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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

Актуальність теми дослідження. Філософська культура українського 

бароко продовжує привертати увагу дослідників, що пояснюється як наявністю 

широкого кола невивчених проблем, що стосуються духовного простору України 

XVII ст., так і важливістю цього періоду для розвитку вітчизняної філософії.  

XVII ст. відзначилося діяльністю плеяди видатних культурних діячів та 

мислителів, зокрема це Петро Могила, Інокентій Ґізель, Лазар Баранович, Йоаникій 

Ґалятовський та інші. Не останнє місце між ними посідає лаврський проповідник 

Антоній Радивиловський, спадщину якого обрано як основну базу даного 

дослідження. 

На важливій ролі Антонія Радивиловського в українській бароковій культурі 

наголошують І. Ісіченко, В. Крекотень, М. Марковський та інші дослідники. 

Спадщина проповідника справила вагомий вплив на становлення української 

морально-етичної думки, опосередковано відобразившись у творчості мислителів 

кінця XVII – XVIII ст., наприклад, Варлаама Ясинського, Дмитра Туптала та ін. 

Продовжувачем барокової традиції філософування, закладеної видатними 

могилянцями, вважається Григорій Сковорода. 

У дисертації здійснено вивчення особливостей філософської культури 

українського бароко на основі творчості Антонія Радивиловського як суб’єкта та 

носія цієї культури. Використання такого «мікрорівневого» підходу дозволило на 

конкретному матеріалі перевірити усталені погляди на духовну культуру 

українського бароко та підійти до розкриття малодосліджених проблем розвитку й 

функціонування вітчизняної філософської культури 2 пол. XVII ст. Важливість 

дослідження для розуміння культури українського бароко обумовлюється також 

тим, що в ньому вперше формується концептуальна картина функціонування 

елементів філософської культури в текстах мислителя. 

Основним джерелом дослідження обрано рукописні та друковані проповіді 

Антонія Радивиловського зі збірок «Вінець Христов…» та «Огородок Марії 

Богородиці…». Зважаючи на те, що мислитель був носієм «могилянської вченості» 

і творив у тісному зв’язку з культурним простором Речі Посполитої, аналіз його 

творчості провадився у цьому контексті. Порівняння творів Антонія 

Радивиловського з текстами інших тогочасних церковних авторів дозволяє виявити 

як його оригінальність, так і належність до спільного ранньомодерного 

річпосполитського інтелектуального поля. Обсяг дослідження не дозволяє взяти 

для аналізу весь арсенал літератури тієї доби, тому для розгляду було відібрано 

лише найбільш показові джерела. 

Для порівняльного аналізу обрано тексти Інокентія Ґізеля та Йоаникія 

Ґалятовського, з якими Антоній Радивиловський пов'язаний не тільки часовими 

рамками чи однією традицією, але й життєвим шляхом. Тексти названих авторів 

використовувались під час дослідження питань морально-етичного характеру, що 

потребують контекстуального підходу. 

Іншим блоком текстів, обраних для порівняльного аналізу, є твори польських 

проповідників Петра Скарги та Томаша Млодзяновського. Порівняння поглядів 
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українських православних мислителів з поглядами, відображеними у працях 

католицьких проповідників, доповнює уявлення про взаємодію української 

духовної культури із західною традицією. Вибір з усього масиву польської 

проповідницької літератури текстів Скарги та Млодзяновського обумовлений 

низкою факторів. Орден єзуїтів, до якого належать обидва автори, на той час був 

виразником духу започаткованих Тридентським собором реформ, спрямованих на 

оновлення морального вчення католицької церкви. Про вплив польських єзуїтів на 

українських церковних мислителів згадували Т. Вітковський, І. Ісіченко, М. Корзо, 

Р. Лужний, М. Федотова, Г. Флоровський та багато інших. До того ж, згадані 

автори справили значний вплив на своїх послідовників, про що свідчить велика 

кількість перевидань їхніх творів упродовж XVII – XVIII ст. Це робить спадщину 

Скарги та Млодзяновського досить репрезентативною при аналізі морально-

етичної концепції, присутньої в католицькій проповідницькій традиції. 

Дослідження філософської складової у спадщині Антонія Радивиловського 

вимагало ознайомлення з працями, присвяченими становленню філософських знань 

та морально-етичної думки в Україні XVII ст. Це, зокрема, праці Є. Бистрицького, 

І. Бондаревської, І. Захари, М. Кашуби, Н. Ковальчук, В. Котусенка, Н. Кривди, 

С. Кримського, І. Лисого, В. Литвинова, В. Личковаха, В. Нічик, І. Огородника, 

І. Паславського, М. Поповича, М. Симчича, Я. Стратій, М. Ткачук, Д. Чижевського, 

І. Шевченка, В. Шинкарука тощо. Пошук методологічних засад дослідження 

потребував звернення до праць, присвячених узагальненню й класифікації 

методологічних підходів до вивчення історії вітчизняної філософської думки 

(В. Горський, Л. Довга, С. Йосипенко, С. Руденко). 

Розгляд доробку Антонія Радивиловського крізь призму філософської 

культури спонукав до звернення уваги на дослідження, що вивчають особливості 

феномену філософської культури та надають дефініцію цього поняття. Це розвідки 

І. Дубляниці, О. Івіна, Г. Тульчинського, М. Фоміної, В. Чернікової, Ю. Чернявіна 

та ін. 

Релігійна специфіка джерельної бази потребувала ґрунтовного ознайомлення 

з працями вчених, які присвятили свої дослідження історії церкви та теології як 

православної (А. Долженко, А. Лісовой, Й. Мейєндорф, Г. Флоровский, 

Г. Шиманский, Т. Шпідлік), так і католицької (Х. Ілланес, Є. Місюрек, С. Олейнік, 

Д. Оменн, С. Пінкерс, Й. Сараньяна). 

Уявленням про добро і зло, моральну й аморальну поведінку, засадам 

вибудовування життєвих стратегій, властивих представникам різних прошарків 

українського населення XVI – XVIII ст., присвячено чимало праць сучасних 

істориків, зокрема К. Диси, В. Земи, З. Когута, Н. Старченко, С. Плохія, Д. Фріка, 

Н. Яковенко, М. Яременка. У цьому плані особливо вагомими є праці Н. Яковенко, 

у яких дослідниця аналізує вплив виробленої у світських колах або запропонованої 

церквою системи моральних цінностей на вибір реальних моделей поведінки 

представниками української еліти XVII ст. У найновішій праці Н. Яковенко, 

присвяченій вивченню спадщини Йоаникія Ґалятовського, уперше здійснено 

детальний аналіз книг, які читав і якими користувався український мислитель у 

власній творчості. Цей реєстр дозволяє змоделювати коло читання та перелік 
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джерел, на які опиралися могилянські інтелектуали, у тому числі Антоній 

Радивиловський. 

Церковна проповідь, яка становить основне джерело даного дослідження, уже 

давно стала об’єктом літературознавчих, історичних та історико-філософських 

розвідок західних вчених, зокрема, Х. Андрес-Галлего, М. Морана, К. Пануса, 

Л. Тейлор, які окреслюють роль церковної проповіді у формуванні суспільно 

значущих ідей, розвитку суспільної свідомості та культурних процесів в епоху 

пізнього Середньовіччя та раннього Нового Часу. Проповіді Петра Скарги та 

Томаша Млодзяновського, доробок яких став додатковою джерельною базою цієї 

розвідки, стали предметом аналізу в працях В. Августина, Ф. Баргеля Ф. Гренюка, 

К. Джимали, С. Обірека, К. Пануса, Ч. Хернаса. 

Українська барокова проповідь також віддавна стала предметом наукових 

інтересів багатьох учених. Дослідження Дж. Броджі-Беркофф, Л. Довгої, В. Земи, 

І. Ісіченка, М. Корзо, М. Кучинської, А. Новак, Л. Ушкалова, Д. Фріка, Г. Чуби, 

В. Шуміло та С. Шуміло засвідчують високий потенціал спадщини українських 

проповідників XVII ст. як джерела для вивчення різних проблем тогочасної 

духовної культури. Попри це, філософська складова української барокової 

проповіді все ще залишається недостатньо дослідженою і потребує детальнішої 

уваги. Що ж стосується спадщини Антонія Радивиловського, то на її матеріалі ця 

проблема фактично не розглядалася. 

Детальніше українське проповідництво епохи бароко вивчене істориками, 

літературознавцями та мовознавцями, які звернули увагу на розвиток його 

риторичних засад, стилістики, типології, лексики, джерельної бази. Зокрема, даним 

проблемам присвятили свої праці М. Возняк, М. Грушевський, В. Крекотень, 

Д. Ліхачов, С. Маслов, О. Мишанич, О. Ніка, І. Огієнко, Л. Олійник, В. Перетц, 

М. Петров, П. Попов, М. Сумцов, І. Франко, І. Чепіга, І. Шляпкін та ін. 

Ряд досліджень присвячено безпосередньо спадщині Антонія 

Радивиловського. Це праці літературознавців і мовознавців (С. Азовцевої, 

І. Ісіченка, В. Крекотня, М. Марковського, О. Ніки), істориків (Дж. Броджі 

Беркофф, М. Грації Бартоліні, М. Костомарова), філософів (Л. Довгої). Однак 

більшість його проповідей досі залишаються поза увагою науковців. Особливо це 

стосується рукописної спадщини Радивиловського, яка лише частково вивчалася 

літературознавцями і майже не розглядалася з філософської точки зору. 

Більшість досліджень, присвячених творчості Радивиловського, носять 

фрагментарний характер, що призводить до «мозаїчності» існуючих уявлень про 

спадщину Антонія Радивиловського, яка давно потребує масштабнішого вивчення. 

У даній дисертації узагальнено весь накопичений досвід вивчення доробку 

проповідника, утім основну увагу звернено на проблему, що й досі залишається за 

межами наукових інтересів дослідників, тобто на філософську складову його праць. 

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

виконано на кафедрі теорії та історії культури Національної музичної академії 

України імені П.І. Чайковського. Дослідження здійснено в межах теми № 27 

«Інтегративні проблеми розвитку світової художньої культури» перспективного 

тематичного плану науково-дослідної діяльності Національної музичної академії 
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України імені П.І. Чайковського (2015–2020 рр.). Дослідження виконане за 

підтримки грантової програми Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці 

(США, Нью-Йорк) для написання дисертаційних досліджень з україністики. 

