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В історії Центрально-Східної Європи межа ХV-ХVІ ст. може вважатися відправною точкою нового історичного 

періоду. Він тривав близько 200 років, протягом ХVІ-ХVІІ ст. і мав перехідний характер. Одною із загальних рис, 
що притаманна цьому періоду, був процес кристалізації етносів, формування спільнот із ранньонаціональною сві-
домістю [6, с.243]. Такі процеси Глинських яскраво ілюструються на прикладі найбільш передових і переважно ет-
нічно однорідних держав того часу – Англії, Голландії та Франції. Не обминули вони і Центрально-Східну Європу, 
зокрема її невід'ємну складову – Україну. То був час, коли явно окреслилися особливості цього самобутнього циві-
лізаційного простору, де усталився доволі своєрідний тип політичної культури і соціальних практик, відмінний і від 
західно- і від східноєвропейських моделей [3, c.142]. 

Саме цей процес, укупі з іншими чинниками, сприяв поширенню інтересу європейського суспільства до полі-
тичних наук. Імена творців політичних концепцій періоду ХVІ–ХVII ст. – Н.Макіавеллі, Ф.Гвіччардіні, Г.Гроція 
– ввійшли до скарбниці світової суспільно-політичної думки. Соціальна філософія повернулася до роздумів про 
“ідеальний” устрій земного суспільства, і саме слово, яким ми зараз позначаємо такі плани, – “утопія” – народи-
лося в цей час. 

Особливістю країн Центрально-Східної Європи було те, що основним репрезентантом нових політичних і 
культурних ідей стала майже виключно шляхетська верства, на відміну від західноєвропейських суспільств, де 
значну роль відігравала буржуазія. Такому стану речей є не тільки економічне пояснення (слабість міських спі-
льнот в реґіоні і узурпація шляхетською верствою звичайних для “буржуа” занять і привілеїв). Впливу ідей гу-
манізму зазнавали і старі цінності середньовічної культури. Найбільш знаний окремий аспект цього процесу – 
вплив Реформації на католицизм (а згодом і на православ'я), що багато в чому змінився, опираючись протестан-
тизму. 

Предметом даного дослідження є інше відгалуження названого процесу, а саме – вплив гуманізму на правлячі 
кола Європи, її аристократію. В цій сфері ідеї гуманізму частіше інфільтрувалися у політичну практику, мало змі-
нюючи засадничі основи середньовічного світосприйняття. Більш того, у вищих колах європейських суспільств 
з'явилась мода на рицарство і пов'язаний з ним кодекс куртуазії. Старі ідеали ще ніколи не набирали таких розроб-
лених і довершених форм, не здавалися такими незмінними. Але константна нерухомість будь-якої ідеї, звичайно, 
свідчить і про вичерпність, стагнацію. До того ж було б великою помилкою вважати, що гуманізм заперечував фео-
дальні цінності, був свідомо ворожий до них. Скоріше у гуманістів присутнє прагнення поширити ознакові гідності 
аристократичної еліти на більш широкий загал (в ідеалі – на все суспільство). Отже, його зіткнення з пануючою 
ідеологією не було конче вирішене. 

І на теренах України з новими культурними і політичними ідеями першими ознайомились вищі суспільні верст-
ви. Своєрідність цьому процесу надавало існування в тогочасному українському суспільстві досить численної групи 
князів, які утворювали, за висловом сучасної української дослідниці Н.М.Яковенко, його “дах”. Втрачаючи на ко-
ристь держави деякі свої матеріальні важелі, цей своєрідний соціальний прошарок намагався надолужити втрати в 
духовному житті суспільства [5, с.74-120]. Такий настрій “верхів” був значною мірою співзвучний загальноєвропей-
ському гуманістичному руху того часу. Тому не дивно, що в плеяді фундаторів української культури в ХVІ-ХVІІ ст. 
зустрічаємо так багато князівських імен. 

