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Summary 

In article it is investigated specificity of the Renaissance literature of the Ukrainian-Polish 

border zone, the Italian influences, revolution which was made by the first humanists in a science, 

literature and publishing.  
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Анотація 

У статті досліджено специфіку ренесансної літератури українсько-польського 

пограниччя, італійські впливи, переворот, який здійснили перші гуманісти у науці, літератур і 

видавничій справі. 
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християнські топоси, поетологічні концепції. 
 

Аннотация 

В статье исследовано специфику ренессансной литературы украинско-польского 

пограниччя, итальянские влияния, переворот, который осуществили первые гуманисты в 

науке, литературе и издательской деятельности.  

Ключові слова: Ренессанс, Реформация, итальянские влияния, трансформация, 

риторика, христианские топосы, поэтологические концепції. 
 

Проблеми Ренесансу в Україні вивчали Володимир Перетц, Михайло Грушевський, 

Володимир Рєзанов, Ярослав Гординський, Дмитро Чижевський. Згодом з'явилися праці Іллі 

Голеніщева-Кутузова, Дмитра Наливайка, Валерія Шевчука, Ярослава Ісаєвича, Ростислава Радишев-

ського, Івана Ваньо, Валерії Нічик, Ярослави Стратій, Володимира Литвинова, Валерія Шевчука, 

Василя Яременка, Євгенія Немировського, Юрія Лимонова, Алєксандра Рогова, Наталії Казакової, 

у польському – Антонія Божемського, Тадеуша Улєвіча, Станіслава Лемпіцького, Ригора Лужни та ін. 

Було досліджено вплив Ренесансу на українську архітектуру, діяльність в Україні італій-

ських будівничих (Петро Кастіліо, Петро Вітальчик, Павло Римлянин та ін.), німецьких майстрів 

(Йоганн Пфістер, Генріх Горст, Гануш Шульц та ін.), простежено риси Ренесансу у замкових 

будівлях в Бережанах, Меджибожі, Підгір’ях, Кам'янці-Подільському, Острозі, в окремих спорудах 

– синагога у Сатанові, ціла низка будівель у Львові (Чорна кам'яниця, дім Корнякта, ансамбль 

Братсько-Успенського монастиря з каплицею трьох святителів, монастир бенедіянок, каплиці боїмів 

та кампіянів) і т.д. Вивчено місце і роль Львова та Кракова у поширенні ренесансних ідей і віянь. 

Мета цієї розвідки – з’ясувати специфіку ренесансної літератури українсько-польського 

пограниччя, італійські впливи на неї, окреслити переїзд до м.Дунаєво, біля Львова, італійського 

гуманіста Філіпо Буонаккорсі-Каллімах і заснування тут, а згодом і в Кракові літературно-

гуманістичного гуртка, вказати на революційний переворот, який здійснили перші гуманісти у 

сфері науки, літератури і видавничої справи, засвідчуючи крах середньовічного світогляду і 

появу нової людини, виведеної з-під контролю релігії, цілісної і гармонійної особистості. 

Великий внесок у розвиток українського і польського Відродження вніс італієць Філіпо 

Буонаккорсі-Каллімах (1437-1496), який, переслідуваний папською курією, покинув Рим і через 

Туреччину в 1470 році добрався до Дунаєва біля Львова, де на той час містилася резиденція 
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львівського архієпископа Григорія із Санока.  

У резиденції Григорія із Санока, в Дунаєві, а згодом і в Кракові, діяв літературно-

гуманістичний гурток, де збиралися однодумці, які плекали гуманістичні ідеали і зневажливо 

ставилися до середньовічних посібників із граматики, схилялися до емпіризму, а з наук 

віддавали перевагу медицині і природознавству. Їх улюбленими авторами були Плавт і 

Вергілій. Найпомітнішою фігурою серед них був  Філіпо Буонаккорсі-Каллімах [25, 79-80]. 

Архієпископ Григорій із Санока – колишній вихователь Матвія Корвина, майбутнього 

короля Угорщини, і приятель Яноша Вітеза. Нагадаємо, що Янош Вітез у 1440 році прибув до 

Кракова як протонотарій королівської канцелярії разом з угорською делегацією для виборів 

Владислава І Ягеллона на угорсько-хорватський престол. Він підтримував тісні дружні 

взаємини із Збігневим Олесницьким, Миколаєм Лясоцьким, Григорієм із Санока, професорами 

Краківського університету. Після сходження на престол Матвія Корвіна він стане 

архієпископом, примасом Угорщини і канцлером королівства, заснує у Братіславі, в 1467 році, 

першу вищу школу – Academia Istropolitana на взірець Болонського університету [14, 20]. На 

навіть ще на час свого прибуття до Кракова як протонотарія він мав велику підтримку у 

польсько-угорських урядових колах.  

Сам Каллімах як поет творив, спираючись на засади риторики,  за взірцями 

новолатинської поезії другої половини ХV ст., прекрасно знав твори Тіта Макція Плавта, Тіта 

Лукреція Кара, Гая Валерія Катулла, Публія Вергілія Марона, Квінта Горація Флакка, Публія 

Овідія Назона, Марка Валерія Марціала, Децима Юлія Ювенала, Публія Корнелія Таціта, 

схилявся до сучасників – Джованні Джовіано Понтано, Якопо Саннадзаро, Анджело Поліціано, 

Михайла Марулла Тарханіота. Каллімах був язичником, епікурейцем, прихильником греко-

римської класичної спадщини, поширював ідеї Римської академії Помпонія Лета, які аж ніяк не 

збігалися з ідеями флорентійських неоплатоніків.  

У 1470-1471 роках Каллімах жив у Дунаєві, у резиденції Григорія із Санока, пізніше був 

секретарем королівської канцелярії на Вавелі (1477), навчителем Яна Ольбрахта (від 1478), його 

політичним радником (від 1492). У політиці він був прихильником зміцнення королівської влади, 

листувався з видатним італійським гуманістом  Марсіліо Фічіно. Ще в Італії написав дві книги 

класичних епіграм [8, 20], а в Дунаєві, закохавшись у львівську міщанку Фанну, присвятив їй ряд 

любовних елегій [9, 34-38]. Процитуємо фрагмент його твору «Do Fanni Swentochy»: 

Czemu gdy przybyć nie mogłaś o umówionej godzinie, 

      Zwiodłaś przysięgą mnie: «Jutro odwiedzę twój dom». 

Wszak nie dotrzymać obietnic tęsknocie ukochanego 

      To jakby splamić krwią człowieka ręce swe.  

Pyram jest tego przykładem; gdy Tysbe doń babilońska 

      Przyszła zbyt późno, on utopił w sercu miecz.  

Także i Fylis czekając na próżno Demofoonta 

      Własną zdławiła krtań pętlą przepaski swej. 

Siebie też mogłem pozbawić sznurem lub włócznią żywota, 

      Gdy się odwlekał tak twego przybycia czas.  

Dawno minęła godzina szczęśliwa i upragniona, 

      Którą uświęcić miał czar obecności twej.  

Ledwo już mogłem powstrzymać radość i w piersi bijący 

      Serca pośpieszny rytm mocniej niż w inne dni.  

Gdy zbliżający się pojazd tylko spostrzegłem, mówiłem: 

      «Oto szczęśliwość mą wiezie do moich wrót».  

Ale czterykroć i więcej zwiedziony próżną nadzieją, 

      Pohamowałem już wodze radości mej. 

(Пер. Казімєж Єжевський). 

Образ коханої Каллімах сприймає приблизно так, як Данте образ Беатріче або Петрарка – 

Лаури. Вона для нього – взірець неземного кохання. Він переживає, що кохана не прийшла на 

побачення і пригадує легендарні постаті Пірама і Філіса, які через кохання покінчили життя 

самогубством. Він оглядає з вежі місце, на яке має прийти кохана і не може вгамувати своїх 



 

“Біблія і Культура”, 2016, № 17 

 
152 

почуттів, імена богів, вплетені у канву твору, лише підсилюють його кохання. Він відчуває себе 

«trupem», але «ból odróznia go od zmarłego», він хоче «skarcić słowem kochankę», та не робить 

цього, бо «za bardzo ją kocha». Він благає її, щоб вона «więcej go nie zdradzała», бо «sprowadzi na 

siebie gniew bogów»: «Wolałbym przecież, o Fannio, abyś mnie stale zwodziła, / Niżby na ciebie 

spadł przeze mnie bogów gniew». 

Любовні елегії Каллімаха були новаторськими не лише з погляду форми (лексика, 

метрика), а й із погляду змісту, він першим запровадив світську тему, чого не було ні в 

українській, ні в польській літературі. На той час твори Каллімаха ще видані не були, і, на 

думку польських дослідників, не могли вплинути на розвиток польської (і, зрозуміло, 

української) літератури [38, 38].  

Невдовзі Каллімах перебрався до Кракова, увійшов у довір’я короля Казимира ІV, став 

учителем королевича Яна Ольбрахта, часто бував у Римі, виконував відповідальні 

дипломатичні доручення, вважався кращим спеціалістом із «східної політики» у Європі. 

