їхні звіти. Англій-
ський гуманіст змалював ідеальне суспільство, де немає приватної (і навіть особистої) 
власності, все належить усім, та всі працюють (не більше шести годин на день), а парази-
тів немає і немає влади грошей, як і грошей взагалі. Із золота та срібла утопійці «роблять 
нічні горщики і весь подібний посуд для найбрудніших потреб <…> з цих металів вони 
виробляють кайдани для рабів»18. Розподіл продуктів в «Утопії» ведеться за потребами, 
без будь-яких твердих обмежень, здійснюється великий принцип «від кожного за здібнос-
тями, кожному за потребами» без будь-якої участі державної влади, що стала зайвою. 
Державний лад утопійців, незважаючи на наявність короля, — повна демократія: всі по-
сади виборні. 

Пізніше схожі ідеї були висловлені італійцем Томмазо Кампанеллою у його знаменитій 
книзі «Місто Сонця», написаній в тюремних катівнях. Містом Сонця керує священик, який 
іменується на їхній мові «Сонцем», а ми б назвали його Метафізиком. Йому допомагають 
три співправителі — Пон, Сін і Мор, або по-нашому: Сила, Мудрість і Любов. У віданні Си-
ли перебуває все, що стосується війни та миру. Віданню Мудрості підлягають вільні мистец-
тва, ремесла, будівельна справа, науки, а також відповідні посадові особи та вчені, так само 
як і навчальні заклади. Число підлеглих Мудрості посадових осіб відповідає числу наук: є 
Астролог, також Космограф, Геометр, Історіограф, Поет, Логік, Ритор, Граматик, Медик, 
Фізик, Політик, Мораліст. І є в них лише одна книга, — «Мудрість», де стисло й доступно 
викладені всі науки... Любов опікується продовженням роду, дітонародженням, і стежить за 
тим, щоб парування чоловіків і жінок давало найкраще потомство... У її віданні перебувають 
і виховання немовлят, лікування, виготовлення ліків, усе сільське господарство — посіви, 
нива та збір плодів, землеробство, скотарство. Третій помічник також керує тими посадови-
ми особами, яким довірене харчування та одяг. У державі Кампанелли встановлена рівність 
між чоловіками та жінками. 

Соціалістичним утопіям властиве переконання, що приватна власність спричиняє всі сус-
пільні негаразди та злиденність абсолютної більшості народу. 

Автори сформулювали основні принципи майбутнього суспільства, що базується на розу-
мних «природних» засадах: 

— планове суспільне господарство; 
— обов’язкова для всіх праця, результати якої розподіляються за потребами; 
— всі дорослі члени суспільства беруть участь у політичному управлінні; 
— всі діти мають право на безоплатну освіту, яка має бути тісно пов’язана з трудовим 

вихованням тощо. 

                      
18 Томас Мор. Утопия / Утопический роман XVI — XVII веков. — М.: «Художественная литература», 1971. — 41–142; 

495 с., С. 95. 
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Проте в утопіях зберігається багато пережитків феодально-церковної ідеології. Так, про-
повідується надмірно сувора мораль, що нагадує чернечу, релігійний культ, збереження раб-
ства як тимчасового стану, ідеалізація середньовічного ремесла тощо. 

 
5.	Філософські	засади	руху	Реформації	

Передумовою свободи приватного підприємництва, що була вкрай необхідна для подаль-
шого ефективного економічного розвитку, стала певна, на той час нечувана свобода думки. 
Вона не була подарована, а здобута людиною, яка тоді вже відчула себе значною мірою віль-
ною від цупких ідеологічних тенет. Головна тенденція, що набула чинності в суспільстві в 
епоху Відродження, це секуляризація як заперечення всезагального підпорядкування мирсь-
кого (світського) життя владі, канонам і догматам офіційної церкви. Свій прояв ця тенденція 
знайшла, зокрема, у явищі так званої Реформації, головними представниками якої слід вва-
жати Мартіна Лютера і Жана Кальвіна. Результатом Реформації стало створення непідпоряд-
кованої Ватикану протестантської церкви. 

Як доводить у своїй праці «Протестантська етика та дух капіталізму» німецький соціолог Макс 
Вебер, саме реформаційний рух, на основі якого згодом виник протестантизм, заклав світоглядні 
основи новоєвропейської цивілізації та властивого їй капіталістичного способу виробництва. 
Реформація (від лат. reformatio — перетворення, виправлення) — це рух за реформування 

католицької церкви, що охопив Західну Європу в XVI ст. та був значною мірою викликаний 
світоглядними змінами, започаткованими філософськими вченнями епохи Відродження. Ста-
новленню реформаційних учень сприяла жорстка критика католицької церкви, висловлена фі-
лософом Еразмом Роттердамським (1469–1536), зокрема в його класичному творі «Похвала 
Глупоті», іронічно присвяченому другу Еразма та апологету католицької церкви Томасу Мору. 

