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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена збільшенням практичного і 

наукового інтересу до переосмислення досвіду особистості в контексті політичних 

і релігійних перетворень. Саме тому ми звернулись до аналізу практик одного із 

провідних діячів Реформації, гуманіста і теолога, якого ще за життя називали 

вчителем Німеччини. Однак в історіографії він, затінений генієм Еразма і 

харизмою Лютера та Мюнцера, виглядає діячем «другого плану».  

Дане дослідження, виконане в руслі персональної історії (біографіки), 

дозволить переосмислити деякі застарілі підходи до висвітлення практик 

Ф. Меланхтона, акцентувати недостатньо охарактеризовані дослідниками аспекти 

соціально-політичної, релігійної та освітянської діяльності, і, зрештою, більш чітко 

визначити його місце і значення як у гуманістичному, так і у реформаційному русі. 

Полеміка навколо цієї проблеми була започаткована ще у XVI ст., коли 

Меланхтона почали звинувачувати у відході від ідей М. Лютера. Сучасні наукові 

роботи нерідко представляють Меланхтона як вченого-гуманіста, який лише 

завдяки впливу М. Лютера вимушено «трансформувався» в реформатора. В інших 

дослідженнях Меланхтон зображується як реформатор-теолог, який частково або 

повністю відмовився від гуманізму. Загалом же спроби помістити його на одну із 

сторін не увінчувалися успіхом. Діяльність Меланхтона не обмежена лише однією 

роллю: людина завжди відчуває себе багатшою, ніж будь-яка форма ідентичності. 

Тому немає підстав штучно відмежовувати Філіпа Меланхтона від гуманізму, у 

якому він зростав, виховувався і формувався як вчений, навіть коли він сприйняв 

Реформацію. Унікальність цієї особистості саме у її двоїстості: у тому, як він 

поєднував у собі гуманіста і реформатора. Саме тому у нашому дослідженні ми 

будемо називати Філіпа Меланхтона гуманістом навіть після того, як він став 

соратником Лютера.  

Сучасна історична наука використовує новий інструментарій, що сприяє 

широкому залученню тих документів, які раніше виконували лише ілюстративну 

функцію. Зокрема, це стосується візуальних джерел, які дозволяють по-новому 

дослідити сприйняття Меланхтона у суспільстві. На особливу увагу заслуговують 

популярні в добу Реформації «летючі листки», які, окрім наративу, часто містили 

портрети реформатора. «Листки», розходячись у великій кількості Німеччиною, 

значною мірою формували і фіксували у колективній свідомості певний образ 

нашого героя.  

Також, для вітчизняної історіографії Меланхтон є малознаною особистістю. 

Це суттєво збіднює вітчизняну германістику, адже дослідження багатогранної 

діяльності Меланхтона сприяє більш адекватному розумінню релігійного та 

інтелектуального життя Західної Європи кінця XV-XVI ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, 



  

середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (номер 

державної реєстрації 0116U007146). 

Мета дослідження полягає у комплексній реконструкції практик 

Ф. Меланхтона, в яких виявлявся його світогляд гуманіста і реформатора, на основі 

комплексу різнотипних джерел із залученням останніх розробок сучасної 

історіографії. Для досягнення цієї мети поставлено такі конкретні завдання: 

- з’ясувати стан наукової розробки та традиції вивчення практик Меланхтона в 

конфесійній та світській науково-критичній історіографії кінця XVI – 

початку XXI ст., проаналізувати джерельну базу, а також окреслити 

недостатньо вивчені аспекти проблеми; 

- визначити найбільш релевантні теоретико-методологічні підходи до 

вивчення практик Ф. Меланхтона, в яких відобразився його світогляд як 

гуманіста і реформатора; 

- простежити процес формування теоретичних засад освіти та педагогіки у 

ранніх творах Ф. Меланхтона;  

- з’ясувати особливості функціонування німецької школи різних рівнів 

напередодні Реформації та концепцію Меланхтона щодо їх реформування; 

- виявити особливості реформування шкільної освіти та визначити роль і місце 

pietas et eruditio в релігійній педагогіці Меланхтона; 

- розкрити характер і причини збільшення релігійного компоненту в шкільних 

планах кінця 30-х – початку 40-х років XVI ст.; 

- розглянути мотиви, спроби і наслідки звільнення університетської освіти від 

схоластичної спадщини середньовіччя та переходу до нових методів і форм 

викладання; 

- охарактеризувати діяльність Меланхтона по переосмисленню 

«арістотелівської спадщини»; 

- з’ясувати особливості релігійно-політичної діяльності Меланхтона, його 

етико-моральні переконання щодо можливості застосування зброї в справі 

захисту релігійних переконань та досягнення соціальної справедливості; 

- розглянути гуманістично-релігійну основу дипломатичної стратегії 

Меланхтона в пошуках союзників і міжконфесійного миру; 

- на основі аналізу візуальних джерел і супровідного наративу простежити 

формування у суспільстві образу Меланхтона-гуманіста і визначити, яке місце 

займало мистецтво гравюри в закріпленні запропонованого образу. 

Об’єктом дослідження є творча спадщина Філіпа Меланхтона та його 

сучасників, яка відображає практики гуманіста і реформатора, включаючи коло 

зображальних джерел із чітко визначеною візуальною риторикою.  

Предметом дослідження є освітні, релігійні та соціально-політичні практики 

Філіпа Меланхтона як вияв сукупності його поглядів, інтелектуальних і духовних 

імперативів, інтерпретованих у тісному зв’язку з реформаційними ідеями Лютера та 

Північним гуманізмом.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1518 року до кінця 

XVI ст. Нижня межа обумовлена початком педагогічної діяльності Філіпа 

Меланхтона в університеті Віттенберга. Верхня хронологічна межа пов’язана із 

останніми роками діяльності Меланхтона та формуванням його медіального образу 



  

засобами гравюри. Окремі аспекти дослідження, такі як створення і 

функціонування різних типів передреформаційних німецьких шкіл, особливості 

Північного гуманізму, обумовили звернення до більш ранніх періодів.  

Географічні межі дослідження охоплюють здебільшого територію 

Німеччини, де протікала релігійно-гуманістична діяльність Меланхтона. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є принципи історизму, 

наукової неупередженості, системності та наступності. Спираючись на ці принципи, 

ми комплексно дослідили практики Меланхтона у контексті його епохи, позначеної 

масштабними ідейними та релігійними рухами – Гуманізмом, Відродженням та 

Реформацією, в межах яких він мислив та творив, уникаючи модернізації його 

поглядів чи упередженого ставлення при оцінці його політичної, релігійної та 

викладацької діяльності. Будучи міждисциплінарним за характером, дослідження 

ґрунтується на застосуванні методологічних підходів історії, соціології, 

антропології, психології, історії мистецтва та соціальної антропології. Були 

використані також і спеціально-історичні методи, які окремо охарактеризовані у 

підрозділі 1.3. 

Наукова новизна визначається як самою постановкою, так і розробкою 

теми як актуальної і цілісної наукової проблеми, яка ще не була предметом 

спеціального дослідження. Наукова новизна дисертації полягає у наступному.  

Вперше: 

-  досліджено конструювання сучасниками образу Меланхтона з 

урахуванням комплексу наративних та візуальних джерел із залученням методів 

іконології; 

- на основі наративних та візуальних джерел запропоновано не обмежувати 

багатогранну діяльність Меланхтона лише однією роллю, але вважати Меланхтона 

в однаковій мірі гуманістом і реформатором; 

- виділено групи основних практик Філіпа Меланхтона – соціально-

політичні, освітні, культурні і релігійні; 

- групи практик досліджені в контексті специфіки інтелектуального і 

релігійного образу Меланхтона; 

- творча спадщина мислителя інтерпретована з огляду на етапи становлення 

ідентичності Меланхтона; 

- актуалізовано низку маловідомих документів, які суттєво уточнюють 

уявлення про Меланхтона зокрема та добу Реформації загалом; 

- здійснено критичний перегляд трактування меланхтонівського терміну 

«liberali eruditione»; 

- обґрунтовано гіпотезу щодо усвідомлення Меланхтоном у 1540-х роках 

обмеженості принципу eruditio. 

Удосконалено:  

- теоретико-методологічні підходи до вивчення постаті Меланхтона та 

особливостей німецької Реформації; 

- уявлення про психофізичні особливості Меланхтона та їх вплив на 

соціально-політичні і релігійні практики; 

- знання про специфіку німецьких шкіл напередодні Реформації та у першій 

половині XVI ст.; 



  

- висвітлення реформ вищої освіти, впроваджених Мартіном Лютером та 

Філіпом Меланхтоном; 

- знання про особливості матеріального забезпечення закладів вищої освіти 

у добу Реформації. 

Отримали подальший розвиток:  

- уявлення про політичні та ідеологічні розбіжності між Меланхтоном та 

представниками інших спектрів реформаційного руху; 

- наукові підходи до використання візуальних джерел та супровідного 

наративу в реконструкції образу Меланхтона як гуманіста і реформатора; 

- уявлення про характер взаємовідносин між гуманістами і релігійними 

діячами доби Реформації.  

Практичне значення отриманих в дисертації результатів полягає у тому, 

що вони можуть сприяти кращому осмисленню ролі і місця Філіпа Меланхтона в 

гуманістичному русі та Реформації, розумінню його світогляду, освітянських, 

релігійних і соціально-політичних практик, поглиблюють розуміння характеру та 

основних подій Реформації, культурних і суспільних процесів в Німеччині першої 

половини XVI ст.  

Матеріали дисертації можуть бути використані для підготовки 

узагальнюючих праць з історії західноєвропейського раннього нового часу, історії 

Реформації та Північного Відродження, у викладанні відповідних нормативних та 

спеціальних навчальних курсів у вищих навчальних закладах.  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та результати досліджень, 

винесені на захист, отримані автором самостійно. Вони опубліковані в авторських 

працях.  

Апробація результатів дослідження. Загальна концепція, наукові 

висновки та результати дисертаційного дослідження оприлюднені у доповідях і 

виступах на міжнародних конференціях та науково-практичних семінарах. Серед 

них: Ф. Меланхтон і селянська війна. (Актуальні проблеми історії середніх віків та 

раннього нового часу. – Київ, 2010 р.); Філіп Меланхтон та його внесок у справу 

реформування медичної освіти в лютеранських університетах Німеччини. 

(Проблеми всесвітньої історії: держава та суспільство в історичній ретроспективі. – 

Чернігів, 2006 р.); Природничі науки в теології Меланхтона. (Європейське 

суспільство в епоху середньовіччя та раннього нового часу. – Чернігів, 2009 р.); 

liberali eruditione і рецепція спадщини Арістотеля в педагогічній діяльності Філіпа 

Меланхтона (Актуальні питання історії стародавнього світу. – Київ, 2013 р.); 

Представления Меланхтона о роли городской власти в деле школьного образования 

(по трактату «In laudem novae scholae» (Дипломатия, политика и город средних 

веков и раннего нового времени. – Киев, 2013 г.); Захист віри і право на опір: Філіп 

Меланхтон про застосування зброї євангелічними князями (політичний аспект). 

(Дипломатія, політика, комунікації: історична ретроспектива. – Київ, 2013); 

Практические нужды университета эпохи Реформации и пути их решения в 

представлении гуманиста-теолога (по трактату Ф.Меланхтона Privilegia Academiae 

Lipsiensis). (Ренессансная культура и общественные практики. 100-летию со дня 

рождения С.М.Стама. – Саратов, 2013 г.); Візуальність та наратив в розкритті 

гуманістичного образу Ф. Меланхтона за гравюрами XVI ст. (Текст і образ: 



  

особливості взаємодії між наративом та візуальністю. – Київ, 2015 р.); Портрети 

Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик. (Текст 

і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю. – Київ, 2016 р.); Ф. 

Меланхтон: на перехресті історіографічних традицій (Сімнадцяті джерелознавчі 

читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського. – Київ, 

2016 р.); Межі компромісу: релігійно-політичні практики Філіпа Меланхтона. 

(Богословські, філософські, економічні та освітні аспекти реформаційних процесів в 

Європі: минуле і сьогодення. – Київ, 2017 р.); Летючі листки: візуалізація 

реформаційних ідей. (Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та 

візуальністю. - Київ, 2017 р.); Реформація та конфлікт поколінь у текстах і образах 

1520-тих років (Доба Реформації: держава, суспільство, культура. – Київ, 2017); 

Реформація і реформа школи: лютеранство та гуманізм у педагогічній діяльності 

Ф. Меланхтона (Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті 

Ю.О.Голубкіна (1941-2010). – Харків, 2017); Підсумки року Реформації в Україні: 

успіхи, виклики, перспективи («Суспільство давньої, середньовічної і 

ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина». До 70-річчя заснування 

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2017 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано одну одноосібну 

монографію 22,5 д.а., 23 статті у фахових виданнях (у тому числі п’ять статей – у 

зарубіжних наукових виданнях), а також 7 публікацій апробаційного характеру.  

