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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Проблема символізму належить до числа тих 

загальнофілософських проблем, всебічний аналіз яких набув у сучасному світі 

важливого значення. Будь-яка суспільна чи гуманітарна наука має певну 

систему символів, яка в узагальненому вигляді акумулює в собі спрямованість, 

динаміку, механізми, чинники та внутрішню логіку розвитку її змісту. Тому 

протягом всього культурно-історичного розвитку людства ідеї символізму 

виступали одним із універсальних принципів пізнання та пояснення законів 

суспільного буття, евристичний потенціал яких не вичерпано до 

сьогоднішнього дня. Символічне пізнання й усвідомлення дійсності пов’язано з 

вирішенням ключових питань поступального розвитку сучасного суспільства, 

культури та особистості.  

З позицій сучасного релігієзнавства актуальність цієї проблеми обумовлена 

насамперед теоретичними і загальнометодологічними завданнями. Це 

викликано необхідністю подальшої розробки власного методологічного 

арсеналу релігієзнавства, який полягає в усвідомленні своєї органічної єдності з 

філософією як методологічною і світоглядною основою релігійно-символічного 

пізнання. Це дозволить конкретніше зрозуміти культурну обумовленість релігії, 

глибше розкрити її соціально-історичну природу, логічно узагальнити розвиток 

категоріально-символічної структури релігійної свідомості, що значно 

підвищить роль релігієзнавства у суспільному житті. 

Характерною рисою формування сучасної парадигми світосприйняття є 

зростання інтересу до проблеми символізму. Осягнення світоглядної 

проблематики, створення нових методів пізнання, трансформація ціннісних 

орієнтацій реалізується за допомогою символів. У процесі розвитку 

філософської думки символи виступають одночасно як засіб і результат 

інтелектуальної діяльності особистості. Образно-символічне осягнення світу 

пронизує всю історію людського існування. Символізм втілює світоглядні 

пошуки людини, розкриває їх унікальність, духовно-естетичну й аксіологічну 

значущість. До того ж символізм завжди відіграє важливу роль у системі будь-

якого віросповідання і виступає основою релігійного світогляду. 

Різноманітність символів дає змогу говорити про виняткове значення символіки 

саме у релігійних системах. 

В історії релігійно-філософської думки проблема релігійного символізму 

особливо виразно постає у творчості Г. Сковороди. Сьогодні його праці мають 

важливе значення в контексті розвитку української релігієзнавчої думки, 

формування нових переконань, переосмислення власного культурно-релігійного 

досвіду, відродження в національній пам’яті народу забутих істин, 

використання тих ідей, які упродовж декількох століть залишалися незадіяними 

у вітчизняній науці. 
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Натомість, досі відсутній єдиний підхід у дослідженні творчого спадку 

філософа. Розгляд релігійно-філософського вчення Г. Сковороди у контексті 

релігійного символізму є надзвичайно актуальним з точки зору його цілісності. 

Обрана тема поглиблює вивчення комплексу проблем релігійно-філософського 

вчення українського мислителя та доповнює розробку тих концепцій, на які 

раніше не зверталась належна увага дослідників. Наукові розвідки у цьому 

напрямку розкриють роль релігійного символізму як засобу збереження і 

передачі національного, культурного, релігійного досвіду. 

У своєму релігійно-філософському вченні український філософ 

використовував релігійні символи, за допомогою яких прагнув пізнати Бога 

та Його взаємозв’язок з духовним життям людини. Дослідження символічних 

аспектів релігійно-філософської творчості Г. Сковороди допоможуть зрозуміти 

своєрідність релігійного світосприйняття мислителя та розкрити джерела 

української релігійно-філософської думки. 

Таким чином, джерельну базу дисертаційної роботи складають роботи 

філософів різних епох (Платон, Ансельм Кентерберійський, І. Кант, Г. Ляйбніц, 

Г.В.Ф. Гегель та ін.). Пізніше питанню визначення символу на різних рівнях 

філософського узагальнення приділяли увагу С. Аверінцев, Г.-Г. Гадамер, 

Е. Дюркгейм, Е. Кассірер, О. Лосєв, М. Мамардашвілі, А. П’ятигорський, 

П. Рікер, Е. Спірова, З. Фройд, К. Юнг. На основі попередніх досліджень 

(Р. Белла, Б. Білецька, І. Вевюрко, М. Еліаде, М. Єресько, А. Забіяко, 

С. Кримський, С. Кувичка, Б. Лобовик, І. Остащук, В. Скуратівський) уточнили 

формулювання та специфіку релігійного символізму, розширили його змістове 

поле, наголосили на негативних тенденціях формалізації, догматизації та 

спрощеного розуміння його функцій. 

У контексті нашого дослідження на особливу увагу заслуговують ґрунтовні 

роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам релігійного 

символізму у творчості Г. Сковороди. Поглиблені дослідження у цій сфері були 

здійсненні у працях таких вчених, як О. Бучма, В. Горський, В. Ерн, 

В. Зеньковский, І. Іваньо, Т. Кононенко, О. Манюк, О. Марченко, М. Попович, 

С. Погорілий, О. Предко, Д. Прокопов, Д. Тетерина, А. Товкачевський, 

Д. Чижевський, В. Шинкарук, Г. Шпет та ін. 

