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Постановка	проблеми.	Концепція розвитку української освіти 
та виховання націлена на всебічний та гармонійний розвиток осо-
бистості. Тож зрозумілим стає факт пріоритетності духовно-мо-
рального виховання особистості серед інших напрямків вихован-
ня, задекларованих у Державній національній програмі “Освіта” 
(Україна ХХІ століття), Законах України “Про освіту”, “Про вищу 
освіту” та інших нормативних документах загальнодержавного та 
регіонального значення. Все це пояснюється тим, що на сучасному 
етапі розвитку європейської цивілізації, коли суспільство гостро 
потребує відновлення духовних і моральних засад, педагогічна 
система, основа якої була закладена ранньохристиянськими педа-
гогами, набуває особливого значення. 

Показовою в цьому плані була теоретико-практична педагогічна 
діяльність корифеїв IV–VI ст. Мартіна Турського, Бенедикта Нур-
сійського та Флавія Кассіодора. Їхній дидактичний спадок є важли-
вим джерелом при розробці нових концептуальних моделей освіти. 
Поєднуючи кращі надбання пізньоантичного та ранньосередньо-
вічного західноєвропейського досвіду з новітніми вітчизняними та 
зарубіжними педагогічними теоріями та методичними розробками, 
ми можемо домогтися більш вагомих результатів у питаннях вихо-
вання молодого покоління, аніж вони є на даний момент.

Аналіз	останніх	досліджень	та	публікацій. Проблеми освіт-
ньо-виховного характеру в середньовічній педагогіці активно 
досліджуються на сучасному етапі І. Григор’євою [1]; Н. Салоні-
ковим, Г. Піковим [5], В. Уколовою [8]. Цінна інформація з дослі-
джуваної проблеми міститься в дослідженнях пізнішого часу, зо-
крема, в розвідках Л. Карсавіна [2] та Г. Федотова [10]. Ґрунтовні 
відомості з проблем духовного та морального виховання особис-
тості в ранньосередньовічну добу висвітлено в розвідках І. Цебрій 
[11] та В. Мірошниченка [4].

Формулювання	цілей	дослідження. На основі аналізу творчо-
го доробку Мартіна Турського, Бенедикта Нурсійського та Флавія 
Кассіодора автор ставить за мету проаналізувати та узагальнити 
досвід духовно-морального виховання особистості в західноєвро-
пейській педагогіці ІV–VІ століть, а також виявити шляхи доне-
сення християнських ідей духовно-морального виховання до язич-
ницького населення перших варварських королівств Європи.

Виклад	основного	матеріалу.	Досвід морального виховання, 
що був накопичений у середовищі чернечої спільноти, заслуговує 
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на увагу та всебічне вивчення. На сучасному етапі розвитку єв-
ропейської цивілізації, коли суспільство відчуває гостру потребу 
у відновленні духовних і моральних начал, педагогічна система 
Мартіна Турського, Бенедикта Нурсійського та Флавія Кассіодора 
набуває особливого значення та потребує детального досліджен-
ня, зважаючи на те, що її позитивний досвід може бути використа-
ний у практиці сьогодення.

Основою духовного та морального розвитку особистості, за 
Мартіном Турським, мав стати аскетичний образ життя. На дум-
ку Сульпіція Севера, “Аскеза була рівнозначна мужності, й лише 
вона могла стати джерелом святості та міцності” для ченців-по-
слушників. Християнський аскетизм став зусиллям із набуття не-
відомих язичницькому світу чеснот, виражених у заповідях любові 
до Бога та ближнього. Він означав особливу вольову дію людини, 
яка бажала внутрішнього перетворення та змін. 

Духовно-моральній школі Мартіна Турського була притаманна 
героїчна суворість аскези, яка вище за все ставила ідеал “усаміт-
неного подвигу” [10]. Однак, якщо поділяти позицію святих отців, 
аскетичні подвиги як такі ще не вели до моральної досконалості 
особистості. Поділяючи вчинки на тілесні й душевні, подвижни-
ки Христової віри наголошували на їх необхідності для підтвер-
дження ревності й бажання людини в справі спасіння, але в той же 
час указували, що всі аскетичні зусилля не мають самоцінності. 
Врятувати, перетворити, зцілити й відновити людське єство може 
лише Божественна мораль. Лише через її освітлюючу дію людські 
подвиги набувають сенсу. Тобто аскеза для Мартіна Турського 
була однією зі сходинок його виховної системи, що вела до гармо-
нійного духовно-морального розвитку особистості.