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями, які 

поставлено перед дослідженням. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (722 найменування, 62 

сторінки) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 427 сторінок тексту, з 

них основного тексту – 343 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено хронологічні та 

географічні межі, розкрито наукову новизну роботи, теоретичне і практичне 

значення; подаються відомості про особистий внесок здобувача, апробацію та 

структуру дисертації.  

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічні 

засади дослідження» проаналізовано стан наукової розробки теми, 

охарактеризовано джерельну базу дослідження та розглянуто теоретико-

методологічні аспекти проблеми. 

У підрозділі 1.1. «Філіп Меланхтон і його місце в історії: на перехресті 

історіографічних традицій» проаналізовано наукові праці, що стосуються 

досліджуваної проблеми та визначені питання, що потребують вирішення. Аналіз 

історіографії проведено за хронологічним та проблемно-тематичним принципами.  

Вивчення біографії Філіпа Меланхтона, його ролі і місця в Північному 

гуманізмі та Реформації, а також творення його образу бере свій початок ще у XVI 

ст., коли була започаткована полеміка щодо того, ким він був – гуманістом чи 

реформатором? У більшості праць Меланхтон постає талановитим гуманістом, 



  

який «трансформувався» в реформатора завдяки впливу Мартіна Лютера, але 

навіть після того не зміг повністю розлучитися зі своїм гуманістичним минулим, 

вирішити внутрішню «суперечку між Лютером та Еразмом». Формування 

подібного образу стало наслідком внутрішньоцерковних конфліктів другої 

половини XVI ст., коли Меланхтона почали звинувачувати у криптокальвінізмі, 

або пошуках шляхів повернення до католицизму. Спробою виправдати 

Меланхтона, показати відповідність його поглядів лютеранству, були перші 

біографії, написані соратниками та учнями реформатора Й. Камерарієм (1500-1574) 

та П. Крелем (1531-1579). Ці тексти можуть розглядатися як у якості джерел, так і в 

якості літератури.  

Систематичні дослідження беруть свій початок з кінця XVIII – початку XIX 

ст. Й. Тішер, Й. Вольбедінг, Л. Хейд, Г. Шуман окреслили основне коло питань: 

визначення місця Меланхтона у німецькій Реформації та гуманізмі, його роль у 

створенні і обґрунтуванні нових теологічних доктрин, дипломатичні практики. 

Й. Тішер акцентував увагу на вмінні Меланхтона знаходити у перемовинах 

компроміси. Й. Вольбедінг в руслі романтичної історіографії дослідив тісний 

емоційний зв’язок Меланхтона з батьківщиною, відкинувши усталену думку про 

притаманний гуманізму космополітизм. Етиці та вихованню Меланхтона 

присвячена робота Л. Хейда, який порівняв виховання й навчання М. Лютера та 

Меланхтона. Г. Шуман, зосередившись на теології Меланхтона, охарактеризував 

гуманіста не як діяча, що вимушено потрапив у епіцентр Реформації, а як 

«класично освічену людину свого часу» і теолога, який розробив наукові 

підвалини нової теології.  

На початку 30-х рр. XIX ст. під впливом романтизму склався політичний 

напрям німецької історіографії. Його засновник Л. Ранке вважав, що найкращі 

риси епохи проявляються у великих особистостях, які втілюють ключові ідеї і 

тенденції. Він оцінив Меланхтона у реформаційному русі як «зірку першої 

величини» і вказав на притаманний гуманісту «дух ґрунтовності і порядку». 

Політичну та гуманістичну складову діяльності Меланхтона розглядали також 

Ф. Шлоссер та В. Ціммерман.  

Інший характер мають роботи, в яких дослідники намагалися показати 

релігійні практики Меланхтона та довести, що він перш за все був теологом і 

практикуючим християнином. Такими є роботи Ф. Галле та К. Маттеса. В цій 

конфесійній версії образ Меланхтона був підданий суттєвій деформації, оскільки 

джерельна база цих досліджень складається не із прижиттєвих документів 

Меланхтона, а із достатньо вузького і специфічного сегменту джерел – спогадів не 

завжди найближчого оточення реформатора.  

Важливий етап розвитку історіографії розпочинається у 50-60-ті рр. XIX ст. 

Пожвавлення уваги до Меланхтона пов’язано із загальною актуалізацією релігійної 

проблематики і виданням корпусу творів Меланхтона. Однак нова інтерпретація 

образу Меланхтона-реформатора була обумовлена не стільки новими джерелами, 

скільки у зв’язку із розробкою теорії про культурно-історичні типи, яка 

передбачала, що релігія, вірування, мораль та звичаї людей впливають на хід 

історії не менше, ніж законодавство, політика і війни. Істориків почали цікавити не 

традиційні питання політичної історії, але історія окремої особистості та культурні 



  

процеси. Серед подібних досліджень привертають увагу наукові розробки Л. Коха, 

А. Герлінгера, Й. Вольбедінга, К. Герінга. Ці праці були присвячені теології 

Меланхтона, його впливу на культуру і гуманістичне життя, а також побуту 

вченого.  

У кінці XIX ст. до центру уваги потрапляють педагогічні практики 

Меланхтона, дослідження шкільних та університетських планів. Такими є роботи 

К. Хартфельдера. Історик доводить, що реформатор використовував педагогіку для 

пошуку порозуміння у суспільстві. У 90-х рр. XIX ст. дослідження педагогічних 

практик Меланхтона набули подальшого розвитку. Свій внесок у це зробили 

Ф. Рот, Й. Хаусляйтер, В. Борнеманн, А. Гарнак, А. Руде.  

У першій третині XX ст. предметом дослідження стають окремі сегменти 

практик Меланхтона. Вчених також зацікавили стосунки Меланхтона як із 

прихильниками лютеранства, так і з захисниками «старої» віри (Г. Каверау, 

А. Гарнак, К. Холл, Й. Галлер).  

Вагомих успіхів у вивченні історії Реформації і діяльності її лідерів досягли 

історики колишньої Німецької Демократичної Республіки, які керувалися 

марксистською історичною парадигмою. Перевага надавалася вивченню соціально-

економічної історії та біографіям очільників радикальної Реформації. Щодо 

інтересу до постаті Філіпа Меланхтона, то тут науковців приваблювала насамперед 

його гуманістична діяльність. Такими є роботи Л. Штерна (категорично відкинув 

тезу про Меланхтона-теолога), Р. Штупперіха, Л. Штерна, Г. Урбана тощо. 

У післявоєнний час Філіп Меланхтон піддавався достатньо жорсткій 

критиці за свою толерантність і поступливість, що трактувалися як зрада 

канонічного лютеранства. Подібні праці належали як історикам ФРН, так і 

закордонним – американським та англійським (Р. Кеммерер, Ф. Гільдебрандт).  

У 60-90-ті рр. XX ст. в історіографії ФРН зростає інтерес до історії 

Реформації, завдяки появі нового наукового напряму – соціальної історії. 

Найзначнішим дослідником життя та творчості Філіпа Меланхтона цього періоду 

був євангелічний історик В. Маурер. У своїх оцінках він відійшов від традиційного 

вже на той час сприйняття Меланхтона виключно як теолога, або як гуманіста. 

В. Маурер простежує еволюцію поглядів Меланхтона від захоплення ідеями 

гуманістів до становлення його як теолога. 

Найбільш авторитетним на сьогодні є німецький дослідник Х. Шайбле. 

Його доробок становить близько 500 наукових статей. Центральне місце у студіях 

Х. Шайбле посідає проблема відносин між Меланхтоном і Лютером. Шайбле 

доходить до висновку, що між ними існувала лише єдина значна теологічна 

розбіжність – трактування причастя. Серед досліджень останніх років привертають 

увагу праці, присвячені особливостям догматики Меланхтона (Г. Франк, 

Ш. Міхель, У. Кьйопф, Н. Куропка).  

Радянські історики звернулися до розробки проблем Реформації лише після 

Другої світової війни і наукових дискусій 1950-х рр. про характер Реформації і 

Селянської війни. Однак їх в більшості цікавили проблеми класової боротьби 

(М. Смірін). Лише окремі аспекти діяльності Ф. Меланхтона висвітлені в працях 

Б. Дюбо, В. Володарського, В. Соколова. 



  

Важливою подією у вітчизняній історіографії стала поява дисертаційного 

дослідження О. Гаврюшенка, присвяченого безпосередньо Філіпу Меланхтону. 

Воно охоплює вузький період діяльності Філіпа Меланхтона – з 1517 по 1524 рр., 

який автор визначив як найважливіший період ідейного становлення Меланхтона. 

О. Гаврюшенко обмежується аналізом гуманістичної діяльності реформатора, 

уникаючи питання релігійних практик. 

У фокусі дослідження кандидатської дисертації П.М. Котлярова знаходився 

період з 1497 р. (від народження Ф. Меланхтона) до 1530 р., коли відбувалося 

становлення світогляду Меланхтона як гуманіста й теолога та формування його 

ідейних засад. Підкреслено роль релігійно-гуманістичного простору, в якому 

відбувалося формування світогляду Меланхтона. 

Чільне місце в історіографії з проблем Реформації й протестантизму в 

Західній Європі посіли праці харківського історика Ю. Голубкіна. Поряд із 

великою кількістю статей про М. Лютера вчений видав і кілька важливих робіт, 

присвячених педагогічній діяльності Ф. Меланхтона. 

Перебіг Реформації у Німеччині розглядається у працях В. Дятлова, 

Н. Подаляк, С. Карікова. Окремі сюжети, пов’язані із європейською Реформацією, її 

впливах на політику, дипломатію, формування абсолютизму тощо, розглядали у 

своїх роботах О. Дьомін, В. Ціватий, Л. Нестеренко.  

Таким чином, представники різних історіографічних шкіл і напрямів 

здійснили чималий внесок у розробку проблеми німецької Реформації. Однак у 

фокусі їх уваги здебільшого залишався М. Лютер. Реформаторську й гуманістичну 

діяльність Філіпа Меланхтона вони розкрили далеко не вичерпно. Лише побіжно 

висвітлена політична діяльність реформатора, не існує однозначної оцінки його 

екуменічної діяльності, нечітко окреслено коло його гуманістичних та релігійних 

інтересів. Спірними залишилися етапи формування світогляду, вплив на цей 

процес найближчого оточення; місце Меланхтона у німецькій Реформації та 

імперській релігійній політиці; питання про співвідношення гуманістичного та 

релігійно-теологічного елементу у діяльності.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» здійснено огляд та систематизацію 

джерел, що продиктовано метою та основними завданнями дослідження. Автором 

проаналізовано як першодруки XVI ст., так і чисельні нові публікації джерел. Це – 

листи Меланхтона та його сучасників, теологічні трактати, статути і плани для 

шкіл, підручники, офіційні донесення, статистичні матеріали, полемічні та 

апологетичні твори, відгуки і візуальні джерела.  

У дослідженні використані перші збірки листів Меланхтона, що вийшли 

друком у 1562 – 1569 роках. Епістолярна спадщина Меланхтона, що включає його 

листування із багатьма відомими діячами епохи, дозволяє аналізувати погляди 

Меланхтона та його кореспондентів, вияснити характер сприйняття ідей і практик 

Меланхтона його сучасниками.  

У ході роботи була використана також найбільш ґрунтовна збірка 

документів з історії Реформації «Corpus Reformatorum», видавництво якої було 

започатковано К. Бретшнайдером. Під керівництвом К. Бретшнайдера починаючи 

із 1834 р. були видані перші 15 томів документів. Інші 13 томів вийшли під 

редакцією Г. Біндзейля (1803-1876). На сьогодні збірка нараховує 101 том. З них 28 



  

томів містять документи, пов’язані з діяльністю Філіпа Меланхтона. Необхідно 

звернути увагу, що в датуванні К. Бретшнайдер часто помилявся. Як стверджують 

дослідники, таких помилкових датувань існує до 18 відсотків. Значною мірою це 

обумовлено тим, що К. Бретшнайдер брав дані нерідко із «вторинної» літератури 

(«Sekundärliteratur»), помилково вважаючи її достовірною. Також, не завжди 

вірною є текстологічна передача рукописних документів. Тому на початку XX ст. 