Проте князі об'єктивно не могли змиритися з занепадом їх реальної влади і мріяли про повернення на політичну 
сцену як повноправних володарів. І тут зацікавленість гуманістів проблемами політики збігалася з князівськими 
інтересами. Князі залюбки використовували новітні рецепти для своєї політичної кухні. 

Можливо, першим прикладом такої синтези є кар'єра князя Михайла Львовича Глинського. Розголос, що мала 
його діяльність в тогочасному суспільстві, засвідчений сучасниками та письменниками тієї доби (Б.Ваповський, 
М.Кромер, М.Стрийковський, С.Оріховський, С.Герберштейн та ін.). Отже, метою даної розвідки є з'ясування впли-
ву цієї яскравої особистості на формування політичної культури українського суспільства XVI–XVII ст., на стерео-
типи поведінки пересічної особи, яка претендує на лідерство у ньому. 

Деталі біографії М.Глинського досить відомі, отже, обмежимося згадкою лише загальних обрисів бурхливого 
життя українського аристократа. Походив він із українізованого татарського роду, що володів обширними та не 
дуже прибутковими, через прикордонне розташування, землями на півдні України (йому належали маєтки на давній 
Переяславщині, зокрема землі Посулля та басейну ріки Ворскла). З юних літ, як один з молодших синів князя Льва, Ми-
хайло Глинський був відправлений в “науку” до Європи, де виховувався при дворі німецького імператора Максиміліана 
(який потім навіть намагатиметься звільнити його як свого вихованця з московської буцегарні) [1, с.260-261], служив 
при дворі курфюрста саксонського Альбрехта, з його військом побував у Фризії. Закидала його доля і в Італію та 
Іспанію. 

Повернувшися на батьківщину, М.Глинський робить карколомну для Великого князівства Литовського (ВКЛ), 
істеблішмент якого був знаний традиційно консервативним і замкнутим характером, кар'єру. Фактично “худород-
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ний” князь став другою особою в державі. Йому майже безмежно довіряв великий князь литовський Олександр. 
Довірою державця М.Глинський скористався для зміцнення позицій власного роду та так званої “руської” партії (з 
певними заувагами її можна назвати “українською”) у великому князівстві, що, зрозуміло, було сприйнято без захо-
плення панівним у країні угрупування панів литовсько-білоруського походження. По смерті володаря-благодійника 
князя-”вискочки” останні вирішили взяти реванш. Попри підкреслено лояльне ставлення М.Глинського до нового 
великого князя Сигізмунда, він попав в немилість. Образлива ворожість і безпідставні кари з боку монарха штовх-
нули князя, “людину сміливу, визначних здібностей, міцного тілом і в небезпечностях відважного” [2, с.281], на 
шлях заколоту-рокошу. Як пише Н.М.Яковенко, М.Глинському “татарину по крові, католику за віровизнанням, ру-
сину за колом зв'язків, європейцю за способом життя й освітою... збігом обставин судилося виступити останнім 
збройним символом руського опору в протистоянні Литви і Русі” [6, с.99]. 

Заручившись підтримкою московського князя Василя III і кримського хана Менглі-Гірея, князь-повстанець із 
своїми спільниками (переважно власними родичами) розпочав бойові дії в 1506 р. Та неквапливість союзників у 
наданні допомоги повстанню фатально вплинула на його хід, і збройні сили повстанців були розгромлені протягом 
того ж року. Проте еміграція самого М.Глинського та багатьох його прибічників до Москви стала корисним набут-
ком для російського престолу, якому князь зробив великі послуги в наступному тривалому конфлікті з ВКЛ і Поль-
ським королівством. 

“Невдячність” московського володаря, який не підтримав його у спробі утворення буферного між Росією і Лит-
вою князівства, фактично “третьої сили” між “московським” і “західним” світами (подібні наміри з того часу ста-
нуть характерною ознакою української суспільно-політичної думки), швидко охолодила відносини між союзника-
ми. М.Глинський навіть зробив спробу повернутися під владу великого литовського князя, та був викритий і ув'яз-
нений у Москві. 