Реформація була підготовлена виступами англійського теолога, реформатора Джона Вік-
ліфа (близько 1330–1384) та його послідовника чеського мислителя, священика Яна Гуса 
(1369–1415). Ідейне оформлення вона одержала у вченнях Мартіна Лютера (1483–1546), 
Ульріха Цвінглі (1484–1531), Жана Кальвіна (1509–1564) і Томаса Мюнцера (1490–1525). 
Оголошуючи причиною Реформації «псування церкви» і вбачаючи коріння проблем католи-
цизму в перекручуванні вчення Христа, метою Реформації вважали повернення до «істинно-
го» християнства апостольських часів. Реформатори заперечували посередницьку роль церк-
ви між людиною і Богом, культову практику, догматичні положення віровчення, а свої рефо-
рми протестанти обґрунтовували «справжнім прочитанням» Біблії, яку оголосили єдиним 
джерелом Одкровення, авторитетом у питаннях віри. Вони виступали за право кожного гро-
мадянина вільно читати і тлумачити Біблію як єдине джерело віровчення. 

Засновником реформаційного руху є німецький мислитель і релігійний діяч Мартін Лю-
тер (1483–1546). Його вчення виходило з ідей містичного пантеїзму Майстра Екхарта, авгус-
тиансько-платонічних уподобань та ренесансного критицизму Еразма Роттердамського. 

31 жовтня 1517 року він вивісив на воротах Віттенберзького собору свої «95 тез», у яких 
виступав проти торгівлі індульгенціями, ця, на перший погляд, локальна подія, змінила пе-
ребіг європейської історії. Основний принцип М. Лютера ― «тільки Віра, тільки Письмо, 
тільки Милосердя Боже». Він дійшов висновку про те, що священики не є посередниками 
між Богом і людиною, вони лише повинні направляти паству й бути прикладом істинних 
християн. «Людина рятує душу не через Церкву, а через віру»19, ― писав М. Лютер. Спрос-
товуючи божественність Папи Римського, він посилався на православну церкву, яка також 
вважається християнською, але обходиться без папи та його безмежних повноважень. 

В центрі реформаторського підходу М. Лютера лежить принцип спасіння особистою вірою. 
Він запропонував повернутися до первісного християнства та проголосив принцип «загального 
священства», тобто відмовився від властивого католицизму вчення про посередницьку роль 

                      
19 Мартин Лютер. 95 тезисов / Сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. Фокина. — СПб.: Роза мира, 2002. — С. 50–53. 
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церкви, вважав непотрібним духовенство, пропонуючи «прямий», індивідуальний шлях кож-
ного віруючого до Бога. М. Лютер переклав Біблію німецькою мовою, зробивши тим самим 
зміст ближчим і зрозумілішим основній масі віруючих німців. Він виступав за розмежування 
духовної та світської влади, наголошував на ірраціональному характері релігійного знання, ро-
блячи тим самим принципово неправомірною будь-яку спробу «світської» його критики. Ре-
форма М. Лютера позбавила церкву політичного панування, підпорядкувала її світській владі. 

Радикальніші погляди, ніж М. Лютер, обстоював інший визначний діяч реформаційного 
руху, французький теолог Жан Кальвін (1509–1564). Від лютеранства кальвінізм відрізняв-
ся більш категоричним містицизмом та ірраціоналізмом. Ж. Кальвін — автор доктрини абсо-
лютного наперед визначення долі, згідно з якою лише частина людей обрана Господом для 
спасіння. Він вчив, що, Христос своєю жертвою на хресті обрав до спасіння не все людство, 
а лише його певну частину, й ці люди визначені заздалегідь. Тому «званих багато, але обра-
них мало». Причому критерії «обраності» цілком ірраціональні. Проте саме внаслідок ірраці-
онального характеру божественного вибору обранцем може вважати себе кожний. 

Отже, філософські погляди діячів реформаційного руху органічно пов’язані з філософсь-
кими ідеями епохи Відродження й полягають у намаганні реформувати й модернізувати ка-
толицьке віровчення та інституціональну структуру католицької церкви. 

Реформація за своїм ідейним змістом була типово ренесансним феноменом. Лютерансь-
кий монізм у своєму запереченні автономії людини, її свободи збігається з натуралістичним 
монізмом пізнього Відродження, який так само заперечує автономію людського єства. Неда-
ремно лютеранський монізм, який утверджував існування єдиного Бога і божественної при-
роди, знайшов своє продовження в німецькому ідеалістичному монізмі ХІХ ст., а натураліс-
тичний монізм — у матеріалістичному механістичному світогляді Нового часу. 