було здійснено перевидання джерел з урахуванням розвитку наукової критики 

тексту. У збірку «Supplementa Melanchthoniana» були також включені нові 

документи, що не увійшли у «Corpus Reformatorum». Збірка із шести томів містила, 

окрім листів Меланхтона, теологічні, догматичні та філософські твори. Кожен том 

супроводжувався ґрунтовним коментарем із філологічним та теологічним аналізом 

представлених джерел.  

Останнє із великих зібрань творів Меланхтона було започатковано із 1951 

р. під редакцією Р. Штупперіха. Ця збірка творів Меланхтона складається із 7 

томів і містить окремі листи, ранні екзегетичні твори, коментарі на послання ап. 

Павла до Римлян і гуманістичні твори. Особливий інтерес представляє сьомий том, 

виданий у двох частинах (1971 р. і 1975 р.), із вибраними листами Меланхтона, які 

готував до друку Х. Фольц. Це 237 листів, що були написані реформатором у 

період із 1517 по 1530 роки.  

Аналіз змісту документів, представлених у цьому дослідженні, дає змогу 

умовно поділити їх на наративні та візуальні й виокремити такі групи джерел:  

- теологічні трактати; 

- полемічні твори; 

- епістолярні; 

- шкільні плани та рекомендації для школярів; 

- підручники та навчальні трактати; 

- публічні промови та лекції; 

- твори сучасників; 

- документальні джерела; 

- візуальні джерела.  

В цілому, джерельна база характеризується наявністю достатньо великої 

кількісті різноманітних і репрезентативних матеріалів. Їх аналіз дозволяє виявити 

оригінальні теологічні погляди Меланхтона, особливості практик у контексті 

епохи, осмислити оригінальність його освітянських реформ.  

Підрозділ 1.3. «Теоретико-методологічні основи дослідження» 

присвячений теоретичним проблемам. В основу методології дослідження покладені 

принципи історизму, системності, наукової неупередженості та наступності. 

Зокрема, ми поділяємо неокласичну парадигму історизму, згідно з якою всі явища та 

події аналізуються у контексті стандартів та пріоритетів епохи, що досліджується, 

уникаючи, таким чином, модернізації історичного процесу. 

Об’єкт дослідження лежить на перетині чотирьох основних предметних полів: 

нової біографіки, нової історичної науки, інтелектуальної історії та нової 

культурної історії.  

Завданням нової біографіки, або нової біографічної історії, є реконструкція 

життя окремих історичних індивідів, вивчення формування та розвитку їх 



  

внутрішнього світу, аналіз практик. Нова біографіка не обмежується оповідним 

жанром, але є специфічним напрямом дослідження, в якому «сама історія, показана 

через історичну особистість». Саме це відрізняє нову біографіку від традиційного 

біографічного наративу, в якому політичний, суспільний або культурний контексти 

служать для розкриття світогляду окремої особистості. Це уможливило розширення 

простору застосування біографічного методу і привело до збільшення 

індивідуальних біографій діячів «другого плану», до яких нерідко зараховують і 

Філіпа Меланхтона, який завжди знаходився у тіні Лютера. 

Аналіз практик індивіда допомагає відповісти на такі важливі питання: яким 

чином успадковані культурні й духовні традиції, звичаї та уявлення детермінували 

вчинки цього діяча у специфічних історичних обставинах, і яку роль відігравали в 

цих кордонах індивідуальний вибір та ініціатива. Такий підхід є релевантним для 

нашої роботи, коли йдеться про дослідження біографії інтелектуала, який поєднував 

у своїй діяльності наукові, гуманістичні та релігійні ідеї доби Реформації. 

Нова біографіка як предметне поле поєднує методи різних наукових дисциплін 

та різні дослідницькі практики. Виділимо декілька основних методів, застосованих 

нами у рамках нашого предметного поля. 

Основним є історико-біографічний метод, направлений на опис, 

реконструкцію та аналіз обставин життя, результатів діяльності та психологічного 

портрета індивіда або групи. Метод передбачає переважно аналіз документів 

(головним чином, его-документів і свідчень сучасників) та прикметних ситуацій у 

житті індивіда.  

Доповнює історико-біографічний метод – метод просопографії, що 

уможливлює реконструкцію біографій окремих індивідів, або групи осіб, що жили у 

визначену епоху, та мали загальні політичні, соціальні чи етнічні риси, займали 

певну посаду або становище в суспільстві. Метод базується на ідеї детермінування 

особистості її оточенням, наприклад, у нашому випадку, родиною Меланхтона, 

інтелектуальною гуманістичною групою, релігійною громадою тощо. 

Просопографія дозволяє виявляти і вивчати певне коло осіб як типів, які 

персоніфікують ті чи інші процеси та події. Одночасно, цей метод уможливлює 

здійснення спостереження соціальної динаміки в рамках окремих груп і структур. 

Застосування нами у цьому дослідженні просопографічного методу дало змогу 

узагальнити фактичний матеріал для спостережень за різноманітними практиками і 

стратегіями як окремого індивіда, так і, наприклад, такої соціокультурної спільноти 

як гуманісти чи реформатори.  

Одним із напрямів нової історичної науки, релевантним для нашого 

дослідження, є мікроісторія. Мікроісторичний підхід, як показали дослідження 

К. Гінзбурга, Р. Дарнтона, Ю. Безсмертного, М. Бойцова та ін., дозволяє в історії 

життя конкретної людини, в приватному явищі або окремому факті виявити 

відображені в них глибинні ментальні установки суспільства, культурно-історичний 

зміст, іманентно властивий даній епосі та носіям цієї культури. Мікроісторичне 

дослідження має важливу перевагу: скрупульозний аналіз і реконструкція «життя» 

людини або факту дозволяє помістити об'єкт дослідження в «живе історичне поле». 

В межах нової історичної науки зберігають свою актуальність основні методи 

історичної науки. Одним із визначальних методів дослідження став порівняльно-



  

історичний (компаративний). Він дозволяє виявити і зіставити різночасові рівні у 

розвитку досліджуваного об'єкта, прослідкувати ґенезу, визначити основні тенденції 

змін і розвитку. Компаративний метод передбачає порівняльний аналіз культурно-

історичних процесів за різними напрямами: історико-філософським, еволюційним, 

культурно-географічним тощо. Застосування системного підходу до вивчення 

соціокультурної й релігійної ситуації, що склалася у Німеччині наприкінці XV – 

першій половині XVI ст., дозволило реконструювати не тільки життєвий простір 

досліджуваного персонажа, але й вписати його в ширший історичний контекст, 

зберігаючи тим самим цілісне бачення епохи.  

Історико-генетичний метод, у свою чергу, дозволив виявити витоки і 

простежити шлях формування світогляду Філіпа Меланхтона. 

Важливою для дослідження виявилася ще одна історично субдисципліна – 

інтелектуальна історія. Інтелектуальна історія почала активно розвиватися у 

середині XX ст., коли дослідники здійснили спробу проникнути у світ ідей та 

духовних феноменів окремої епохи. Соціальні та політичні процеси частково 

відійшли на другий план, стали специфічним тлом, з яким більш рельєфно 

співвідноситься життя окремого індивіда, його досвід. Інтелектуальна історія почала 

вивчати ідеї через культуру, біографію і соціокультурне оточення їхніх носіїв. Як 

зазначає Л. Рєпіна, предмет інтелектуальної історії включає в себе не тільки історію 

досягнень людського інтелекту, «а й історію самої діяльності в її процесуальній 

незавершеності, і культурне середовище, що задає їй свої умови і передумови, і 

біографії самих творців, і їх міжособистісні зв’язки, історію поширення та 

сприйняття ідей і знань». У нашому дослідженні розглядається кілька сегментів 

широкого дослідницького поля інтелектуальної історії – історія окремого 

інтелектуала Філіпа Меланхтона та ті інтелектуальні спільноти, або кола 

спілкування, до яких він входив на різних етапах діяльності. 

Третє предметне поле, нова культурна історія, сформувалась лише в останній 

чверті ХХ ст. Вона охоплює історію соціокультурних форм, процесів, комунікацій, 

культурних значень, символів та колективних уявлень. Е. Дюркгейм, який стояв біля 

витоків досліджень колективних уявлень, вважав, що колективна або суспільна 

свідомість значно відрізняється від індивідуальної свідомості. Якщо основним 

елементом суспільної свідомості є колективні уявлення, то суспільство, з одного 

боку, можна визначити як сукупність вірувань та ідеалів, з іншого – як структурну 

систему соціальних груп, кожна з яких має свою колективну свідомість, відмінну від 

суспільної свідомості в цілому і від індивідуальної свідомості тих, хто входить до 

цих груп.  

Л. Леві-Брюль, інший французький філософ, соціолог і психолог, розвиваючи 

ідеї Е. Дюркгейма, доводив, що людина, яка знаходиться в полоні колективних 

уявлень, глуха до аргументів здорового глузду; вона відкидає об’єктивні критерії 

при оцінці фактів і подій реального життя.  

Дослідження колективних уявлень становить невід’ємну частину аналізу 

різних кіл спілкування Ф. Меланхтона та ступеню їхнього впливу на нього. 

Відповідно, для розуміння особливостей функціонування спільноти реформаторів та 

гуманістів, а також окремої особистості, необхідно було брати до уваги особливості 

колективної свідомості даної соціокультурної групи та окремого індивіду. 



  

Особливої актуальності подібний підхід набуває у дослідженні діяльності 

Меланхтона під час рейхстагів, коли колективні уявлення групи реформаторів часто 

вступали у конфлікт з його особистими поглядами. 

Іншим аспектом нової культурної історії як одного з предметних полів 

дослідження є візуальна історія. Вона фокусується на зорових образах, радикально 

пориваючи з традиційним логоцентричним підходом. Зображення Філіпа 

Меланхтона – станкові портрети та гравюри, створені його сучасниками, – 

проливають світло на процес творення його образу в середовищі різних кіл 

суспільства, дозволяючи нам порівняти ідентитарні уявлення самого гуманіста і 

його близького оточення та його сприйняття представниками інших суспільних і 

конфесійних груп. Дослідження портретів Меланхтона як історичного джерела 

передбачає застосування методів іконології, яка вивчає символічні аспекти 

художнього твору, допомагає встановленню «внутрішнього значення» 

портретованого. Важливо і те, що іконологічний підхід передбачає розгляд 

художнього твору в межах культурного оточення. 

У другому розділі «Studia et pietas: теорія і практика шкільної освіти в 

реформаційній та гуманістичній діяльності Філіпа Меланхтона» представлений 

аналіз проблемних питань шкільної освіти у Німеччині напередодні Реформації та 

з’ясовується, яким чином гуманістичні і реформаційні ідеї втілювалися у 

реформованих школах.  

У підрозділі 2.1. «Формування теоретичних засад освіти у ранніх 

педагогічних та релігійних творах Ф. Меланхтона» досліджується проблема 

узгодження і теоретичного обґрунтування Меланхтоном власних гуманістичних 

поглядів на реформу освіти із новою теологією Лютера в перші роки діяльності у 

Віттенберзькому університеті. Особлива увага надається розумінню Меланхтоном 

вчення Лютера про передвизначення та узгодження цього вчення із власним 

еразміанством, що, у кінцевому підсумку, вплине на теоретичні засади нової 

протестантської освіти.  

З’ясовано, що Меланхтон до особистого знайомства з Мартіном Лютером був 

типовим представником північного гуманізму («frommer Humanist»). Ідеал виховання 

для раннього Меланхтона укладався у традиційний концепт північного гуманізму 

perfectio hominis («удосконалення людини»), а засобом для perfectio hominis вважали 

освіту. Однак у Віттенберзі Меланхтон зіткнувся з реформаційною доктриною і 

уявленнями Лютера щодо неможливості особистого самовдосконалення та повної 

залежності людини від Божого промислу – передвизначення. Для гуманістичного 

світогляду ця доктрина поставала своєрідним глухим кутом, оскільки проголошувала 

марність спроб досягти поліпшення людського єства за рахунок власних старань. 

Лютерівська ідея про рабство волі визнавала марною й освіту, оскільки процес освіти 

не мислився без зусиль людини.  