Написав ряд творів, серед них трактат «De Tartarorum moribus» – про татарські набіги на 

Україну і Польщу [12, 222]. Серед інших його творів –поради своєму вихованцеві Яну 

Ольбрахту, коли той зійшов на престол, під назвою «Rady Kallimacha» [15, 40].  

У 1483 році Каллімах перебрався до Буди. У бібліотеці короля Матвія Корвина збиралися 

місцеві і зарубіжні гуманісти, тут обговорювалися питання філософії, моралі, історії, 

літератури, природознавства. Особливо популярною на цих зібраннях була легенда про 

знаменитого гунського вождя Атіллу, обговорювали його життєпис, створений італійським 

істориком Антоніо Бонфіні, який на той час жив у Буді. Історична роль Атілли могла посприяти 

укріпленню ідеології Матвія Корвина. Мабуть саме ці причини посприяли появі історичного 

трактату «Аtilla» Каллімаха. 

Філіпо Буонаккорсі-Каллімах оновив традиційну агіографічну тематику, напр. вірш 

«Carmen sapphhicum» – про св.Станіслава, писав панегірики, розробляв біографічні жанри, у яких 

відчутно вплив Ціцерона, зокрема твір про життя і діяльність його мецената Григорія із Санока – 

«Vita et mores Gregorii Sanocei» (1476), у польському перекладі «Życie i obyczaje Grzegorza z 

Sanoka arcybiskupa Lwowskiego» (вид.1909). Можна вести мову про трансформацію в його 

творчості античних по етологічних та риторичних ідей. За взірець улюбленого жанру послужила 

біографія Аттіка Тіта Помпонія, автора «Kroniky», друга Ціцерона, видавця творів Ціцерона, 

Брута, Гірція, Варрона, що вийшла з-під пера Корнелія Непоса. Каллімах у цьому творі дякує 

меценатові за допомогу і гостинність у перші роки свого перебування в Дунаєві і Кракові, 

змальовує його як першого гуманіста, ідеального християнина, мудреця і мецената «вільних 

мистецтв» і наук. Йому також належить біографія короля Польщі та Угорщини Владислава, який 

загинув у бою з турками під Варною, «Historia de rege Vladislao» («Історія Владислава», 

Авгсбург, 1518, Краків, 1582). Його твори є взірцями паренетичної літератури, він заклав традиції 

дидактично-моралістичних жанрів, таких, як «зерцала» («żwierciadła»), «візерунки», «житія», 

згадаймо, напр., «Żwierciadło albo Kstałta», «Żywot Józefa» Миколая Рея, «Зерцало богословія» 

Кирила Транквіліона-Ставровецького, «Żywoty swiętych» Лазаря Барановича, «Візерунок цнот» 

Єлисея Плетенецького та ін. 

Тепер трохи детальніше про Григорія із Санока (1406-1477), львівського архиєпископа, 

дипломата, поета, історика, одного із перших поширювачів у Польщі і в Україні ренесансного 

світогляду і способу життя. Навчався в Краківському університеті, продовжив студії у Німеччині 

та Італії, звідки привіз рукопис Джованні Бокаччо «Genealogia deorum gentiliumi» («Генеалогія 

язичницьких богів»), пропагуючи звернення до античності. Захоплювався філософією Епікура, 

був прихильником емпіричного природознавства, критикував середньовічні хроніки. Саме ці 

твори виступають інтелектуальною основою його поезій, історичних листів, трактатів, про які 

згадує Каллімах [16, 7], він також писав епітафії, напр. «Epitaphium Regis Wladislai» [17, 36-40].  

Філіпо Буонаккорсі Каллімах, якого Григорій із Санока прихистив у Дунаєві і всіляко 

підтримував, окрім «Vita et mores Gregorii Sanocei», присвятив йому один із своїх віршів – «Do 

Gregorza z Sanoka». Процитуємо фрагмент із цього твору:  

Ojcze najlepszy, już dosyć wieś zaszczycona została 
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Twą obecnością tak świętą; dość już trzymały cię, zgodnie 

Z wolą twą, z dala od miasta chłodne pagórki, doliny 

Zieleniejące, gdy pole kwitło dokoła; gdy drzewo 

Każde bywało szlachetnym cieniem; gdy słodko spoczywać 

Było na brzegach wód rzecznych, nad falą wypływającą 

Z mchem obrośniętej pieczary…  

(Пер. Казімєж Єжевський). 

Каллімах у цьому творі називає свого опікуна, Григорія із Санока, «ojcem wszystkich 

żartów», «pasterzem», пише про його творчість, згадує татарські напади на палац у Дунаєві, 

вдається до міфологічного мотиву вогню, підкреслюючи, що «ojcec najlepszy» зачаровує всіх 

«łagodnym płomieniem miłości»». Цікаво, що твір позбавлений ознак панегіризму, він свідчить 

про щирість, повагу і вдячність автора. 

Григорій із Санока рішуче й відверто критикував схоластичну філософію, яку називав 

«сонним маренням наяву». Він, як і інші гуманісти, відкидав авторитети і прагнув до 

самостійного осмислення і вивчення оригінальних текстів античних філософів, застереження 

щодо псевдокоментарів. Відстоював автономію розуму, намагався відособити науку від 

теології за допомогою вчення про подвійну істину. У своїй світоглядній позиції схилявся до 

раціонального обґрунтування релігійних істин: «те, що не спирається на жоден розумовий 

доказ, є глупотою і не гідне того, аби в нього вірити» [13, 20]. Виступав за розмежування 

світської й церковної влади, відокремлення церкви від держави та їхнє невтручання у справи 

одна одної. Закликав до відособлення природознавства від релігії, тяжів до наукового 

пояснення явищ природи; гостро критикував тих, котрі намагаються закони природи 

підпорядкувати християнській теології.  

Григорій із Санока також був одним із тих гуманістів, котрі прагнули реабілітувати не 

тільки зневажувану тодішнім суспільством фізичну працю, Але й цілі соціальні верстви, 

зокрема купців, ремісників, міщан, бо вони які «своєю працею приносять пожиток 

суспільству». Натомість критикував шляхту за неробство. Він казав, що люди, «ступаючи крок 

за кроком уперед, позбавлені варварського стану завдяки своїй власній праці і самі є творцями 

власної долі» [13, 28]. 

Предтечею гуманістичних ідей Ренесансу був видатний культурний діяч України дру-

гої половини XV ст. Юрій Дрогобич (1450-1494), він же відомий під іменами Юрій Котермак, 

Георгій з Русі, Юрій зі Львова. Народився в м. Дрогобичі, у родині вбогого ремісника [19, 7]. 

Освіту отримав у Краківському та Болонському університетах. У Краківському університеті 

1470 р. отримав ступінь бакалавра, а в 1473 р. – магістра. Ступінь доктора медицини присудив 

йому Болонський університет, де він протягом 1478-1482 рр. викладав математику та астро-

номію. У 1481-1482 роках, коли йому був 31 рік, став ректором цього навчального закладу, 

його на найвищу посаду обрали студенти терміном на два роки, він разом із професорами 

готував розклад занять, заповнював вакансії, встановлював порядок оплати професорів, 

контролював їх роботу, організовував диспути, відповідно до кримінальної юрисдикції карав 

порушників статуту університету і правопорядку [39: 1, 252, 258]. З 1487 р. Юрій Дрогобич – 

професор медицини та астрономії Краківського університету.  

Підтримував видавничу діяльність Швайпольта Фіоля. В «Історії української літератури 

Михайла Грушевського» (т.V, кн.1) є невеликий розділ, присвячений діяльності краківського 

видавництва Фіоля, яке видало «Часословець», «Осьмигласник», «Тріодь пісну», «Тріодь цвітну», 

твори Себастіяна Кленовича, Шимона Шимоновича, братів Зиморовичів та інших. Юрій 

Дрогобич був у дружніх стосунках з багатьма відомими на той час у Європі вченими та куль-

турними діячами (німецьким астрономом Йоганном Мюллером, італійськими гуманістами 

Франческом Філельфо, Філіпом Буонаккорсі-Калімахом). Учні Дрогобича – німецький гуманіст 

Конрад Цельтес і великий польський астроном Микола Коперник.  

Серед праць Ю. Дрогобича відомі «Трактат про сонячне затемнення 20 липня 1478 

року», «Прогностична оцінка поточного 1483 року», яка крім Кракова була в цьому році 

видана у Римі.  

За змістом «Прогностична оцінка поточного 1483 року» – це астрологічний календар. На 
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основі аналізу взаємного розташування небесних світил і оцінки різних небесних явищ автор 

робить передбачення про земні події. В XV-XVII ст. Юрій Дрогобич, так само як і Джордано 

Бруно, Тихо Браге, Френсіс Бекон, Йоганнес Кеплер, Томазо Кампанелла та інші займалися 

астрологією, заробляючи на продажах своїх робіт малоосвіченій публіці. 

На початку «Прогностична…» вміщена віршована присвята тодішньому римському папі 

Сикстові IV. Вступний вірш-присвята написаний елегійним дистихом (поєднання гекзаметра з 

пентаметром). Юрій Дрогобич турбується долею людського роду, оспівує розум, який людину 

«звеличує над світом», дає їй «могутню владу». 