Останній злет кар'єри князя-кондотьєра відбувся, коли Василь III одружився з його родичкою Оленою Глинсь-
кою (вона народила російському монарху довгоочікуваного спадкоємця – майбутнього царя Івана Грозного). Після 
смерті московського князя М.Глинський на нетривалий час став фактичним правителем російської держави. 

Можна виділити шість елементів моделі поведінки політичного лідера, яку запропонував М.Глинський грома-
дянству України: 

1) ОСВІТА. Князь отримав першокласну західноєвропейську едукацію. Можливо, що блискуча кар'єра цього 
князя побічно сприяла поширенню “моди” на навчання за кордоном, яка захопила українську еліту в ХVІ–ХVII ст. 

2) Бездоганна СЛУЖБА і почесна ВИНАГОРОДА. Це, безперечно, центральний для феодального світосприйнят-
тя принцип “вірності”. Але за ним вже проглядає і нова жадоба “успіху”, яка робила кар'єру сенсом людського жит-
тя. 

3) Можна визначити як принцип “ОДИН ЗА ВСІХ” (успіх одного є успіхом всієї соціальної групи, до якої він 
належить). “Ното ПОУШ” у середовищі українських можновладців і “відступник” від віри батьків (князь став като-
ликом перебуваючи за кордоном) М.Глинський став визнаним провідником “руської” партії. 

4) Тісно пов'язаний з другим елементом – безпідставна ОБРАЗА і НЕХТУВАННЯ ЗАСЛУГАМИ підлеглого з бо-
ку володаря. Феодальна мораль в цьому випадку звільняла васала від його обов'язків щодо сеньйора, надаючи йому 
“право опору” [4, с.212]. 

5) Може вважатися користь для політичного лідера ОСОБИСТИХ міжнародних зв'язків. М.Глинський мав тісні 
стосунки з Кримом, Москвою, Угорщиною, Священною Римською імперією та іншими впливовими політичними 
чинниками в регіоні. 

6) Підсумовуючим елементом став ЗАНЕПАД держави сеньйора-”зрадника”. Для тогочасного українського сус-
пільства (та й не тільки для нього, а й для громадськості всього регіону Центрально-Східної Європи) заколот Глин-
ського і події, які відбулися по ньому, стали наочними показниками і символами послаблення Великого князівства 
Литовського. 

Модель поведінки політичного лідера, запропонована М.Глинським українському загалу, є типовою для феода-
льної Європи і гідна вихованця “останнього рицаря” імператора Священної Римської імперії Максиміліана. Більш 
того, подібний сценарій притаманний рицарській літературі на протязі всього її тривалого побутування. Це, до речі, 
дає підстави ідентифікувати одного з улюблених епічних героїв українського народу – козака Мамая з князем Ми-
хайлом Глинським (відомий золотоординський темник Мамай – був, вірогідно, його предком) [3, с.142]. Непрямо, 
на користь цього свідчить і те, що й інші відомі діячі тієї доби, наприклад Д.І.Вишневецький-Байда, увійшли до 
народних переказів під псевдонімами-прізвищами. 

Таким чином, можемо зробити висновок про спільність політичних принципів українського суспільства із зага-
льноєвропейськими зразками на початку нового історичного періоду, який скінчиться в XVII ст. козацькою рево-
люцією, що затвердить сформовану в цю епоху ранньонаціональну свідомість українців. Аналіз наступних по “за-
колоту Глинського” суспільних рухів XVI–XVII ст. та стереотипів поведінки їх ватажків наочно демонструє життє-
здатність моделі політичного лідерства, запропонованої М.Глинським українському загалу. Діяльність князя-лицаря 
започаткувала ще одну традицію українського політикума – намагання стати між європейським Заходом і російсь-
ким Сходом, щоб забезпечити власній землі своєрідний суспільний лад, не тотожний з жодною із сторін. Його ім'я 
по праву стоїть поруч з такими славетними представниками української аристократії, як В.К.Острозький, 
Д.Вишневецький та П.Могила, які за свого життя сприяли розвитку самобутньої національної свідомості і політич-
ної культури українського народу. 
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