Проведений дисертантом аналіз показує, що у перші роки перебування у 

Віттенберзі, Меланхтон частково відмовився від еразміанських поглядів щодо меж 

людської свободи, а його гуманістичні уявлення суттєво трансформувалися в 

напрямку акомодації релігійної доктрини Лютера. Однак у 1521 р. в трактаті «Loci 

communes rerum theologicamm seu hypotyposes theologicae» гуманіст суттєво змінює 

свою думку. Визнаючи ідею передвизначення («divinam praedestinationem eveniunt») 



  

і те, що над індивідуумом панує афект (сила, що «володіє людиною так, як тиран 

володіє державою»), Меланхтон приходить до висновку, що людина все ж має 

можливість обирати. Проте обрати вона може лише маючи здоровий глузд, оскільки 

людина нерозумна, вважає гуманіст, відкидає першооснову мудрості – Бога й, отже, 

починає керуватися своєю волею. Відповідно, це дає підстави вважати, що 

Меланхтон не відмовився від гуманістичної ідеї щодо можливості людини досягти 

досконалості. Він залишає вирішальну роль у процесі поліпшення людської природи 

за Божою милістю. Але Божа милість, стверджує гуманіст, пізнається через 

мудрість, а складова мудрості – знання. Знання ж передбачає процес їх отримання. 

Таким чином, у цьому висновку, який загалом не суперечить ученню Лютера про 

рабство волі, лунає голос реформатора-гуманіста, який на основі Святого Письма 

довів тезу про можливість поліпшення людського єства через знання, а знання – це, 

перш за все, ґрунтовна освіта. 

Ідеї Меланхтона щодо свободи волі отримали подальший розвиток у 

«Аугсбурзькому сповіданні» 1530 р. (Confessio Augustana). У 18-му артикулі 

«Confessio Augustana» гуманіст говорить про свободу волі в руслі вчення Августина, 

розвиваючи думку, що людина має вибір між добром і злом. Однак, якщо Августин 

говорить лише про право вибору «…в зовнішніх питаннях життя», то Меланхтон 

звертається до ідеї про vis cognoscendi (силу пізнання), зазначаючи, що «і віра, і 

страх Божий даруються через пізнання Слова Божого». Ця теза є ключовою для 

розуміння освітянських реформ Меланхтона, адже отримання «віри і страху 

Божого» через Слово Боже передбачає процес дослідження – екзегезу, яка в 

гуманіста мислиться у взаємозв’язку з розумовими потенціями й освітою. І ця думка 

стає логічним висновком реформатора-гуманіста.  

У підрозділі 2.2. «Німецька школа напередодні Реформації» 

досліджується шкільна освіта дореформаційної Німеччини та характеризуються її 

особливості.  

Існуючі в Німеччині з каролінзьких часів школи (єпископські, монастирські 

«Dom- und Klosterschulen») перебували під церковною юрисдикцією. Дещо осібно 

стояли церковні школи (Pfarrschulen), що виникли у XII ст. для підготовки церковних 

служок. Загальних уніфікованих навчальних планів ці школи не мали і давали лише 

початкову освіту. Із XII-XIII ст. беруть свій початок і латинські школи. Вони постали у 

відповідь на потребу у професійно орієнтованій освіті. Особливо результативно 

процес створення нових шкіл відбувався в економічно розвинутих регіонах Німеччини 

і насамперед у ганзейських містах. Однак через обмеженість і консервативність 

програми, латинські школи не могли задовольнити зростаючий попит, тому, 

паралельно із латинськими і на противагу їм, з’являються німецькомовні школи 

(deutschen Schulen), їх іще називали «приватними школами» (Privatschule), або 

школами письма та рахунку (Schreibschulen und Rechnenschulen). Вони 

функціонували без дозволу міської влади і кліру. Ця обставина нерідко приводила до 

суперечок, особливо із релігійною владою.  

Німецький дослідник Г. Бйоме у роботі, присвяченій німецькому гуманізму та 

школам, стверджував, що в той час, коли в багатьох землях Німеччини спостерігалися 

тільки рудименти шкільної освіти, у більш-менш великих містах Саксонського 

князівства на початку XV ст. діяла іноді не одна, а навіть кілька шкіл. Йому опонує Е. 



  

Хелмрайх, який зазначав, що на 718 саксонських єпархій припадала лише 71 школа. 

Ми вважаємо, що це число відображає лише школи, якими опікувалася церква і не 

враховує «незаконні» школи (deutschen Schulen). Це підтверджують і новітні 

дослідження Н. Хаммерштайна, який переконує, що у XV ст. навіть у невеликих 

містечках із кількістю від 400 до 1000 жителів засновували школи.  

Встановлено, що в умовах перших років Реформації школи занепали, 

оскільки руйнувалися структури католицької церкви, яка традиційно опікувалася 

кадрами і, значною мірою, фінансами. Тому від реформаторів вимагались рішучі 

інноваційні кроки для оновлення шкільної освіти. Реформування освітніх закладів 

бачилося Ф. Меланхтону на морально-етичних нормах, що синтезували культурну 

спадщину античності, гуманізму та християнського раціоналізму. Використання 

наукових надбань, вважав Меланхтон, приведе до створення наукової теології та, у 

кінцевому підсумку, очищення і єдності церкви.  

У підрозділі 2.3. «Реформа школи Ейслебена: гуманістична парадигма» 

проаналізовано навчальний план школи Ейслебена, який, на думку автора 

дисертації, став своєрідним апробаційним майданчиком для загальної реформи 

освіти. З’ясовано, що на шляху реформи шкільної освіти перед Меланхтоном 

постали два завдання. Перше полягало у зближенні двох освітніх систем – шкільної 

та університетської, що полегшувало б перехід школяра від школи до університету. 

Друге – у створенні особливого навчального простору, де виховання учнів 

ґрунтувалося би на побожності й ученості (pietas et eruditio).  

Навчальний план для школи Ейслебену переконує, що Меланхтон прагнув 

перетворити школу в систему, яка б максимально ефективно забезпечувала якісний 

поступальний рух у навчанні. Тому запропонований план по створенню трикласної 

системи, надає підстави розглядати реформовану школу як неординарне явище для 

німецької освіти.  

Встановлено, що поділ на класи на початку XVI ст. був достатньо 

тривіальним явищем. Однак у меланхтонівської школи були важливі новації. Поділ і 

перехід у вищий клас мав відбуватися не за віковими характеристиками, але лише 

після засвоєння предметів, призначених для нижчого класу. Вважаємо, що поділ на 

три класи хоч і не був оригінальною ідеєю Меланхтона, але виявився 

найоптимальнішим та найефективнішим в умовах складної економічної і політичної 

ситуації у Саксонії і обіцяв результат у близькій перспективі - закриття проблеми 

освічених кадрів у сфері державного управління і церковної служби.   

Звертається увага на введення у шкільний план вивчення історії та вмінню 

писати листи. Нами підкреслено, що це була одна із навчальних новацій 

Меланхтона в дусі традицій європейського гуманістичного руху. Відроджені 

європейським Ренесансом античні практики вченого листування у нових умовах 

реформаційної Європи сприяли розширенню кордонів «Республіки вчених» 

(«Respublica literaria») і пошуку взаєморозуміння в ідеологічно розколотих 

суспільствах. Навчати мистецтву листування Меланхтон рекомендував за зовсім 

новим підручником Еразма Роттердамського «De conscribendis epistolis» 1522 року. 

Низка рекомендацій у плані стосувалася вивчення мови – «серця» гуманізму.  

Одночасно план засвідчує зростання ролі вчителя, який повинен мати 

педагогічну ерудицію і компетентність у розподіленні навантаження з 



  

урахуванням психофізичних даних дитини. Посилення вимог до викладачів цілком 

дає підстави говорити про формування образу вчителя нового часу та зародження 

педагогічної/шкільної психології.  

Звернено увагу на той факт, що Лютер планував створити школу, яка б 

закріпила завоювання Реформації, а тому він пропонував у школах й університетах 

зробити обов’язковим щоденне вивчення Святого Письма. Однак Меланхтон у плані 

прописує уроки релігії (Religionsunterricht) лише один день на тиждень, в неділю. 

Біблійні уроки в переліку регулярних занять відсутні, як відсутній і будь який 

контроль по засвоєнню знань. Це дає автору підстави стверджувати, що в 

розглянутому плані більше відчувається позиція гуманіста, ніж реформатора і вона 

дисонує із планами Мартіна Лютера, які передбачали обов’язкове вивчення Святого 

Письма на регулярних щоденних лекціях.  

У підрозділі 2.4. «Школа Нюрнберга і похвала наукам: міська громада та 

її роль в освітніх реформах за наративами Філіпа Меланхтона» аналізується 

навчальний план для нюрнберзької школи, місце і роль громади міста в 

реформуванні освіти.  

Бачення гуманістом місця освіти у житті суспільства, його розуміння 

глобальних напрямів реформ освіти і того, хто повинен опікуватися школою, 

значним чином розкривається в урочистій промові «На похвалу новій школі», яку 

Філіп Меланхтон виголосив на честь відкриття школи в Нюрнберзі 22 травня 1526 р.  

Однією із головних проблем, піднятих у промові, стала опіка над школою. 

Меланхтон вказує на те, що традиційні церковні структури, які здавна патронували 

освіту, стали «найбільшими ворогами витончених мистецтв і наук». У цій ситуації 

лише містяни, зі своєю організацією, владними структурами і традиціями є єдиними 

захисниками школи і опорою наукам. Реформатор не обмежується лише похвалою 

місту, але акцентує увагу на конкретних вигодах, на тому, що школа для 

впорядкованого громадянського суспільства є оазою формування високоморальної 

спільноти, а також джерелом добробуту і процвітання. Гуманіст наводить цілком 

раціональні обґрунтування своїм поглядам, зазначаючи, що дипломована молодь 

буде служити рідному місту захистом, оскільки захист для міста не бастіони та 

стіни, а громадяни, які вирізняються освітою, розумом й іншими шляхетними 

якостями.  

Представлена промова має яскраво виражену ідею про важливість наук, що 

дало дослідникам підстави говорити про те, що гуманістична складова освітянської 

реформи переконливо домінує над релігійною, що pietas поступається eruditio. 

Об’єктивну відповідь на питання співвідношення pietas та eruditio можна отримати 

аналізуючи інший документ – шкільний план для цієї ж школи. Досліджуваний 

документ суттєво відрізняється від плану для школи Ейслебену. Тут релігійний 

компонент не просто збільшується – religionis studium стають обов’язковими. Якщо 

за шкільним планом Ейслебену Закон Божий викладали лише щонеділі й 

факультативно, то у шкільному плані Нюрнберга уроки Закону Божого обов’язкові і 

повинні відбуватися в один із робочих днів тижня та у навчальний час. Отже, 

визнання Меланхтоном важливості наук не виключає введення у програму школи 

уроків релігії. Аналіз двох джерел спонукає лише визнати, що урочиста промова не 

може служити свідченням відмови від pietas, а шкільний план не є показником 



  

переходу мислителя від eruditio до клерикалізму. Пафос промови і наповненість 

шкільного плану лише доводять, що у реформаційному полі XVI ст. подібне 

поєднання стало імперативом суспільної свідомості.  

У підрозділі 2.5. «Посилення religionis studium у пізніх шкільних планах 

(1538–1554 рр.)» розглядається проблема трансформації уявлень зрілого 

Меланхтона щодо пропорцій релігійного складника в шкільній освіті відносно 

гуманістичного. Аналізуються два документи, створені більш як через десять років 

після шкільних планів для Ейслебена та Нюрнберга. Це шкільний статут (1538) для 

невеликої школи міста Херцберг та індивідуальний план щодо організації 

навчального процесу для юнака «Ratio studiorum» від 1554 р.  

Встановлено, що уроки релігії та контроль навчального процесу з боку 

церковних структур у Херцберзі були суттєво посилені, порівняно із попередніми 

шкільними планами. Religionis studium у школі Херцбергу мали обов’язковий 

характер і повністю втратили ознаки факультативності. Меланхтон рекомендує їх 

проводити кожної середи зранку. До обов’язкового вивчення був внесений «Малий 

катехізис» Мартіна Лютера, який учні мали вивчати напам’ять. Викладання і 

контроль щодо засвоєння Катехізиса було покладено на шкільного вчителя і 

кантора. Окрім Катехізиса до вивчення рекомендували молитву «Отче наш», 

Символ віри та Закон Божий. Старші класи повинні були декламувати ці догматичні 

тексти латиною, тоді як найменші школярі – німецькою. У суботу вранці Меланхтон 

також рекомендував проводити заняття за матеріалами Dominical-Evangelium 

(«недільні читання Євангелія»), які одночасно виконували роль граматичних уроків, коли 

розгляд запропонованих текстів супроводжувався поясненням складних 

граматичних конструкцій. На цих читаннях учитель мав виокремлювати та 

пояснювати учням етичні категорії, пов’язані з «новим вченням».  