У трактаті автор подає також відомості із різних природничих наук. Зокрема, визначено з 

точністю до години і хвилини час двох майбутніх місячних затемнень і фаз Місяця впродовж 

усього року, подано певні вказівки про видимий рух планет. Заслуговують на увагу наведені у 

книжечці відомості з географії. 

Ще у вступі Юрій Дрогобич надзвичайно сміливо, як для його часу, однозначно 

стверджує пізнаваність Світу: 

«Хоч і далекі від людей простори неба, та не такі віддалені від розуму людського. Ми 

знаємо із наслідків про їхні причини, а з цих останніх наслідок пізнаємо». 

Зокрема, Юрій Дрогобич описує розташування Сонця, Місяця і зірок «у Константинополі, 

Кафі, Вільнюсі та Москві, містах славного князівства Литовського і по всій Малій Азії», а 

також «у Кракові, Познані – містах славного королівства Польщі, Львові і Дрогобичі – містах 

Русі, Буді і Кошицях – Угорщини, Вроцлаві і Нисі – Сілезії, Неаполі і Таренті – Апулії і по всій 

Сицилії та Калабрії». Аналогічний опис подано і для численних міст Італії, найбільших міст 

Німеччини, а також Парижа. 

В одному з розділів Юрій Дрогобич дає політичну оцінку стану окремих країв, яким 

«загрожує війна», серед них «місцевості біля берегів моря і навпроти Малої Азії, такі як Русь, 

Поділля, Волощина і місцевості татар». Показово, що Ю.Дрогобич чітко виділяє Львів і 

Дрогобич, які він відносить не до Польщі, а до Русі, під якою він розуміє «Руське королівство» 

– володіння колишнього галицько-волинського Короля Данила. 

Більшість тепер виставля напоказ свої праці, святотче, 

Дбаючи щонайпильніш про честолюбство та зиск. 

Я ж мої книги у світ випускаю з єдиним бажанням: 

Хай буде користь від них роду людському в житті 

Ні, не даремні вони й не для реготу писані мною; 

Виплід Мінерви цей труд, родом з надхмарних країв. 

Знаю: для тебе нема таїни у підмісячнім світі, 

Нині ти, бачу, спізнав силу могутню зірок. 

Обшири неба для наших очей незбагненно великі, 

Розумом легко, проте, можемо їх осягнуть. 

…Будь же прихильним до книги: вона допоможе пізнати 

Те, що невдовзі гряде, – знати яке вже пора: 

Отже, в які саме дні тобі доля ласкава всміхнеться, 

І, навпаки, у які – лиха незнаного жди. 

Аналіз книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року» показує, що Юрій Дрогобич 

послуговувався творами Арістотеля, Клавдія Птолемея, Аль-Бумазара. Зокрема, згадані дві праці 

останнього – «De revolutionibus annorum mundi» i «Liber florum». Крім того, є посилання на 

західноєвропейських учених Леопольда та Ґвідона, які на той час вважались авторитетними вченими. 

У «Прогностичній оцінці» він звертається до римського папи Сікста ІV: 

Все у підмісячнім світі живе за законами неба; 

Нами керують також (хто заперечить!) зірки. 

Правлять без примусу, а як, бува, настрашать випадково, 

Розум підкаже, проте, як ту біду відвернуть. 

Ти досягнув завдяки своїй зірці найбільшої цноти – 

З тої причини усі мають за бога тебе. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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Певно, любов’ю Венери й Юпітера стиснене, сонце 

Правити світом тебе настановило колись. 

З ласки господньої все ти маєш, от тільки хай Зірка 

Роки подовжить тобі, – Рим цього зичить також. 

Будь же прихильним до книги: вона допоможе пізнати 

Те, що невдовзі гряде, – знати яке вже пора; 

Отже, в які саме дні тобі доля ласкава всміхнеться, 

І, навпаки, у які – лиха незнаного жди. 

(Пер. Володимир Литвинов). 

Юрій Дрогобич написав також «Трактат з шести розділів про сонячне затемнення» (1490) 

та ряд віршованих послань до папи Сікста IV. Праці Дрогобича були відомими у багатьох країнах 

Європи (Італії, Франції, Німеччині, Угорщині), їх перекладав для себе німецький вчений-гуманіст 

Гартман Шедель, високо цінував німецький історик і метеоролог Густав Гельман та ін. 

Головна ідея праць Юрія Дрогобича свідчила про те, що просторово-часова організація 

явищ і об'єктів анізотропна і кожна мить унікальна за своїми глибинними виявами. Отже, 

вивчаючи специфіку миті, можна виявити тенденції дальшого розвитку тих або інших явищ і 

об’єктів. На цьому оснований аналіз і передбачення будь-якої структури, коли «доля ласкава 

всміхнеться», а коли «лиха незнаного жди». Крім того, світ підпорядкований єдиним ритмам, 

єдиним циклам, які неповторно виявляють себе у різних системах. Цикли руху планет, 

розвитку біологічних об'єктів залежать від одних і тих же природних сил і законів. У кожному 

циклі Юрій Дрогобич виділяє дванадцять частин або фаз, характеристики яких зв'язані із 

зодіакальною символікою. Знаючи ці цикли, можна розуміти особливість кожної неповторної 

миті часу, глибинні причини подій, прогнозувати майбутнє. В основі його трактатів лежить ідея 

подібності, тотожності, відповідно до неї світ – одна система, частини якої тісно взаємозв'язані 

і переплетені, пронизані єдиними ритмами. Інтуїтивні відкриття давніх філософів і науковий 

пошук у напрямі інтеграції знань призводять до здогаду про взаємозв'язок і взаємозумовленість 

мікро- і макрокосму. Планети і зорі – це, по суті, риси універсального алфавіту. Мовлячи 

нинішніми категоріями, це – наочна модель світу, яка допомагає зрозуміти глобальні процеси і 

їх вплив на землю. Пізніше ці ідеї розвине Володимир Вернадський, який поставить біосферу в 

онтологічну залежність від космосу: «Переворот, який у ХХ ст. відбувся в фізиці, поставив у 

науковому мисленні на чергу перегляд основних біологічних уявлень. Очевидно, він дозволяє у 

строго науковій концепції світобудови поставити в космосі на належне місце явища життя» [5, 

51]. Володимир Вернадський розглядав земне життя як продукт складного вселенського 

процесу, необхідну частину «гармонійного космічного організму».  

Юрія Дрогобич будував свої припущення на небесних і атмосферних явищах. Він 

спирався на праці Геродота, Піфагора, Гіпократа, Арістотеля, Платона, Сенеки, Птолемея. Тоді 

ще не було поділу екліптики, подібного до Зодіаку. Далі піде його учень, Миколай Коперник. 

Удосконалюючи канонізовану церквою геоцентричну модель світу Птолемея, викладену в 

«Альмагесті», він наново відриє забуту ідею геліоцентризму Аристарха Самоського (ІІІ ст. до 

н.е.) й обґрунтує її як наукову систему. Він першим встановить, що Місяць повертається 

довкола землі і є її супутником. І допоможуть йому в цьому роздуми Лукреція Кара, Вергілія, 

Анаксимандра, Демокріта, Юрія Дрогобича. Свою головну працю «Про обертання небесних 

сфер» він надрукує перед своєю смертю (1543), згодом її підтвердять Джордано Бруно та 

Галілео Галілей, та церква виступить проти неї і внесе її до «Індексу заборонених книг». 

У своїх віршових посланнях до папи Сікста IV Юрій Дрогобич писав про те, що його праці 

пронизані насамперед турботою про людину, де наукові знання мають відігравати провідну роль.  

Звертаючись до папи Сікста IV, він зазначав, що на папському престолі той опинився 

не з ласки Бога, волі Всевишнього, а внаслідок випадковостей, щасливого розміщення 

космічних тіл. Все, що здобув папа у житті, здобуто завдяки своїй зірці, і на неї, а не на 

Бога радить Дрогобич покладатися йому в майбутньому. Виявляючи небайдужість до свого 

народу, він висловлював вболівання за нього і бажання послугувати рідній землі, стверджував, 

що Львів і Дрогобич не є польськими містами і ніколи Польщі не належали. Юрій Дрогобич 

одним із перших сприяв поширенню гуманістичних ідей у себе на батьківщині, що готувало 
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ґрунт для їх сприйняття і поширення в XVI – першій половині XVII ст. 

Зачинателями гуманістичної культури в Україні, її найвизначнішими діячами після 

Юрія Дрогобича не без підстав вважають Павла Русина, Лукаша з Нового Міста, Станіслава 

Оріховського-Роксолана, вони «більшою чи меншою мірою усвідомлювали свою національну 

приналежність і дбали про рідну культуру незалежно від місця своєї гуманістичної 

діяльності» [29, 14]. 

Павло Русин (бл.1470-1517) народився в м. Кросно (тепер Польща), на території, заселеній 

українцями-лемками. Навчався в Ґрайфсвальдському університеті, де в 1499 році, у списку 

майбутніх бакалаврів, зазначено: «Paulus Grosnensis de Rusia» [36, 131]. Підпис «Ruthenus» ставив 

на інкунабулах (книги, власноруч набрані літерами на початку книгодрукування в Західній Європі 

до 1501 р.), тринадцять з яких збереглися в бібліотеці Краківського університету за підписом «Pauli 

Crosnensis Ruteni sunt». Він себе називає Русином (Ruthenus) і так його величають учні [33, 164]. У 

Яна з Вислиці є вірш, присвячений Павлу Русину: «Si tu Paule, Ruthenorum celebranda virorum…» 

[41, 57]. У вірші «Промовляє книга» про себе пише: 

Ось на світло дня виринаю, рада, 

Знов яснію вся в білосніжнім шаті, 

Знов у всій красі променисто чола 

Нині пишають. 