Сучасна наукова література дає змогу розглядати проблему релігійного 

символізму у творчості Г. Сковороди на основі багатьох рівнів. Релігійний 

символізм як інструмент пояснення космологічних питань українського 

мислителя розглядали у своїх роботах С. Гладкий, І. Загрійчук, Д. Кирик, 

В. Нічик, М. Редько, З. Скринник, Р. Тхорук. Значний внесок у розкриття 

особливостей антропологічного рівня релігійного символізму як засобу 

пояснення сутності людини здійснили І. Валявко, Д. Казаков, М. Карп’юк, 

О. Кравченко, Н. Поліщук, В. Прокопенко, Я. Стратій. У свою чергу, 

гносеологічний рівень релігійного символізму у світосприйнятті Г. Сковороди 

розкривали у своїх працях О. Вегера, Л. Довга, П. Кретов, В. Мандрика, 
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Д. Руденко, Л. Федорчук. Проблему внутрішньої та зовнішньої сутностей буття 

на релігійно-символічному рівні в онтології українського філософа висвітлили 

П. Білоус, В. Бойко, Є. Глива, Л. Гореліков, М. Кашуба, В. Манженко, Р. Піч, 

К. Сигов, І. Степура та ін. Ґрунтовні дослідження властивостей аксіологічного 

рівня релігійного символізму здійснили у своїх розвідках Г. Панков, В. Соболь, 

С. Ярмусь. 

Об’єктом особливої уваги вітчизняних учених є царина емблематики у 

релігійно-філософських поглядах Г. Сковороди. Науковці неодноразово вивчали 

джерела та специфіку формування емблематичної стилістики творчого доробку 

українського мислителя. Розгорнуті дослідження з окресленої тематики були 

виконані А. Білою, Л. Ушкаловим, Д. Чижевським. 

На символічному характері Біблії та її глибоких метафорично-алегоричних 

сенсах акцентували увагу у своїх роботах Н. Алексеєнко, Д. Багалій, Т. Біленко, 

Л. Гнатюк, Д. Кирик, О. Марченко, Г. Паласюк, О. Ткачук, С. Шерер та ін.  

Однак, огляд наукової літератури з проблем релігійного символізму у 

творчості Г. Сковороди виявляє їх значну методологічну й змістову розмаїтість. 

Незважаючи на значний масив досліджень, присвячених окресленій проблемі, 

спостерігається відсутність системного релігієзнавчого аналізу, у якому б 

цілісно розглядалася проблема релігійного символізму у філософській творчості 

українського мислителя-гуманіста. 

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

в межах комплексної наукової програми Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації», науково-дослідної теми філософського 

факультету № 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти 

і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів (№ держ. 

реєстрації 0116U004776)», науково-дослідницької тематики кафедри 

релігієзнавства філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – здійснити релігієзнавчий аналіз витоків та 

особливостей символізму Г. Сковороди.  

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення низки 

взаємопов’язаних дослідницьких завдань: 

 проаналізувати наукові засади релігійно-філософських та 

релігієзнавчих досліджень символізму в творчості Г. Сковороди; 

 визначити феномен релігійного символізму, його евристичний 

потенціал та ґенезу основних концептів у творчій спадщині українського 

філософа; 

 розкрити специфіку розуміння мислителем-гуманістом Біблії як 

символічного світу; 
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 окреслити основні рівні функціонування релігійного символізму у 

філософських текстах Г. Сковороди; 

 визначити головні прояви релігійних символів у філософських 

творах українського мислителя та обґрунтувати їхнє значення у вітчизняному 

релігієзнавстві. 

Об’єкт дослідження – релігійно-філософська спадщина Г. Сковороди. 

Предмет дослідження – релігійний символізм у концептуальному дискурсі 

українського філософа. 

Методологічні основи і методи дослідження. Загальну теоретичну і 

методологічну основу роботи склали принципи діалектичного та компаративно-

історичного підходу, за допомогою яких обґрунтовано цілісну модель 

релігійного символізму Г. Сковороди. Концептуальна логіка дослідження 

базується на феноменологічному методі, який дав можливість розкрити 

релігійний символізм українського мислителя як засіб духовного пошуку 

шляхів об’єднання людської природи з божественною сутністю. 

Результативним виявилося і звернення до герменевтичного методу, на основі 

якого проведено аналіз процесу становлення релігійного символізму як 

сенсоутворюючого явища релігійної культури та своєрідної можливості 

богоспілкування. Методологічний арсенал дослідження включає також 

співвідношення методів історико-філософського і власне релігієзнавчого 

аналізу формування образно-символічного типу мислення філософа, 

центральним поняттям якого є релігійний символ. Цей підхід дозволяє 

охарактеризувати головні рівні функціонування релігійного символізму у 

сковородинівських текстах і допомагає розкрити внутрішню єдність творчості й 

особистої долі самого Сковороди.  

Міждисциплінарний характер дослідження феномена релігійного 

символізму потребував застосування методологічних принципів системності, 

діалектики, абстрагування, синхронічності, узагальнення, за допомогою яких 

визначаються рівні символізації дійсності, формування та трансформація його 

змісту, вплив на сучасну релігієзнавчу думку. У цілому дослідження спирається 

на розробки в галузях релігієзнавства, філософії, практичної філософії, 

психології, теології, релігійної філософії та використання положень 

феноменології, культурології, герменевтики та філософської антропології тощо. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в 

ньому розроблено й репрезентовано новий релієзнавчий підхід у дослідженні 

творчої спадщини Г. Сковороди, у результаті якого релігійний символізм 

виступає засадничим принципом розгортання сутності та змісту релігійно-

філософських учень українського мислителя. Цей підхід дозволяє на різних 

рівнях осмислити релігійний символізм як фундаментальну основу та 

синтезуючий засіб побудови всіх концептуальних ідей Г. Сковороди. У його 

текстах символізм постає як цілісне релігійно-філософське учення, яке має 
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значний евристичний потенціал у контексті суспільно-історичних реалій буття і 

здатність інтегрувати в собі різні культурно-релігійні цінності та смисли. 