Для визначення природи трансформацій у напрямі посилення релігійної 

складової у шкільних планах був залучений ще один документ: індивідуальний план 

організації навчального процесу для Адріана Хелміцкого (юнака, який прибув із 

Польщі). Цінність документа у тому, що це джерело особового характеру, що 

створювався не для широкого загалу, тому містить думки, які Меланхтон не 

висловив би, пам’ятаючи, що ці слова стануть керівництвом для десятків і сотень 

шкіл.  

Документ суттєво відрізняється від проаналізованих нами вище із двох 

причин. По-перше, план досить пізній (1554 р.) – його відділяє 28 років від першого 

шкільного плану Ейслебену. По-друге, документ створювався для приватної особи і 

не візувався Лютером, тому зміна пропорції розподілу годин між світськими і 

релігійними уроками є досить показовою. 

План розпочинається регламентуванням занять у понеділок і вівторок. Ці дні 

починалися із вранішнього читання однієї глави Старого Заповіту. Подібна 

рекомендація стосується і четверга та п’ятниці. Потім, після лекцій по Лівію та 

Вергілію, реформатор радить прослухати лекцію по посланнях ап. Павла. Субота та 

неділя – читання послань ап. Павла до Римлян. У ці ж дні треба вивчати і перше 

систематичне викладення лютеранської догматики «Loci communes». Наприкінці 

плану Меланхтон наголошує на необхідності щоденного читання перед сном однієї 

глави із Нового Заповіту, але у двох варіантах – грецькою і латиною. Читання 



  

білінгви мало на меті, за словами Меланхтона, не лише оволодіння мовами, але й 

дослідження вчення церкви. Середа залишалась вільною від релігійних занять, якщо 

не враховувати вечірню главу із Нового Заповіту перед сном.  

Зростання кількості релігійного матеріалу у програмі навчання дає підстави 

говорити про значні трансформації педагогічних ідей Меланхтона, навіть про його 

відхід від гуманізму. Проте це враження зникає, коли поглянути на ті гуманістичні 

дисципліни і вправи, які радив Меланхтон як обов’язкові. Після вранішнього 

читання Біблії у понеділок увесь час до полудня присвячувався «листам» і 

«промовам» Цицерона, а той же час у вівторок – роботам Теренція або інших 

античних поетів. Також перша половина дня присвячується лекціям Файта Ортеля 

та діалектиці Арістотеля. Трактат Арістотеля «De anima» вказано як обов’язковий 

для вивчення у післяобідній час. У четвер і п’ятницю заняття урізноманітнюється 

читанням таких авторів як Тит Лівій та лекціями по Вергілію та Овідію. Учень 

також повинен був займатися граматичними вправами з єврейської мови.  

Аналіз та співвідношення занять хоч і спростовує думку про повну 

догматизацію світогляду Меланхтона, проте вимагає пояснення значного зростання 

релігійного компоненту у плані. Автор дисертації переконаний, що скоріш за все, це 

наслідок того, що з кінця 20-х і до початку 40-х рр. Меланхтон був змушений 

займатися складними суспільно-політичними і релігійними справами (Шпеєрський 

рейхстаг 1529 р. та Аугсбурзький рейхстаг 1530 р.). Складні міжконфесійні 

перемовини та диспути привели Меланхтона до усвідомлення обмеженості принципу 

eruditio, який у багатьох випадках, на думку Меланхтона, вів до «софістики». Тому 

релігійність для нього це відхід від софістики і, одночасно, спільний простір, 

європейський комунікативний майданчик для протестантів, католиків, влади, 

науковців. Виховання учнів з почуттям усвідомлення приналежності до 

християнської спільноти, таким чином, стає важливим елементом подолання 

релігійного розколу і відновлення цивілізаційної єдності Західної Європи. Тому ми 

можемо говорити про специфічну релігійно-гуманістичну педагогіку реформатора. 

У третьому розділі «Освітня реформа університетів: традиції та 

інновації» висвітлюються проблеми, пов’язані із реформуванням університетів на 

лютеранських землях.  

Підрозділ 3.1. «Дискусії навколо «спадку Арістотеля» та пошуки нової 

методології» присвячений окремим аспектам боротьби Лютера проти схоластики та 

арістотелізму, а також ідейній позиції Меланхтона у цій складній ситуації. Звернено 

увагу на «суперечку» Мартіна Лютера з Арістотелем, що тяглася в досить гострій 

фазі понад десять років. З’ясовано, що основні «звинувачення» Лютера проти 

Арістотеля були викладені на диспуті ще до Реформації (4 вересня 1517 р.) У 

запропонованих тезах Лютер наголошував на тій шкоді, яку було заподіяно 

арістотелізмом ученню про божественну благодать, і переконував у тотальній 

ворожості арістотелізму католицькій доктрині.  

Лекції та публічні диспути з осудом арістотелізму дають привід припускати, 

що у Віттенберзі відбувалося істотне витіснення Арістотеля з навчальних програм 

ще до початку 20-х рр. XVI ст. Однак з'ясовано, що арістотелізм і в роки Реформації 

залишався важливим компонентом університетської програми. Це було пов’язано із 

тим, що, по-перше, роль схоластичного арістотелізму в освітніх програмах 



  

середньовічних університетів була насправді фундаментальна. По-друге, не всі 

пропозиції Лютера знаходили належний відгук у канцелярії патрона університету 

курфюрста Саксонського. По-третє, не всі соратники реформатора, в тому числі 

Меланхтон, виявилися цілком переконаними противниками Арістотеля. І хоч 

Меланхтон у 1526 р. підтримав Мартіна Лютера і вилучив із навчального процесу 

«Етику» Арістотеля, однак через два роки, не без старання Меланхтона, Арістотель 

знову «повертається» в університетські аудиторії. Діяльність Меланхтона засвідчує, 

що пріоритетною програмою для нього виявилося не вигнання Арістотеля, як цього 

бажав Лютер, а вирішення основної проблеми німецького гуманізму – примирення й 

узгодження досягнень античної освіченості із християнством. Тому Арістотель не 

вилучався Меланхтоном із програм, а піддавався реформуванню. Втрачали значення 

і виходили з практики неякісні середньовічні переклади та коментарі, а для 

гуманіста-реформатора Філіпа Меланхтона професійною справою стає нове видання 

трактатів Арістотеля без пізніших середньовічних коментарів і нашарувань. 

У підрозділі 3.2. «Liberali eruditione як модель реформування 

університетської освіти» уточнюється позиція Філіпа Меланхтона щодо спадщини 

Арістотеля і те, яким чином гуманістичні погляди вченого на арістотелізм могли 

поєднатися із реформаційною риторикою Мартіна Лютера.  

Середина 20-х рр. XVI ст. стала поворотною в сенсі сприйняття і реабілітації 

Арістотеля. Мотиви Меланхтона розкриваються при аналізі трактату «De 

philosophia» (1536), що став ґрунтовною спробою оновлення філософії взагалі і 

першою важливою сходинкою до відкритого визнання Арістотеля в практиці 

лютеранства. 

У вступній частині Меланхтон переконує, що церква має потребу не тільки у 

знанні граматики, але й у знанні багатьох інших наук – у «ліберальній ерудиції» 

(«liberali eruditione»). Вважаємо, що переклад цього терміну як «вільна освіта» або 

«світська вченість», що зустрічається в сучасних роботах, є не зовсім коректним, 

оскільки подібне трактування звужує розуміння суті меланхтонівської реформи 

освіти. Натомість ми вбачаємо у заклику до культивування «liberali eruditione» 

переконання гуманіста в необхідності якнайшвидшого позбавлення від догм, 

традицій, звичаїв. Переконання, яке одночасно припускає розвинене 

диференційоване уявлення про свободу взагалі – свободу у виборі предмета 

дослідження, недогматичну і філологічну критику Біблії, акцент на широкому 

застосуванні античної мудрості. По суті, за цією риторичною фігурою стоїть заклик 

Меланхтона перенести ідеї, які виросли із класичного раціоналізму, на ґрунт 

лютеранського християнства. 

Водночас ми говоримо про «liberali eruditione» як про продукт 

інтелектуального руху епохи Реформації, коли реформатор, у руслі нових тенденцій, 

звертався до античної літератури й античної цивілізації, намагаючись знайти той 

досвід, на який можна було б опертися в ситуації розпаду середньовічної 

традиційної релігійності. Таким чином, можна вважати «liberali eruditione» 

своєрідним синтезом і компромісом між античністю та новою релігійністю, спробою 

отримати культурну користь із греко-римської мудрості, не пориваючи при цьому із 

християнством. Меланхтон проводить чіткий взаємозв'язок між використанням 

наукових досягнень і морально-етичним кліматом у церкві та суспільстві загалом. 



  

Сама віра вписується в контекст культури як її важливий компонент поряд із 

науками, результатом яких є знання. Така логіка, врешті-решт, веде до античного 

знання. І позначає вразливість позиції Мартіна Лютера як однобокої. 

У підрозділі 3.3. «Природничі науки в теології та практиці 

Ф. Меланхтона» розглядається питання реформування вищої освіти та його 

значення для природничих наук.  

У багатьох промовах і трактатах Філіп Меланхтон у руслі «liberali eruditione» 

неодноразово згадує такі дисципліни як фізику, математику, астрологію, музику, 

історію, географію, біологію, медицину тощо. Синтез античних практик і нових 

відкриттів розглядався гуманістом як важливий засіб у реформуванні 

університетської освіти. Проте меланхтоністика дуже мало згадує про турботи 

реформатора, пов’язані із комплексом природничих наук. Однак, природничі 

дисципліни займали вагоме місце у викладацькій діяльності Меланхтона, оскільки, 

по-перше, вони, на його думку, дають практичну користь; по-друге, тренують 

логічне мислення; по-третє, дозволяють глибше пізнати Божу мудрість.  

Меланхтон особисто написав передмови до двох існуючих, але 

перероблених підручників геометрії та астрономії (ідеться про «Elementa» Евкліда і 

«Theoricae Novae Planetarum» Георгія Пурбаха). Також реформатор прочитав низку 

університетських лекцій, предметом яких були математичні дисципліни. Його перу 

належить і підручник з фізики «Initia Doctrinae Physicae», який, за задумом автора, 

повинен був слугувати вступом до фізики Арістотеля.  

Причиною прихильності Меланхтона до математичних дисциплін, окрім їх 

практичного застосування, було те, як зазначав сам вчений, що вони служили і вищій 

меті: осягненню найшляхетнішої науки – філософії. Філософія для реформатора була 

центром і головною турботою не лише у навчальному процесі, але й у побудові 

гідного громадянського та морального життя. Разом з тим, філософія для Меланхтона 

неможлива без логічного мислення; головне її завдання – відійти від догматичних 

приписів і навчити пошуку тієї істини, яка б логічно доводилася. Водночас логіка-

діалектика неможлива без арифметики, яка у давніх греків стала надійною основою 

для створення силогізмів.  

Пов’язаною із філософією і органічною частиною фізики Меланхтон вважав 

астрономію та астрологію. Астрономія для нього вважалася необхідною для 

розуміння філософії та астрології. Ця частина фізики мала займатися дослідженням 

впливу руху небесних тіл на «людську природу», знаходити, «яким є зв'язок між 

тілами небесними та земними, особливо з людиною».  

Аргументація Меланхтона щодо пов’язаності фізики й астрології мала на меті 

й інше завдання – убезпечитися від небажаних звинувачень у марновірстві. Гуманіст, 

насамперед, проводить вододіл між власне астрологією та марновірством. Під 

визначення марновірства, яке є антитезою доказовій астрології, за Меланхтоном, 

підпадає все те, що не має «нічого спільного із фізикою».  

Заняття астрологією виправдовувалося Меланхтоном ще й тим, що, по-перше, 

вона відкриває космос як досконалу гармонію, де чітко визначений рух планет і все 

піддається математичному аналізу. Це дає гуманісту підстави говорити про розумні 

закони, згідно з якими існує Всесвіт і бачити за цим «досконалого Архітектора», яким 



  

є Бог. По-друге, небесна констеляція – це відкрита книга, читаючи яку людина може 

дізнатися подальшу долю та підготувати відповідні рішення і вчинки.  

