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ВИДАТНІ ФІЛОСОФИ ВІДРОДЖЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ  

СУТНОСТІ ЛЮДИНИ 

 
Філософія епохи Відродження (від фр. renaissance) – це напрям 

європейської філософії думки XV – X VII століть. Цей термін вживається 

на означення періоду відродження античної культури під впливом 

суттєвих змін у соціально-економічному та духовному житті Західної 

Європи. 

Термін «Відродження» був уведений видатним італійським 

живописцем, архітектором та істориком мистецтва Джорджо Базарі. Але 

надто просто було б вважати, що поняття Відродження відображає лише 

смисл тієї епохи і що в духовному житті спостерігається механічне 

перенесення на тогочасний грунт культурного надбання античності. У 

новій культурі, окрім ренесансу античності, значною мірою знаходить 

відображення соціально-економічний та духовний зміст середньовіччя.  

У царині філософії спостерігається складний непослідовний, часто 

суперечливий характер філософських поглядів. Тому надто складно  

визначити певну систему поглядів, більш-менш сталі напрямки чи 

філософські течії того періоду. Навіть погляди окремих філософів хибують 

подекуди двоїстістю, відсутністю певної визначеності. В цілому філософія 

Відродження не є якимсь повторенням, копіюванням античної філософії, а 

суттєво відрізняється від неї. З іншого боку, нова філософія, хоча і 

протиставляє себе середньовічній схоластиці, несе на собі відбиток 

середньовічної культури, і їй притаманні певні риси, що не властиві 

античності. 

Дослідивши різні аспекти у підходах до поведінки людини епохи 

Відродження, стає зрозумілим, що проголошене ренесансними 

мислителями духовне розкріпачення людини було нерозривно пов’язане із 

завданням побудови нової культури, розробкою етичних ідеалів, 

орієнтованих на творчу поведінку людини. Розглянувши твори філософів 

цієї доби, вважаємо за можливе запропонувати онтологічне обґрунтування 

поведінки людини як такої, що формувалась під впливом взаємозв’язку та 

взаємодії тілесного і божественного начал, які мають суперечливу 

сутність. Ренесансне сприйняття поведінки людини не було радикально 

новим, оскільки синтезувало ідеї попередніх епох, однак згодом утворився 

принципово новий філософський напрям, центром якого стало 

дослідження особливостей буття людини, а також її місця та ролі у 

Всесвіті [1].   

 Достатньо репрезентативною у цьому відношенні була творчість 

Миколи Кузанського, який один із перших мислителів того часу 
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проголосив, що людина – це не нікчемна частинка Всесвіту, а 

найдосконаліший його «відблиск», частина і, водночас, автентичне 

втілення. Завдяки цьому кожна людина виступає як індивідуальне буття 

усього того, що притаманне універсуму, у тому числі і свободи. При цьому 

свобода – це вже не просто умова виправдання Бога, а сам шлях до нього. 

Адже Господь приймає людину лише тоді, коли вона стає сама собою, 

тобто вільною. «Ти вимагаєш моєї свободи, оскільки не можеш бути моїм, 

доки я сама не буду належати собі; і надавши це моїй свободі, ти не 

приневолюєш мене, а очікуєш, коли я відважусь бути сама собою» [2, с. 

48]. 

Провідним твердженням у філософії Відродження є думка про 

людське «Я». Про те, що Бог і природа дали людині свободу волі, вона 

сама має вирішити свою долю, визначити своє місце у світі. Людина не 

просто природна істота, а вона творець самої себе і цим відрізняється від 

решти природних істот. Такої сили і такої влади над усім сущим не знала 

ні антична, ні середньовічна людина.  

На відміну від середньовічного фатуму, що виражав владу над 

людиною абсолютних, надприродних сил, фортуна гуманістів означає 

радше соціальну необхідність, яка, при всій її об’єктивності і могутності, 

все ж не є чимось абсолютно зовнішнім і фатально нездоланним. Значною 

мірою доля людини визначається її власною доблестю – virtu, яка, в свою 

чергу, залежить не від випадковості або знатності походження, а від 

особистих здібностей, активності та наполегливості [3]. 

 Усі досягнення, відкриття, твори, п’єси і спостереження доби 

Відродження не могли не вплинути на розвиток суспільства в подальшому 

і на сьогодення у тому числі. Ідеї цих людей досі вселяють у людей віру в 

себе і свої здібності. Дарують натхнення і надію у те, що якщо працювати 

над собою і всім серцем вірити, що у тебе вийде це зробити, то обов’язково 

досягнеш своєї мети.  
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