Теоретичні результати дисертаційного дослідження концентруються в 

таких положеннях новизни: 

Вперше: 

 у межах компаративного розгляду в науковій літературі суміжних 

понять «символ», «релігійний символ», «символізм» дано визначення 

релігійного символу та релігійного символізму у творчості Г. Сковороди, де 

релігійний символ виступає носієм знання про взаємозв’язок людини і Бога, а 

релігійний символізм – конкретизацією цього знання, як релігійно-філософська 

концепція та інструмент осмислення божественної сутності;  

  встановлено, що головним підґрунтям образно-символічного типу 

мислення Г. Сковороди є метафорично-алегоричний текст Біблії, на основі 

якого формується оригінальна система релігійних символів, яка визначає вектор 

і ціннісно-смислову спрямованість його релігійно-філософських пошуків. 

Окремі імена, сцени, дії, персонажі біблійної історії, висловлювання й 

пророцтва отримують у творчості українського мислителя сакральне значення і 

стають носіями божественної сутності; 

 розроблено релігієзнавчу модель структурних рівнів 

функціонування релігійного символізму у творчості Г. Сковороди, які 

розміщені у такій послідовності: космологічний (вчення про «дві натури» та 

«три світи», які становлять ідейно-теоретичне підґрунтя його символічного 

світорозуміння); антропологічний (ґрунтується на гуманістичних поглядах 

Г. Сковороди про людину як мікросвіт); гносеологічний (розкривається у 

концепції мислителя про самопізнання людини); онтологічний (аргументується 

в системі розгортання багатоаспектної символіки Бога); аксіологічний 

(конкретизується у контексті ціннісного богопізнання, за допомогою якого 

людина може досягти максимального щастя та повної гармонії з цілим світом). 

Окреслені рівні у сукупності складають концептуальну цілісність релігійно-

філософських ідей українського мислителя і формують теоретико-

методологічну платформу для їх подальшого дослідження; 

 обґрунтовано, що релігійний символізм у творчості Г. Сковороди 

значно впливає на розвиток подальшого вітчизняного філософування, зокрема в 

екзистенційно-персоналістичній площині та ідеї кордоцентризму, через значну 

задіяність образно-символічних ідей філософа-гуманіста в світогляді 

випускників Києво-Могилянської академії, ідеології членів Кирило-

Мифодієвського братства, поглядах українських романтиків, творчості 

«шістдесятників», роздумах українських філософів доби позитивізму, творах 

письменників української модернової літератури, трактатах представників 

Київської філософської школи. 
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Уточнено: 

 критерії відмінності між релігійним символом та емблемою в 

уявленні Г. Сковороди. Істотні розбіжності цих понять, полягають у тому, що 

релігійний символ формує різнопланове глибинне сутнісно-смислове поле 

значень предмета; натомість емблема вказує на його окремі ознаки. У 

сковородинівських філософських студіях зображення й слово в емблемі 

утворюють метафізичну єдність для здійснення візуального ефекту, яким автор 

майстерно користувався для унаочнення та опредметнення сакрального знання; 

 роль основних релігійних символів, які виступають у релігійно-

філософському вченні українського мислителя носіями релігійної істини. 

«Внутрішня людина», «серце» та інші релігійні символи генерують і 

канонізують релігійно-філософський зміст учень Г. Сковороди про Бога, «дві 

натури», «три світи», самопізнання, кордоцентризм, щастя тощо.  

Набули подальшого розвитку: 

 пошук та систематизація джерел та витоків образно-символічного 

мислення Г. Сковороди, яке синтезує традиції Олександрійської богословської 

школи (Філон, Климент, Оріген), домінанти святоотцівського богослов’я 

(Григорій Назіанзин, Григорій Ниський, Василій Кесарійський, Макарій 

Єгипетський, Діонісій Ареопагіт, Максим Сповідник, Євагрій Понтійський, Іоан 

Дамаскін), положення філософії представників німецької містики (Валентин 

Вайгель, Якоб Беме) та численні емблематичні збірки й енциклопедії. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження обумовлене тим, що 

в роботі уточнюються та розв’язуються питання, які недостатньо розроблені у 

вітчизняній релігійно-філософській та історико-філософській літературі й 

мають важливе значення для подальшого розвитку релігієзнавчої та 

філософської думки в Україні. Теоретичні положення і висновки дисертації 

репрезентують новий напрям дослідження творчої спадщини Г. Сковороди крізь 

призму релігійного символізму та допомагають глибше зрозуміти раціональний 

зміст його релігійно-філософських доктрин. 

Практичне значення дисертаційного дослідження. Робота в цілому 

розширює науковий горизонт вітчизняного релігієзнавства, включає у нього 

значний спектр нових підходів у тлумаченні творчої спадщини українського 

мислителя. Результати дослідження дозволяють розглядати релігійний 

символізм як основу релігійно-філософського вчення Г. Сковороди, 

відкривають перспективи вирішення релігійних, філософських та 

культурологічних проблем, а також дають можливість зрозуміти й предметно 

описати зародження нових форм сучасної релігійної свідомості та культури. 