Відомий дослідник історії раннього чернецтва Георгій Федо-
тов із цього приводу писав: “Перше житіє західного подвижника… 
воно надихнуло на аскетичний подвиг багато поколінь християн, 
воно було для них першою духовною поживою, найважливішою 
школою аскези” [10]. Навіть “батько” західного чернецтва Бенедикт 
Нурсійський перейняв окремі аспекти передового досвіду духо-
вно-морального виховання, закладені Мартіном Турським. Єдиною 
відмінністю, на думку Г. Федотова, було те, що педагогічні ідеали 
школи Бенедикта Нурсійського були побудовані на началах духо-
вної розсудливості, яка покликана була згладжувати граничні проя-
ви аскетизму заради гармонійного співжиття братчиків у монастирі. 
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Школі ж Мартіна Турського була притаманна героїчна суво-
рість аскези, яка вище за все ставила ідеал ізольованого подвигу 
[10]. Головними ідеологічними напрямками життя його чернечої 
обителі були бідність, приборкання плоті та молитва. Сам Мар-
тін, незважаючи на свій єпископський сан, також неухильно до-
тримувався цих принципів, носив грубий одяг, приймав їжу лише 
один раз у день і вдавався до постійних молитов. У його монастирі 
ніхто не мав особистої власності, всі речі перебували в загально-
му користуванні. Нічого не купувалося й не продавалося, як це 
було прийнято в більшості монастирів. Рідко хто з монахів поки-
дав свою келію. До речі, Мартін сам побудував собі келію з колод 
і багато братів учинили так само [7, c. 118]. Інші ж, перебравшись 
через гору, вирили там собі печери. Свої келії вони залишали лише 
у двох випадках: коли збиралися на загальну молитву та на скром-
ну вечірню трапезу. Окремою умовою перебування в обителі свя-
того Мартіна була цілковита заборона алкогольних напоїв. Навіть 
уживання вина для монахів було табу. Лише в окремих випадках 
(наприклад, при хворобі) дозволялося помірне його споживання 
[7, c. 118]. Носіння ж “м’якого” одягу взагалі вважалося злочином.

На думку святого Мартіна, дотримуючись усіх цих правил, 
можна було досягти цілковитого упокорення не лише тіла, а й 
душі. “Святійший муж”, запроваджуючи такі суворі правила жит-
тя, прагнув у першу чергу виховати в своїх підопічних головні чес-
ноти справжнього християнина – смирення та терпіння. Результат 
його діяльності слід визнати дивом, зважаючи на те, що значне 
число ченців-послушників, які були знатного походження та іншо-
го виховання, досягли поставленої ним цілі. 

Важливою складовою концепції духовно-морального вихован-
ня особистості Мартіна Милостивого було його вчення про т. зв. 
“моральний оптимізм”. Його сутність зводилася до загальної сен-
тенції про те, що “старі злочини очищаються достойним життям; 
і за милосердям Божим повинні бути звільнені від гріхів ті, хто 
перестав грішити” [10]. “Моральний оптимізм” святого Мартіна 
фактично є його інтерпретацією християнської ідеї про “всепро-
щення”, що покликана дати особі, яка духовно заблукала, можли-
вість повернутися на істинний шлях.

Одним із головних філософських питань духовно-морального 
виховання особистості, яке турбувало Мартіна Турського, було 
співвідношення понять “мораль – гроші”. Розмірковуючи над 
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ним, він доходить висновку, що матеріальні блага, й зокрема, гро-
ші шкодять духовному розвитку особистості, бо є втіленням люд-
ської жадоби. Більше того, святий говорить про ненависть до них, 
і зневажає їх і тоді, коли вони спрямовані на добрі справи. Пізніше 
цю позицію основоположника галльського чернецтва влучно під-
креслив один святий пресвітер, який із цього приводу сказав, що 
“церква не будується золотом, проте ним руйнується” [10]. Однак 
було б несправедливо залишити поза увагою свідчення автора єди-
ної біографії Мартіна Турського Сульпіція Севера, які вказують 
на те, що інколи для потреб своєї чернечої обителі її настоятель 
приймав грошові пожертви.

“Угодник Божий” – як називав Григорій Турський свого попе-
редника – сам став зразком для наслідування розвитку духовно-
моральних чеснот. Його діяння говорили самі за себе. Ще під час 
військової служби Мартін дивував своїх товаришів тим, що маю-
чи свободу для спокус, вів чеснотне моральне життя. Ця людина, 
“сповнена чеснот і святості”, завжди здійснювала лише моральні 
вчинки. Серед них – той, що Мартін уникав похвали й не праг-
нув людської слави. Турський єпископ ніколи не судив, нікого не 
осуджував і нікому не мстився. Російський релігійний мислитель 
Георгій Федотов вважав, що “…багато він (Мартін) поєднував у 
собі чеснот і побажав їх заховати від зовнішнього світу”. Абсо-
лютно стоїчними рисами вимальовувалася рівна незворушність 
його духу – “…ніхто ніколи не бачив його розгніваним, ніхто – 
схвильованим, ніхто – сумним, ніхто – усміхненим: завжди він був 
один і той же” [10].

