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Історія нашого народу постійно генерувала ідейних просвітників, будителів духу і правди. 
Для багатьох поколінь творчий запал, життєдайна енергетика таких людей визначали 
сутність і сенс буття української нації. 

Такою особистістю і є Григорій Савич Сковорода — найпомітніша постать у 
культурному й літературному житті України XVIII ст. Його багатогранна творчість 
ознаменувала перехід від давньої української літератури до нової. Г. Сковорода творив у 
епоху Просвітництва, але остаточно ще не вийшов із культурного простору епохи бароко. 

Специфікою українського бароко було тяжіння до античності та міфологічних образів і 
середньовічної символіки, що переломлювалися через традиції Київської Русі, «химерне 
поєднання непоєднуваного, суперечливого. Античність, християнство, національні ознаки, 
життєво-побутові особливості, рослинний світ — все об’єднувалось єдиною художньою 
манерою доби» (Т. Бовсунівська). 

Символічно-образний світ мислення Сковороди цілком співзвучний його добі. 
Мислитель розв’язував проблему духовного і тілесного у руслі узгодження філософії та 
релігії. «Итак, — писав Г. Сковорода, — если нhчто узнать хочешь в дусh или во истинh, 
усмотри прежде во плоти, сирhчь в наружности, и увидишь на ней печатлhемыя слhды 
Божіи, безвестная и тайная премудрости его обличающіи и будьто тропинкою к ней 
ведущіи» [Т. I, с. 313; тут і далі цитуємо за виданням Григорій Сковорода. Твори у 2-х томах. 
— К., 1994]. У його творчості сформульовано серцевинну ідею барокової культури про 
духовне перетворення плоті, завдяки чому здійснюється її піднесення до метафізичного 
рівня знаків божественного. 

Григорій Сковорода вибудував концепцію, яку сам назвав Христовою філософією, 
оголосив самостійними світами Біблію, Світ та Людину та показав їх у складній взаємодії. 
Прагнучи поєднати ці три сфери, мислитель «виробляє мову культури, що основана на 
підході до слова, освяченому релігійною традицією та явно залежному від барокової 
поетики» (Софронова Л. А. Три мира Григория Сковороды. — М., 2002. — С. 81). 

Г. Сковорода прочитує у слові культурні змісти, сприймає слово у всій його повноті. 
Філософ упевнений, що слово є принципом культури, стверджує, що значення перетворюють 
слово в певний образний феномен. Згадаймо, що на цю властивість слова вказував і 
О. О. Потебня: «Слово лише тому є органом думки та неодмінною умовою всього 
наступного розвитку розуміння світу та себе, що спочатку є символом, ідеалом і має всі 
властивості художнього твору» (Потебня А. А. Мысль и язык. — М., 1997. — С. 60). 

Григорій Сковорода вважає, що все можна описати через слово. Премудрість Божа — 
це «живе слово» Бога. 

Біблійний словник вказує, що Слово — це одне з імен, яким Іван називає Ісуса Христа. 
Спочатку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово ... І Слово стало тілом (Єван. 
1:1, 14). Він називає Його Словом життя та у книзі Об’явлення Словом Божим 19:13. У  
1-му розділі книги Буття більше як 10 разів повторюється «Бог сказав». Ці слова Божі Іван 
виводить у єдине, велике, живе та особисте Слово. У всьому, що було промовлено, апостол 
Іван знаходить Слово, що говорить: Месія є Слово, в Котрому живе Слово Боже і з Котрого 
виходить Слово Боже, подібно тому, як Він є Премудрість, тому що у Ньому перебуває та 
через Нього говорить премудрість Божа (Лук. 11:49; 1 Кор. 1:24, 30). 

Функція сакрального слова, яке возвеличує людину та її внутрішній світ, — знакова для 
творчості Григорія Сковороди. Благословенне слово чистої душі має надзвичайну силу 
впливу. Воно має бути як на вустах, так і в серці людини: Слово царствія Божія внутрь 
сердца нашего сокрылось, будьто источник в землh утаенный [Т. I, с. 216]. 

Наведемо декілька прикладів, що унаочнюють характер творів Сковороди, особливості 
його мови та постійно демонстрований зв’язок із священним текстом, пор.: Вначалh бh 
слово; Сирhчь: всей Библіи слово создано в том, чтоб была она единственным монументом 



начала [Т. II, с. 17]; Вначалh бh слово. А дабы не было сумнhнія, что сіє начало есть не 
подлое, но высокое, истинное и единое, для того всплошь написано: «И слово бh  к Богу» 
[Т. II, с. 17]; Слово плоть бысть и вселися в ны [Т. II, с. 43]; «И Бог бh слово», так как 
вексельная бумажка или ассигнаціа стала монетою, а завhт сокровищем. Сіє слово 
издревле здhлано к Богу [Т. II, с. 17]; «Вначалh бh слово». И все сіє идет к вhчнаго точкh, 
как к своему совершенію [Т. II, с. 21]. 

Основа релігійної картини світу Григорія Сковороди — Слово. Воно робить 
предметним його світобачення і служить «інструментом ментального упорядкування світу» 
(Вендина Т. И. Этнолингвистика, аксиология и словообразование. — М., 1998. —-С. 39 —
40). Мислитель не випадково звертається до євангельської метафори, називаючи слово 
зерном, пор.: Как невозможно плодоносного саду сообщить другу без зерн или вhтвей, так 
нельзя мыслей в душу прыятелскую занесть, и перевесть, и размножить, развh чрез зерно 
или глаголемаго, или на бумагh: начертаемого слова [Т. II, с. 394]; Самое сіє зерно божіе, 
сирhчъ слово сіє (вhра) соблазняет нас, повергая на стіхіи внhшняго міра [Т. II, с. 36]; Из 
крошечного зерна выходит толикая яблонь. Легенъкый воздушный шум есть испущенное из 
уст слово, но оно часто или смертно уязвляет, или в кураж приводит и оживляет душу 
[Т. И, с. 13]. 