Таким чином, практичне значення дисертаційного дослідження полягає у тому, 

що його результати можуть бути використані у викладацькій роботі, під час 

розробки лекційних та семінарських курсів і спецкурсів із проблем історії 

української філософії, історії української релігійної філософії, філософії релігії, 

історії культури, релігієзнавства, створення навчально-виховних програм. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором 

самостійно на підставі результатів дослідження. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Дисертація й 

отримані результати дослідження доповідались і обговорювались на засіданнях 

та науково-теоретичних семінарах кафедри релігієзнавства філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Автор відтворив власні наукові результати дисертаційного дослідження 

у доповідях та публікаціях на міжнародних конференціях, а саме: Міжнародній 

науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 2016» (Київ, 

2016), 4th International Academic Conference «The Style & Quality of Life of 

Modern Man: Religion and Community» (Стальова Воля (Польща), 2016), 

Міжнародній науковій конференції «Другі Танчерівські читання «Спадщина 

Аристотеля та аристотелізм в історії релігієзнавчої думки» (Київ, 2016), 

Міжнародній науковій конференції «Україна–Цивілізація. Утвердження 

українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні 

тенденції та перспективи розвитку» (Ужгород, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференції «Дні науки філософського факультету – 2017» (Київ, 

2017), І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасна 

гуманітаристика» (Переяслав-Хмельницький, 2017), International scientific 

conference «Current Challenges Facing Young Generation: 2 edition» (Каунас 

(Литва), 2017), Міжнародній науково-практичній конференції «П’яті 

Бердяєвські читання» (Біла Церква, 2017), Міжнародній науковій конференції 

«Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади» (Чернівці, 2017), First 

annual conference «European Academy of Religion» (Болонія (Італія), 2018), ХХ 

Міжнародній науково-практичній конференції для студентів і молодих 

науковців «Культура діалогу та діалог культур: релігійні чинники в умовах 

пошуку порозуміння» (Львів, 2018), Міжнародній науковій конференції «IV 

Танчерівські читання» (Київ, 2018).  

Публікації за темою дисертації. Основний зміст дисертації висвітлено у 

14 публікаціях: 5 наукових статей видані у фахових виданнях, затверджених 

ДАК Міністерства освіти і науки України, 2 наукові статті у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних, та 7 тез наукових 

доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи визначена логікою 

дослідження та зумовлена поставленою метою й основними завданнями. Обсяг 

дисертації (без списку використаних джерел) – 175 сторінок, загальний обсяг – 

196 сторінок і складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких поділяється на 

два підрозділи, висновків після кожного розділу, загальних висновків та списку 

використаних джерел і літератури (210 позицій). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи та 

висвітлено стан її наукової розробки. Визначено об’єкт та предмет дослідження, 

сформульовано його мету та основні завдання. Викладено основні теоретико-

методологічні засади, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення роботи. Наведено дані про апробацію результатів, структуру, обсяг 

дисертаційної роботи та публікації за темою дисертації. 

У першому розділі «Аналітичний огляд наукових джерел та 

методологія дослідження проблеми» розглянуто феномен символізму у 

творчості Г. Сковороди у вітчизняній і зарубіжній релігійно-філософській 

літературі, надано визначення таких філософських понять як: «символ», 

«релігійний символ», «символізм», проаналізовано феномени релігійного 

символу та релігійного символізму у творчому доробку Г. Сковороди та 

сформулювало методологічні положення релігієзнавчого аналізу обраної теми. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія релігійно-філософських досліджень 

символізму» здійснено синтез наукових джерел та літератури, які висвітлюють 

погляди різних дослідників на феномен символізму у творчості Г. Сковороди.  

У підрозділі представлено різні погляди на проблему релігійного 

символізму Г. Сковороди сучасних українських філософів, літературознавців, 

педагогів та вчених української діаспори, які відтворюють реальний процес 

осмислення символічних аспектів творчої спадщини мислителя. 

Далі узагальнено ключові оцінки релігійно-філософської творчості 

Г. Сковороди, які часто діаметрально розходяться у трактуваннях різних 

науковців. Проведено класифікацію великого масиву історико-філософських 

робіт, які безпосередньо стосуються дослідження життєвого шляху та творчості 

філософа. На основі цієї класифікації виділено п’ять наукових шкіл: Інститут 

філософії НАН України імені Г.С. Сковороди, Львівська школа, Харківська, 

Переяслав-Хмельницька та історико-філософська школа української діаспори за 

кордоном. 

Проаналізована значна частина сковородинівських студій, присвячених 

релігійно-філософській символіці світосприйняття українського мислителя, де в 

більшості випадків досліджуються переважно поодинокі символи або ж окремі 

аспекти символізму в поглядах Г. Сковороди, пов’язані з проблемою 

світорозуміння, не звертаючи достатньої уваги на релігійну площину питання. 

Таким чином, історіографічний огляд наукової літератури показав, що в 

українському релігієзнавстві напрацьована значна теоретична і методологічна 

основа для ґрунтовного вивчення релігійного символізму як в історичній 

ретроспективі, так і в подальшій перспективі сучасного релігієзнавства, а також 

підтвердив недостатню оцінку релігійно-символічної творчості Г. Сковороди. 
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У підрозділі 1.2. «Методологія дослідження релігійного символізму» 

сформульовано методологічні положення релігієзнавчого аналізу даної 

тематики. Здійснено історико-філософський аналіз понять «символ», 

«релігійний символ», «символізм», який дозволив зрозуміти релігійний 

символізм як смислоутворюючий феномен і стиль філософствування 

Г. Сковороди. Це допомогло розглянути проблему культурного розвитку 

людини, охарактеризувати її внутрішній світ, пояснити сутність людської 

природи, збагнути релігійно-трансцендентні почуття індивіда. 

Методологічною основною для дисертаційного дослідження стали роботи 

Л. Ушкалова, Д. Чижевського, Д. Тетериної, у яких висвітлюються окремі 

аспекти релігійного символізму у творчості українського філософа. Незважаючи 

на великий обсяг праць, у сучасному сковородинознавстві відсутні комплексні 

релігієзнавчі дослідження, у яких цілісно аналізувалася б проблема релігійного 

символізму Г. Сковороди. 