В результаті «критичної перевірки» догматів тогочасного католицизму протестанти визнали 
істинними лише два таїнства із семи (хрещення та покаяння), відмінили пости й більшість цер-
ковних свят. Протестанти відмовилися від поклоніння Богородиці і святим, вшанування ікон та 
інших реліквій. Важливого значення вони надають індивідуальним та колективним молитвам. 

Але найголовнішим було те, що протестантизм зосередив увагу на індивідуальній відпо-
відальності перед Богом за власний порятунок (без залучення церкви та духовенства). 

Отже, головні засади протестантизму зводяться до таких положень: 
— визнання абсолютного авторитету Святого Письма (Біблії) як основного джерела пі-

знання людиною Бога, утвердження її релігійних і моральних принципів; 
— визнання можливості особистого спілкування віруючого з Богом; 
— віра в спасительну жертву Ісуса Христа; 
— заперечення Священного Переказу — папських булл (декретів), енциклік (послань) як 

джерела віри; 
— заперечення посередницької ролі церкви, священства у спілкуванні людини з Богом; 
— визнання визначеності людської долі (здобути чи втратити можливість спасіння); 
— спрощення культової діяльності (богослужіння складаються з молитов, проповідей, 

псалмоспівів, читання Біблії). 
Незважаючи на те що згодом протестантизм розколовся на безліч громад і сект, можна 

умовно говорити про два етапи його історичного розвитку: ранній протестантизм ХVІ ст., 
коли було сформовано його основні напрями — лютеранство, кальвінізм, англіканство; і 
другий — пізній, або після реформаційний напрям, до якого належать методисти, баптисти, 
квакери, адвентисти, п’ятидесятники тощо20. 

Ренесанс і Реформація збігаються у своїй антифеодальній спрямованості, але засоби по-
долання феодальних суспільних відносин у них різні. Якщо Ренесанс виступає за перетво-
рення суспільства шляхом розширення й поглиблення світської освіти, то Реформація зали-
шається в межах середньовічного світу думок людини й саме в цих межах пропонує людині 
новий, спрощений шлях до Бога. 
                      

20 Див.: Релігієзнавство [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т. М. Кучера; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». — Електрон. текстові дані. — Київ: КНЕУ, 2016. — 53–54 с. 
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Реформація згадає ідеали ренесансного гуманізму пізніше, в період розгортання буржуаз-
них революцій, у закликах до свободи, рівності людей від народження, братерства, доскона-
лості суспільства як умови людської реалізації. 

Отже, два з половиною століття епохи Відродження, від Петрарки до Галілея, знаме-
нують розрив із середньовічною традицією і перехід до Нового часу. Нова картина світу 
означала загибель ієрархії та десакралізацію Космосу. Вічність атрибута божества перет-
ворюється на атрибут нескінченного Всесвіту. Характерною рисою світогляду епохи був 
пантеїзм, за яким Бог ототожнюється з природою. Людина у філософії Відродження ми-
слиться поза ієрархією, однією з ключових рис епохи є антропоцентризм. Ренесанс — це 
філософія епохи «великих відкриттів». Її природознавство звичайно ще не є наукою XVII-
XVIII ст., незважаючи на активну роль пізнання, що приведе до вислову Ф. Бекона «Знан-
ня — сила». Важлива ідея Реформації — необхідність особистої відповідальності людини 
перед Богом без посередництва церкви: «спасіння власною вірою». 

Ключові	слова: Ренесанс, числа Фібоначчі, гуманізм, антропоцентризм, натурфілософія, 
пантеїзм, золота пропорція, мак’явеллізм, утопізм, Реформація. 

 
Питання для самоперевірки 
1. У чому полягають особливості філософії епохи Відродження? 
2. Поясніть, що таке «Божественна пропорція»? 
3. Які соціально-економічні та культурні передумови спричинили феномен Відродження? 
4. Назвіть основні відкриття та винаходи, зроблені в цей період, що справили величезний 

вплив на всю подальшу історію людства. 
5. У чому саме полягає зв’язок доби Відродження з попередніми епохами? 
6. Які тенденції визначили розвиток філософії Відродження? 
7. Поясніть походження терміна «гуманізм». 
8. Окресліть провідні ідеї ренесансного гуманізму. 
9. Що означає антропоцентризм філософії епохи Відродження? 
10. Охарактеризуйте натурфілософію Дж. Бруно та його пантеїстичні ідеї. 
11. Прокоментуйте тезу «мета виправдовує засоби». 
12. Якими чинниками було зумовлено виникнення ідей утопічного соціалізму в філософії 

Відродження? 
13. Дайте коротку характеристику реформаційному напряму філософії епохи Відродження. 
14. Які наслідки для подальшого розвитку світової філософської думки мала філософія 

епохи Відродження? 
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