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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 
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виховуються у винятково негативних умовах. Тим часом, воно є у кожному з 
нас. Людина може «загубити» сумління, «поміняти», «приспати», «продати» 
його тощо. Вона може і не розвинути його, але залишки його, як тінь, всюди і 
завжди йдуть за нею. Цікаве припущення щодо появи сумління у людині ви-
словлює російський педагог С. Соловейчик. На його думку, людина отримує 
«моральний закон», тобто сумління, разом з рідною мовою. Важко погоди-
тись з тим, буцімто мова є «носієм і джерелом» сумління, бо в ній «наявні всі 
найважливіші уявлення про добро і зло, наявне поняття правди». Ми можемо 
сказати про матір: «мама», «матуся», «матусенька» і т. ін. Але це ще не є сві-
дченням наявності сумління в мові, і дитина не одержує його так само, як ка-
шу в тарілці чи молоко в склянці. Мова є зовнішнім виразником наявності 
сумління в людині, виразником її душі, універсальним засобом передачі ін-
шим людям власних почуттів моральності. Станом нашої душі зумовлений 
вибір того чи іншого слова. 

Мораль виникає і розвивається на основі потреби суспільства регулю-
вати поводження людей у різних сферах їхнього життя. Мораль вважається 
одним із самих доступних способів осмислення людьми складних процесів 
соціального буття. Корінною проблемою моралі є регулювання взаємин і ін-
тересів особистості і суспільства. Моральні ідеали, принципи і норми виник-
ли з уявлень людей про справедливість, гуманність, добро. Знання норм мо-
ралі ще не робить людину моральною, не гарантує правильності її вибору, тим 
більше не забезпечує внутрішньої готовності боротися за добро, жертвувати 
чимось заради нього. Як навчав Григорій Ниський, знати про Бога – не є бла-
годаттю; благодать – мати Бога в душі своїй. В умовах свободи людині необ-
хідно виробити власний механізм морального самоконтролю, самообмеження, 
причому з участю власної волі та розуму. Така людина повинна прийняти мо-
раль як частку свого «Я», бути моральною. Вона матиме свої принципи, зако-
ни, не крастиме не тому, що боїться закону, а тому що не бажає шкодити ін-
шому, тому що це – аморально. Вона допомагає іншим, бо такою є її добра во-
ля. Моральний закон є неодмінним примусом, який пов’язаний із вольовою ді-
яльністю людини. Кант розділяв волю, яка має суто природну основу і зале-
жить від чуттєвого спонукання, і свободу волі, яка не залежить від чуттєвої 
природи людини і спрямовується тільки розумом. Моральність людини визна-
чається відповідністю її дій свободній волі або практичній свободі. Мораль-
ний примус реалізується через категоричний імператив – діяти згідно з мора-
льним обов’язком, який набуває сенсу за умови свободної волі. У кантівській 
етиці закон розуміється як закон своєї власної волі, яка могла б стати і волею 
інших; у ній чітко визначено зв’язок між моральним обов’язком і свободою 
людини: Я повинен, отже, Я можу. Моральний закон в етиці Канта – це само-
примус згідно з уявленням про свій обов’язок, значить, це суто внутрішнє за-
конодавство людини. Підсумовуючи, хочеться сказати, що моральне відро-
дження і духовна цілісність людини – це і мета, і засіб прогресивних соціаль-
них перетворень. Такими вони стають лише за умов заохочення кожної люди-
ни до набуття фундаментальних моральних цінностей, та перетворення їх у 
стійкі переконання і мотиви поведінки. Не слід вважати, що мораль – це, як  
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зазначив колись французький соціолог та економіст П.Ж. Прудон, тільки «без-
силля в дії». 
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У ПОШУКАХ СМИСЛУ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ 

Життя людини унікальне і неповторне. В ньому поряд з драматичними 
подіями присутні яскраві позитивні моменти, які виступають могутніми сти-
мулами для творчої діяльності, саморозвитку, зміцнення і розширення само-
свідомості особистості. Життя має сенс, якщо є прагненням до найвищого доб-
ра і водночас ствердженням і збагаченням самої людини. М. Монтень писав: 
«Життя саме по собі ні добро, ні зло, воно містить і добро і зло, з огляду на те, 
у що ми самі перетворюємо його». Які саме життєві смисли стануть доміную-
чими в житті та суттєво впливатимуть на нього, залежить від самої людини. 
Чим наповнює життя сучасна молодь, в чому вбачає його сенс? – питання, які 
лежать в площині філософії. 

Питання про сенс нашого життя має тривалу світоглядну традицію 
осмислення, адже відноситься до розряду «вічних». Насправді, це питання є 
одним з найскладніших, перед яким стояло людство протягом цілої історії 
свого існування і, напевне, ще гостріше стоїть в наші дні.  

Починаючи з античності, сформувалися різні підходи дослідження да-
ної проблеми. Деякі філософи стверджували в якості сенсу життя і його вищої 
мети досягнення максимальних насолод, інші – досягнення щастя. В епоху 
середньовіччя проблема сенсу життя з акцентом на безумовний божественний 
початок розглядалася Августином Блаженним і Фомою Аквінським. У дусі 
теоцентричного світогляду сенс життя вбачався ними в пізнанні й споглядан-
ні бога. Пізнання є найвищою функцією людини, Бог же – невичерпним дже-
релом пізнавального процесу. Мислителі епохи Відродження зробили акцент 
на людині й перетворили її у вищу цінність, центр світоглядної перспективи. 
Пізнання сенсу життя в цей період здійснювалося через призму внутрішнього 
світу людини. Новий етап у розробці проблеми сенсу життя бере свій початок 
у роботах представників німецької класичної філософії. Німецькі ідеалісти 
протиставляли культу особистих насолод вимоги кодексу обов’язків, мораль-
ні закони. Так, наприклад, Г. Фіхте людський сенс життя бачить у досягненні 
індивідом повної згоди із самим собою, у розумі, у волі, у діяльності, в тім, 
щоб людина із простого продукту розвитку природи перетворилась на вільну, 
розумну істоту. Розуміння сенсу життя у Фіхте ґрунтується на певній концепції 
природи людини: «Кожна тварина є те, що вона є; тільки людина споконвічно – 
ніщо. Тим, ким вона повинна бути, вона повинна зробитися… і зробитися сама, 