Опрацьована методологічна база релігійно-філософської літератури дала 

змогу визначити релігійний символ у самобутній творчості українського 

мислителя як засіб пізнавальної діяльності людини, за допомогою якого 

здійснюється духовно-чуттєвий акт єдності з божественною сутністю. У зв’язку 

з цим, сковородинівський релігійний символізм виступає як специфічна 

образно-метафорична концепція, яка наближає людину до пізнання 

божественної сутності. 

У другому розділі «Концептуальні особливості релігійного символізму 

Г. Сковороди» поглиблено та розширено зміст понять «релігійний символ», 

«релігійний символізм» та «емблема», а також розмежовано їх сутність та 

особливості. Обґрунтовано біблійно-символічну основу мислення філософа. 

Підрозділ 2.1. «Сутність і елементи релігійно-символічної концепції 

Г. Сковороди» присвячено аналізу релігійно-філософської літератури, 

самобутнього філософствування мислителя та використання ним пізнавальних 

можливостей релігійної символіки.  

На основі феноменів «релігійний символ» та «релігійний символізм» 

визначених методологічною базою релігійно-філософського аналізу 

сформовано специфічну образно-символічну концепцію мислення та 

світосприйняття Г. Сковороди. Ця концепція дозволяє розкрити глибинну 

сутність релігійно-філософських учень українського філософа. Користуючись 

образно-символічними засобами, мислитель здійснював філософське 

усвідомлення людини, пояснював приховані, трансцендентні смисли людської 

природи, які не можуть бути доступні за допомогою інших методів. 

Розглянуто співвідношення понять «символ» та «емблема», визначено їх 

подібні та відмінні риси. Емблема співзвучна з символом, однак вона постає 

лише як ілюстративний образ об’єкта, який відображає. Відмінною рисою 

емблеми від символу, є те, що вона лише віддзеркалює сенс об’єкта, але не 

творить його. Таким чином, емблема позбавлена глибинної сутності символу, 
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однак має додатковий унаочнюючий ефект. Сутність символу багатозначна і не 

зводиться до одного конкретного значення емблеми. 

У підрозділі 2.2. «Біблійні засади сковородинівського символізму» 

доведено, що символічний світ Біблії є засадничим чинником образно-

символічного витлумачення численних релігійно-філософських проблем. На 

основі Святого Письма формується оригінальна система релігійних символів, за 

допомогою яких окремі вчення та доктрини українського мислителя набувають 

сакрального значення і стають носіями божественної сутності.  

Для Г. Сковороди, Біблія – це книга, текст якої містить божественну 

мудрість, приховану у різних символах. Тому символічний світ Біблії стає 

теоретичним підґрунтям релігійного символізму мислителя.  

Символічний світ Біблії розкривається не через буквальне розуміння 

сюжетної лінії сакрального тексту, а через її глибоке метафорично-алегоричне 

значення. Г. Сковорода, уважно читаючи біблійні тексти, відзначав, що не 

можна буквально сприймати те, про що в них йдеться. Він вказував на 

обмеженість дослівної інтерпретації Святого Письма і не визнавав суто 

текстуального розуміння Біблії як реальної історії становлення світу і людини. 

Для нього всі біблійні книги, свідчення апостолів були лише символами, які 

наділені невичерпними смислами. У зв’язку з цим, усталений догматизм 

християнства не задовольняв духовно-культурні запити людини, а буквальне 

тлумачення Святого Письма не могло вивільнити її творчий потенціал. 

Таким чином, у цьому підрозділі Біблія розглядається як дискурсивне 

підґрунтя для релігійного символізму українського мислителя, на основі якого 

він створив індивідуально-авторське тлумачення Великої Книги. 

У третьому розділі «Структурованість та функціональність 

релігійного символізму Г. Сковороди» з’ясовано основні рівні 

функціонування релігійного символізму, які володіють концептуальною 

цілісністю та мисляться як єдність різних площин життєвого універсуму і 

взаємозв’язок між видимим світом буття та невидимим світом ідей. 

Підрозділ 3.1. «Структурні рівні релігійно-символічної системи 

Г. Сковороди» присвячено визначенню та характеристиці основних рівнів 

функціонування релігійного символізму (космологічного, антропологічного, 

гносеологічного, онтологічного, аксіологічного), які органічно розгортаються у 

самобутніх студіях Г. Сковороди про «дві натури» та «три світи», символічний 

світ Біблії, самопізнання людини, багатоаспектність символіки Бога, концепцію 

щастя тощо.  

Космологічний рівень релігійного символізму у поглядах Г. Сковороди 

розкрито за допомогою його унікального вчення про «дві натури» та «три 

світи». Мислитель стверджував, що існують три світи: мікросвіт або людина, 

макросвіт або космос та світ символів – Біблія, а кожен з цих світів розділяється 

на дві натури, перша – видима – це все, що створено Богом, друга – невидима – 

сам Бог. Антропологічний рівень функціонування релігійного символізму 
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Г. Сковороди репрезентовано через його релігійно-філософську концепцію, яка 

пояснює природу і походження людини, зв’язок між тілесним і духовним, 

тлінним і вічним, емпіричним і трансцендентним тощо. Ідею самопізнання 

людини, як активізацію її пізнавальних можливостей свідомості за допомогою 

символів розглянуто на гносеологічному рівні релігійного символізму. В основі 

онтологічного рівня функціонування релігійного символізму Г. Сковороди 

об’єднано різні аспекти земного та небесного світу та показано 

багатоаспектність символіки Бога. Аксіологічний рівень функціонування 

релігійного символізму визначено площиною релігійно-духовних цінностей, які 

допомагають людині розкрити антропологічний зміст біблійних настанов та на 

їх основі сформувати універсально-аксіологічну модель людської поведінки, 

знайти шляхи виходу за межі мирської залежності та досягти щастя у єдності з 

Богом. 