Метою даного дослідження є виявлення та аналіз філософської складової 

проповідей Антонія Радивиловського в контексті духовної культури епохи бароко. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено наступні завдання: 

- розвинути методологію дослідження ранньомодерних українських текстів 

релігійного характеру; 

- відтворити процес становлення Антонія Радивиловського як церковного 

мислителя; 

- вивчити специфіку використання філософської лексики у творах 

вітчизняних інтелектуалів XVII ст., зокрема у церковній проповіді; 

- встановити особливості засвоєння та інтерпретації текстів античної традиції 

в проповідях Антонія Радивиловського; 

- розкрити візію проповідника на обов’язки та принципи поведінки людини в 

соціумі та його рецепцію мети морального життя християнина; 

- розглянути політико-правові орієнтири Антонія Радивиловського в 

контексті філософсько-правових уявлень XVII ст.; 

- проаналізувати викладену Антонієм Радивиловським концепцію щасливого 

життя людини. 

Об’єктом дослідження є філософські погляди, що містяться в спадщині 

Антонія Радивиловського та інших українських (Інокентій Ґізель, Йоаникій 

Ґалятовський) церковних авторів XVII ст. 

Предметом дослідження є філософська складова проповідей Антонія 

Радивиловського (коло філософських джерел, на які спирався проповідник, 

філософська лексика, якою він послуговувався, система морально-етичних поглядів 

мислителя на належні принципи діяльності індивіда в соціальному середовищі, 

мету життя та щастя людини). 
Теоретико-методологічна основа дослідження зумовлена специфікою його 

джерельної бази та проблематики й ґрунтується на ряді методів дослідження, які 

дозволяють об'єктивно та неупереджено вникнути у проблематику обраної теми.  

Науково-методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, 

який включає в себе історико-філософський, культурологічний, аксіологічний та 

лінгвістичний принципи аналізу. 

Зосередженість дослідження на спадщині конкретного мислителя обумовила 

використання біографічного підходу, спрямованого на прояснення ролі Антонія 

Радивиловського в культурному полі його епохи. 
Метод мікроаналізу застосовано для виявлення особливостей функціонування 

елементів філософської культури в нефілософських джерелах: проповідях і 

релігійних трактатах. 

За допомогою методів структурного аналізу та синтезу реконструйовано 

систему морально-етичних уявлень Антонія Радивиловського, його поглядів щодо 

принципів організації суспільства та стратегій поведінки людини в ньому. 
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Історичний та компаративний методи використано для простеження 

становлення й розвитку уявлень про мету життя та щастя в українській морально-

етичній думці в контексті європейської духовної культури. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше 

здійснено комплексне вивчення філософської складової спадщини Антонія 

Радивиловського. Зміст наукової новизни деталізовано в наступних положеннях, 

що виносяться на захист: 

Вперше: 

- здійснено комплексний культурологічний аналіз філософської складової 

проповідницької спадщини Антонія Радивиловського. Встановлено статус Антонія 

Радивиловського як суб’єкта-носія філософської культури епохи бароко; 

- вивчено особливості застосування Антонієм Радивиловським латиномовної 

філософської лексики (субстанція, інфлюенція, дискурс…). Досліджено специфіку 

перекладу проповідником латинських філософських понять староукраїнською 

мовою. Встановлено, що у використані латинські лексеми Антоній Радивиловський 

вкладав досить багатозначний зміст, який залежав від ситуації та мети повчання. 

Хоча цей факт ще не дозволяє стверджувати їх понятійного статусу, однак дана 

особливість творчості проповідника яскраво ілюструє процес збагачення 

вітчизняної духовної культури філософською лексикою через селекцію та обробку 

відповідних понять; 

- досліджено принципи використання текстів античних філософів в 

українських церковних проповідях доби бароко. Встановлено, що елементи вчень 

античних філософів (у тому числі натурфілософських) набувають у творах 

Радивиловського моралістичного характеру й використовуються для підкріплення 

міркувань про моральну поведінку християнина, належний порядок у суспільстві, 

соціальну справедливість тощо. Також запозичена в античних філософських творах 

інформація використовується проповідником з епідейктичною метою та при 

роз’ясненні сенсу Святого Письма й богословських положень; 

- розкрито уявлення проповідника про обов’язки та принципи соціальної 

поведінки людини. Виокремлено поведінкові стратегії, рекомендовані Антонієм 

Радивиловським пастві. До них належать і аскетична «втеча від світу», і активне 

служіння суспільству, які своєю чергою пов’язані з вимогами «простоти» або 

освіченості. Встановлено, що проповідник розрізняв моральні вимоги, адресовані 

ченцям (доволі строгі) та мирянам (значно поблажливіші, адаптовані до реалій 

мирського життя). Утім, в обох випадках, шануючи аскезу та християнську 

простоту, проповідник віддавав перевагу активній діяльності на благо суспільства; 

- проаналізовано погляди проповідника на принципи взаємин між 

представниками різних суспільних груп та прошарків. До таких принципів 

належать: ієрархічність, що на думку проповідника скріплює всі елементи 

соціального організму; взаємність, яка проявляється у турботі різних станів одне 

про одного; відповідальність, яку несуть представники всіх без винятку станів за 

невиконання своїх обов’язків, позаяк це призводить до порушення принципу 

спільного блага та викликає соціальні катаклізми; 
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- висвітлено політико-правові орієнтири Антонія Радивиловського, що є 

досить складним конгломератом політичних моделей Речі Посполитої та 

Гетьманату. На позір висловлюючи лояльність до московської влади, мислитель 

надає перевагу політичним цінностям республіканізму та вольності, характерних 

для політико-правових уявлень Речі Посполитої та Війська Запорізького. До часів 

Київської Русі проповідник звертається в пошуках підстав для культурної, 

релігійної та політичної ідентичності українського народу. Звернення проповідника 

до останньої проблематики актуалізує вивчення його спадщини в умовах сучасного 

національного відродження України; 

- проведено аналіз уявлень Антонія Радивиловського про щасливе життя 

людини та здійснено компаративний аналіз точки зору проповідника та позицій 

інших українських та польських церковних мислителів XVII ст. Доведено, що 

морально-етичний ідеал людського життя, викладений у спадщині українського 

барокового мислителя, передбачав не лише спрямовування людини до досягнення 

небесного блаженства як остаточної мети, але й давав рецепти «повноцінного» 

щасливого життя під час земного існування. Встановлено, що, визнаючи небесне 

блаженство вищою та необхідною метою християнина, проповідник стверджує 

земне блаженство вузьким шляхом для небагатьох (святих, ченців), що ілюструє 

процес відходу в морально-етичному вченні барокових мислителів від морального 

ригоризму та універсалізму до розмежування вимог, спрямованих на досконалих та 

звичайних християн; 

- здійснено критичне переосмислення біографічних відомостей про життя та 

творчий шлях Антонія Радивиловського, що фактично не переглядалися 

науковцями з XIX ст. Реконструйовано процес становлення Радивиловського як 

церковного мислителя. Зокрема, обґрунтовано, що під час навчання в Київській 

колегії майбутній проповідник прослухав курс філософії Інокентія Ґізеля, відомий 

під назвою «Твір про всю філософію». Цей факт може дати додатковий ключ до 

розкриття проблеми філософської складової проповідей Антонія Радивиловського. 

Відтворено процес просування проповідника сходинками церковної ієрархії. 

Уточнено: 

- методологію, яка дозволяє залучати релігійні тексти до поля філософських 

досліджень. Даною методологією може слугувати підхід, що аналізує ці тексти 

крізь призму поняття філософської культури. Цей методологічний підхід дає змогу 

вичленувати з нефілософських джерел, якими є проповіді та богословські трактати, 

філософську складову. При цьому автори релігійних творів, за умови відповідності 

низці критеріїв, розуміються як носії філософської культури, а філософська 

складова їх текстів ілюструє відображення філософських знань, лексики та ідей на 

позаакадемічному рівні; 

- узагальнено розуміння феномену філософської культури та уточнено 

дефініцію цього поняття. У цьому дослідженні філософська культура України 

XVII ст. трактується як притаманні українському бароко філософські проблеми, 

авторитети, джерела, ідеї, метод, лексичний апарат тощо; 
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- конкретизовано розуміння церковними ієрархами Київської митрополії 

XVII ст. сутності та ролі в житті людини таких суспільних цінностей, як вітчизна, 

«вольность» та освіченість; 

- деталізовано перелік філософських та літературних джерел, якими 

користувався Антоній Радивиловський при складанні своїх повчань. Встановлено, 

що автор спирався на широке коло джерел богословського, філософського, 

історичного, природничо-наукового характеру, що хронологічно відносяться до 

різних епох: від Античності до XVII ст. Цей перелік розширює уявлення про набір 

текстів, які були в обігу в українських інтелектуалів епохи бароко; 

- уточнено класифікацію уявлень про мету морального життя людини та 

щастя в українській інтелектуальній традиції. Встановлено, що мета життя 

розкривалася бароковими мислителями через феліцитарний концепт, а щастя 

тлумачилося в декількох аспектах: блаженство (небесне та земне); 

благословенність та світський успіх; радість та задоволення в позитивному 

(помірному) та негативному (гедоністичному) варіантах; фортуна, що трактувалася 

як щаслива доля та пов’язана з нею удача або ж диявольська спокуса. 

Набули подальшого розвитку: 

- продовжено залучення до філософського наукового обігу творів церковних 

мислителів, зокрема, розширено дослідження досі маловивченої рукописної 

спадщини Антонія Радивиловського; 

- на підставі аналізу церковної проповіді, що адресувалася широкому колу 

читачів/слухачів, продовжено дослідження соціокультурної ситуації в Україні 

XVII ст.; 

- за допомогою культурологічного та історико-філософського аналізу 

релігійних текстів набуло подальшого розвитку вивчення морально-етичного 

вчення та аксіологічної парадигми українських інтелектуалів епохи бароко. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає у тому, 

що ця робота є першим ґрунтовним вивченням філософської складової 

проповідницької спадщини Антонія Радивиловського. У роботі здійснено аналіз 

явища філософської культури, крізь призму якого розглядаються особливості 

функціонування елементів філософського знання, та відповідної лексики у 

церковних проповідях. Охарактеризовано коло морально-етичних проблем, на які 

звертали увагу українські церковні мислителі епохи бароко, та шляхи їх вирішення. 

Окреслено аксіологічний горизонт дослідження морально-етичного вчення в 

текстах мислителів згаданого періоду. Виявлено значення здобутків церковних 

інтелектуалів «могилянського» кола для подальшого розвитку вітчизняної 

філософської культури. 