 

Блиском цим Павло мене знов осяяв, 

Він мене й зцілив, т ой, кого Русином 

Весь тямущий гурто залюбки іменує, 

Словом солодким. 

(Пер. Андрія Содомори). 

Деякі польські дослідники, напр., Б.Кручкевич, доводять, що Павло Русин був не 

русином-українцем, а кросненським міщанином німецького походження на прізвище Процлер 

або Пропелер [23, 16]. Якби таке припущення й мало підстави, то той факт, що він постійно 

називає себе русином, можна вважати доказом того, що Павло з Кросна міг бути 

українізованим німцем. Відомий дослідник слов'янських літератур XV–XVI ст. Ілля Голеніщев-

Кутузов заперечував німецьке походження просвітителя. На його думку, Павло Русин був 

українцем. Російський славіст називав його «першим гуманістичним поетом України» [11, 13]. 

У будь-якому разі життя і творчість поета є яскравою сторінкою вітчизняної освіти й культури. 

Після смерті Каллімаха і від’їзду з Кракова німецького поета Конрада Цельтіса 

вихованцями нового покоління краківських латинських поетів стали Лаврентій Корвін (Раабе), 

німець із польської Сілезії, і Павло Русин із Кросна [4, 74].  

Павло Русин досконало вивчив поетику Горація і науку віршування, у його творчості також 

спостерігаємо трансформацію античних риторичних і по етологічних концепцій, він віддає 

перевагу християнським топосам. Він був талановитим поетом, який засвоїв методи Горація, а 

також вчителем і вихователем цілої плеяди польсько-латинських поетів: Яна Дантишека, Яна з 

Вислиці, Кжиштофа Сухтена, Рудольфа Агриколи-Молодшого, Севастьяна Мадьї та ін. 

З 1508 року він перебував в Угорщині, та все ж не втрачав зв'язків із краківським 

середовищем та краківськими професорами і видавцями. Цікавими є його вірші, присвячені 

угорському меценату Габору Перені й епіталама польським правителям Сигізмунду І і Барбарі 

Заполя. У 1512 році Павло із Кросна видав в Угорщині «Панегірик Гваріно» – першу збірку 

віршів видатного поета Яна Паннонія, який навчався у знаменитій гуманістичній школі Гваріно 

Гваріні у Феррарі, і написав до неї передмову. Це видання було присвячене угорському 

меценату Габору Перені. Павло Русин вважав Яна Паннонія найвизначнішим латинським 

поетом, і, мабуть, не помилявся, бо так само високо оцінив його твори й Еразм Роттердамський 

у листі до Йоганна Турзо [35: 1, 116].  

Ще в Кракові він видав книгу сатир Персія (1508), а у Відні, в 1513 році, за його редакцією 

вийшли трагедії Сенеки «Троя» і «Фієст» [12, 230-231]. Він прославив також історичну зустріч у 

Відні угорсько-чеського короля Владислава з його братом, польським королем, із імператором 
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Максиміліаном (1515) [10: 3/4, 11], написав панегірик Сигізмунду Старому.  

Літературна спадщина його величезна. Тільки в збірці «Пісні Павла Русина з Кросна» 

налічується понад 4 тисячі рядків. Значна частина з них – твори дидактично-виховного 

характеру, в основі якої – християнська топіка. Доробок магістра можна умовно поділити на 

три основні групи:  

1. Духовна поезія («Пісня Павла Кроснянина до всіх святих», «Інша інвокація до всіх 

святих», «Пісня до божественного Севастяна, мученика і найславнішого воїна»). До цієї групи 

варто віднести панегірики релігійного змісту до святих Станіслава й Владислава.  

2. Панегіричні твори, присвячені тогочасній світській і духовній знаті, а також поезія на 

злобу дня («Елегія до благородного і шановного пана Стефана Баторія», «Ода до благородного 

пана Габріеля Перені).  

3. Морально-дидактична поезія, пов’язана з поетичною творчістю й педагогічною 

діяльністю магістра Павла («Ода Павла Русина з Кросна до Аполлона», «До Талії», «До читача», 

«До книжечки», «Похвала Валерію Максиму», «Пісня, яка містить похвали поетичному 

мистецтву…», «Пісня, яка в загальних рисах охоплює життя поета Горація») [36, 138-139].  

Найчастіше у своїх релігійних віршах він використовує мотив святості («Про 

спустошення пекла і тріумф Христа», «Інша інвокація до святої Анни, матері Діви Марії», 

«Елегійний пентаметр до Діви Марії, щоб прогнала люту чуму» та ін.), яка в його очах, окрім 

вияву надприродних здібностей і сили, має цілковито етичний сенс – вона віддзеркалює 

повноту достоїнств людини. Святість розглядається не лише як винагорода за подвижництво (у 

випадку з Ісусом Христом), але і як результат зусиль виховання й укріплення доброчесності. Не 

дивно, що Ісус Христос для поета – еталон досконалості і він має велике дидактичне 

навантаження: оспівати «дорогу до померлих найсвятішого Ісуса Христа, рятівника нашого і 

визволителя, зламані таємниці дому Плутона… радість святих отців, перемогу і найсвятіші 

нагороди, чудове повернення, дивовижне воскресіння на третій день і славу» («Про 

спустошення пекла і тріумф Христа»). 

Павло Русин пов'язує літературу із засадами християнського гуманізму, розвиваючи 

тематику апокрифів, легенд і молитов. Ідея «всюдисущності святих» присутня у його віршах 

про святу Анну, за якою стоїть сприйнятливість поета до трансцендентної божої сили і відчуття 

її безпосередньої присутності у всіх земних справах, ден вона відвертає криваві війни, хороби і 

пошесті, допомагає жінкам у пологах. Поет вірить, що вона врятує людей від чуми, яка на той 

час лютувала у Кракові («Елегійний пентаметр до Діви Марії, щоб прогнала люту чуму»). 

Мотив святості як абсолютної етичної цінності звучить у віршах про святого Севастяна. 

У ХVІ ст. одними з найбільших магнатів у Польщі були брати Турзо, угорці по батькові і 

поляки по матері, вони мали копальні у Словаччині й Угорщині, металургійний завод біля 

Кракова. Станіслав навчався у Краківському університеті і згодом став єпископом оломоуцьким, 

Ян був єпископом у Вроцлаві, а їх зведений брат Олексій провадив торгівлю в Угорщині і займав 

високі посади при дворі Владислава ІІ. Еразм Роттердамський через посередництво Фуггерів 

підтримував стосунки із братами Турзо, вони поширювали його ідеї у Східній Європі [34: VIII, 

112]. Станіслав Турзо листувався з Еразмом Роттердамським, допомагав йому фінансами, за що 

отримав у подарунок від письменника перше видання творів Плінія. Ім’я Станіслава Турзо 

фігурує у передмові до трактату Мацея Мєховського «Трактат про дві Сарматії» [12, 176].  

Оломоуцький меценат підтримував постійні зв’язки з королівським палацом і з 

Краківським університетом, він також став покровителем Павла Русина. У відповідь на його 

прихильність і ласкавість поет присвячує йому кілька панегіриків, серед них – «До Станіслава 

Турзо». Ось фрагмент цього твору: 

Як,  о  мій  друже,  скажи,  не  піддатися  тузі,  юним  бути, 

Коли  той  цвіт  вже  й  на  осонні  в'яне?  –   

З  часу  свого  користай,  поки  можна  ще,  поки  нам  у  щасті 

Сприяє  доля,  –  слухай  серця  голос. 

Ось  уже  й  старість  бридка,  шкутильгаючи,   

                                                        йде  поспішним  кроком, 

Невдовзі  й  смерть  кваплива  нас  настигне. 
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Нині  для  втіхи  живім,  ушановуймо  кожну  мить  погідну: 

Вже  поруч,  ось  вона,  блідава  старість. 

Навіть  юнацькі  серця  несподівано  смерть  хапає,  навіть 

Високодумних  косить  чорна  пошесть. 

Тож  про  палкі  почуття,  поки  можна  ще,  весело  співаймо 

Перед  отим  вогнем,  що  так  іскриться. 

Чари  важкі  піднімім,  щоб  пилося  нам,  як  то  п'ють  сармати. 

Нове  вино  спиваймо  з  кухлів  злотих. 

Хто  ж  бо  то  знає,  скажи,  чи  ще  й  завтрашня   

                                                          нам  всміхнеться  днина, 

Чи  Парка  нам  іще  приточить  нитки? 

(Пер. Андрія Содомори). 