Отже, Меланхтон у річищі ідеї pietas et eruditio і ліберальної ерудиції, 

вибудовує струнку систему взаємозв’язків різних дисциплін. Об’єднуючи 

різнопланові дисципліни навколо філософії, акцентує увагу на корисності кожної й, 

одночасно, ламаючи консервативні дисциплінарні кордони, вибудовує логічні зв’язки 

із теологією.  

У підрозділі 3.4. «Практичні потреби університетів епохи Реформації та 

шляхи їх вирішення (за трактатом Філіпа Меланхтона «Privilegia Academiae 

Lipsiensis», 1540)» розглядається коло питань щодо функціонування університетів.  

Традиційно Філіпа Меланхтона в історіографії розглядають як людину, яка 

максимально уникала публічної діяльності та надавала перевагу не конфлікту, а 

компромісу. Однак аналіз кількох аспектів його діяльності на терені реформи 

університетської освіти може, на нашу думку, додати кілька нових «громадсько-

суспільних» складових до звичного портрету Вчителя Німеччини. 

Рекомендації щодо матеріального забезпечення Лейпцизького університету, 

до яких ми звернемося, були викладені у листі від 5 листопада 1540 р. до відомого 

юриста Людвіга Фахса (1497-1554), професора університету. Меланхтон у листі 

виокремив кілька проблем і запропонував низку практичних порад щодо їх 

вирішення. Вони стосувалися «перекосів» в оплаті праці викладачів, виділення 

стипендій малозабезпеченим студентам-теологам і контролю розподілу коштів від 

секуляризованого церковного майна.  

Важливими є рекомендації щодо підбору кадрів. Університет Лейпцига, як і 

будь-який інший університет епохи Реформації, відчував кадрову 

недоукомплектованість. Меланхтон у документі артикулює уявлення про «чужого» 

в середовищі науковців, зауважуючи, що новим і чужим людям більше заздрять 

місцеві. Тому запрошення «зі сторони» кандидатів, які не мають особливо видатних 

заслуг, не здаються Меланхтону правильним шляхом, бо такі рішення приводять до 

заздрощів, сварок, пліток, що паралізуватиме навчальний процес. Розв’язанням 

проблеми кадрів могло б стати залишення в університеті найперспективніших 

студентів. Однак, коли необхідно вирішувати короткострокові завдання, то цей захід 

виявиться малоефективним, переконує Меланхтон і пропонує результативніший 

шлях: «... для збільшення слави корисно, щоб приєднався хтось, хто перевищує 

інших своїми якостями, і хто був би гідний зайняти посаду». Отже, запрошення на 

вакантні посади видатних вчених і відомих особистостей – це ефективний крок до 

примноження слави університету і шлях наповнення аудиторій студентами. 

Зазначимо, що викладені Меланхтоном рекомендації не претендують на 

концептуальну новизну. Але здається він цього і не прагнув. Набагато важливіше 

для гуманіста було звернути увагу на прецеденти, щоб вони стали ще одним 

аргументом на користь можливості виконання рекомендацій. Заслугу Меланхтона як 

гуманіста ми вбачаємо у тому, що він перевів фокус із поля теоретико-дидактичних 

міркувань, з софістики у практичне русло. 

У четвертому розділі «Гуманіст і реформатор у політиці» досліджується 

коло практик Ф. Меланхтона, пов’язаних із суспільно-політичним життям 

Німеччини. Також прослідковується, яким чином теологічні розробки вченого, його 



  

педагогіка та суспільна позиція позначилися на практичній діяльності. І ким, 

урешті-решт, сприймало його суспільство. 

У підрозділі 4.1. «Про право на збройний опір і повстання» розглядається 

нетипова для Меланхтона діяльність: участь у рейхстагах, дипломатичних 

перемовинах, здійсненні експертиз вимог повсталих селян тощо. Дослідження цього 

кола практик Ф. Меланхтона дозволяє збагатити портрет реформатора як суспільно-

політичного та релігійного діяча.  

Право на збройний захист релігійних переконань і на військовий опір 

опонентам (в тому числі й самому імператору) було чи не найболючішою 

проблемою у реформаційному русі 20-30-х рр. XVI ст. Питання про право 

застосування зброї євангелічним табором для гуманіста складалося із трьох 

проблем: 

- про застосування зброї легітимною владою для дотримання порядку на 

підвладних територіях; 

- про право підданих на повстання проти існуючої влади;  

- про застосування зброї протестантськими князями проти свого суверена.  

З першими двома проблемами особливих складнощів не виникало. Ще в 

першому виданні «Loci communes» (1521) Меланхтон, на основі послання ап. Павла 

до римлян (13 розділ), традиційно визначив завдання світської влади таким чином: 

захист громадянського миру і турбота про суспільне благо (pax civilis і utilitas 

publica). Для Меланхтона всяка влада – це інститут, встановлений самим Богом. 

Вона – легітимна, її потрібно поважати, а повстання проти неї категорично 

заборонялося. Складніше для віттенберзьких теологів 20-30-х рр. виглядала ситуація 

з останнім пунктом, найбільш суперечливим – про право лютеранських князів на 

збройний опір. Але і тут висновок Меланхтона категоричний – князь не має права 

виступати проти свого суверена, а істинні християни взагалі не потребують 

збройного захисту, оскільки повинні повністю віддаватися в руки Божі і терпіти 

негаразди земної долі. Із цієї ж причини і для князів оборонні війни також 

неправомірні. 

Щоправда тут постає питання, як тоді Меланхтон оцінював учинок самого 

Лютера? Адже виступ Лютера проти Риму теж можна розглядати як відкриту 

непокору, що призвела до низки релігійних воєн у Європі. Усунути цю очевидну 

суперечність Меланхтон намагався інтегруванням у нову світоглядну парадигму 

такого конструкту як «vir heroicus» («героїчна людина»). Застосування подібного 

прийому дозволяло Меланхтону розглядати Лютера як Богом обрану людину 

(«Wundermann Gottes»), відзначену небесними силами й обрану для високої мети. 

Заради цієї мети він має право ламати усталені звичаї та порядки. Однак Меланхтон 

це прагматичне судження обмежував винятково особистістю Мартіна Лютера і 

жодним чином не поширював на когось ще. 

У підрозділі 4.2. «Регенсбурзький диспут» проаналізовано публічну 

релігійно-політичну діяльність Філіпа Меланхтона у контексті психологічних 

проблем, викликаних непритаманною гуманістові діяльністю. 

Важливою складовою суспільно-політичних практик Філіпа Меланхтона 

була участь у політично-релігійних заходах загальноімперського масштабу. 

Корпусом документів для вирішення поставлених питань є листи гуманіста, 



  

написані під час роботи Регенсбурзького рейхстагу 1541 р. У листах, як зазначає 

Л. Рєпіна, «закарбований індивідуальний досвід, емоційне переживання і той чи 

інший рівень осмислення».  

Скликання Регенсбурзького рейстагу було пов’язане із створенням 

Шмалькальденського союзу (1531), що потягло за собою міжконфесійне 

протистояння, та тим, що у 1541 р. султан Сулейман захопив столицю угорського 

королівства Буду. Ця подія змусила католиків та протестантів на певний час шукати 

примирення. Табір лютеран на рейхстазі представляв Меланхтон.  

З’ясовано, що за час роботи рейхстагу Меланхтон написав близько 80-ти 

листів до колег і родичів. Листи були створені часто під впливом тих подій, що 

найбільше хвилювали реформатора. Ці враження були переважно негативними, 

підсилені усвідомленням того, що його ім’ям та авторитетом намагаються освятити 

неприйнятні для нього особисто речі. Відчуття неповаги до його власної думки з 

боку представників влади, що виявлялося в ігноруванні його пропозицій, та 

усвідомлення факту, що його уявлення про політику не відповідають намірам 

політиків, а також суб’єктивно відчутна неефективність політичних лідерів, 

створювали ефект «утоми» від політики.  

Існуюча у історіографії думка, що Меланхтон за будь-яких умов прагнув 

компромісу, заперечується наявними джерелами. Аналіз епістолярної спадщини, 

документів, написаних Меланхтоном під час роботи Регенсбурзького рейхстагу, 

переконують, що хоч гуманіст і пом’якшив багато суперечливих питань, але, як він 

сам наголошує «… і в пом’якшенні є межа». Компроміс ним не заперечується, але 

компроміс не може стати цілковитою альтернативою. Гуманіст звертає увагу на 

існування своєрідних маркерів, які не дають можливості зайти за певну межу у 

пошуку компромісу.  

Тому ми відкидаємо усталену в історіографії думку про Меланхтона як 

діяча, що за будь-яких обставин прагнув компромісу. Документи Регенсбурзького 

диспуту засвідчують, що реформатор чітко усвідомлював межі допустимих 

компромісів і виявляв твердість, якщо це суперечило таким принципам як pietas та 

veritas.  

У підрозділі 4.3. «Гуманіст і реформатор у міжнародній політиці» 

сфокусовано увагу на дипломатичних практиках Меланхтона. 

Створення протестантського Шмалькальденського союзу (1530) привернуло 

до Німеччини увагу Англії й, особливо, Франції, яка перебувала в оточенні 

Габсбурзьких володінь. Тому пошук союзників серед країн імперії перетворювався 

на одне з найактуальніших завдань французької дипломатії, яка вбачала у 

Шмалькальденському союзі противагу гегемоністській політиці Габсбургів. У 

зближенні з Англією та Францією були частково зацікавлені й протестантські князі 

– противники імперської централізації.  

З’ясовано, що на початку 30-х років досягнення релігійного консенсусу і 

політичного альянсу між Шмалькальденським союзом, Францією та Англією 

здавалося цілком реальним. Суб’єктів майбутнього блоку пов’язували спільні 

антиімперські інтереси. Проте на шляху створення протестантської коаліції існували 

перешкоди – конфесійні розбіжності. Для написання тексту загальноприйнятого 

конкордату було запрошено Меланхтона. Результатом пошуків об’єднання стали два 



  

документи, створені Меланхтоном у 30-х рр. XVI ст.: «Consilium ad Gallos» 

(«Порада (рекомендація) французам» (1534) і «Віттенберзькі статті» (1536).  

Сам Меланхтон вважав, що країни мають усі шанси для досягнення згоди. 

Про це він і написав у листі до французького кардинала Жана дю Белле від 1 серпня 

1534 р. При цьому реформатор підкреслив, що мова не йдеться про уніфікацію 

структури церкви, але про максимальне наближення проекту документа до 

Болонського конкордату 1516 р. Меланхтон максимально акцентував точки дотику і 

оминав конфесійні розбіжності. Тому текст спочатку зустрічав усебічну підтримку і 

розуміння з боку усіх зацікавлених сторін. Однак реалізація проекту 

дипломатичного союзу та ідеї Меланхтона щодо навернення Франції до Реформації, 

зазнають поразки, що з усією очевидністю довели події у Франції 1534 р.  

Зовнішньополітична діяльність Меланхтона охоплювала й Англію. 

Небезпека загострення стосунків із Габсбургами спонукала Генріха VIII до пошуку 

шляхів зближення із шмалькальденцями – ідея, що знаходила підтримку в Томаса 

Кромвеля. Саме такий союз, на думку Кромвеля і Генріха VIII, створив би могутню 

противагу Габсбургам. Тому 1535-1536 рр. позначилися активним пошуком 

спільних положень і намаганням вирішити наявні суперечності. Наслідком тривалих 

переговорів стало створення Меланхтоном 15 статей, що увібрали головні 

положення віттенберзької теології та побажання Англії. Статті, які отримали згодом 

назву «Віттенберзьких», написані в достатньо поміркованому тоні. За структурою і 

змістом він багато в чому нагадує Аугсбурзьке віросповідання. Спочатку були 

викладені загальні положення, прийнятні для обох сторін без дискусій; друга 

частина містила спірні статті, які могли стати предметом обговорень. У документі 

також широко цитується «Loci communes». Загалом документ засвідчував 

поступливість і готовність до компромісу. Очевидним є те, що тут покладалася надія 

на залучення нових союзників Реформації. Проте, внаслідок різних причин, король 

відмовився від ратифікації документа. Створення могутньої європейської коаліції, 

об’єднаної реформаційною теологією, зазнали фіаско.  

Не знайшовши розуміння на Заході, лютерани націлили свою дипломатію на 

Схід, припускаючи, що союзником міг би стати давній опонент католицизму – 

ортодоксальний Константинополь. Протестантські керівники ще з перших років 

Реформації намагалися налагодити дипломатичні стосунки з Константинополем, 

вважаючи, що незначні відмінності в управлінні церквою і розбіжності догматики 

легко здоланні, а християнська єдність, що ґрунтується на більшості загальних 

засадах – цілком можлива.  