Отримані результати дисертаційного дослідження закладають методологічне 

підґрунтя для подальшого осмислення проблем, пов’язаних з вивченням 

філософської культури українського бароко, та поглиблюють розуміння процесів, 

які відбувалися в той час; сприяють осмисленню витоків сучасної української 

філософської традиції й окресленню кола питань, важливих для вивчення теорії та 

історії української культури. 
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Матеріали дисертаційного дослідження доцільно використовувати як у 

викладацькій, так і в науково-дослідній роботі. Результати дослідження можна 

використовувати в процесі опрацювання курсів історії української культури, історії 

філософії, етики, спецкурсів. Здобутими результатами можна послуговуватися в 

культурно-просвітницькій діяльності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійної дослідницької роботи. Усі опубліковані праці за темою докторської 

дисертації (монографія, статті та ін.) написані без співавторів. Кандидатську 

дисертацію на тему «Проблема багатства та бідності у проповідницькій спадщині 

Антонія Радивиловського в контексті української духовної традиції XVII ст.» було 

захищено в 2010 році, її матеріали в тексті докторської дисертації використано в 

першому та другому розділах з метою огляду. 

Апробація результатів дослідження відбувалася у формі обговорень 

результатів дослідження на кафедрі теорії та історії культури Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського, методологічному семінарі 

відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України, а також під час виступів на міжнародних, всеукраїнських та 

міжвузівських наукових конференціях, круглих столах та семінарах, серед яких 

Міжнародна наукова конференція «Гуманітарно-наукове знання: становлення 

парадигми» (Чернівці, 7 – 8 жовтня 2011 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Дні науки філософського факультету» (Київ, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 рр.); Міжнародна наукова конференція «Українська еліта як чинник 

цивілізаційного поступу українства (Київ, 24 жовтня 2013 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу 

українства» (Київ, 23 жовтня 2014 р.); ІХ Міжнародна навукова канферэнцыя 

«Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» (Магілёу, 25 – 26 чэрвеня 2015 г.); 

Міждисциплінарна всеукраїнська науково-теоретична конференція «Релігія. 

Філософія. Культура» (Чернігів, 29 жовтня 2015 р.); XI International scientific-

practical conference «Scientific Horizons – 2016» (Sheffield, 30.09 – 07.10.2016); 

Міжнародний науковий семінар-робітня «Релігійна культура ранньомодерної 

України: поняття, символи і практики» (Радомишль, 5 – 6 травня 2017 р.); 

Всеукраїнська наукова конференція V Філаретівські читання, приурочені до 500-

річчя Реформації (Ніжин, 2 листопада 2017 р.); XIII Mezinárodna vĕdecko-praktická 

konference: «Věda a vznik – 2017» (Praha, 22–30 prosinců 2017 rok) тощо. 

Публікації. На основі матеріалів дослідження опубліковано індивідуальну 

монографію «Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті 

української духовної культури XVII століття» (18 д.а.) та 30 статей. З них 22 у 

фахових журналах, 1 іноземна публікація та 7 статей в інших виданнях. Кількість 

публікацій у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, дорівнює 

10. За результатами дослідження опубліковано 10 тез виступів на міжнародних, 

всеукраїнських та міжвузівських конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

сімнадцяти підрозділів, висновків та списку використаних джерел 
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(425 найменувань). Загальний обсяг роботи – 427 сторінок, основна частина – 

363 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 

ступінь її наукового опрацювання, сформульовано мету і завдання дисертаційної 

роботи, її об’єкт та предмет, визначено методологічні принципи, розкрито наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, наведено дані 

про апробацію роботи, схарактеризовано структуру дослідження. 

У першому розділі - «Життя та спадщина Антонія Радивиловського як 

об’єкт дослідження» - окреслено основні теоретико-методологічні засади 

дослідження, висвітлено стан дослідження спадщини Антонія Радивиловського, 

здійснено критичний аналіз біографії проповідника й охарактеризовано місце його 

спадщини в філософській культурі України епохи бароко. 

У підрозділі 1.1. - «Методологічні підходи до вивчення української 

філософської думки епохи бароко» - здійснено огляд основних методологічних 

підходів до вивчення історії вітчизняної філософії. Для класифікації зазначених 

підходів за основу була взята концепція С. Руденка, який розділив наявні у 

вітчизняній науці підходи на п'ять основних напрямів: описова (дискриптивна) 

модель, «історіографія історії філософії», тематично-персональна концепція історії 

філософії України, історико-філософське українознавство, «філософія історії 

української філософії». Сам С. Руденко пропонує як основний підхід до вивчення 

історії української філософії метод раціональної реконструкції (до якого тяжіють 

всі окреслені вище недискриптивні напрямки), доповнений методом 

реконструктивної рефлексії. 

Окремої уваги заслуговує запропонований Л. Довгою ціннісний підхід до 

вивчення історії української філософії епохи бароко, а також тісно пов'язана з ним 

історія філософських понять (у західній історії філософії започаткована 

Г. Гадамером), яка впродовж останніх декількох років успішно апробується в галузі 

досліджень історії української філософії. 

Окреслені вище підходи дозволяють розглядати феномен української 

філософії епохи бароко як специфічну частину духовної культури – філософську 

культуру. Підхід до вивчення історії вітчизняної філософії крізь призму культури 

допомагає враховувати динаміку розвитку філософських ідей у різних її проявах. 

Помітний внесок у розробку культурологічного підходу до вивчення історії 

філософської думки зробили І. Бондаревська, В. Горський, Л. Довга, С. Йосипенко, 

С. Кримський, М. Ткачук та ін. 

На основі розгляду основних підходів до вивчення та тлумачення 

особливостей філософської думки в українській духовній культурі виділено ряд 

принципів й методів, які виявились найбільш продуктивними для цього 

дослідження. 

Фрагментарність інформації, що стосується біографії Радивиловського, 

змусила вдатись до методів біографістики: пошуку та фіксації фактів, що 
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стосуються життєвого шляху і творчості Антонія Радивиловського, їх аналізу та 

синтезу. На підставі цього фактажу здійснено раціональну реконструкцію біографії 

мислителя. Також уточнено і розширено список джерел, якими послуговувався 

проповідник. 

Зважаючи на релігійний характер текстів Радивиловського, обрано 

культурологічний та соціорелігійний підходи до їх дослідження. Ключовим полем 

для вивчення спадщини мислителя слугують філософська та релігійна культура 

епохи. У цьому випадку поняття філософської культури обіймає все різноманіття 

функціонування філософської думки, у тому числі сув’язь філософії з релігією, а 

разом із тим дозволяє втриматись у межах поля філософської проблематики, 

дистанціюючи «філософське» від інших форм осягнення світу. Такий підхід 

дозволяє розглядати тексти Радивиловського як джерело, у якому відображені 

особливості філософської культури українського бароко. Водночас враховується 

богословська специфіка обраних для аналізу джерел, що дозволяє тлумачити їх у 

природному (тобто релігійному) контексті. 

При дослідженні уявлень Антонія Радивиловського про мету життя та щастя 

використано аксіологічний підхід, який дозволив виявити їх місце в ієрархії 

цінностей, що була притаманна українській культурі доби бароко, а також 

виокремити ті специфічні смисли, які вкладалися в ці поняття київським 

проповідником. 

При зверненні до історичного контексту, до часу, у якому жив і творив 

Антоній Радивиловський, враховано нелінійний характер розвитку вітчизняної 

філософії, що дозволило поглянути на феномен українського бароко як на 

самобутнє явище, а також зробити акцент на властивому українській духовній 

культурі 2 пол. XVII ст. діалогізмі, як на прояві цієї нелінійності. 

Використана тут концепція поліморфізму української барокової культури 

(запропонована Дж. Броджі Беркофф) у поєднанні з концепцією діалогізму 

дозволили  проаналізувати спадщину Радивиловського як цілісне явище попри те, 

що у його творах фіксується чимало різноманітних запозичень як на рівні ідей, так і 

на рівні цитат. Сам проповідник, відповідно до цього підходу, постає як суб’єкт 

розвитку культури, який, вступаючи в діалог з представниками інших культур, 

вибирає з їхніх здобутків тільки те, що відповідає потребам і духу власного 

культурного простору, може бути адаптоване до нього й збагачуватиме його. Такий 

погляд обумовлює необхідність використання методу компаративного аналізу, що 

дозволяє встановити співвідношення загального та одиничного, інваріантного та 

варіативного в розвитку вітчизняної філософської культури. 

Окреслені вище принципи будуть валідними при дослідженні спадщини 

інших українських інтелектуалів, у текстах яких наявна суттєва філософська 

складова, хоча їхня основна діяльність не була тісно пов’язана із філософією. 

У підрозділі 1.2. - «Стан та перспективи дослідження проповідей Антонія 

Радивиловського» - проаналізовано історіографію вивчення церковної проповіді, 

зокрема, текстів Антонія Радивиловського. 

Встановлено, що доробок Антонія Радивиловського донедавна вивчався 

головно у сфері літературознавчих студій. Наукове зацікавлення спадщиною 
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проповідника сягає середини XIX ст., коли виходять перші статті, присвячені його 

творчості: праці В. Аскоченського, Ф. Гумілевського, М. Костомарова тощо. 

Подальші дослідження, що здебільшого присвячені біографії проповідника, 

зазвичай повторюють напрацювання вказаних авторів. Із кінця ХІХ ст. увагу 

науковців привертають художні особливості проповідей Антонія Радивиловського. 

Кульмінацією цього інтересу став вихід праці М. Марковського «Антоний 

Радивиловский, южнорусский проповедник XVII века» (1894 р.), у якому здійснено 

узагальнення попередніх досліджень та вперше зроблено спробу встановити коло 

джерел, з яких Радивиловський черпав наративний матеріал для моралістичних 

«прикладів». 

У подальшому деякі аспекти творчості Антонія Радивиловського ставали 

предметом уваги О. Білецького, М. Грицая, С. Єфремова, В. Микитася, І. Франка, 

Д. Чижевського, В. Шевчука, Ф. Шолома. Опираючись на дослідження своїх 

попередників, вони здебільшого негативно оцінювали спадщину Радивиловського 

(як і творчість інших барокових авторів), вказуючи на її «схоластичний» характер. 

Певним винятком у цьому плані стали праці Д. Чижевського, який високо цінував 

філософію та літературу українського бароко, а втім окремо не розглядав творчості 

Радивиловського. Найбільш фундаментальною працею, присвяченою текстам 

проповідника, є видана в 1983 році книга В. Крекотня «Оповідання Антонія 

Радивиловського», у якій здійснено глибокий літературознавчий аналіз стилістики 

мовлення та наративної складової проповідей Радивиловського. 

Сьогодні спостерігається своєрідний «ренесанс» уваги до творчості 

Радивиловського. Зокрема, це дослідження літературознавців та культурологів: 

С. Азовцевої, І. Ісіченка, С. Кагамлик, Т. Левченко-Комисаренко, О. Максимчук, 

О. Ніки, Л. Ушкалова, та ін. Ці праці переважно присвячені аналізові риторичних 

прийомів, літературних образів, символіці та топосам у творчості проповідника, 

частково вживаній ним лексиці. 