Твір має характер панегірика, автор прагне у суспільній свідомості закріпити образ 

мецената, ідеалізуючи його. Панегіризм був однією з найхарактерніших рис латинської поезії 

гуманістів, і помітно, що Павло Русин добре засвоїв панегіричні прийоми Плінія Молодшого, 

Клавдіана, Горація, Овідія, Ціцерона, Корнелія Таціта та ін. Варто звернути увагу на те, що 

класичний жанр панегірика (напр., панегірик Горація Октавіану Августу) під пером Павла 

Русина трансформується у послання, де на першому місці не возвеличення особи мецената, а 

розмова з ним на паритетних умовах («о, мій друже»), рефлексії про минущість життя: воно 

трактується як «життєвий порив» і ототожнюється з несвідомими, душевними процесами 

переживання («Нині для втіхи живім, ушановуймо мить погідну»). Тут явно відчутні тенденції 

філософії Епікура, який вважав, що лише відчування є дійсними, бо вони зумовлені життям і 

треба дослухатися до чуттєвого сприймання й уявлення – в цьому критерій істинності знання. 

Серед морально-дидактичних поезій Павла Русина є вірш «До книжечки», яку він 

ототожнює із джерелом мудрості. Закликаючи книжку дійти до найдальших земель, поет 

звертається до неї:  

Гей, же, книжечко, чом не йдеш, уперта? 

Чом не важиш собі повчань тих щирих? 

Чи лякає тебе лихий насмішник?  

Чи страхаєшся наклепів лукавих?   

Чи боїшся пихи вельмож великих?  

Чи брудних перекупників на ринку?  

Чи крикливих учених серед люду?.. 

Критерії добору для коментування того чи іншого давнього письменника в магістра різні: 

Теренцій привернув його увагу своєрідною вишуканістю слів і витонченістю мови; Апулей 

необхідний для поліпшення стилю, бо автор вживає багато неологізмів. Корисними для читачів 

є також книжки, які мають пізнавальне значення: ознайомлюють з іншими народами, далекими 

містами, річками, горами. Проте основна цінність творів, які поет рекомендує своїм слухачам, 

полягає в тому, що вони вчать доброчесності. Саме в цьому магістр Павло вбачав високе 

призначення літератури. Оголошуючи про початок лекції, присвяченої коментуванню того чи 

іншого автора, він закликав молодь читати твори давньоримських авторів передусім з огляду на 

їхнє виховне значення: у них прославляються чесноти й засуджуються негативні риси людей.  

Вірш «До книжечки» приваблює цілісністю і ясністю думки. Порівняння, метафори й 

антитези, симетрія початкових і кінцевих рядків строфи та звукопис – усе це служить єдиній меті: 

розкрити думку. Ілля Голеніщев-Кутузов помітив певну схожість між творами далматського Елія 

Лампрідія Цервіна і Павла Русина із Кросна. Йдеться насамперед про вплив метрики Джованні 

Джовіано Понтано на їх поезії, зокрема схильність до вільних ритмічних ходів, довільний 

синтаксис. Дослідник порівнює синтаксичний музичний лад у пролозі Цервіна до «Ad Marium 

Bonum» («До Марії Боне») і вірш Павла із Кросна «Ad libellum» («До книжечки») і знаходить у 

них чимало спільного, насамперед відхилення від канону новолатинської поезії [12, 43].  

Для Павла Русина з Кросна доброчесність – найвища і єдина справжня цінність 

людського життя: «немає нічого кращого за неї, нічого приємнішого». На вершину 
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доброчесності піднятися важко, до того ж корінь її – гіркий на смак. «Однак якщо вона 

проникне тобі глибоко в душу, ніщо її звідти не вирве, вона буде слідувати за тобою через моря 

і гори». Все на світі тлінне, а доброчесність – непідвладна смерті, вона дає справжню здатність, 

прикрашає особу славними титулами, підтвердженням чого є героїчна римська історія. Магістр 

посилався на авторитет античних філософів і поетів, які були переконані, що тільки 

доброчесність вказує смертним важкий, але істинний шлях до щастя. В житті кожної молодої 

людини настає час, коли вона, як Геракл на роздоріжжі, має обрати свою стежку.  

Павло Русин продовжував ренесансно-гуманістичну традицію, яка всіляко підносила і 

навіть ставила поезію вище історії та філософії («Елегія на честь Яна Вислоцького», «Похвала 

поезії», «Промовляє книга» та ін.»). По суті, мислитель розвивав у своїй творчості 

неоплатонівську ідею близькості поета до пророка. Поетичне слово він називав даром богів, 

їхнім дитям, «гомінким і солодким». Цінував реальне існування, закликав утішатися життям, бо 

майбутнє – це «старість бридка» і смерть. Потойбічне життя для нього фактично не існує, бо 

«все зникає у безвість», коли людина помирає. 

Через усю його творчість просвітителя золотою ниткою проходить античний мотив 

тріумфу мистецтва над плином часу. В добу Ренесансу королевою всіх наук гуманісти вважали 

поезію, яка відтворює образ світу й передає обізнаним мудрість пращурів. Проте до кінця XVI 

ст. поетичне мистецтво потребувало захисту, адже впродовж століть точилися дискусії, чи є 

поезія «вигадками», як твердили церковні кола, чи по-мистецьки змальована правда, як 

доводили самі поети. Поодинокі голоси на захист поезії лунали вже в середні віки, але 

особливо характерні вони для ренесансної культури. Апологію поетичної творчості створив і 

магістр Павло, висловлюючи свої погляди на поезію як на високе досягнення людства 

(«Похвала поезії»). На його думку, тільки поезії ми завдячуємо тим, що в пам’яті нащадків 

залишалися імена й героїчні діяння людей античності. Час зруйнував Трою, Фіви, гробниці 

царів кануть у Лету разом з людським життям, бо матеріальні цінності минущі. У зрадливому 

світі вічною залишається поезія. Твори античних письменників непідвладні тліну: знайде своїх 

читачів Вергілій, буде славен у віках Гомер, не загинуть твори Овідія та Персія.  

Ці ідеї добре засвоїв Ян Кохановський, який навчався у Краківському університеті в 1544-

1547 роках, до того часу, поки в місті не почалася епідемія чуми.  Ясно, що він читав рукописні 

і друковані твори своїх попередників – Павла Русина із Кросна, Яна Дантишека, Яна із 

Вислиці, Анджея Кржицького, Клеменса Яницького та ін. 

Ми вже писали про те, що Павло Русин долучався до видавничої діяльності. Ймовірно, 

що за його сприяння німець Фіоль Швайпольт видав у Кракові перші чотири кириличні книги. 

У сучасній українській науці відоме аргументоване припущення, що серед його помічників 

були Павло Русин і Юрій Котермак (Дрогобич), обидва пов’язані з гуманістами Європи та 

їхніми меценатами, зокрема з родиною Турзо [18, 38]. З цими ж колами і з цією родиною мали 

стосунки і Фіоль Швайпольт, і Рудольф Борсдорф – німецький майстер, який виготовляв 

спроектований краківськими українцями шрифт для видань Швайпольта, в тому числі 

«Часословця», для навчання грамоти українських дітей. Сам факт започаткування кириличного 

книгодрукування майже за сімдесят п'ять років до Івана Федорова має надзвичайно важливе 

значення для розвитку національної освіти.  

Творчість Павла Русина, яка ще у нас мало вивчена, сприяла поширенню 

гуманістичних ідей у Польщі і в Україні, формуванню патріотизму та почуття національної 

свідомості з повагою до інших народів. 

Лукаш із Нового Міста (? – бл. 1542) – мислитель-гуманіст, філософ, педагог. Народився в 

містечку Нове Місто, біля Самбора, на Львівщині. У 1513-1515 роках навчався в Краківському 

університеті, коли там викладали такі видатні філософи, теологи, юристи, письменники, 

астрономи і математики, як Павло Русин із Кросна, Ян із Людзіска, Пьойтр Гашовец, Ян 

Донбрувка, Матеуш із Кракова, Адам із Бохиня, Войцеха з Брудзева та ін. Тут він отримує 

вчений ступнь бакалавр (1517), магістра вільних мистецтв, згодом доцента філософії (1521). 

Великий вплив на нього справила у 1521 році зустріч із віденським гуманістом У.Фабрі з 

Торнберга. Згодом видав для студентів підручник з епістолографії «Compendiosa in modum 

construendarum epistolarum manuductio» (Краків, 1522), орієнтуючись на трактат Августина 



 

“Біблія і Культура”, 2016, № 17 

 
160 

Моровія «De mondo epistolandi» (1495), а також на «мистецтво складання листів» Конрадла 

Цельтіса. Нагадаємо, що він у 1488-1489 роках навчався у Краківському університеті і відвідував 

лекції Войцеха з Брудзева. На той час Цельтіс уже був знаний як поет-лауреат, увінчаний 

імператором Фрідріхом ІІІ в Нюрнберзі 1487 р. і засновник товариства «Sodalitas Vistulana», до 

якого належав Каллімах. Цельтіс прославляв Каллімаха у своїх епіграмах і виявляв великий 

інтерес до Сарматії, яку добре знав як мандрівник, бо перетнув її територію від Карпат до 

Балтики. В 1489 році, він читав лекції із епістолографії у краківському університеті.  