Подальше дослідження релігійного символізму в цьому напрямку 

передбачає вихід за межі релігійно-символічної традиції та звернення до 

проблем вивчення символу як філософської категорії, яка має глибоке коріння в 

історії української філософії та культури.  

У підрозділі 3.2. «Рецепція релігійної символіки в українському 

філософсько-релігієзнавчому дискурсі» розглядається релігійний символізм 

як продуктивний чинник сучасного релігієзнавства, який визначає ключові 

тенденції його розвитку, допомагає осмисленню складних і неоднозначних 

символічних основ української релігійно-філософської думки, екзистенційно-

персоналістичних теорій, ідей кордоцентризму.  

У підрозділі визначено, що у творчості Г. Сковороди фундаментальне 

значення мають релігійні символи «внутрішньої людини» та «серця». Їхнє 

головне завдання полягає у відображенні сакральної сутності певного предмету, 

якою він сам не є, але в пояснені якої бере безумовну участь. Доведено, що 

кожен релігійний символ розкриває таємний, трансцендентний рівень релігійно-

філософських учень українського мислителя, які не можна зрозуміти за 

допомогою інших методів.  

У ході дослідження, розкрито особливості образно-символічного 

характеру Бога, за допомогою яких український мислитель розв’язує важливі 

філософські проблеми. Показано як духовні й моральні цінності виражають 

через релігійні символи метафізичний зміст божественної сутності. 

Характеризуючи релігійну символіку як інструмент своєрідної мови для 

осмислення таємниць світу, Г. Сковорода зробив вагомий внесок у розвиток 

української релігійно-філософської думки. Таким чином, релігійний символізм 

мислителя справив значний вплив на ідейно-засадничі, екзистенційно-

персоналістичні, духовно-моральні доктрини Кирило-Мефодіївського братства; 

основоположників української модерної літератури – І. Котляревського та 

Г. Квітку-Основ’яненка; українських романтиків – М. Костомарова, 

Т. Шевченка, П. Куліша; представників Київської філософської школи та ін. 
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Висновки 

Релігієзнавчий аналіз функціонування релігійного символізму у 

творчості Г. Сковороди, без якого неможливо повністю осягнути істинну 

сутність релігійно-філософських поглядів українського мислителя, дав підстави 

зробити такі висновки: 

1. Вітчизняні та зарубіжні дослідники творчості Г. Сковороди 

висвітлюють переважно окремі символи або деякі аспекти символізму, не 

звертаючи достатньої уваги на його релігійний аспект. Так, у роботах 

В. Горського, Л. Довгої, В. Ерна, В. Зеньковского, І. Іваньо, Т. Кононенка, 

О. Манюка, С. Погорілого, М. Поповича, О. Предко, Д. Прокопова, 

А. Товкачевського, Л. Федорчук, В. Шинкарука, Г. Шпета, та ін. переконливо 

розкриваються релігійно-символічні тенденції його філософії. Методологічні 

підходи до розгляду релігійно-філософської символіки Г. Сковороди 

розглядаються у працях Д. Тетериної, Л. Ушкалова, Д. Чижевського. 

2. Філософсько-релігієзнавча значущість релігійного символізму 

Г. Сковороди полягає в тому, що він був смислоутворюючим феноменом не 

лише його філософії, а й визначав філософську рефлексію і стиль 

філософування своєї епохи. Релігійна символіка українського філософа, яка 

довгий час була поза увагою релігійно-філософських досліджень, сьогодні може 

слугувати прикладом досягнення релігійними засобами раціональних цілей. 

Обмеженість літературної інтерпретації Святого Письма і не визнання Біблії як 

реальної історії становлення світу і людини вказують на те, що всі канонічні 

книги, розповіді апостолів розглядалися Г. Сковородою лише як символи, які 

він використовував для пояснення власних релігійно-філософський концепцій. 

Таким чином, символічний світ Біблії був дискурсивним підґрунтям для 

релігійного символізму українського мислителя, на основі якого він створив 

індивідуально-авторське тлумачення Святого Письма. 

3. Релігійно-філософський аналіз понять «символ», «релігійний 

символ», «символізм» дає можливість зрозуміти проблему культурного 

розвитку людини, охарактеризувати її внутрішній світ, з’ясувати феномен 

внутрішньої людської природи, збагнути релігійно-трансцендентні почуття 

індивіда. Уведений в контекст філософської рефлексії релігійний символ 

визначено як пізнавальне поняття і носій духовно-чуттєвого досвіду, на основі 

якого здійснюється пошук єдності людської і божественної сутності. У зв’язку з 

цим, релігійний символізм у творчості Г. Сковороди утверджується в якості 

одного з фундаментальних методологічних принципів, що виступає 

специфічним образно-символічним методом світопізнання, який людина 

застосовує для пошуку божественних першоджерел духовності. На основі 

релігійно-символічного інструментарію здійснено філософське усвідомлення 

українським мислителем людської сутності, висвітлено приховані, утаємничені 

рівні реальності та трансцендентні смисли євангелійських манускриптів, які не 
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можна зрозуміти за допомогою звичайних мовно-пізнавальних засобів. Таким 

чином, систему релігійного символізму, вибудувану Г. Сковородою, можна 

назвати «алфавітом світу», який покликано зробити істинність християнського 

учення зрозумілою і доступною для кожного вірянина. 

4. Релігійний символізм функціонує на космологічному, 

антропологічному, гносеологічному, онтологічному, аксіологічному рівнях. 