Найменш вивченою досі залишається філософська й світоглядна складова 

творчості Антонія Радивиловського, яка ще донедавна залишалася поза увагою 

науковців. Нині ця прогалина починає заповнюватися. Так, окремим філософським 

та світоглядним аспектам спадщини Антонія Радивиловського присвячено 

ґрунтовні розвідки Дж. Броджі Беркофф, М. Ґрації Бартоліні, Л. Довгої. 

У ході аналізу наукової літератури встановлено, що в працях вищезгаданих 

вчених намічена та реалізовується низка важливих напрямків дослідження: історія 

розвитку проповіді як літературного жанру; філологічний та філософський аналіз 

мови проповідей; реконструкція біографії та опис творчого спадку проповідника; 

аналіз морально-етичної та аксіологічної складової проповіді тощо. Однак цю 

роботу не можна вважати завершеною і вона потребує подальшої уваги. 

Підрозділ 1.3. - «Життєвий шлях та творчість Антонія Радивиловського» 

- присвячено деталізації та критичному аналізу інформації, що стосується біографії 

проповідника, а також загальній характеристиці його спадщини. Проаналізовано 

перебіг життя та відтворено процес становлення Антонія Радивиловського як 

церковного мислителя. Показано, що на противагу панівній з ХІХ ст. гіпотезі 

М. Марковського про чернігівське походження Радивиловського, виглядає 
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ймовірним припущення, що місцем народження майбутнього проповідника могла 

бути Волинь. На підставі зіставлення відомих фактів життя Радивиловського з 

хронологією навчання студентів Київської колегії обґрунтовано, що проповідник 

найімовірніше міг народитися близько 1620 року. Встановлено, що в період 

навчання в Київській колегії Радивиловський студіював курс риторики Лазаря 

Барановича та філософії Інокентія Ґізеля. Деталізовано процес просування Антонія 

Радивиловського драбиною церковної ієрархії та його вплив на церковне і 

культурне життя в Україні 2 пол. XVII ст. 

Антоній Радивиловський залишив по собі багату спадщину, у якій відбилися 

головні тенденції розвитку тогочасної загальноєвропейської та української 

культури, що робить його тексти цінним джерелом для вивчення української 

духовної культури та філософської думки епохи бароко. 

У підрозділі 1.4. - «Спадщина Антонія Радивиловського в контексті 

філософської культури» - деталізовано поняття філософської культури як 

ключового для цього дослідження. 

Спираючись на огляд різних трактувань даного поняття, можна говорити про 

філософську культуру як про (1) елемент духовної культури, що знаходиться в 

тісному зв’язку з іншими формами культури, у тому числі – з релігійною; 

(2) конкретно-історичний стиль філософського життя певної епохи; (3) особистісну 

приналежність до філософування і філософської спільноти. 

Дані аспекти розуміння філософської культури виявилися доволі 

продуктивними в ситуації впровадження текстів богословського характеру (у 

даному випадку – проповідей Антонія Радивиловського) до поля філософських 

досліджень. Так, акцент на нерозривному зв’язку філософської та релігійної 

культур робить можливим використання церковних проповідей як джерела для 

вивчення філософської культури епохи бароко. Також цей підхід дозволяє не 

загубитися в морі богословського дискурсу (понять, символів тощо) і розгледіти в 

ньому спільні з філософією ідеї. 

Звернення ж до історично змінних особливостей філософської культури 

епохи: способу філософування, наявного арсеналу ідей, лексики, понятійного 

апарату – дозволяє розкрити у спадщині Антонія Радивиловського два вагомі 

аспекти. По-перше, виявити певне філософське знання (специфічно філософські 

тексти, лексику тощо) на позаакадемічному рівні його функціонування. По-друге, 

дослідити у творчості проповідника ідеї і поняття, що знаходяться чи знаходились 

у полі зору філософії. Водночас задля уникнення розмивання кордонів 

філософської культури згадані ідеї беруться до уваги лише у випадку, коли вони 

розкриваються мислителем за допомогою філософського лексичного апарату чи 

методу, характерного для епохи, якій він належить. Стосовно Радивиловського це 

пізня схоластика. Такий підхід дозволяє уникнути зайвої модернізації поглядів 

мислителя шляхом приписування йому невластивої методології або ідей. 

Найбільше значення має особистісний аспект поняття «філософська 

культура», оскільки саме він допомагає встановити ступінь приналежності автора  

до певного філософського простору. Відповідно до цього аспекту, головними 

ознаками приналежності мислителя до філософської культури є наявність 
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елементів філософського мислення, знань та філософської мови у його текстах. Це 

робить автора суб’єктом (носієм та творцем) філософської культури епохи. 

Отже, у даному дослідженні спадщина Антонія Радивиловського 

розглядається крізь призму філософської культури, яка трактується як притаманні 

українському бароко філософські проблеми, авторитети, джерела, ідеї, метод, 

лексичний апарат тощо. Сам проповідник виступає суб’єктом-носієм філософської 

культури епохи й відповідно виступає мислителем, творчість якого може 

використовуватись у якості джерела для дослідження філософської думки 

українського бароко. 

У другому розділі - «Філософська складова проповідей Антонія 

Радивиловського» - здійснено аналіз функціонування в текстах проповідника 

елементів філософського знання, зокрема, таких як використання, переклад і 

тлумачення відповідного лексичного апарату та творів філософів Античності. 

Підрозділ 2.1. - «Філософська лексика в текстах Антонія 

Радивиловського» - присвячено аналізу використання та тлумачення філософської 

лексики у творах мислителя. Основним критерієм відбору лексем, що стали 

предметом вивчення в даному дослідженні, є їх належність до поля філософії за 

часів Радивиловського. Втрата лексемою філософського статусу або ж його 

збереження до сьогодні не бралася до уваги. Тож у межах дослідження опинилися 

як лексеми, що наразі мають статус філософських, так і такі, що його втратили. 

Наступним критерієм відбору латинських лексем є можливість віднайти їх 

переклад староукраїнською мовою, здійснений Радивиловським. Із метою 

виявлення усталеності чи оригінальності наведених мислителем перекладів, вони 

порівнюються з відповідниками, присутніми в інших ранньомодерних вітчизняних 

джерелах, зокрема у працях Ґалятовського, у словнику «Лексіконъ 

славеноросскїй…» Памви Беринди та в анонімній праці «Синоніма 

Славеноросская». 

Наступним кроком після вибору для аналізу лексем стало виокремлення 

контекстів їх уживання Радивиловським та визначення відповідних смислових 

полів із подальшим розмежуванням випадків, де лексема набирає ознак «поняття», 

від випадків її побутового вжитку. Порівняння смислів, що вкладалися у відповідну 

лексему Радивиловським, зі смислами, притаманними їй у латинських текстах, 

стало тим маркером, який дозволив остаточно визначити статус відповідних лексем 

у мовленні київського проповідника. 

Застосування цих процедур дозволило проілюструвати процес збагачення 

української духовної культури епохи бароко латиномовною філософською 

лексикою та її вітчизняними еквівалентами. 

Встановлено, що особливостями функціонування філософського лексичного 

апарату в українській культурі епохи бароко є його тісний зв'язок з латинською 

традицією. Проте на рівні морального «повчання», що підсилювалося 

філософськими міркуваннями, спостерігається специфічна адаптація латиномовної 

лексики до українського мовного поля. 

Багатозначність, яку надає проповідник окремим відповідникам латинських 

філософських понять, а також відхилення від їх основного тлумачення не 
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дозволяють стверджувати їх понятійний статус. Однак виявлені в процесі 

дослідження особливості впровадження латинської філософської лексики та її 

староукраїнських еквівалентів у тексти проповідей підтверджують намагання 

проповідника сформувати власний понятійний апарат, що є свідченням дисципліни 

мислення та мовлення. Даний апарат може вважатися повноцінною складовою 

філософської культури українського бароко. 

У підрозділі 2.2. - «Реінтерпретація філософії Аристотеля в проповідях 

Антонія Радивиловського» - проаналізовано використання ідей та текстів 

давньогрецького філософа у творах барокового проповідника. Встановлено, що 

мислитель був обізнаний із латинськими перекладами праць Аристотеля та широко 

послуговувався ними при написанні власних текстів. 

Визначено, що серед масиву текстів Стагірита, використаних 

Радивиловським, найбільш часті посилання йдуть на ті, що містять природничо-

наукову інформацію. Зокрема, це трактати «Про походження тварин», «Історія 

тварин», «Метеорологіка» та псевдоаристотелівський трактат «Про дивовижні 

чутки». У тому ж природничо-науковому контексті проповідник посилається на 

«Метафізику», наводячи відомості з царини онтології та алхімії, що в ті часи 

знаходилась у полі зору натурфілософії. 

Учення Аристотеля про людину та її духовний світ проповідник черпає з 

трактату «Про душу», що ж стосується міркувань про належну моральну поведінку 

індивіда, то їх Радивиловський підсилює авторитетом аристотелівських трактатів 

«Нікомахова етика» та «Політика». 

Показано, що Аристотелівське вчення (в тому числі й природничо-наукове) 

набуває у творах Радивиловського богословського, епідейктичного та 

моралістичного характеру. Воно використовується для підкріплення міркувань про 

істини віри, моральну поведінку християнина, належний порядок у суспільстві, 

соціальну справедливість, а також прославлення Христа, Богородиці, святих чи 

окремих значних осіб. У цих випадках проповідник досить творчо переосмислює 

тексти Аристотеля, корегує їх зміст відповідно до мети своїх повчань та розкриває 

їх у нових аспектах. 

Підрозділ 2.3. - «Вплив римського стоїцизму на погляди проповідника» - 

присвячено виявленню у проповідях Антонія Радивиловського запозичень із творів 

Цицерона та Сенеки. Встановлено, що Радивиловському були знайомі три трактати 

Цицерона: «Про обов’язки», «Про державу», «Про природу Богів», а також праці 

Сенеки молодшого: «Моральні листи до Луцилія», «Про благодіяння», «Про гнів», 

«Про природу». 

Проповідник послуговується текстами Цицерона та Сенеки, описуючи 

чесноти святих й формулюючи моральні напучування прихожанам. Відповідні 

фрагменти з праць римських філософів слугують у творах Радивиловського не 

тільки риторичними прикрасами, але й прикладами на підтвердження 

справедливості морально-етичних норм та вимог християнства. 

Аналіз фрагментів проповідей, що маркуються Радивиловським як слова 

Сенеки, їх порівняння з оригінальними текстами римського стоїка доводить, що 

проповідник досить вільно та творчо використовує і тлумачить спадщину 
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античного мислителя. Він часто відходить від первинного тексту, передаючи думку 

стоїка лише в загальних рисах або корегуючи його сенс відповідно до потреб 

повчання. Часто проповідник, намагаючись «християнізувати» ідеї античних 

авторів, розвиває та доповнює їх власними міркуваннями, «примушує» їх звучати в 

іншій темі та контексті. Зважаючи на це, можна говорити про певну оригінальність 

ідейної палітри проповідей Антонія Радивиловського, у яких переплітаються 

елементи античної філософії та християнської моралі. 