На думку сучасних дослідників, кінець ХV ст. – це розцвіт епістолографії у кракові. Так, 

у 1496 році підручник з епістолографії уклав Ян Урсин [6, 12-14].  У цей час краківські видавці 

видали біля двох десятків підручників із епістолографії, за якими вивчали стилістику 

(elegantiae) і вони, у той же час, були антологіями взірцевих листів великих людей для учнів (ad 

usum studiosae iuventutis). Серед таких праць були підручники Франческо Філельфо (1505, 

1513), Феофілакта Симокатти (1509, переклад Миколая Коперника), Філіпа Бероальдо із 

Болоньї (1512) та ін. До свого підручника із епістолографії Лукаш із Нового Міста до свого 

підручника додав власноруч складений панегірик ректорові Краківського університету й 

землякові Станіславу Білому [20, 120]. 

Залишивши викладацьку роботу, виїхав з Кракова, займав різні громадські посади у 

Новому Місті. Підтримував зв’язки з краківськими академічними колами, боровся зі схоластами, 

спираючись на авторитет Леонардо да Вінчі, Лоренцо Валли, Еразма Роттердамського. Вважав, 

що головна доброчесність людини – це самореалізація своїх вроджених здібностей, уміння 

любити всі живі істоти і переживати за них. Лукаш пропагував античні пам'ятки філософії, ети-

ки, зокрема праці Арістотеля «Про душу», «Про створення і знищення», «Економіку», працю 

Ціцерона «Сон Сціпіона» тощо. Розділяв принципи античної етики про необхідність 

гармонійного розвитку душі і тіла, вдосконалення самої людини.  

Миколай Гусовський (бл.1475-1533) народився в Гусові Великого Князівства Литовського, 

до складу якого входила частина українських земель. Відомо, що його підтримував полоцький 

єпископ, дипломат і меценат Еразм Телок Вітеліус (надр. щоденник 1499-1508 рр.), який 

навчався в Краківському університеті і входив до кола Каллімаха. У 1521-1522 роках, у  складі 

дипломатичної місії Вітеліуса, Гусовський побував у Римі,  де написав латиномовну поему 

«Carmen de statura… bisontis», відома під назвою «Пісня про зубра» [3, 61].   

Дипломатична місія в Римі мала на меті схилити папу до створення коаліції європейських 

держав для боротьби проти турків і татар, від яких особливо потерпали південно-західні землі 

України. То ж твір задумано у жанрі «turcyków», як апологію антитурецької політики папи Леона 

Х, але завершений він був уже після його смерті. При підтримці польської королеви Бони, дружини 

Сигізмунда І, книга Гусовського «Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis», до якої, окрім пісні 

про зубра, увійшли ще 11 поетичних творів, вийшла в Римі. На ній лежать сліди захоплень 

сучасників географією, флорою і фауною рідної країни, що помітно ще в творі Мацея Мєховського 

«Трактат про дві Сарматії» («Traktatus de duabus Sarmatiis»). «Дикі землі» Сарматії на той час були 

екзотичними для Європи, як і пущі Великого Князівства Литовського чи недоторканні ліси 

Америки. Гусовський взявся за «екзотичну» тему. У своїй присвяті королеві поет пише: «Коли я 

був, всемилостива королево, в Римі, то папа Леон Х, розмірковуючи якось про полювання на 

півночі і величину північних звірів, переконливо попросив плоцького єпископа Еразма, який у той 

час був при ньому від Вашої Величності, доставити до Риму чучело бізона, якого ми називаємо 

зубром (quem nos zubrum vocamus). Плоцький єпископ обіцяв виконати бажання Їх Святості і 

письмово звернувся до палатина віленського Радзивілла з проханням дістати шкіру найбільшої 

тварини цієї породи. У той же час, бажаючи разом із чучелом подати папі його опис, він доручив 

мені накинути на папері кілька слів про властивості цієї тварини і про полювання на неї. Та все це 

не було виконано, бо скоро помер Леон Х, залишився тільки твір, який я написав швидко і 

невибагливо, його я тепер вирішив випустити у світ» [12, 235]. Далі поет каже: «Не беручись 

судити про те, чи дехто з природознавців знайде щось для себе повчальне у нашому творі, сміємо 

сподіватися, що вони вшанують увагою сказання новолатинської музи, вихопленої із забуття, і 

доброзичливо вислухають її піснеспіви про велетня європейських четвероногих» [12, 235].  
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Поема – великий ліричний твір, який нараховує понад 1000 віршів, написана елегійним 

дистихом. У ній змальовано Литву, її ліси та тварин, та найбільше описів відведено зубру. 

Процитуємо фрагмент твору у перекладі Яна Каспровича: 

Najdzikszy stwór ten w puszczach litewskich się rodzi, 

A cielskiem tak ogromnym odznaczać się zwyki, 

Że kiedy łeb, konając, zwyciężon pochyli, 

Trzech chłopów może wpośród rogów jego siąść. 

Lecz kark jego olbrzymi zbyt mały się wyda, 

Jeślibyś inne członki z nim porównać chciał. 

Brodzisko sterczy w stracznych zwieszając się kudłach, 

Płomoenne ślepia sieja przerażliwy gniew, 

Potworne włosie grzywy po łopatkach 

Kolana kryjąc sobą, przód i całą pierś. 

Твір постав у колі гуманістичної поезії, автор у ньому піднімає мисливську тематику. 

Чимало італійських поетів ХV-ХVІ ст. оспівали полювання, які могли вплинути на поему: 

Ерколе Строцці, Адріано да Корнето, Бальдассаре Молоссо, Гвідо Постумо Сильветрі (йому 

належить елегія про мисливські подвиги папи Леона Х, видана в 1524 році, через рік після 

виходу поеми). Та все ж, на думку дослідників, пісня про зубра ближча не до італійських 

взірців, насичених компліментами та міфологічними алюзіями, а до античних, зокрема до поем 

Гратія Фаліска та Марка Аврелія  Олімпія Немезіана, рукописи яких віднайшов у 1501-1503 

роках Якопо Саннадзаро. Проте пісня про зубра відрізняється від творів попередників  силою 

експресії – незвичайним пластичним описом литовських пущ і магією вираження особистих 

порчуттів автора, насамперед любов'ю і повагою до рідної землі [22, 40]. Поему визнано лише в 

ХІХ ст., а на початку ХХ ст. вона стала популярною завдяки чудовому перекладу Яна 

Каспровича, який назвав Гусовського попередником Адама Міцкевича («Pan Tadeusz»). 

Миколай Гусовський, після смерті папи й опікуна, повернувся до Польщі. Написав 

латиномовну епінікію на честь коронного гетьмана М.Фірлія «Nowa et miranda de Turcis 

victoria» (1524), опублікував обширну, на 896  гекзаметрів, поему про св.Яцка «De vita et gestis 

divi Hyacinthi opousculum» (1525), з нагоди його канонізації. У цьому творі він, як і краківський 

поет Анджей Кжицький, одним із перших порушив антилютеранську тему, присвятивши свій 

твір канцлерові Шидловському, щоб таким чином здобути собі прихильність.  

Серед віршів Гусовського відомі «Перемога над турками під Теребовлею 2 липня 1524 

року», «До св.Себастіяна», «Життя і подвиги св.Геоцінта» та інші. Процитуємо фрагмент його 

твору «Перемога над турками під Теребовлею…»: 

Ниви, багряні від крові грабіжників, трупами вкрились, 

Псам і шулікам лежить добра пожива на них. 

А переможці, зібравши трофеї усі, добивають 

Рештки ординців, які заховались раніш. 

Серету води забрали немало ворожих вояків, 

Втечею дехто із них зміг врятувати життя. 

(Пер. Віталій Маслюк). 

Доживав свій вік Микола Гусовський у злиднях і самоті, помер, розбитий паралічем,  у 

шпиталі для бідних.  

Станіслав Оріховський-Роксолан (1513-1566) – письменник, полеміст, релігійний 

історик, оратор. Народився. в селі Оріхівці Перемишлянської округи. Батько мислителя 

належав до шляхетного стану, а мати була дочкою православного священика, на все ж таки 

сім’я була окатоличена – «gente ruthenus, natione polonus» [24, 20]. Початкову освіту отримав 

в Перемишлі. У 1526-1528 роках навчався в Краківському університеті, в 1528-1531 – у 

Віденському, Віттенберзькому, і Лейпцігському, в 1531-1540 – продовжив освіту у Падуан-

ському, Болонському, Римському, вдосконалював свої знання у Венеції. Взяв участь у вчених 

диспутах про Аристотеля у палаці кардинала Фарнезе і звернув на себе увагу кардинала 

Гінуччі, порвав із лютеранством [3: 4, 100-101]. У творах Станіслава Оріховського 

переплітаються ідеї Ренесансу та Реформації. 
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Його учителями були Отто Брасікап – австрійський гуманіст, професор Віденського 

університету, автор наукових праць і лавроносний поет; Ромул Амадей – професор риторики в 

Болонському, Падуанському та Римському університетах; Луї Бонпадифер – професор філософії 

Болонського університету, німецький гуманіст Філіп Меланхтон та реформатор Мартін Лютер, 

який поселив здібного юнака під час навчання у своєму будинку. Був знайомий з видатними 

гуманістами і науковими діячами Західної Європи – Л.Кранахом старшим, Ульріхом фон Гуттеном, 

Альбрехтом Дюрером, Амброджо Контаріні, Лазарем Бонаміко та ін., визнаними державними та 

церковними діячами. У 1541, після 17-річного перебування за кордоном, повернувся в рідний край, 

де був висвячений на капелана й отримав проворство у с. Журавиці, біля Перемишля.  

