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РЕЛІГІЙНА ОСНОВА ФІЛОСОФІЇ Г. С. СКОВОРОДИ 

Філософії Григорія Савича Сковороди присвячені сотні досліджень, але 
релігійний світ великого філософа був і залишається в наш час terra incognita 
(невідома земля). Разом з тим треба зауважити, що деякі дослідники ставили 
релігію у центр світогляду Г.С. Сковороди. Так, Д. Чижевський у своїх «На-
рисах з історії філософії на Україні», пише: «Релігійність є в певному сенсі 
живим джерелом філософії Сковороди. Світ, природа для Сковороди – в Бозі. 
Також і буття людини – в Бозі. Усе наше пізнання є по суті Богопізнання…». 

Можна сказати, що Г. С. Сковорода є філософсько-релігійним мислите-
лем. Духовним підґрунтям особистої релігійності Г. С. Сковороди безперечно 
є Біблія. Між тим зазначимо, що за всю історію досліджень філософії 
Г. С. Сковороди він «ставав», вірніше «його робили», «будителем», «глашата-
єм», «буревісником», «масоном», «духобором», «гностиком», «селянським 
просвітителем», «дільцем і борцем» та ще багато ким іншим, що не мало до 
нього відношення. Щоб усвідомити факт специфічної релігійності видатного 
мислителя, потрібно неупереджено, спокійно, можна навіть сказати – зі сми-
ренням прочитати хоча б один з його творів: «Начальная дверь ко христіанс-
кому добронравію», «Кольцо», «Наркісс», «Разговор, называемый алфавит, 
или букварь мира», «Да лобжет мя от лобзаній уст своих» та інші. Що ж до 
відчуття і розуміння його специфічної релігійності, яка збурювала, викликала 
гнів і зневагу не одного святого отця, то для цього знадобляться роки вдумли-
вого читання та перечитування праць філософа. 

В своїх працях Г. С. Сковорода з глибоким переконанням і послідовніс-
тю проводить думку про те, що все наявне буття (світ видимий) знаходиться у 
безпосередній залежності від буття Божого (світу невидимого). Це перша й 
головна істина, яку він бачить цілком ясно. Ідея Бога, Божественної натури 
сполучається у Г. С. Сковороди з ідеєю Боголюдини–Христа, образ якого зав-
жди присутній у його свідомості. У листі до Кирила Ляшевецького, від 19 ли-
пня 1761 р., Г. С. Сковорода пише: «Але ти хочеш, щоб я ясніше показав 
свою душу. Прошу: я все лишаю і залишив, щоб протягом всього свого життя 
досягти тільки одного: зрозуміти, що таке смерть Христа і що означає його 
воскресіння. Бо ніхто не може воскреснути з Христом, якщо спочатку не по-
мре з ним».  

Г. С. Сковорода не йде від розуміння людини до розуміння світу й Бога, 
а якраз навпаки – акт осягнення людини й світу відбувається у нього у сяйві 
променів Божественного світла. Бог, на думку філософа, безпосередньо опі-
кується світом, підтримуючи його існування. Таким чином, за Г. С. Сковоро-
дою, існування емпіричного світу є результатом Божественного промислу. 
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Людям у безпосередньому досвіді дано бачити лише сам феномен світу, тоді 
як його початок й кінець, причина й мета існування лишаються вкритими за-
вісою таємниці – вони приховані в Богові. 

Більше того, можна сказати, що сама релігійність Г. С. Сковороди була 
містичною, тобто такою, в якій людині відкривається приховане. Сам фено-
мен духовного життя, у розумінні Г. С. Сковороди, також є необхідно містич-
ним, оскільки пов’язаний зі сферою таємничого, прихованого, та й сам є при-
хований від сторонніх очей в книзі книг – Біблії. Релігійна істина відкрива-
ється в ній небуденною, таємничою мовою знамень та символів, що, на пер-
ший погляд, може видаватися абсурдною, втім, при більш близькому ознайо-
мленні в ній відкривається бездонна глибина Божественної істини.  

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що саме релігійність є 
стрижнем світогляду Г. С. Сковороди. Релігійність філософа можна охаракте-
ризувати такими рисами, як теоцентризм, христологізм, провіденціалізм та 
містичність. Віра в Божественний промисел, яка знаходить підтвердження у 
безпосередньому містичному досвіді, дає йому можливість авторитетно стве-
рджувати певну раціональність, телеологічну спрямованість тимчасового іс-
нування світу. Це тимчасове існування світу український філософ уподібнює 
театру, на риштуванні якого розгортається п’єса людського життя, виводяться 
різноманітні персонажі, відбуваються події, що змінюють одна одну. А між 
тим, вічним «автором» й «постановником» цієї п’єси є Бог, Божественна на-
тура, яку ні в якому разі не можна ігнорувати в ході досліджень творчості 
Г. С. Сковороди без того, щоб не спотворити її суті. 
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МОРАЛЬ ЯК ОСНОВА МІЖЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ 

Актуальність теми зумовлена тим, що сучасне українське суспільство 
переживає складний етап розвитку: продовжуються демократичні перебудо-
ви, формуються ринкові стосунки, змінюється духовна сфера життя людей, 
відбуваються зміни в суспільній свідомості. Це спричинило необхідність пе-
реосмислення ролі соціальних регуляторів, перш за все моралі, яка є голо-
вним засобом впорядкування міжлюдських стосунків. 

Першим і основним паростком моралі є, за висловом І.Канта, «мораль-
ний закон в мені», за значенням і певністю існування він може бути постав-
лений поряд із «зоряним небом наді мною». Але сумління не визначається ге-
нами. Надто воно було б неоднозначним, різноманітним. Воно і не зароджу-
ється внаслідок виховання, бо слідів його не було б у багатьох людей, котрі 