У третьому розділі - «Християнське суспільство в текстах Антонія 

Радивиловського» - проаналізовано картину поглядів проповідника на сучасні 

йому соціальні реалії, а також уявлення мислителя про належний устрій ідеальної 

християнської спільноти. 

Підрозділ 3.1. - «Суспільні позиції індивіда в проповідях 

Радивиловського: ескапізм та соціальна активність» - присвячений розгляду 

ряду важливих питань соціальних поглядів Антонія Радивиловського, а саме: про 

можливість узгодження двох стратегій поведінки християнина щодо суспільства 

(аскетичного ескапізму та активної суспільної позиції); про колізію узгодження 

вимог євангельської простоти з новочасним розвитком освіти в бароковій Україні; 

про особливості запропонованих мислителем стратегій поведінки для духівництва 

та мирян. 

У ході вирішення даних питань встановлено, що в текстах Радивиловського 

віддзеркалюється процес переходу церковних інтелектуалів від стратегії «втечі з 

гріховного світу» до курсу на поновлення християнського благочестя через активне 

служіння інтересам церкви в миру. 

Також на ґрунті звернення проповідника до вищезгаданої проблематики чітко 

простежується тенденція до розрізнення Радивиловським морально-етичних вимог, 

призначених для чернецтва та тих, що адресовані мирянам. Так, аскетичний спосіб 

життя в текстах проповідника проголошується чернечою цнотою, яка не повинна 

поширюватися на життя в миру, де чеснотою, майже рівною до аскетизму, 

визнається поміркованість, скромність, уникання надмірності у задоволенні 

матеріальних чи плотських потреб. Натомість освіченість (точніше, отримання 

бодай елементарної освіти) зачислено проповідником до чеснот, що необхідні обом 

станам. Однак для служителів церкви, особливо для вищого духовенства і 

проповідників, як для відповідальних за моральний і духовний стан суспільства і 

спасіння душ вірян, освіта бажаніша, ніж для світських осіб, які можуть обійтися й 

без неї. 

У підрозділі 3.2. - «Принципи суспільних відносин в повчаннях Антонія 

Радивиловського (на прикладі взаємин господарів та слуг)» - розглядається 

питання про погляди проповідника на природу й специфіку суспільної ієрархії. Для 

вирішення даного питання в якості об’єкту розгляду обрано уявлення 

Радивиловського про ідеальні відносини господаря і слуги. Це найбільш показовий 

елемент, що промовляє про ті стосунки між різними соціальними стратами, які 

пропагувалися церквою як правильні. 

Встановлено, що рекомендації Антонія Радивиловського стосовно засад 

суспільного життя набувають морально-етичного характеру, а образ 
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благочестивого мирянина вибудовується на виразно станових, ієрархічно 

диференційованих засадах. Основними принципами організації суспільства, з 

погляду Антонія Радивиловського, є ієрархічність, взаємність та відповідальність. 

Розглядаючи стратегії поведінки господаря та слуги в різних життєвих ситуаціях, 

Антоній Радивиловський залишає незмінними загальні принципи їх співжиття: 

незалежно від обставин, слуга має завжди вірно та старанно служити господарю, а 

останній, зі свого боку, повинен піклуватися про вірних слуг. Тож зазначені 

принципи сприймаються проповідником як непорушні. 

Підрозділ 3.3. - «Служіння Вітчизні: морально-етичний образ 

християнського воїна» - акцентує увагу на проблемі поглядів Антонія 

Радивиловського на служіння Батьківщині й обов’язки християнина щодо неї та 

поведінку вірянина в суперечливих суспільно-політичних ситуаціях. У якості 

матеріалу для вирішення даного питання обрано уявлення проповідника щодо 

морально-етичних обов’язків військового стану, який є провідним для українського 

суспільства XVII ст. 

Виявлено, що військова тематика в текстах мислителя охоплює уявлення про: 

(1) війну (справедливу/несправедливу) і мир (як суспільне благо); (2) образ 

«християнського» рицаря, що втілює у собі «належний» ідеал моральної поведінки 

воїна; (3) проблеми проявів негативної, девіантної поведінки в середовищі 

військового стану, а також інші взаємопов’язані питання. У змальованому 

Антонієм Радивиловським образі «християнського рицаря» відбилися як традиційні 

риси, так і новочасні тенденції щодо трактування образу ідеального воїна. Так, на 

його думку, вояк має бути вірним сином церкви та Вітчизни, відданим оборонцем 

держави, бути побожним та володіти усіма належними християнськими цнотами. 

Серед традиційних «ратних» чеснот Антоній Радивиловський зазначає сміливість 

та зневагу до смерті. Специфічною характеристикою вояка є «вольность», яка може 

трактуватися і як особливе соціальне благо, і як цнота християнського воїна. 

Показано, що на формування відповідних уявлень київського проповідника 

вплинули тогочасні політико-правові концепції та практики, твори Отців Церкви, 

учення блаженного Августина, морально-етичні погляди українських мислителів 

XVII ст., а також суспільно-політичні обставини, досвід щоденного життя пастви 

тощо. 

У підрозділі 3.4. - «Політико-правові орієнтири Антонія 

Радивиловського» - встановлено, що, звертаючись до політичної тематики, 

проповідник користується близькими для себе й сучасників поняттями політико-

правової системи Речі Посполитої, доповнюючи їх досвідом, почерпнутим з 

козацько-старшинського політичного укладу Гетьманської України. Приклади, 

взяті з історії Київської Русі, використовуються Радивиловським з метою 

підсилення моралістичних міркувань, обґрунтування ідентичності козацького 

(українського) народу, його церкви, культури, а також задля підтвердження ідей, 

суголосних із місцевими політико-правовими уявленнями, що характеризуються 

досить виразними тенденціями до республіканізму. 

У цю мішанину додаються апеляції до московського трону, що служить для 

проповідника символом влади православного монарха. Але, висловлюючи свою 
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лояльність до Москви, Антоній Радивиловський не заглиблюється в подробиці 

політичного життя царського двору та його підданих. Така характеристика є 

типовою для українських ієрархів, які виявляли зовнішню лояльність до царської 

влади і частково навіть служили її дипломатичним інтересам, але мали явну нехіть 

до запровадження «московських порядків» на своїй території. 

Четвертий розділ - «Мета життя людини у рецепції Антонія 

Радивиловського» - ділиться на три підрозділи. У ньому здійснено аналіз 

інтерпретації феліцитарного аспекту уявлень про мету життя, досліджено лексичні 

та змістові форми маркування уявлень про «щастя» в текстах вітчизняних авторів 

XVII ст., систематизовано погляди Антонія Радивиловського на блаженство як 

найвище щастя і остаточну мету життя людини. 

У підрозділі 4.1. - «Історія розвитку феліцитарного аспекту уявлень про 

мету життя у європейській традиції» - здійснено огляд уявлень про щастя і мету 

людського життя, наявних у європейській філософській думці. Особливу увагу 

зосереджено на поглядах античних філософів, Отців Церкви, середньовічних 

схоластів, окремих мислителів епохи Відродження, представників Реформації та 

потридентської католицької моральної теології. Хронологічно межі даного огляду 

сягають початку XVII ст., оскільки беруться в розрахунок лише ті автори, що могли 

справити вплив на погляди Антонія Радивиловського. Предметом розгляду став 

феліцитарний аспект уявлень про мету життя, що був основним для доби бароко. 

На основі проведеного дослідження запропоновано наступну класифікацію 

уявлень про щастя у європейській традиції: (1) блаженство (остаточна мета 

людини) як життя вічне у потойбічному світі; (2) блаженство як «щасливість» душі, 

віднайдена вже у земному житті; (3) благословенне життя як володінням різними 

благами; (4) світське уявлення про щастя, тобто соціальний успіх; (5) радість і 

задоволення у гедоністичному та помірному аспектах; (6) фортуна як щаслива доля 

або спокуса, яка є оманливим щастям. 

Дану класифікацію взято за основу при розгляді уявлень Антонія 

Радивиловського про природу та різновиди щастя. 

Підрозділ 4.2. - «Семантичне поле лексеми «щастя» у проповідях Антонія 

Радивиловського» - присвячено огляду лексичного апарату, за допомогою якого в 

текстах проповідника розкриваються уявлення про щастя. Встановлено, що для 

позначення уявлень про щастя та його різновиди українські церковні мислителі 

XVII ст. мали досить широкий лексичний арсенал. До нього входили лексеми 

латинського, церковнослов’янського, староукраїнського та польського походження, 

що використовувались як самостійно, так і в поєднанні з уточнюючими епітетами. 

На прикладі аналізу обраних для дослідження текстів встановлено близькість 

церковнослов’янської та староукраїнської лексики, за допомогою якої 

відображають різні аспекти уявлення про щастя. Цей факт може пояснюватись як 

спільним корінням названих книжних мов, так і «перетіканням» відповідних 

лексем із церковнослов’янської мови в староукраїнську, що сприяло збагаченню 

філософсько-категоріального апарату останньої. Фіксуються також впливи 

польської мови на лексичний апарат староукраїнських текстів, утім вони не є 

масовими. Тож є підстави вважати, що декларований багатьма дослідниками 
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широкомасштабний польський вплив на українську культуру епохи бароко слід 

сприймати з певними застереженнями. На ґрунті аналізу текстів Антонія 

Радивиловського спостерігаються суттєві запозичення латиномовного лексичного 

апарату, що збагачує українську духовну культуру епохи бароко новими лексемами 

для передачі різних аспектів уявлень про моральне життя людини. 

Підрозділ 4.3. - «Блаженство як остаточна мета життя в спадщині 

проповідника» - висвітлює уявлення Радивиловського про вищий ступінь щастя та 

мету життя людини. 

Виявлено, що погляди на блаженство були синтезовані Антонієм 

Радивиловським шляхом об’єднання християнізованої античної філософської 

традиції, вчення Отців Церкви та схоластичної морально-етичної системи. 

Уявлення про блаженство у спадщині Антонія Радивиловського, а також 

інших українських та польських церковних мислителів XVII ст., виражають 

морально позитивну оцінку життя людини (досягнення нею остаточної мети) та 

суб’єктивний компонент концепту щастя. В останньому випадку блаженство 

трактується як переживання найвищого духовного задоволення. Водночас у 

тлумаченні блаженства як виду чи ступеня щастя спостерігається і характерна для 

релігійного дискурсу об’єктивована складова: блаженство розглядається 

мислителями як Божественна обраність, результат благочестя людини, риса або вид 

праведності. Також блаженством називається причетність до вищих (небесних) 

благ, як і самі ці блага, що дарують людині щастя і становлять його 

найдосконаліше втілення. 