Потрапив до оточення мецената Петра Кміти, воєводи Кракова і сандомирського 

палатина. Кміта отримав гуманістичну освіту при дворі імператора Максиміліана, був 

авторитетним дипломатом, відомим у Москві, Відні, Римі і Мадріді. До нього, за порадою 

Деція і Геленія, звертався Еразм Роттердамський, шукаючи зв’язків із впливовими людьми 

Польщі [7, 299]. Станіслав Оріховський в оточенні Петра Кміти налагодив стосунки із Яном 

Кохановським, Миколаєм Реєм, Марцином Бельським, Марціном Кромером, Клемансом 

Яніцьким, Петром Ройзієм, Анджеєм Кржицьким  та іншими діячами культури, з якими не раз 

його шляхи перетинатимуться.  

Став видатним діячем культури епохи Відродження, використовуючи та пропагуючи 

античну спадщину: твори Гомера, Платона, Аристотеля, Демосфена, Аристофана, Ціцерона. 

Підтримував стосунки з видатними гуманістами та культурно-освітніми діячами Західної Євро-

пи, де його називали «русинським Демосфеном», «сучасним Ціцероном» [28, 163]. Володів 

давньогрецькою, староєврейською, латинською, більшістю західноєвропейських мов, добре 

знав польську та українську. 

Миколай Рей, працюючи секретарем у краківського воєводи Анджея Тенчинського, 

зібрав чимало матеріалу стосовно обмеження влади «сенаторського короля» Сигізмунда І і 

магнатів, сюди входили аграрна, фінансова і воєнна реформи. Боротьба за них на провінційних 

сеймиках отримала назву «півнячої війни» 1537 року, яка описана в «Annalеs Poloniki» 

Станіслава Оріховського (вид. посм., 1611). Миколай Рей порушив ці проблеми у творі «Krótka 

rozprawa» (1543), написаному не без впливу твору «Ain schöner dialogus und gesprech zwischen 

aim Pfarrer und aim Schulthayss» («Прекрасний діалог і розмова між священиком і старостою») 

[21, 7-8]. До питань аграрної реформи Станіслав Оріховський звернувся у творі «Respublika 

Polonia» (1543), де є таке звернення до шляхти: «Якщо ми запроваджуємо нові податки, то – я 

вас запитую – хіба ми запроваджуємо їх для визиску селян? Бо лише на них ми звалюємо весь 

тягар податків, витискуючи із них те, що ми самі повинні давати для оборони королівства, ніби 

селянська верства має захищати верству рицарську, а не навпаки…» [21, 103].   

Анджей Кржицький у 1524 році, в Кракові, видав антитурецьку промову Каллімаха, 

написану в 1490-му і відому як звернення до папи Іннокентія VІІІ. Вона започаткувала 

спеціальний жанр антитурецьких трактатів («turcyky») (Cтаніслав Оріховський, Транквілл 

Андронік, Кжиштоф Варшевицький та ін.). Він майже одночасно з Транквіллом переконує 

польське рицарство виступити проти бусурман, підтримуючи починання Буонаккорсі-

Каллімаха. На імперському соборі в Авгсбурзі 1518 року Транквілл, виступаючи як посол 

хорватсько-далмацького бана Бериславича, виступив з промовою «До німців проти турок» 

(«Oratio contra Turcas ad Germanos habita») й опублікував у гекзаметрах латинську молитву 

проти турок» («Tranquilli Parthenii Dalmatae ad Deuim contra Thurcas Oratio carmine heroico»).  

Найзначнішими творами Станіслава Оріховського-Роксолана вважаються дві промови 

«Про турецьку загрозу» («Turcica I» і «Turcica II), написані латинською мовою, видані 

краківським видавцем Гієронімом Віктором в 1543 і 1544 рр. У них він застерігає від турецької 

агресії і закликає європейські народи до хрестового походу проти турків. У першій промові є 

такі слова: «Сулейман, турецький володар, підкоривши угорське королівство і натхнений 

видатною перемогою, поглядає тепер і на вас з вашим добром. Він прекрасно розуміє, що не 

зможе довго користуватись насильно награбованим, доки ви живі і незалежні… Сулейман 

витворяє таке, на що жоден із турецьких султанів до нього не відважувався. Проте він добре 
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розуміє, що ви єдині стоїте на перешкоді розширення його влади. Знайте, що він сам не вірить 

своєму слову, яке зламав, віроломно відібравши у вас Валахію, і прекрасно розуміє, що ви, як і 

всі християни, його ненавидите, знає, що вболіваєте за поразку Угорщини. І останнє, без чого і 

поміж простими людьми дружба немислима: нам чужі його віра, його звичаї, його Бог. Через те 

ненавидить вас, шляхтичі, заповзявся погубити вашу республіку, ваші помістя, ваше щастя, 

більше того, запеклий ворог богів, котрі покровительствують цій державі» [31].     

На на похоронах Сигізмунда І виголосив латинську промову «Oratio habita in Aunere 

Sigismundi», яка стала знаною у Європі як взірець ораторського мистецтва.  

Спершу презентував погляди польських магнатів, ставши в опозицію до Сигізмунда 

Августа і даючи йому різного роду настанови – «De inetitutione redis Polonie» («Напоучення 

польському королеві»): «Нині ми нещасні, вогнем і залізом знищені, просимо всі гуртом: 

допоможи нам, візьми біду нашу близько до серця, і хай уславиться тоді не лише ім'я твоє, а й 

відвага королівська. В тобі найвища й найславніша гідність, в тобі незламний і переможний рід 

Ягелона – ще живі недавні подвиги батька! Вчини ж, прошу, так, щоб з'явився в тобі дух, гідний і 

батька, і роду, і цього місця. Бо якщо в цій справі од нас відступишся, то чи не буде це певним 

доказом того, що вельми кепсько з тими поводяться, хто обирає королів, і долею чи випадком він 

стає першим у державі? Ми тому з таким запалом пишемо до тебе, що дуже хвилюємося за 

полонених, яких наступного дня мають вести до Скітії. Отож, якщо це трапиться, чи легшою буде 

неволя наша від того, що й ти, син короля і сам король, теж поніс збитки, нас утративши? По-

правді кажучи, нам не полегшає. Наша воля (хай їй здоровиться!) потребує для свого захисту 

лицаря, а не титулу. Запитай у полонених, щойно з Русі поведених до Скітії, кого вони 

звинувачують, на чию допомогу сподіваються, кого вдень і вночі слізно просять і благають? 

Тебе, о королю!» [30]. Був проти одруження молодого короля з Барбарою Радзивілл. Від імені 

шляхти звинувачував короля у трактаті «Fidelis subditus» (І ред. – 1543, ІІ – 1548, ІІІ – 1584). 

Гостра боротьба за реформи, яка точилася на пйотрковському (1548) і варшавському 

(1563-1564) сеймах, віддзеркалена у його листах «Rozmowa… okolo egzekucjej» (1563), 

«Quincunch» (1564) і «Policja Królestwa Polskiego» (нап. 1565, фрагменти опубліковані в 1856). У 

цих творах він виступив проти «екзекуції влади», обґрунтовуючи модель теократичної держави. 

Сліди його публіцистичного темпераменту, жвавість думки і гострота розуму виступають 

в історичних листах «Annales Polonici» (твори 1548-1552) і «Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego» 

(нап. 1561, вид. 1773), останній твір є типових взірцем польської ренесансної біографії. Не 

меншу славу принесли йому полемічні виступи проти Анджея Фрича Моджевеського. Книга 

Моджевського «Commentariorum de Republica emendanda» («Коментарі про реформи в державі», 

1554) розглядала питання моралі, системи законів, проблеми війни і миру, стан церкви, розвиток 

освіти. Автор пропонував запровадити для шляхтичів і плебеїв однакові закони. На думку 

істориків, ідеї Моджевського були близькі до поглядів Яна Кохановського і Андрея Дудрича [1, 

321-323]. Станіслав Оріховський у праці «Fricius sive de Maiestate Sedis Apostolicae», 1562) 

писав, що політичні і юридичні реформи, які пропонує Моджевський, є абсурдні.   

Ставши католицьким священиком, Станіслав Оріховський виступив проти целібату 

(трактат «De lege coelibatus… oratio», 1547): «Якби, отче Юліє, дозволили мені триматися 

чесного життя, я б не зловживав тепер ласкою твоєї можності і не домагався дружини. Але 

оскільки твоя понтифіцька могутність протидіє нам, уклінно прошу ласки. Не тому, що 

провина змушує чи сумління страждає через одруження. Боюся намісників папи у Русі (хіба що 

заступишся і погамуєш), які касують святі шлюби: смертю, вигнанням, кайданами і штрафами. 

