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Навчальний посібник покликаний розширити звичне уявлення про добу Європейського Відродження 

і Реформації, яке сформувалося у вітчизняній навчальній літературі. Показуючи закономірний характер 
історичного поступу, автор посилається на певну повторюваність в історії переламних періодів, до яких слід 
віднести європейські Відродження і Реформацію. Фундаментальні ідеї і цінності Відродження постають 
в образах життя і діяльності яскравих особистостей тієї доби, серед яких: Г. Плетон, Марсіліо Фічіно, 
П. Помпонацці, Піко делла Мірандола і Ю. Дрогобич. Праці цих мислителів серйозно вплинули на розвиток 
європейської культури і науки. Духовно-культурна ситуація на Русі ХІV-ХVІ ст. мала свої особливості, на 
чому акцентовано увагу. Тут важливу роль у повсякденному житті відігравали численні «Палеї», «Зодії», 
«Трегіетники», «Бронтоскопії», «Колядники», «Зелейники» тощо. Духовні пошуки наших співвітчизників 
тієї доби детально описано в посібнику.

Європейська духовність і наука доби Реформації розглянуті крізь призму нового світогляду, значний 
внесок у формування якого зробив Миколай Коперник. Розглянуто особливості ідеологічного і світоглядного 
підгрунтя реформаційних трансформацій, які привели до виникнення лютеранства, а також роль у цьому 
Філіппа Меланхтона. Серед вітчизняних мислителів тієї доби, які вплинули на подальший розвиток науки 
і культури в Україні, постають Кирило Транквілліон, Василь (Костянтин) Острозький, Касіян Сакович. 
Особливу увагу приділено особистості Петра Могили і його реформаторській діяльності у вітчизняному 
релігійному і освітньому просторі.

Важливою складовою посібника є праці Юрія Дрогобича (1448-1494), які подано в оригіналі, 
латинською та українською мовами. З цих праць, зміст яких відображає важливі моменти духовного і 
морально-естетичного світобачення тогочасного європейства, можна зрозуміти, що хвилювало і надавало 
наснаги людям тієї доби.

Навчальний посібник стане в пригоді як студентам соціально-гуманітарних, так і філологічних 
спеціальностей університетів. Ознайомлення з текстами Юрія Дрогобича може надихнути на подальше і 
глибше вивчення культури Відродження і спонукати до глибоких професійних занять у сфері перекладу.
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