Встановлено, що, попри присутність певних протестантських ноток в етиці 

Антонія Радивиловського, він категорично відкидає фаталістичне сприйняття 

блаженства людини як виключно результату дії Божої благодаті, послідовно 

вказуючи, що божественна воля діє м’яко, лише надаючи особі уявлення про 

правильне спрямування та підтримку в здійсненні добрих справ, але не змушує 

людину до певного вибору або вчинку, залишаючи поле свободи для її волі. Тож 

блаженство настає/досягається не як наслідок зовнішніх щодо людини обставин 

(пасивне прийняття блаженства), а як результат активної спрямованості дій людини 

на його отримання. 

У п’ятому розділі - «Уявлення про земне щастя у творах Антонія 

Радивиловського» - проведено розгляд проблеми щастя у творчості мислителя. 

При цьому аналізуються різні аспекти уявлень про земне «щастя» 

(благословенність, радість, фортуна) у їх позитивному та негативному наповненні 

(небесне/земне, щастя/нещастя, користь/шкода). Найбільша увага зосереджена на 

таких моментах, як змістове наповнення; оціночне судження про певні види щастя; 

джерела походження земного щастя в даному аспекті (Божественна воля, 

диявольська спокуса, доля, власні зусилля); обставини, пов’язані з набуттям та 

володінням окремими видами щастя (нещастя); роль суб’єкта (носія 

щастя/нещастя) в отриманні цього виду щастя чи нещастя (нагорода чи кара, 

можливість впливу на стан речей); наслідки від отримання/володіння земним, 

минущим щастям (чи нещастям); спільне та відмінне в тлумаченні окремих 

аспектів щастя. 
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У підрозділі 5.1. - «Благословенність християнина та світський успіх» - 

йдеться про світське земне щастя, потрактоване як успіх, суспільне визнання, 

матеріальний достаток тощо. 

Показано, що благословенність, на думку Антонія Радивиловського, є 

особливим видом щастя, при якому людина володіє даними від Бога земними 

благами, які не шкодять її моральному стану та не є перешкодою для спасіння 

душі. Зовнішніми проявами благословенності є успіх, сімейний затишок, належні 

моральні якості та матеріальне благополуччя. Слід зазначити, що згідно з 

православним та католицьким моральним вченням сімейне благополуччя не є 

обов’язковою умовою земного щастя благочестивої людини. Отже, присутні у 

текстах Радивиловського міркування про можливість/важливість «сімейного 

щастя», може свідчити про певні впливи на погляди проповідника протестантської 

етики. 

Загалом, міркуючи про природу божественної опіки над людиною, 

річпосполитські й українські православні та католицькі автори декларують 

неприйняття кальвіністської ідеї предистинації (абсолютного напередвизначення). 

Водночас вони визнають передбачення Богом людських гріхів та благочестивості, 

яке є основою для передвічного «першого» благословення праведників, яке, однак, 

ґрунтується на власних чеснотах останніх. Основним фактором Божого 

благословення є заслуга, яку віруючі здобувають, плекаючи християнські чесноти 

та виконуючи добрі справи. 

У спадщині Інокентія Ґізеля, Йоаникія Ґалятовського, Петра Скарги та 

Томаша Млодзяновського світське щастя здебільшого характеризується нейтрально 

чи й негативно, адже для грішника воно може стати спокусою та призвести до 

погибелі душі, тобто до найбільшого зла. Проте, на думку Антонія 

Радивиловського, праведній благословенній людині земне благополуччя може піти 

на користь, слугуючи засобом для реалізації її позитивних намірів та моральних 

якостей. Загалом, проповідник не засуджує прагнення до успішності чи багатства 

та не вважає, що вони самі собою є гріховними, але застерігає від зайвої гонитви за 

ними і неправильного їх використання, аби любов до земних благ не заступила 

любові до Бога і не стала перешкодою на шляху до кінцевої мети – небесного 

блаженства. 

У підрозділі 5.2. - «Радість та задоволення як суб’єктивний аспект 

щастя» - радість та задоволення розглядаються як бінарно-опозиційні складові 

суб’єктивного переживання щастя у його духовному та тілесному тлумаченнях. 

Показано, що радість у барокових текстах трактується як суб’єктивне почуття 

щасливості з багатоаспектними значеннями. Це втрачена радість едемського 

існування перших людей; радість небесного блаженства; фальшива, гріховна 

радість, яку приносять земні принади і зваби; позитивна, хоч і «недосконала» земна 

радість, пов’язана з очікуванням Царства Небесного та християнськими цнотами. 

До земних радощів, допустимих для християнина, належить втіха від тілесного 

здоров’я, благополуччя, спокій та ін. 

Християнське моральне вчення (і православне, і католицьке, і 

протестантське) наголошує на вищості небесної радості над земною та на перевазі 
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духовних радощів і насолод над тілесними. Натомість на питання про те, що таке 

афекти, які з них та до якої міри слід задовольняти і загалом на допустимість для 

християн отримання тілесних утіх у потридентському католицькому та 

ранньомодерному українському моральному богослов’ї, присутні доволі 

контроверсійні погляди. Для Інокентія Ґізеля та Йоаникія Ґалятовського тілесні 

задоволення діляться на необхідні, відтак дозволені, і «не-необхідні», котрі, 

незалежно від їхнього ступеня, є гріховними та неприпустимими для доброго 

вірянина (хоча в окремих випадках можуть і не бути тяжким гріхом). Польські 

католицькі мислителі ставляться до «легких» задоволень досить обережно, не 

засуджуючи й не схвалюючи їх прямо. Натомість Антоній Радивиловський пише 

про допустимість деяких мирських насолод, проте застерігає від надмірного 

зловживання ними, а в середовищі духовенства таки пропагує аскезу. 

Підрозділ 5.3. - «Уявлення про фортуну в спадщині Антонія 

Радивиловського» - присвячено поглядам проповідника щодо мінливості 

людського щастя. Для передачі уявлень про цей феномен Радивиловський активно 

використовує концепт фортуни, що у європейській традиції належить до кола 

філософських понять, які активно використовувалися мислителями різних епох у 

моральних розміркуваннях. 

Барокові православні та католицькі мислителі зберігають певну 

одностайність у тлумаченні основних аспектів «фортуни», до яких можна 

зачислити такі, як образ нестабільності людського існування у сповненому 

випадкових подій світі; Божа воля, що карає чи нагороджує людину; мирська 

спокуса (знаряддя диявола), що дає мінливий успіх в оволодінні світськими 

благами; доля та пов’язана з нею удача/невдача. 

У своїх міркуваннях про фортуну Антоній Радивиловський розвиває 

засадничо протестантську ідею про передбачення Богом людини до Царства 

Небесного чи пекла, ознакою чого може бути сприяння чи несприяння фортуни. 

При цьому проповідник відкидає протестантське уявлення про щасливість 

богообраної людини, стверджуючи, що людей, обраних до спасіння, Бог «відмічає» 

тим, що вони не втішаються земним щастям і фортуна їм зазвичай не сприяє. 

Тенденції до сприйняття Антонієм Радивиловським фортуни як особливої 

фатальної сили, подібної до язичницького уявлення про «колесо фортуни», є досить 

слабкими. Він, як і інші православні та католицькі мислителі, підпорядковує 

фортуну Божій волі. Проте вплив фортуни залежить також і від волі людини, яка 

може звільнитися від ударів фортуни, звернувшись до Бога, та перемогти її своїми 

чеснотами. 

У Висновках представлено основні результати дисертаційного дослідження, 

які висвітлюють проблематику та загальну структуру роботи. На основі 

поставленої мети та завдань у ході написання даної дисертаційної роботи вперше 

комплексно досліджено філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті 

духовної культури України XVII ст. 

Розглянувши низку проблем, пов’язаних із присутністю елементів 

філософської культури в проповідях Антонія Радивиловського, можна зробити 

наступні висновки. 
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Вихідна позиція при розробці методології дослідження полягала у 

подальшому розвиткові тих підходів, що дозволяють органічно впроваджувати 

тексти релігійного характеру в контекст культурологічного та історико-

філософського дослідження. Використання та подальший розвиток концепту 

«філософської культури» як феномену, властивого в тому числі конфесійному 

середовищу, дозволило розглянути твори Антонія Радивиловського як джерело для 

дослідження окремих елементів барокового філософування, уникнувши 

модернізації уявлень автора чи штучного накидання проповідницькій літературі не 

властивих їй суто філософських дискурсів. 

Звернення до ціннісної парадигми та розвиток концептів 

«благодатності/благословенності», «щастя», «знання» як віртуальних цінностей, 

властивих українській спільноті XVII ст., дозволило включити тексти 

Радивиловського у ширший соціальний, культурний, конфесійний контексти епохи, 

врахувати богословську специфіку його творів та виокремити в них основні 

смислові зрізи: (1) дискурс, пов’язаний із конфесійною заангажованістю автора; 

(2) безпосередню реакцію автора на виклики часу, зокрема на 

потреби/переживання/зацікавлення мирян; (3) квазіфілософський дискурс, 

пов’язаний із прагненням автора збагатити арсенал своїх аргументів, вмонтувавши 

у тіло проповідей філософські знання, засвоєні ним у Києво-Могилянській академії. 

Таке розмежування смислових полів, своєю чергою, спонукало до застосування 

семантико-лінгвістичного аналізу праць Антонія Радивиловського, тобто до 

виокремлення в них лексичних засобів філософського мовлення, визначення 

джерел їх походження та принципів вживання (смислове поле лексем, мета, 

доречність та послідовність їх вживання тощо). 

У ході дослідження та реконструкції життєвого шляху Антонія 

Радивиловського вдалося з’ясувати низку важливих фактів його біографії. На 

противагу хрестоматійній тезі М. Марковського про чернігівське походження 

проповідника висунуто та обґрунтовано гіпотезу про те, що місцем його 

народження могла бути Волинь. Доведено, що під час навчання у Київській колегії 

проповідник опанував курс риторики Лазаря Барановича та філософії Інокентія 

Ґізеля, що стало фундаментом його творчості, вплинуло на стиль мовлення, 

стилістику, літературний хист, розуміння мети проповідництва тощо. Також у 

науковий обіг упроваджено нові факти з життя Антонія Радивиловського, які 

показують, що він був не лише талановитим проповідником, але й впливовим 

церковним ієрархом, який справив вагомий вплив на культурний розвиток 

Київської Митрополії. З’ясовано, що Антоній Радивиловський як представник 

інтелектуального кола «могилянської вченості» є водночас творцем та носієм 

української барокової культури. 