Отож, погрозами їх настраханий, до тебе звертаюся і прошу: дозволь мати дружину, яку 

пошлюбив згідно з законом природи і приписом якої дана можливість одружуватися так само, 

як дозволено народжуватися чи жити. Цьому законові вони протидіють і нічого іншого не 

роблять, як за звичаєм гігантів воюють з Богом. А за це належить від Бога смертна кара, а від 

людей безчестя. Як часто намісники чинять це, засвідчують численні племена й народи, які 

кажуть, що з тої причини одійшли від латинців, що не могли зносити їхньої розбещеності у 

безшлюбному житті. Адже твої жерці, після того як відкинули подружнє життя, розвели в 

державі розпусту. А це викликало величезну зневагу до вашої понтифіцької могутності. Тепер, 

гадаю, ти зрозумів, що безшлюбність мусиш відкинути» [32]. Він також намовив до шлюбу 
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свого приятеля із оточення Павла Кміти, відомого польського письменника і діяча Реформації 

Марціна Кровіцького, чиє одруження у 1550 р. був першим шлюбом духовної особи у Польщі. 

У 1551 році Оріховський також женився. Цими вчинками він ледь не накликав на себе гнів 

папи і відлучення від церкви. Але, очевидно, Рим не хотів втрачати молодого полеміста і пішов 

на мовчазну згоду із «шаленим Роландом» курії, відомим далеко за межами Польщі. Про його 

виступи проти целібату і звернення до папи Юлія ІІІ писав Марцін Кромер [27, 18]. У своїх 

політичних переконаннях Оріховський виступав проти автократії, коли в руках однієї людини 

зосереджена вся вища законодавча, виконавча і судова влада. У цьому випадку народ, навіть 

магнати, прямої участі в державних органах не беруть, або є їх участь формальна. Замість 

контролю корони шляхтичами вимагав підпорядкування короля владі Риму і церкві. Виступав 

проти жорстокої централізованої влади у трактаті «Quincunx» («П’ятикутник», 1564), а в 

другому творі «Fidelis Subditus» («Вірнопідданий», 1548) повчав короля Сигізмунда Августа, як 

треба жити і керувати державою і відчутно вплинув на останнього Ягеллона. 

На думку польських дослідників, твір Станіслава Оріховського «Quincunx», у якому 

відчутний пафос Демосфена, Тіта Лівія, Ціцерона, вплинув на розвиток польської прози, 

зокрема на «Wróżki» Яна Кохановського [37: 65, 118].  

Російський славіст Ілля Голеніщев-Кутузов звертає увагу на національну самосвідомість 

Станіслава Оріховського. У «Fidelis Subditus» він пишаєся належністю до нього, постійно 

підкреслюючи, що він «русин» (українець). «Я русин, – писав він, – і цим пишаюся і охоче про це 

заявляю, пам'ятаючи про свій рід і руську кров, про місце, де народився і виріс» [40, 3]. Немає 

жодного твору і листа, в яких би Оріховський-Роксолан не вважав за потрібне нагадати про своє 

русинське походження, про те, що він представник руського народу польської держави, 

українець, а не поляк. Водночас з повагою він ставився до інших народів. При кожній нагоді 

нагадував королеві про поневіряння рідного народу, переконував короля стати захисником Русі, 

дбати про прихильність українського народу, прислуховуватися до його прохань. Захищав багаті 

культурно-духовні традиції українського народу, його славне історичне минуле, до якого сам 

постійно звертався у своїй творчості. Його цікавила ґенеза слов'ян і в творі «Origo Polonorum» 

(«Походження поляків», що увійшов до ««Annales Polonici»), він стверджував, що поляки це те ж, 

що і слов’яни («Slavi igitur Poloni sunt»), і українці зокрема, і походять вони від греків [12, 307]. 

Тут уперше звучить думка, яку пізніше розвине Євген Маланюк у «Нарисах з історії нашої 

культури», обґрунтовуючи тезу, що наша «земля протягом довгих століть належала до антично-

грецького кругу, до кругу античної культури Еллади» [26: 2, 69].  

Багатогранний талант Оріховського як оратора, публіциста, історика, філософа виявився у 

різних сферах його духовної культури, де він відстоював позиції ренесансного гуманізму та 

Реформації. Насамперед він, як і більшість гуманістів того часу, розглядав історію і літературу не з 

погляду промислу Божого, а як дію реальних людей, де люди, беручи участь в історичному процесі, 

постають реальними творцями історії. Вважав, що як творець історії людина рівна з Богом і тільки 

в співдружності з розумними людськими істотами Бог може встановити справедливість на землі. 

Від літератури вимагав, щоб вона була «правдивою», містила в собі «справжню мудрість», була 

тісно пов'язана з освітою і пізнанням, вивищувала б у житті знання та розум. 

Звісно, ми назвали лише перших гуманістів українсько-польського пограниччя, до цього 

ряду слід було б додати імена Івана Туробінського-Рутенця, Григорія Чуй-Русина із Самбора, 

Григорія Тичинського-Рутенця, Симона Пекаліда, Шимона Шимоновича, Йосипа Верещинського, 

Адама Чагровського, Себастіяна Фабіяна Кленовича, Івана Домбровського та ін. 

Окремо слід сказати про Острозький культурно-освітній центр, львівську та київську 

братські школи, Києво-Могилянськау академію, вчений гурток Києво-Печерської Лаврської 

друкарні та їх участь у розвитку ренесансних і реформаційних ідей. 

Підсумовуючи, слід сказати, що і в Україні, і в Польщі, як і в усій Західній Європі, епоха 

Відродження почалася із італійських впливів на архітектуру, живопис, літературу. Визначне 

місце у поширенні ренесансних віянь належить Львову і Кракову. 

У духовному житті України та Польщі виняткову роль відіграв італійський гуманіст  

Філіпо Буонаккорсі-Каллімах, який, втікаючи, від переслідувань, перебрався до Дунаєва, біля 
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Львова. Тут, у резиденції архієпископа Григорія із Санока він заснував літературно-

гуманістичний гурток, який згодом відновив свою діяльність у Кракові. Його учасниками стали 

Григорій із Санока, Юрій Дрогобич, Павло Русин, Лукаш з Нового міста, Миколай Гусовський, 

Станіслав Оріховський-Роксолан. Вони здійснили революційний переворот у системі поглядів 

та ідеалів, дбаючи про розвиток науки і літератури, видавничої справи. Їхні гуманістичні ідеї 

засвідчили крах середньовічного світогляду. Ці культурні діячі обґрунтували статус  нової 

людини як цілісної і гармонійної особистості, котра усвідомлює свою соціальну і духовну 

автономність,незалежність світосприймання, свободу волі і мислення. Пріоритетним у 

творчості перших гуманістів стало опертя на античну спадщину. Вони не лише наслідували 

принципи поетики і риторики Давньої Греції та Риму, а й прагнули осмислити їх у нових 

умовах перехідного часу. У цьому їм допомагали основні світоглядні системи епохи: 

ренесансна натурфілософія та неоплатонізм, саме їх синтез отримав назву гуманізму.  

Людина, її особистість, внутрішній світ набули у їх візіях першорядної ваги. Стверджуючи 

людське право на земне щастя, гуманісти виступили проти контролю церкви над діяльністю 

людини, і цю тенденцію помічаємо у їхніх творах. Їхня література багата різноманітними 

формами і стилями, їй властиві спільні особливості і принципи художнього мислення, вона 

звернена до реального світу й реальної людини, в якій вбачалася найвища цінність і найвища 

мета. Це література полімовна, бо більшість текстів написана латиною, давньопольською та 

давньоукраїнською мовами. 

І все ж головне питання залишається відкритим. Як трактувати добу Ренесансу в Україні? 

Як трактувати ренесансну літературу українсь-польського пограниччя? 

Тут, можливо, найзваженішою є позиція Дмитра Напливайка: він вважає, що література 

цього періоду (ХV-ХVІІ ст.), а вона полімовна, тобто створена принаймні чотирма мовами – 

найбільший корпус текстів новолатинською мовою, а також польською, церковнослов'янською 

і народною мовами – не може беззастережно належати лише українській літературі, вона є 

спільним надбанням кількох народів – українського, польського, білоруського і литовського. 

Ренесансна література не мала іманентного зв'язку з традицією і типологією давньоруської 

літератури, не вписувалася в її історичний контекст, її треба розглядати як окремий перехідний 

стан до іншого культурного простору, тому її найкраще називати «літературою українсько-

польського пограниччя». Ми виходимо саме з такої засади і вважаємо за необхідне уточнити 

зміст і обсяг деяких понять. 

У наш час часто ототожнюють поняття «гуманізм» і «ренесанс». Під поняттям «гуманізм» 

треба розуміти інтелектуальний рух, що народився в ХІV ст. в Італії і поширився на інші 

країни. А оскільки цей рух почався ще з середньовіччя, то цілком правомірним є поєднання 

термінів «ренесансний гуманізм». Під «ренесансом» маємо на увазі епоху і окремий стиль. Не 

можна ототожнювати поняття «реформації» і «ренесансу», бо під «реформацією» треба мати на 

увазі течії, які закріплювали і визначали реформи сповідань, їх догматику та інституціональні 

організації. Тому до реформаторів однаково належать як православні діячі цього періоду, так і 

католицькі, бо вони мали на меті моральне й доктринальне відтворення релігії, свого 

віросповідання та інституції Сорборної Церкви, своє розуміння Святого Письма.   
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