Космологічний рівень релігійного символізму у поглядах Г. Сковороди 

органічно розвивається у його унікальному вченні про «дві натури» та «три 

світи». За його концепцією існують три світи: мікросвіт або людина, макросвіт 

або космос та світ символів – Біблія. Кожен з цих світів розділяється на дві 

натури, перша – видима – це все, що створено Богом, друга – невидима – сам 

Бог. Людина, як мікросвіт, займає центральне місце у релігійно-філософській 

концепції українського мислителя. У зв’язку з цим, релігійний символізм 

Г. Сковороди значною мірою наповнюється антропологічним змістом, що стало 

потужним стимулом філософського осягнення людської сутності. Одною із 

головних рис людини є її прагнення до самопізнання, реалізація якого можлива 

лише на гносеологічному рівні релігійного символізму. На цьому рівні 

відбувається активізація пізнавальних можливостей свідомості суб’єкта, 

приведення у відповідність фактів емпіричного сприйняття реальності з 

символами та ідеями розуму, моральним та естетичним досвідом. На 

онтологічному рівні релігійний символ об’єднує різні аспекти земного та 

небесного світу, показує, що вони не виключають, а доповнюють один одного, а 

також гармонізує всі можливі протиріччя видимого буття у відповідності до 

біблійної моделі всесвіту. У аксіологічній площині релігійний символ 

функціонує у якості носія релігійно-духовних цінностей, які допомагають 

людині розкрити антропологічний зміст біблійних настанов та на їх основі 

сформувати універсально-аксіологічну модель людської поведінки, знайти 

шляхи виходу за межі мирської залежності та досягти щастя у єдності з Богом. 

Однак істинність символізму новозавітного послання український мислитель 

бачить не в інтерпретації окремих рівнів функціонування релігійної символіки, 

а в одностайності та цілісності всього християнського учення. 

5. Антропологічний зміст сковородинівської філософії найповніше 

розкривається через символ «внутрішньої людини», який допомагає індивідові 

усвідомити свої об’єктивні й трансцендентні властивості. Символ «внутрішньої 

людини» узгоджується Г.Сковородою із символом «серця», який виступає 

центром людської духовності. Самопізнання, яке завжди спрямоване на серце, 

дозволяє осягнути вищі цінності й таємні глибини духовного світу людини і, 

зрештою, стати на шлях пізнання божественної сутності. Самопізнання дає 

можливість людині, через осягнення божественної сутності, звільнитися від 

зовнішньої атрибутики і знайти внутрішню в собі-сущу істину – Бога. Таким 

чином, символи «внутрішньої людини» та «серця» виконують роль сакрального 

посередника між людиною та Богом і мають глибокий релігійний зміст, який 
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включає ідею богопізнання, котра узагальнює ціннісно-смислові виміри 

пізнання людиною Бога, світу і самої себе.  

6. Г. Сковорода розглядав релігію як масштабну символічну систему, 

яка генерує і передає соціально-культурні надбання поколінь. Тому канонічним 

текстам Біблії він надавав окремого онтологічного статусу – світу символів. 

Філософ вважав, що релігійні символи, якими переповнене Святе Письмо, 

відображають певну суб’єктивну духовно-психологічну реальність, яка 

віддзеркалює перипетії внутрішнього світу людини. Таким чином, творчість 

Г. Сковороди містить багато різноманітних релігійних символів, які виступають 

основою формування його філософсько-релігійних ідей. За допомогою 

релігійного символізму філософ-гуманіст вибудував учення про Бога, «дві 

натури», «три світи», самопізнання, кордоцентризм, щастя тощо. 

7. Релігійний символізм у творчості Г. Сковороди та його образно-

символічне світорозуміння стало рушійною силою у розвитку подальшого 

вітчизняного філософування, зокрема у екзистенційно-персоналістичній, 

духовно-моральній сферах та кордоцентризмі. Образно-символічне 

світорозуміння українського мислителя справило досить помітне значення на 

світоглядні погляди випускників Києво-Могилянської академії, 

Переяславського колегіуму, Харківського колегіуму та Полтавської семінарії, 

представників Кирило-Мифодієвського братства, українських романтиків, 

«шістдесятників», українських філософів доби позитивізму та представників 

Київської філософської школи. Переосмислення релігійно-філософського 

вчення українського мислителя формувало теоретичну основу появи нових 

філософських концепцій на кожному етапі розвитку української філософії. 

Таким чином, символічна творчість філософа стала підґрунтям для вирішення 

феноменологічних онтологічних, світоглядно-антропологічних, екзистенційно-

гуманістичних проблем становлення людської особистості. 

8. Використання ідей символізму у філософії Г. Сковороди 

підтвердило методологічну важливість символізації для гуманітарних наук 

протягом всього історичного розвитку, адже символічні образи, в процесі 

пізнавального пошуку, інтегруються в раціональні поняття і категорії, у яких 

вони не зникають, а навпаки, залишаються підґрунтям пізнання істини. 

Філософський досвід мислителя переконливо довів, що символізм має 

трансісторичну природу, продовжує й сьогодні жити в українській культурі, 

стверджувати достовірність буття й відкривати нові горизонти його осягнення. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Рик М.С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2019. 