Зацікавленість Антонія Радивиловського здобутками західної культури, 

зокрема, античною літературою, творами західних схоластів та ренесансних 

гуманістів, призвела до розширення кола обговорюваних ним проблем та 

збагачення його словництва латинською філософською/богословською лексикою, 

адаптованою до українського мовного узусу. Переклад латинських філософських 

понять староукраїнською мовою та вплітання латиномовної лексики в український 



22 
 

текст з відповідними поясненнями є надзвичайно важливим свідченням свідомого 

ставлення Антонія Радивиловського до філософського лексичного інструментарію 

та джерелом до вивчення історії українського філософського мовлення 

ранньомодерного часу. Також поєднання староукраїнських та латинських мовних 

кодів, приміряння й адаптація до власних потреб чужого лексичного апарату є 

проявом властивих українській бароковій культурі відкритості, поліморфізму, 

діалогізму. 

Антоній Радивиловський був ґрунтовно обізнаний з латинськими 

перекладами Аристотеля та працями римських стоїків (Цицерона й Сенеки). Однак 

частину відомостей про вчення даних мислителів він запозичує з інших джерел: 

праці Діогена Лаертського, коментарів Юста Ліпсія. Ймовірним є ознайомлення із 

вченням Аристотеля під час вивчення курсу філософії в Київській колегії. 

Використовуючи здобуті знання у проповідях, Радивиловський досить творчо 

переосмислює тексти античних мислителів, припасовуючи їхні ідеї до потреб та 

специфіки проповідництва. Ця особливість спадщини мислителя яскраво виражає 

здатність вітчизняної культури XVII ст. до відбору й адаптації зовнішніх 

культурних впливів. 

Особливо продуктивно ідеї античних філософів використовуються Антонієм 

Радивиловським для підкріплення міркувань про моральну поведінку християнина, 

належний порядок у суспільстві, соціальну справедливість тощо, набуваючи 

моралістичного, богословського та епідейктичного характеру. 

Для повчань Антонія Радивиловського характерною є певна релятивність 

його етики. Зокрема, у дусі могилянського богослів’я проповідник проводить 

розрізнення моральних вимог, які висуваються до поведінки представників 

духовенства і чернецтва та до мирян. У руслі потридентської моральної казуїстики, 

ефективно розвинутої Інокентієм Ґізелем у трактаті «Мир з Богом чоловіку», 

Радивиловський формулює такі рекомендації щодо належної поведінки людини в 

різних ситуаціях, які знімали із вірян «страх діяння», спонукали до активної 

життєвої позиції та дозволяли ефективно виконувати свої соціальні функції, не 

втрачаючи надії на «царство небесне». 

У поглядах проповідника на суспільство домінують дві точки зору щодо 

стратегії поведінки християнина в соціумі: аскетичний ескапізм та активна життєва 

позиція, у т.ч. служіння інтересам громади та церкви. Зазначені погляди досить 

часто переплітаються між собою, використовуються автором залежно від мети 

повчання чи ситуації. Заклики до втечі від мирського життя, що присутні у 

творчості проповідника, – це прояв монашого етосу та лояльності до традиційних 

східнохристиянських цінностей. Натомість, вибудовуючи реальні, у тому числі 

власні життєві стратегії, проповідник дотримувався позиції активного «діяння» та 

вимагав цього ж від пастви. 

Служіння інтересам суспільства, церкви та держави, на думку 

Радивиловського, є одним з головних обов’язків доброго християнина. Таке 

служіння може відбуватися шляхом сумлінного виконання покладеного на людину 

обов’язку, специфіка якого обумовлюється приналежністю до певного соціального 

стану, фізичними та інтелектуальними можливостями й талантами індивіда. 
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Недбале ставлення до своїх суспільних обов’язків чи зловживання можливостями, 

які дає соціальна приналежність, та пов’язані з цим порушення норм моралі, 

призводять до руйнування гармонії в організмі християнської спільноти, церкви та 

держави й уважаються проповідником за гріх. 

Служіння християнській громаді може відбуватися також через здобуття та 

розвиток освіти, до якої в текстах Антонія Радивиловського досить неоднозначне 

ставлення. Служіння пером трактується всіма церковними мислителями як почесна 

справа, хоч, як і служіння мечем, пов’язується ними з рядом ризиків. Освіта 

визнається українськими церковними мислителями XVII ст. корисною чи 

шкідливою для окремої людини чи її оточення залежно від того, чи вона 

застосовується на благо, чи на злі речі, спрямовує на шлях спасіння, чи віддаляє від 

нього. Поруч із піднесенням у ранг чесноти здатності ефективно користуватися 

власним розумом присутнє апелювання до християнської «благочестивої 

простоти». 

На прикладі аналізу уявлень про ідеальні стосунки господаря та слуги 

вдалося виявити, що основними принципами організації суспільства, з погляду 

Антонія Радивиловського, є: а) ієрархічність, пов’язана з субординацією та 

органічним виконанням кожним станом своїх соціальних функцій; б) взаємність, 

яка проявляється у взаємодоповненні функцій різних суспільних станів за 

принципом «служіння – опіка»; в) відповідальність, що характеризує окреслене в 

повчаннях проповідника суспільство як християнську громаду, де представники 

вищих станів відповідають за усіх інших. 

Міркуючи про обов’язки християнина в суспільстві, Антоній Радивиловський 

звертається до військового стану, у якому досить виразно кристалізувався ідеал 

активного служіння вірі та Батьківщині. Крізь призму розкриття обов’язків 

військового стану Антоній Радивиловський підіймає питання цінності Вітчизни та 

громадянських свобод у житті християнина. У морально-етичному вченні 

проповідника Вітчизна є однією з найвищих цінностей, а піклування про неї та 

захист – одним з головних обов’язків християнина. У проповідях Антонія 

Радивиловського головними принципами, на яких мають будуватися відносини 

«людина – Вітчизна», постають любов та справедливість. Любов люди повинні 

плекати щодо Вітчизни, оскільки вона є джерелом і матеріальним втіленням 

особистого й спільного «земного» добра, а справедливість має проявлятися 

насамперед тоді, коли йдеться про відсіч ворогу задля захисту «Вітчизни і Церкви». 

Політико-правові орієнтири Антонія Радивиловського є синтезом уявлень, 

що належать до політичного світу Речі Посполитої та Гетьманату. Балансуючи між 

звичними цінностями та новими московськими порядками, мислитель надає 

перевагу політичним цінностям республіканізму та громадянських свобод 

(«вольності»). 

Порівняно менша кількість посилань у проповідях Антонія Радивиловського 

на образи козацько-старшинського політичного життя та «неувага» до московських 

порядків свідчить про «річпосполитськість» політичного світогляду проповідника, 

з відповідними політико-правовими уявленнями. 
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У пошуках підстав для культурної, релігійної та політичної ідентичності 

українського народу проповідник звертається до образів Київської Русі, що 

служить для нього взірцем «золотого століття». Давньоруські образи 

використовуються проповідником для популяризації ряду ідей, що носять 

морально-етичний та політико-філософський характер. 

З історії києворуського періоду Антоній Радивиловський черпає моральні 

взірці для наслідування сучасниками, якими у його повчаннях стають святі князі. 

Що стосується релігійно-політичного навантаження цих образів, то вони слугують 

інтересам української церкви, використовуючись для підняття її престижу, як такої, 

що має апостольське походження та знаходиться на святій землі – Русі, що є 

другою Палестиною у центрі з Києвом – другим Єрусалимом. 

З певною обережністю можна стверджувати, що в проповідях Антонія 

Радивиловського присутня досить детальна розробка соціальної доктрини, що 

спирається на вчення Отців Церкви, античних філософів, ранньомодерної 

політичної філософії тощо. Вагомим фактором, що вплинув на формування цієї 

доктрини, є сучасні проповіднику суспільно-політичні реалії. 

До кола центральних проблем моральних повчань Антонія Радивиловського 

також належить питання про мету людського життя, що виражається в уявленнях 

про щастя та шляхи його досягнення. У цих уявленнях відбиваються основні 

характеристики аксіологічної парадигми, що пропагувалась вітчизняними 

мислителями українського бароко. Остаточною метою життя людини проповідник, 

природно, вважає небесне блаженство. 

Особливістю передачі концепту блаженства Радивиловським є деталізація 

картини небесного щастя праведників (чого зазвичай уникають як православні, так 

і католицькі автори). При цьому проповідник користується аргументацією, що 

спирається на іманентні явища, які більш зрозумілі аудиторії. Так, його міркування 

стосовно вищого щастя посмертного існування праведників, насичені образами 

земного життя, що «перенесені» на небо. Дану особливість творчості проповідника 

можна пояснити застосуванням загального прийому барокової культури – 

промовляти до кожного близькою та зрозумілою мовою. 

Блаженне існування святого на землі проголошується вузьким шляхом для 

небагатьох «досконалих» християн. Радивиловський не уважає цей шлях безумовно 

необхідним для всіх чи єдиним, котрий веде до спасіння душі. Погляди мислителя 

на земне блаженство наближені до католицької позиції. Так, у його текстах 

блаженний отримує виразні риси своєрідного мудреця, що володіє не тільки 

рисами святості, яка досягається через наслідування Христа, але й мудрістю. 

Остання проявляється у пізнанні себе, світу і Бога. Джерелом такої мудрості є 

Одкровення та власні зусилля християнина у справі самовдосконалення. 

Характерною рисою поглядів Антонія Радивиловського (як і загалом усіх 

представників могилянської вченості) є відсутність уявлень про юродство як вид 

блаженства. 

Щодо уявлень про причини блаженності християнина українські церковні 

мислителі солідарні в тому, що людину на блаженство обирає Бог, проте Його 

вибір частково залежить від поведінки індивіда. Усі аналізовані автори послідовно 
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виступають проти фаталістичного сприйняття природи блаженства. Зазначені 

твердження носять яскраво виражений антикальвіністський характер та загалом 

вписуються у тогочасну систему моральних уявлень, згідно з якими щастя людини 

залежить не лише від небесної волі, але й від її особистих зусиль. 

Стверджуючи вищість небесного блаженства (як остаточної мети життя 

людини) та блаженного життя праведника на землі (моральної досконалості 

християнина), Антоній Радивиловський, водночас, не відмовляє пастві у праві на 

інші форми земного щастя (матеріального й сімейного благополуччя, радощів та 

помірних задоволень, успіху тощо). Мирське життя та земне щастя в текстах 

проповідника не позбавлені християнського благочестя, але за умови, що вони 

залишаються підпорядкованими остаточній меті й не заважають її досягненню. 