Однак встановлено, що ідея союзу виявилася не актуальною для 

Константинополя. Щоправда, у 1559 р. Патріарх Іосаф II надіслав до Віттенбергу 

диякона Деметрія Мізоса, який шість місяців прожив в будинку Меланхтона. Було 

з’ясовано, що візит виявився корисним для обох сторін. По-перше, лютерани 

отримали цілком вичерпну інформацію про особливості церковного життя християн 

під владою мусульманської Османської імперії й аргумент на користь 

підтвердження думки про можливість співіснування зовсім різних релігій в межах 

однієї держави. По-друге, візит уселяв певний оптимізм щодо можливого 

об’єднання церков, адже, на переконання Меланхтона, між ними проглядалося не 

так багато ідеологічних перешкод. Церкви об’єднує історична спадковість, вони 



  

однаково дотримуються Святого Письма й обрядовості, шанують спільних Отців 

Церкви.  

Однак і цей союз не відбувся. Проте ми не вважаємо переговори 

безрезультатними. По-перше, у процесі перемовин із Францією, Англією та 

Константинополем було напрацьовано низку екуменічних документів, що стали 

одним із важливих етапів до будівництва об’єднаної Європи. По-друге, західне 

християнство ближче познайомилося із грецькою православною церквою, 

специфікою її богослов’я й особливостями функціонування християнської церкви в 

межах ісламської держави. Реформатори отримали важливий аргумент на користь 

можливості існування окремої церкви без визнання нею верховенства Римського 

понтифіка. По-третє, дипломатично-екуменічна діяльність Ф. Меланхтона поклала 

початок широкому діалогу між країнами із відмінними релігійними системами та 

окреслила те коло питань і проблем, розв’язання яких потребуватиме зусиль ще не 

одного покоління теологів. 

У підрозділі 4.4. «Рекомендаційні листи як засіб зміцнення respublica 

literaria» проаналізовано діяльність Меланхтона по розширенню «республіки 

вчених» і пошуку міжконфесійного миру.  

Наприкінці XV – у першій половині XVI ст. серед гуманістів набула 

поширення антична традиція приватного листування. Епістолярна комунікація для 

Філіпа Меланхтона стала важливим засобом налагодження розірваних Реформацією 

стосунків між гуманістами, встановлення діалогу з політичними, релігійними і 

культурними діячами, які опинилися по різні боки ідеологічних барикад. 

Листування сприяло і підтриманню існуючих товариських зв’язків, зміцнюючи і 

популяризуючи товариство вчених-гуманістів, відоме під назвою «республіки 

вчених» (respublica literaria).  

Основним джерелом дослідження є рекомендаційні листи, написані 

Меланхтоном. Роль рекомендаційного листа – максимально допомогти 

рекомендованому увійти в коло наближених патрона. У межах гуманістичної 

respublica litteraria це була загальноприйнята практика, що дозволяла здійснювати 

обмін учнями, а, отже, і науковими досягненнями. Меланхтон забезпечував 

рекомендаційними листами своїх учнів і прихильників, коли ті з різних причин 

змушені були подорожувати як у межах Священної Римської імперії, так і за її 

кордонами. Рекомендаційні листи становлять четверту частину епістолярію 

гуманіста, який загалом нараховує близько десяти тисяч листів.  

Переважна більшість листів адресувалася респондентам у межах Священної 

Римської імперії німецької нації і лише сімдесят – за межі імперії, у такі країни як 

Італія, Франція, Англія, Данія, Швейцарія, Польща, Литва, Угорщина. Серед 

респондентів були представники різних соціальних станів і груп: учених, 

правителів, релігійних діячів, які нерідко мали діаметрально протилежні релігійні 

переконання.  

Доведено, що переосмислені й адаптовані античні традиції написання 

рекомендаційних листів стали ефективним елементом комунікативної стратегії 

Ф. Меланхтона. Розширення гуманістичного кола спілкування об’єднувало вчених 

різних країн і, долаючи релігійну та наукову ізольованість, сприяло 

інституціоналізації наукової діяльності в Європі. З іншого боку, цілеспрямована 



  

діяльність Меланхтона зі зміцнення respublica literaria стала важливим фактором 

досягнення ефективного спілкування із представниками різних ідеологічних 

спектрів і поширенню liberali eruditione в середовищі реформаційно налаштованого 

студентства.  

У підрозділі 4.5. Філіп Меланхтон у візуальних джерелах» розглянуто 

особливості формування образу Меланхтона засобами мистецтва та з’ясовано 

питання, ким же сприймали Меланхтона його сучасники, особливо ті, які належали 

до елітарної частини суспільства.  

Відомо, що реформатори закликали відмовитись від широкого використання 

живопису та скульптури у церковному вжитку. Цей заклик водночас став 

поштовхом для розвитку побутового жанру, пейзажу і портрету. Особливою 

популярністю користувалися портрети керманичів Реформації. Так, портрети 

Мартіна Лютера поклали початок формуванню нової протестантської іконографії, 

своєрідного канону, в рамках якого відбулась медіатизація й інших реформаторів. 

Збереглося близько двадцяти портретів Філіпа Меланхтона. Це роботи 

А. Дюрера, Л. Кранаха Старшого та його сина, а також Г. Гольбейна. Портрети 

можна умовно поділити на дві групи: перша – зображення Меланхтона в образі 

реформатора; друга – портрети Меланхтона як гуманіста.  

Нами проаналізовані гравюрні портрети, оскільки гравюри завдяки масовому 

тиражуванню і досить низькій вартості, були доступними практично усім верствам 

й, отже, такими, що ґрунтовно стверджували певний образ портретованого у 

свідомості суспільства.  

Перший, найбільш ранній і відомий портрет Меланхтона був виконаний 

Альбрехтом Дюрером у 1526 р. На той час Меланхтон був відомий в обох таборах 

як провідний реформатор лютеранського напрямку. Натомість дюрерівський портрет 

не несе жодних вказівок на реформаційно-теологічну діяльність Меланхтона. 

Подібні зауваження можна висловити і до низки інших гравюр Меланхтона.  

При аналізі гравюр, що були створені пізніше, виявлено, що дюрерівське 

трактування образу Меланхтона стало основою іконографії Меланхтона та 

успадкувало його гуманістичну риторику. Найкраще це видно на гравюрі Роберта 

Боіссарда кінця XVI ст. Якщо такі предмети як розкрита книжка, чорнильниця і 

перо ще можна було б витлумачити як символи візуальної реформаційної риторики, 

то наративний супровід портрету спростовує цю інтерпретацію. При аналізі тексту 

гравюри («Філіп Меланхтон германський фенікс»), було встановлено, що 

«феніксом», у культурному просторі німецьких інтелектуалів, називали тих, хто 

уславився знаннями та глибокою гуманістичною ерудицією. Не менш важливим для 

розкриття образу Меланхтона є і друга цитата, що розташована по нижньому полі 

гравюри: «Фізично слабкий, але найбільший в науці був Філіп, / яке благословення, 

що він був солов’єм для Німеччини». Образ солов’я в античності та середньовіччі 

згадувався у контексті краси мелодії, досконалості звуковедення, різноманітності 

зворотів. Але була й інша семантика, коли зверталася увага на дихотомічність – 

невиразної зовнішності солов’я та красу пісні. Автор, використовуючи образ 

солов’я, який, попри «скромне вбрання», має «прославлену дивну пісню», тим 

самим вказує на дихотомію слабкого тіла Меланхтона і його величі в науці, 

наділяючи, у такий спосіб, образ Меланхтона яскраво вираженою гуманістичною 



  

риторикою. Гуманістична риторика портрету посилюється, якщо взяти до уваги те, 

що французький вчений і гуманіст Гійом де Ла Перр’єр (1499-1565) порівняв 

прагнення солов’я співати із всепоглинаючим устремлінням до знань, а гуманіст 

Йоахім Камерарій доповнив характеристики солов’я ще й образом турботливого 

батька, який займається вихованням дітей.  

Те, що значна кількість портретів представляла Меланхтона в якості 

гуманіста, попри його визначну реформаційну діяльність, дає підстави вважати, що 

освічена частина суспільства XVI ст. сприймала і мислила Меланхтона все ж більше 

як гуманіста, а не реформатора. Важливо і те, що іконографічний образ соратника 

М. Лютера, завдяки масовості тиражування гравюри та її доступності, 

транслюючись на широку аудиторію, закріплював за Меланхтоном образ гуманіста. 

У висновках сформульовано основні положення дисертаційного дослідження, 

які виносяться на захист. 

- З’ясовано, що вивчення біографії та теоретичного спадку Ф. Меланхтона 

розпочалось ще у кінці XVI ст. Тоді ж була започаткована і полеміка щодо того, 

ким він був – гуманістом чи реформатором. Початок систематичних досліджень 

припадає на кін. XVIII – поч. XIX ст. Істориків зацікавили дипломатичні практики, 

вміння знаходити компроміс у міжконфесійних та політичних перемовинах. Було 

визнано ключову роль Меланхтона у створенні і обґрунтуванні нових теологічних 

доктрин та стверджувався образ Меланхтона як класично освіченої людини свого 

часу. В сучасних дослідженнях спостерігається відхід від традиційного сприйняття 

Меланхтона виключно або як теолога, або як гуманіста. Однак на сьогодні не існує 

однозначної оцінки його екуменічної діяльності, нечітко окреслено коло 

гуманістичних та релігійних інтересів Меланхтона. Спірними залишилися етапи 

формування світогляду мислителя, вплив на цей процес найближчого оточення; 

місце Меланхтона у німецькій Реформації та імперській релігійній політиці; 

питання про співвідношення гуманістичного та релігійно-теологічного елементу у 

діяльності. Аналіз джерельної бази, змістовне навантаження й тематичне 

спрямування інформації в наявних документах переконують, що діяльність 

Меланхтона не можна обмежити лише однією роллю – гуманіста або реформатора.  

- Визначено, що проблемне поле дослідження знаходиться на перетині 

чотирьох основних предметних полів: нової біографіки, нової історичної науки, 

інтелектуальної історії та нової культурної історії. Складний синтетичний характер 

досліджуваного об’єкту обумовив застосування теоретико-методологічних підходів 

суміжних гуманітарних дисциплін (історії, соціології, антропології, психології, 

релігієзнавства, історії мистецтва та соціальної антропології) з акцентацією на 

методах історичної науки. Коректна інтерпретація практик Меланхтона потребувала 

застосування також компаративного методу, історико-генетичного, історико-

біографічного, просопографії та іконології.  

- Доведено, що із початком викладацької діяльності у Віттенберзькому 

університеті Меланхтон був поставлений перед проблемою узгодження 

суперечливого питання про свободу волі, що було в центрі дебатів між Лютером та 

Е. Роттердамським. Ця суперечка і особистий вплив харизматичного Лютера 

привели до суттєвої трансформації картини світобачення Меланхтона. Проте вже 

через рік у програмному творі «Loci communes» лютерівська теза про рабство волі 



  

була переосмислена Меланхтоном із врахуванням нової теології та гуманістичних 

принципів. Цей складний синтез дав можливість Меланхтону обґрунтувати ідею 

щодо участі індивіда у процесі поліпшення власної людської природи і, таким 

чином, зруйнувати категоричне вчення про приречення.  

Розвиваючи тезу про свободу волі Меланхтон у ранніх творах розробляє 

власне розуміння меж вибору людини і, доводячи важливість розумових потенцій 

людини, вибудовує парадигму нової педагогіки, яка, перебуваючи в межах 

лютеранської доктрини, органічно поєднувалася із гуманістичною ідеєю про 

всесилля освіти («Omnipotenz»).  

- Констатовано, що школа в Німеччині на початку XVI ст. перебувала у 

середньовічних межах церковних і міських муніципальних корпорацій. Школи 

виявилися нездатними забезпечити кваліфікованими державними і церковними 

службовцями нове буржуазне суспільство, сприяти розвитку Реформації. Наслідком 

діяльності Меланхтона стала розроблена ним система із трикласним навчанням. 

- Виявлено, що у новій школі Меланхтону вдалося втілити принцип pietas et 

eruditio, який забезпечував всебічне виховання й освіту дітей. Розроблені шкільні 

плани враховували нову педагогіку і передбачали створення особливого лояльного 

навчального простору, що забезпечував збалансоване релігійне навчання та 

поступальний розвиток учнів.  