Дисертаційне дослідження відображає системний релігієзнавчий аналіз 

символізму у творчій спадщині українського мислителя. На основі 

релігієзнавчого вивчення літературно-філософських праць Г. Сковороди, 

релігійний символ визначається як носій знання про взаємозв’язок людини і 

Бога, а релігійний символізм – як релігійно-філософська концепція для 
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розкриття і зображення божественної сутності. На основі порівняльного аналізу 

філософських понять «символ», «релігійний символ», «символізм» у 

вітчизняній і зарубіжній релігійно-філософській літературі визначено специфіку 

«релігійного символу» і «релігійного символізму» характерного для творчого 

надбання Г. Сковороди. Компаративний аналіз дав змогу охарактеризувати 

релігійний символ як спосіб, за допомогою якого людина може пізнати шляхи 

духовної єдності з божественною сутністю, а релігійний символізм – як 

образно-символічну концепцію зображення божественного у матеріальному 

світі. Розкрито засадничі домінанти образно-символічного пояснення 

Г. Сковородою численних філософських проблем, які базуються на біблійній 

символіці. Концентруючи дослідницьку увагу на символічній природі Біблії, 

філософ зауважував, що її істинний сенс прихований у метафоричному та 

алегоричному тлумаченні, а не в офіційно-церковній догматиці.  

Ключові слова: символ, символізм, релігійний символ, релігійний 

символізм, емблема, Бог, людина, Біблія, самопізнання, божественна сутність, 

внутрішня людина, серце, кордоцентризм. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рык М.С. Символизм в творчестве Г. Сковороды: религиоведческий 

анализ. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертационное исследование отражает системный религиоведческий 

анализ символизма в творческом наследии украинского мыслителя. На основе 

религиоведческого исследования литературно-философских трудов 

Г. Сковороды, религиозный символ определяется как носитель знания о 

взаимосвязи человека и Бога, а религиозный символизм – как религиозно-

философская концепция для раскрытия и изображение божественной сущности. 

На основе сравнительного анализа философских понятий «символ», 

«религиозный символ», «символизм» в отечественной и зарубежной 

религиозно-философской литературе определена специфика «религиозного 

символа» и «религиозного символизма» характерного для творческого наследия 

Г. Сковороды. Компаративный анализ позволил охарактеризовать религиозный 

символ как способ, с помощью которого человек может познать пути духовного 

единства с божественной сущностью, а религиозный символизм – как образно-

символическую концепцию изображения божественного в материальном мире. 

Раскрыто основные доминанты образно-символического объяснения 

Г. Сковородою многочисленных философских проблем, которые основаны на 

библейской символике. Концентрируя исследовательское внимание на 
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символической природе Библии, философ отмечал, что ее истинный смысл 

скрыт в метафорическом и аллегорическом толковании, а не в официально-

церковной догматике. 

Ключевые слова: символ, символизм, религиозный символ, религиозный 

символизм, эмблема, Бог, человек, Библия, самопознание, божественная 

сущность, внутренний человек, сердце, кордоцентризм. 

 

ANNOTATION 

 

Ryk M.S. Symbolism in the Teachings of H. Skovoroda: Religious Analysis – 

Qualification research paper as manuscript. 

Thesis for a candidate degree in Philosophy, 09.00.11 – Religious studies. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis reflects a comprehensive religious analysis of symbolism in the 

heritage of the Ukrainian philosopher. As a result of the religious analysis of the 

teachings of H. Skovoroda, a religious symbol is defined as the bearer of knowledge 

about the relationship between man and God, and religious symbolism - as a religious 

and philosophical concept for representing a divine essence in the views of the 

Ukrainian philosopher. 

The problem of analysis of the scientific principles of religious and 

philosophical researches of the symbolism in the teachings of H. Skovoroda is 

considered. During the studying of scientific, religious and philosophical literature 

devoted to the phenomena of symbolism in the works of the Ukrainian philosopher it 

was determined that most Ukrainian and foreign scientists do not pay enough 

attention to the religious aspect of symbolism. 

On the basis of the comparative analysis of such philosophical concepts as 

«symbol», «religious symbol», «symbolism» in Ukrainian and foreign religious and 

philosophical literature, the wording of the «religious symbol» and «religious 

symbolism» in the teachings of H. Skovoroda is determined. A comparative analysis 

allowed to define a religious symbol as means by which person can cognize spiritual 

unity with a divine essence; and religious symbolism as a figurative and symbolic 

concept of the representation of the divinity in the material world. The necessity of 

establishing such provisions will lead to a rethinking of the religious and 

philosophical views of the Ukrainian philosopher and will allow to consider the 

teachings of H. Skovoroda as an integral phenomenon. 

The interrelation between the concepts of «symbol» and «emblem» in the 

teachings of the philosopher is considered. On the basis of the comparative analysis of 

these concepts, differences and similar features are identified. The emblem is 

compared with symbol and illustrates the image of the object, which is reflected. The 

difference between emblem and symbol is that emblem only reflects the meaning, but 
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doesn’t form it. Thus, the emblem is deprived of the deep essence of the symbol, but 

has an additional visual effect. 

The main levels of the functioning of religious symbolism (cosmological, 

anthropological, epistemological, ontological, axiological) are defined. They are 

organically developed in the fundamental teachings of H. Skovoroda about «two 

natures» and «three worlds», the symbolic world of the Bible, human self-knowledge, 

the multidimensional symbolism of God, the concept of happiness and so on. These 

levels reflect the great cultural value of the religious and philosophical ideas of the 

Ukrainian philosopher and form theoretical basis for further study. 

The interconnection between the main religious symbols in the religious and 

philosophical doctrine of the Ukrainian philosopher and the religious truth that is 

concealed in them is stated. Such religious symbols as the inner man and the heart 

form the content of the philosophical doctrines of H. Skovoroda. It is concluded that 

the main idea of the religious symbol of «inner man» is the epistemological 

comprehension of the inner essence of man. Thus, this symbol reveals the idea of 

cognition of God as a spiritual, practical and symbolic awareness of unity of man and 

God. 

Key words: symbol, symbolism, religious symbol, religious symbolism, 

emblem, God, man, Bible, self-cognition, divine essence, inner man, heart, 

cordocentrism. 

 

 