Міркуючи про різні аспекти щастя, Антоній Радивиловський суголосно з 

християнським моральним вченням розрізняє щастя «істинне» та «уявне» 

(«оманливе»). Основою істинного щастя (блаженство, благословенність, радість…) 

уважається божественна воля. Що ж стосується щастя тимчасового (уявного) 

(мирський успіх, задоволення «потреб плоті», добра фортуна тощо) то воно може 

бути як Божим даром, так і диявольською спокусою. У першому випадку воно 

потрібне людині, аби вдосконалюватися, чинити добро (наприклад, бути щедрою, 

милосердною тощо) та через красу «меншого щастя» будувати уявлення про 

«більше». У другому ж випадку «земне щастя» стає для людини самоціллю, 

віддаляє її від Бога, стає обманом і примарою, згубною пристрастю грішників, 

позбавленням знання про благо істинне. 

«Добре життя» християнина, яке сприяє досягненню щастя, полягає у 

дотриманні богословсько та раціонально обґрунтованих правил поведінки, що 

діють на основі заохочень та покарань, і необхідні через слабкість людської натури. 

Людина, користуючись своїм розумом, знаннями цих правил та совістю, здатна 

обрати правильну дію в конкретній ситуації та провадити життя, що приведе до 

остаточної мети – Царства Небесного. 

Отже, земне щастя, що пов’язане з володінням земними благами, саме по собі 

не вважається проповідником чимось неодмінно поганим чи гріховним, хоч і не 

завжди воно може бути благом для людини. Щастя та нещастя на землі дається 

людині з Божої волі, як нагорода чи випробування, відтак лише від людини 

залежить, чи підуть вони їй на користь, чи призведуть до загибелі. Щаслива на 

землі людина може досягти остаточної мети – спасіння, а може згубити душу, 

забувши у мирських насолодах про Бога. Так само й нещаслива людина може 

отримати нагороду на небесах за свої страждання, якщо витримає їх із 

християнською покорою, або впасти у відчай та згубити свою душу. Тож земне 

щастя є добром, коли сприяє спасінню, і злом, коли стає йому перешкодою. 

Природно, що гедоністична модель щастя проповідником відкидається. 

Такі міркування Антонія Радивиловського є проявом спричиненої західними 

впливами раціоналізації морально-етичного вчення православних мислителів епохи 

бароко. Цей феномен знаменувався відмежуванням від морального ригоризму та 

поступовим переходом від традиційної системи церковних повчань, що мали 
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універсальну систему моральних вимог, до формування нового ідеалу «доброго 

християнина», який враховував «реальні» обставини життя. 

Зважаючи на виявлену насиченість спадщини Антонія Радивиловського 

філософською складовою, подальше її дослідження крізь призму поняття 

філософської культури видається досить перспективним та потребує уваги. 
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АНОТАЦІЯ 

Співак В.В. Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті 

української духовної культури XVII ст. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. – Київ, 2019.  

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню філософських поглядів 

Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури епохи бароко. 

Філософські погляди проповідника розглядаються в контексті творчості інших 

українських (Інокентій Ґізель, Йоаникій Ґалятовський) та польських (Петро Скарга, 

Томаш Млодзяновський) церковних мислителів, тексти яких було використано для 

порівняльного аналізу з текстами Антонія Радивиловського. Хронологічні межі 

дослідження обіймають період від початку XVII ст. і до кінця 80-х рр. XVII ст.  

Робота є першим ґрунтовним дослідженням філософської складової 

проповідницької спадщини Антонія Радивиловського. У дисертації здійснено 
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аналіз явища філософської культури, крізь призму якого розглядаються 

особливості функціонування елементів філософського знання, лексики та текстів у 

церковних проповідях. Охарактеризовано коло морально-етичних проблем, на які 

звертали увагу українські церковні мислителі епохи бароко, та шляхи їх вирішення. 

Окреслено аксіологічний горизонт дослідження морально-етичного вчення в 

текстах Антонія Радивиловського. Виявлено значення здобутків видатного 

представника «могилянського» кола для подальшого розвитку вітчизняної духовної 

культури.  

Результати дисертаційного дослідження закладають методологічне підґрунтя 

для подальшого осмислення проблем, пов’язаних з дослідженням вітчизняної 

філософської культури доби бароко та поглиблюють розуміння процесів, які 

відбуваються в тогочасній духовній культурі України.  

Ключові слова: філософська культура, українське бароко, духовна культура, 

українське проповідництво, Антоній Радивиловський, філософська лексика, 

морально-етичні ідеї, ціннісна парадигма, мета життя, щастя. 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертационное исследование посвящено изучению философских взглядов 

Антония Радивиловского в контексте украинской духовной культуры эпохи 

барокко. Философские взгляды проповедника рассматриваются в контексте 

творчества других украинских (Иннокентий Гизель, Йоаникий Галятовский) и 

польских (Петр Скарга, Томаш Млодзяновський) церковных мыслителей, тексты 

которых были использованы для сравнительного анализа с текстами Антония 

Радивиловского. Хронологические рамки исследования занимают период от начала 

XVII в. и до конца 80-х гг. XVII в. 

Работа является первым обстоятельным исследованием философской 

составляющей проповеднического наследия Антония Радивиловского. В 

диссертации осуществлен анализ явления философской культуры, сквозь призму 

которого рассматриваются особенности функционирования элементов 

философского знания, лексики и текстов в церковных проповедях. 

Охарактеризован круг морально-этических проблем, на которые обращали 

внимание украинские церковные мыслители эпохи барокко, и пути их решения. 

Определен аксиологический горизонт исследования морально-этического учения в 

текстах Антония Радивиловского. Выявлено значение достижений выдающегося 

представителя «могилянского» круга для дальнейшего развития отечественной 

духовной культуры. 

Результаты исследования закладывают методологическое основание для 

дальнейшего осмысления проблем, связанных с исследованием отечественной 
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философской культуры эпохи барокко и углубляют понимание процессов, 

происходящих в тогдашней духовной культуре Украины. 

Ключевые слова: философская культура, украинское барокко, духовная 

культура, украинское проповедничество, Антоний Радивиловский, философская 

лексика, морально-этические идеи, ценностная парадигма, цель жизни, счастье. 

 

SUMMARY 

Spivak V. The philosophical views of Antoniy Radyvylovsky in the context of 

Ukrainian spiritual culture of XVII century. – The manuscript.  

Doctoral dissertation on philosophy, specialty 26.00.01 – theory and history of 

culture (philosophy). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation research is devoted to studies of the philosophical views of 

Antoniy Radyvylovsky in the context of the Ukrainian spiritual culture of the baroque 

epoch. Philosophical views of the preacher are considered in the context of the works of 

other Ukrainian (Inokentiy Gizel, Joanykiy Galiatovsky) and Polish (Petro Skarga, 

Tomash Mlodzianovsky) church thinkers. Their texts were used for comparative analysis 

with the texts of Antoniy Radyvylovsky. The chronological period of the research is from 

the beginning of XVII century to the end of 1680s. 

This work is the first thorough research of the philosophical part of the homiletical 

heritage of Antoniy Radyvylovsky. The analysis of the phenomenon of the philosophical 

culture was made in the dissertation. Therefore, specific aspects of the functioning of the 

philosophical knowledge elements, lexis and texts in the church homilies are being 

considered through its perspective. The circle of the ethical and moral problems, that 

Ukrainian church thinkers of the baroque epoch were paying attention to, was 

characterized. The axiological horizon of the research of the ethical and moral teaching in 

the texts of Antoniy Radyvylovsky was defined. The value of achievements of the 

famous representative of the “mogyliansky” circle for the further development of the 

native spiritual culture was revealed. 

It was shown in the dissertation for the first time that the approach that analyses the 

religious texts through the perspective of the philosophical culture can be a methodology 

that allows including them to the philosophical researches. With this approach the author 

of the religious text, granting correspondence of a criteria chain, is a thinker and a subject 

of the philosophical culture of the epoch, and his works are considered as its component.  

The research has generalised the experience of the explanation of the philosophical 

culture phenomenon and crystalised the definition of this concept. In this work the 

philosophical culture of Ukraine is being understood as a complex of problems, 

authorities, sources, ideas, methods, lexis etc. that were inherent to the Ukrainian 

baroque.  

The established biographical information about the Antoniy Radyvylovsky’s life 

and a career of a writer was critically analised in this work. Also the process of 

establishment him as a church thinker was reconstructed. It was analised how the 

personality of a preacher can be correlated to criteria of an intellectual thinker. The 



32 
 

Antoniy Radyvylovsky’s status was established as a subject (a member) of the 

philosophical culture of the baroque epoch that had left a mark in his work. 

For the first time the content and meanings of the philosophical lexis of Antoniy 

Radyvylovsky’s teachings were thoroughly researched and interpreted. The list of texts of 

Ancient philosophers and the ways how Radyvylovsky used them were defined in this 

work. It was found out that the elements of teachings of Greek and Roman thinkers got 

moralistic in the Radyvylovsky’s works and were used for reasoning of teachings about 

thesis of faith, examples of a good Christian behavior, the appropriate order in a social 

organism and so on.  

The Radyvylovsky’s ideas about relationships in society and the obligations of a 

person towards society, the political order, and also the preacher’s evaluation of specific 

elements of Ukrainian history were analised here. It is shown that the author separated the 

moral examples oriented to the lay people and the clergymen. Considering the ascetic 

tradition and evangelistic simplicity, Radyvylovsky, however, valued more the active 

service to the commonwealth.  

On the example of the felicitious aspect of a philosophical component of the 

Antoniy Radyvylovsky’s preaching heritage the synthesis of Christian ethical and moral 

doctrine with rational tendencies of a Renaissance ethics was revealed in preacher’s 

works.   

For the first time the Antoniy Radyvylovsky’s ideas about happy human life were 

analised and a comparative analysis of the preacher’s point of view and the position of 

other Ukrainian and Polish thinkers of XVII century was made. It was proven that the 

moral ideal of the human life from the heritage of the Ukrainian preacher supposed not 

only directing a person to reach the final goal Kingdom of Heaven, but also 

recommendations about happy life on earth. It was found out that the preacher rejects the 

protestant teaching about the earthly happiness as a sign of God’s blessing. It was shown 

that earthly happiness in Antoniy Radyvylovsky’s opinion can be a sign of a person being 

doomed to a hellfire. However, redemption or fall first of all depends on person’s efforts. 

A person who leads a good life is being given the earthly happiness as a reward for merits 

and it can’t harm.  

The results of the dissertation give a methodological foundation for further 

reflection of problems connected to the research of native philosophical culture of the 

baroque epoch and extend the understanding of the processes that were happening in the 

Ukrainian spiritual culture of that time.  

Key words: philosophical culture, Ukrainian baroque, spiritual culture, Ukrainian 

preaching, Antoniy Radyvylovsky, philosophical lexis, ethical and moral ideas, 

axiological paradigm, the life goal, happiness.  

 