- Встановлено, що із початком активної публічної суспільно-політичної і 

релігійної діяльності Меланхтон посилює релігійний компонент в шкільних 

програмах. Характер цих змін пов’язується із тим, що участь у засіданнях рейхстагів, 

перемовини із релігійними і політичними опонентами, суспільна діяльність, призвели 

до усвідомлення обмеженості принципу eruditio, який, на думку Меланхтона, 

нерідко вів до «софістики». Тому з кінця 30-х і особливо у 40-х рр. відзначаємо 

посилення релігійної складової у шкільних та індивідуальних планах.  

- З’ясовано, що мотиви, якими керувався Меланхтон у боротьбі з 

«Арістотелем», лежать у площині стосунків між гуманістом Меланхтоном і 

реформатором Лютером, оскільки Лютер вважав арістотелізм головним гальмом 

розвитку «правильної» освіти. Прослідковано, що на поч. 1520-х рр. Меланхтон-

гуманіст частково поступився Меланхтону-реформатору. Однак в другій пол. 20-х 

рр. Меланхтон прикладає зусиль для вирішення основної проблеми німецького 

гуманізму – проблеми примирення й узгодження досягнень античної освіченості із 

християнством. Встановлено, що для Філіпа Меланхтона справою життя стало нове 

відкриття та видання Арістотеля, чия методологія залишалась для нього 

найважливішим інструментом пізнання не тільки філософської, але і богословської 

істини. 

- Обґрунтовано тезу щодо власного розуміння Меланхтоном процесу 

реформування освіти, яка повинна була розвиватися у межах ліберальної ерудиції 

включно із природничими науками. На цьому шляху переосмислювалась 

арістотелівська спадщина та запроваджувалися нові підходи до вивчення астрономії, 

астрології, викладання теології та природничих дисциплін. З урахуванням ідей 

гуманізму і Реформації («liberali eruditione» та «pietas et eruditio») мислитель 

вибудував логічну систему взаємозв’язків різних дисциплін, що дало нам підстави 

говорити про спробу ще у XVI ст. побудувати міждисциплінарні звʼязки.  



  

- З’ясовано, що для реформаційної теології одним із гострих питань було 

застосування зброї для захисту релігійних переконань. На основі трактатів 

Меланхтона визначено, що мислитель керувався біблійними та гуманістичними 

етико-моральними засадами, які категорично не допускали будь яких військових 

виступів. Гуманіст вбачає засіб запобігання селянських бунтів у вихованні народу, 

тому пропонує владі засновувати школи нового типу, де б гармонійно поєднувались 

виховання в дусі нової релігії і викладання необхідних світських дисциплін. 

Лейтмотив закликів до селян і князів – уникати конфронтації та вирішувати 

проблеми в мирних переговорах, базуючись на біблійних принципах і турботі про 

суспільне благо. У цьому, власне, ми вбачаємо християнський гуманізм Філіпа 

Меланхтона, який категорично не сприймав жорстку риторику Лютера. Разом із тим 

ми відкидаємо усталену в історіографії думку про Меланхтона як діяча, що за будь-

яких обставин прагнув компромісу. Документи Регенсбурзького диспуту 

засвідчують: реформатор чітко усвідомлював межі допустимих компромісів і 

виявляв твердість, якщо це суперечило таким принципам як pietas та veritas.  

- Встановлено, що дипломатичні практики Меланхтона щодо пошуку 

союзників за межами Священної Римської імперії, не привели до створення 

потужної європейської антигабсбурзької коаліції. Однак ми не вважаємо їх цілком 

невдалими. У процесі тривалих перемовин із Францією, Англією та 

Константинополем Меланхтоном були створені екуменічні документи, що були 

одним із важливих етапів до будівництва об’єднаної Європи. Одночасно, 

завдячуючи дипломатичним практикам Меланхтона, в основі яких лежали 

гуманістично-релігійні принципи, був покладений початок діалогу між країнами із 

різними релігійними системами. Виявлено, що частиною комунікативної стратегії та 

складовою дипломатичних практик є листування Меланхтона із гуманістами, 

релігійними діячами та політиками. Рекомендаційні листи можна вважати дієвим 

засобом розширення і зміцнення respublica literaria, яка об’єднувала вчених різних 

країн і, долаючи культурну та наукову ізольованість, сприяли інституціоналізації 

наукової діяльності в Європі.  

-  Аналіз візуальних джерел дозволяє стверджувати, що сучасники, особливо 

елітарна частина суспільства, сприймали Меланхтона як представника гуманізму. 

Встановлено, що дюрерівська гравюра із найбільш раннім портретом Меланхтона, 

що стала основою іконографії гуманіста, не несе жодних вказівок на реформаційно-

теологічний образ Меланхтона. Відсутність візуальної реформаційної риторики у 

портреті та супровідний наратив дають підстави вважати, що художник, аналізуючи 

діяльність Меланхтона, бачив в ньому, в першу чергу, гуманіста. Аналіз більш 

пізніших гравюрних портретів переконує, що митці успадкували гуманістичну 

риторику дюрерівського портрету, як це видно на гравюрі Роберта Боіссарда кінця 

XVI ст. Те, що значна кількість портретів представляла Меланхтона в якості 

гуманіста, дає підстави вважати, що освічена частина суспільства XVI ст. сприймала 

Меланхтона все ж більше як гуманіста, а не реформатора.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Котляров П. М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-

політичні практики Філіпа Меланхтона. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. – Рукопис.  

Дисертація присвячена комплексному аналізу освітніх, релігійних та 

соціально-політичних практик Філіпа Меланхтона. Проаналізовано історіографію 

питання та охарактеризовано вплив релігійних, політико-ідеологічних та 

соціокультурних настанов на формування образу Меланхтона у науковій літературі. 

Приділено увагу функціонуванню дореформаційних шкіл Німеччини та на основі 

шкільних статутів висвітлено ідею Меланхтона про створення трикласної шкільної 

системи. Значної уваги приділено проблемі поєднання в шкільній освіті принципів 



  

pietas et eruditio. Визначено, якими релігійними та гуманістичними імперативами 

керувався мислитель у суспільно-політичній діяльності. Прослідковано теологічне 

обґрунтування категоричного несприйняття Меланхтоном селянських повстань та 

військового спротиву князів імператору. Проаналізовано межі можливо 

допустимого компромісу Меланхтона в релігійних питаннях. Розглянуто 

дипломатичні практики Меланхтона, якими був покладений початок діалогу між 

країнами із різними релігійними системами. Реконструйовано формування образу 

Меланхтона засобами візуального мистецтва.  

 

Ключові слова: Філіп Меланхтон, практики, гуманізм, Реформація, теологія, 

філософія, освіта, Арістотель, шкільні статути, республіка вчених, рекомендаційні 

листи, компроміс, дипломатія. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Котляров П.Н. Гуманист и реформатор: образовательные, 

религиозные и социально-политические практики Филиппа Меланхтона. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2018. – Рукопись. 

Диссертация посвящена комплексному анализу образовательных, 

религиозных и социально-политических практик Филиппа Меланхтона. 

Проанализирована историография вопроса и охарактеризовано влияние 

религиозных, политико-идеологических и социокультурных идей на формирование 

образа Меланхтона в научной литературе. Уделено внимание функционированию 

дореформационных школ Германии и на основании школьных уставов освещена 

идея Меланхтона о создании трехклассной школьной системы. Значительное 

внимание уделено проблеме сочетания в школьном образовании принципов pietas 

et eruditio. Определено, какими религиозными и гуманистическими императивами 

руководствовался мыслитель в общественно-политической деятельности. 

Прослежено теологическое обоснование категорического осуждения Меланхтоном 

крестьянских восстаний, равно, как и военного сопротивления князей своему 

императору. Проанализированы пределы возможно допустимого компромисса 

Меланхтона в религиозных вопросах. Рассмотрены дипломатические практики 

Меланхтона, которыми было положено начало диалога между странами с 

различными религиозными системами. Особое внимание уделено анализу 

визуальных источников средствами которых формировался гуманистический образ 

Меланхтона. 

 

Ключевые слова: Меланхтон, практики, гуманизм, Реформация, теология, 

философия, образование, Аристотель, школьные уставы, республика ученых, 

рекомендательные письма, компромисс, дипломатия. 

 



  

SUMMARY 

Kotliarov P.M. Humanist and Reformer: Philip Melanchthon’s educational, 

religious, social and political praxis. – Manuscript. 

Dissertation for acquiring of scientific degree of doctor of historical sciences on 

specialty 07.00.02 – World history. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2018. – Manuscript. 

Philip Melanchthon’s educational, religious, social and political praxis are in the 

focus of this doctoral thesis. Firstly, we have examined how religious, political, 

ideological, social and cultural shifts had affected the Melanchthon’s image in European, 

American and Ukrainian historiography. Secondly, we addressed main sources for the 

theme, including as the Sixteenth century first editions, so the recent ones. This research 

was conceived as an interdisciplinary one, involving methods of history, sociology, 

anthropology, psychology, religion studies, and art history, based on historical 

theoretical grounds. Based on Melanchthon’s early works we follow his position in the 

freedom of will controversy. In “Loci communes” Melanchthon reworked Luther’s idea 

within the framework of the new theology and Humanism. He accepted in general the 

predestination thesis and the dominance of affects in humans. Nevertheless, Melanchthon 

was sure, that one has a right to choose. Based on such complex union of religion and 

Humanism, Melanchthon tried to prove his own idea about possible perfection of every 

person, which partly eliminated harshness of predestination. According to Melanchthon, 

each person can improve itself by education. Therefore, reformer combined Luther’s 

thesis with a new pedagogical paradigm and the humanistic idea of education’s 

omnipotence (“Omnipotenz”). We have paid attention to the pre-Reformation schools to 

understand better changes, brought by Melanchthon in the school system. Based on 

school statutes and regulations, we analysed Melanchthon’s idea of the three-grade 

school system. Combination of the pietas and erudition in the new school system was in 

the focus of this part as they have ensured balanced upbringing and education for pupils. 

We would like to highlight that these school regulations took in account the new 

pedagogic and envisaged the need for a new, enjoyable education space, which, in its 

turn, ensured balanced religious studies with students’ individual step-by-step progress. 

One can notice an exponential growth of religion in the late Melanchthon’s school 

schedules. These changes are related to his participation in Imperial Diets, negotiations 

with religious and political opponents, social activities, when he experienced limitations 

of eruditio. As we have revealed, Melanchthon’s participation in the controversy over 

Aristotle’s heritage was determined by his relationship as a humanist with Martin Luther 

as an influential reformer. At the beginning of 1520s, Melanchthon-humanist under the 

influence of Luther yielded to Melanchthon-reformer. However, at the end of 1520s 

Melanchthon commit himself to solving the main task of the Northern Humanism that of 

combining Christianity with Antiquity’s heritage. Rediscovery and editing of the 

Aristotle’s work became a lifelong pursuit for Melanchthon, as the Philosopher’s 

methodology remained crucial for science and theology. We also looked at tasks, which 

Melanchthon set for the reformed education within his own paradigm of liberal erudition. 



  

He re-evaluated the Aristotle’s heritage and introduced new methods in teaching of 

theology, astronomy, astrology, and other natural sciences. Based on intellectual 

achievements of Humanism and Reformation, Melanchthon found built a coherent 

system, which united all sciences – humanitarian, exact and natural ones. One can 

conclude that this was one of the first attempts to introduce multidisciplinary approach in 

teaching. One of the trickiest question for the reformed theology was that of armed 

revolts against Habsburg administration in order to protect and establish the Lutheran 

faith. As we have found out, Melanchthon, based on biblical and humanistic ethics, 

rejected the possibility of any armed actions. His advice was to avoid military 

confrontations and to manage conflicts in peaceful negotiations, based on religious ethics 

and preoccupation with public good. However, we do not tend to regard him as a 

humanist who seeks for compromise at any price. As the documents of Imperial Diet in 

Regensburg witness, Melanchthon was completely aware of limits of compromise and 

was unshakable to anything, which confronted his principles of pietas and veritas. 

During his lengthy negotiations with France, England and Constantinople, he edited 

numerous ecumenical documents, which became an important step to the united Europe. 

At the same time, Melanchthon’s diplomacy, based on humanistic and religious values, 

started a dialogue between countries with different religions and confessions. Special 

attention was paid to visual sources. They convince us that his contemporaries, 

especially aristocracy and intellectuals, saw Melanchthon’s as a humanist rather than a 

reformer.  

Key words: Melanchthon, praxis, Humanism, Reformation, theology, 

philosophy, education, Aristotle, school regulations, respublica literaria, letters of 

recommendation, compromise, diplomacy. 