Заслуговує уваги й модель духовно-морального виховання, за-
пропонована Бенедиктом Нурсійським. Його педагогіка виховання 
має відбиток особливостей приватного життя та виховання. По-
перше, слід врахувати, що сам Бенедикт виховувався в дусі ста-
ровинних римських чеснот “серйозності” (gravitas) та “строгості” 
(severitas). По-друге, у зв’язку з поширенням християнських ідей 
він переймався духовним благочестям та мораллю. Все це в сумі та 
аскетичний спосіб життя дозволили йому сформувати провідні ідеї 
виховання особистості, які він детально описав у своєму “Статуті” 
[9], який, на думку провідних дослідників середньовічного черне-
цтва, мав велике значення, бо зберіг загальні риси західного чер-
нецтва до наших днів. Особливе значення мали 72 настанови з IV 
розділу Статуту Св. Бенедикта, що фіксували норми життя, моралі 
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та поведінки послушника та стали духовним заповітом святості для 
всього європейського чернецтва. У творі визначено загальні засади 
морального та духовного виховання бенедиктинців. І хоча “Ста-
тут” вирізняється відносною м’якістю порівняно з украй суворими 
правилами життя східного чернецтва, та все ж таки йому прита-
манні й досить жорсткі дидактичні методи виховання особистості. 

В основі духовно-морального виховання індивіда, за “Стату-
том”, лежало християнське світосприйняття. Педагогіка християн-
ства, звернена до внутрішнього світу людини, спиралася на її дух і 
виховувала вірою. Головним у цьому плані вважалося не світське 
раціональне наукове знання, а порятунок душі, етичне формуван-
ня людини, чеснота та мудрість, що об’єднали розум, волю та віру 
людини [1, с. 20]. 

“Батько західного чернецтва” указував на практичну спрямова-
ність педагогіки, зазначав, що “...потрібно все найбільше виправдо-
вувати діями”, розвиток душі необхідно узгоджувати з фізичними 
навантаженнями [9, c. 291]. Тобто не лише словом, “навіюванням, 
повелінням”, а й особистим прикладом наставника слід виховува-
ти власних підопічних. Характерним для даної чернечої системи 
була рівність у підході до виховання, в основі якої лежала доволі 
жорстка дисципліна, покликана виховати справжніх служителів.

Специфічним у плані духовно-морального виховання осо-
бистості був підхід Флавія Кассіодора. В його виховній моделі 
інтелектуальне, духовне та моральне виховання були узгоджени-
ми. На тверде переконання Кассіодора, вільні мистецтва повинні 
мали стати складовою християнських дисциплін і монастирської 
культури, бо для виховання ченців потрібне ґрунтовне знання 
наук і творів античних письменників. Точне розуміння Писання 
пов’язане з володінням початковими знаннями. Саме тому, ухва-
люючи запропоноване Августином рішення проблеми співвідно-
шення між язичницькою культурою та християнською традиці-
єю, Кассіодор змальовує підхід, цілком відповідний історичному 
характеру суспільства, де інтелектуальне життя стає винятковою 
функцією церковників. Кассіодор, продовжуючи думки Ієроніма, 
вважав, що світські науки розвивають те, що в зародку міститься в 
Одкровенні, тобто він долає дуалізм, що існував до нього в хрис-
тиянській літературі щодо світської та богословської літератур. 

Свої теоретичні розробки Сенатор вміло втілював на практи-
ці в школі та скрипторії, де навчав ченців. Заклад знаходився на 
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базі монастиря Віварія, заснованого Кассіодором на місці, “де 
прозоре світло, м’яке повітря, сонячна зима і повно свіжості літо”. 
Кассіодор перетворив Віварій на своєрідний центр теологічної та 
світської освіти, школу та скрипторій – у центр поширення копій 
Священного Писання, творів отців Церкви та видатних язичниць-
ких письменників Античності. Віварій сформувався як найваж-
ливіший просвітницький центр, як сховище духовних традицій 
і знань. Саме тут склалася структура монастиря як культурного 
центру, що стала традиційною для всього Середньовіччя: бібліоте-
ка, скрипторій, школа, що сформувало фундамент монастирської 
ученості в Італії в VI ст.

З огляду на це, головним обов’язком ченців Віварію була турбо-
та про свій розумовий і духовний розвиток. Програма була досить 
широкою, складеною відповідно до античної традиції: граматика, 
риторика, логіка, математика, музика, космографія, практична ме-
дицина [5, c. 152]. 

Зазначимо, що обитель Кассіодора мала важливі відміннос-
ті від інших європейських монастирів того часу. Зокрема, Бене-
дикт Нурсійський та його послідовники негативно ставилися до 
досягнень античної культури та її мирської – язичницької – гілки 
– науки. Позиція Кассіодора щодо античної традиції була іншою, 
про що свідчить один із найзначніших його творів – “Настанови 
в науках божественних і світських” (“Institutiones divinarum et 
saecularium litterarum”) [3]. У цій праці в найбільш систематичній 
формі виражена ідея про гармонійний синтез теології та світсько-
го знання, про необхідність збереження й використання досягнень 
античної науки. 

Висновки.	 У результаті аналізу творчого спадку Мартіна 
Турського, Бенедикта Нурсійського та Флавія Кассіодора було 
з’ясовано значущість їхнього досвіду при вихованні духовно-мо-
ральних цінностей особистості. Ранньохристиянські педагоги ІV–
VІ століть не лише виробили теоретичні моделі духовно-мораль-
ного виховання, а й із успіхом практично застосовували їх у своїх 
монастирях, власними вчинками виховували у своїх учнів христи-
янські моральні цінності, які пізніше стали основою для розбудови 
цивілізованого європейського суспільства. 
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