Слово подібне зерну «по своей внешности», але у ньому прихована тисяча садів із 
«сокровенным источником плодоносного Божіего духа» [Т. II, с 394]. 

На думку Сковороди, сакральне слово ховає у собі таїни, які людина має зрозуміти, 
осмислити, розпізнати, пор.: Видиш, друг мой, что многія добрія соки источило одно слово, с 
толком раскушенное. Бібліа єсть точная луза. Вырви из сея лузы один орhх, един только 
лузан. Раскуси его и разжуй. Тогда ражжевал ecu всю біблію [Т. II, с. 55]; Возлюбленный 
друже и брате мой, сказал тогда Алауда, — вкусно ты вкушал у нас бобы. Но не без вкуса 
разжевал ты нам и слово Христово. Насыщая тhпо, еще лучше мы насытили сердце [Т. II, 
с. 129]; Впротчем, не будем безчинно и безмhрно жрать слово божіе и тhсниться с ним в 
солило, если будем ждать, поколь само оно нам подаст свое божественное и невидимое под 
видом внhшностей тhло [Т. II, с. 55]. 

Міркуючи про природу слова, Г. Сковорода відзначає його прагматичну функцію. 
Слово по силh утаеннаго внутри духа, сhемое на сердцh и плодоприносящое новую тварь и 
новый дhла, есть важное [Т. II, с. 394]. Воно наснажує людину життєвими силами: В самое 
сіє задумчивое время вмhсто унынія — кураж, вмhсто же страха — радость, 
последующим словом нечаянно так возблаговhстил Гавріил [Т. II, с. 65]. Слова у філософа 
ніколи не бувають ізольованими одне від одного. Сутність слова повною мірою виявляється 
у контексті, пор.: Видиши ли чью-либо сіяющую одежду, или славный чин, или красный дом, 
но внутрь исполненный неусыпаемаго червія, воспомни сам себh слова Христовы: «Горе вам, 
лицемhры! Горе вам, смhющимся нынh», разумh, снаружи [Т. II, с. 126]. 

Знавець мов, а також дослідник праць античних філософів, Григорій Сковорода часто 
трактував Святе Письмо цілковито в неканонічний спосіб, при цьому залишався улюбленим 
автором навіть серед релігійних діячів. Сакральне слово стає власним словом Сковороди, 
пор.: Если б кто мене спросил, каким образом наслhдовать страх Божій, я б отвhчал ему с 
Сираховым сыном ... скажу тебh со Іоанном ... Отвечаю с Давидом [Т. II, с. 416]. Він 
безупину цитує сакральне слово, його твори іноді перетворюються на зібрання цитат, 
перемежованих зі словами автора, здебільшого це висловлювання Павла, Давида, Ісаї, 
Єремії: А когда паки Давид говорит: «Поглумлюся в заповhдех твоих» — не то же ли есть, 
что сказать так: «Наслаждуся твоего лица, словес твоих, советов и повелhній?[Т. II, 
с. 114-115]; ..и во исполненіе Исаиных слов: «Сами себh ражжегосте огонь вожделhный 
ваших, ходите убо во пламенh; огня вашего и опаляйтеся» [Т. II, с. 111]. 

Неодноразово Сковорода звертається до притч Соломонових, до Діянь Апостолів, до 
Пісні над Піснями, до Книги Царів, пор.: Истинній же причастник вкушает со 



благодареніем хлhб по Соломонову слову: «Лучше укрух хлhба с водою в мирh» и піет вино 
свое во блазh cepцh оном» [Т. II, с. 92]. 

Багато контекстів Г. Сковороди підтверджують його заглибленість у сферу сакрального 
слова: Слово сіє: «Сыне, храни сердце твое» — сей толк и сок утаевает [Т. II, с. 114]; А что 
ли сіє слово значит (еухаристіа)? -Еллины сим словом называють благодареніе [Т. И, с. 107]; 
Не отвлекай мене татьски в кривую стезю. Путь слова моего есть о трудности, 
гнhздящейся во адh, изгнанной же из Едема»[ТА1,с.91]. 

Основний символ в Біблії, на думку Сковороди, — Сонце, що символізує вічну натуру, 
або Бога. Мета кожного символу Біблії -вести розум людини до пізнання начала: Библія нам 
от предков наших завhтом оставлена, да и сама она есть завhт, запечатлhвшая внутрь 
себе мир божій, как огражденный рай увеселеніе, как заключенній кивот сокровище, как 
перлова мать, драгоцhннhшее перло внутрь соблюдающая. Не несмісленная наглость наша, 
по углам дом сей оцhняющая, презирает и знать не ищет [Т. І, с. 374]. Справжній, 
закодований зміст Біблії Г. Сковорода відрізняє від буквального, який є «вздором 
нотаріальним». Лише перед тим, хто прагне осягнути прихований зміст, «фігуральна завіса» 
спадає, відкриваючи вічність, начало: Сій воды до дне сего суть тh же елисейскія, как 
только Елисей посвятил их господним глаголом. Божіи слова тотчас перестали быть 
смертоносными и вредными, стали сладкими и цhлительными душам [Т. I, с. 375]. Філософ 
закликає кожного з нас пізнати Святе Писання, шукати той «кладезь другій», що просвітлює 
розум: Испытайте писаныя: разумhй, очищайте, ройте, копайте, смотри, как роет Исаак: 
«Отнюдь же оттуду ископа кладезь другій, а не пряхуся о том и прозва имя ему 
пространство, глаголя, яко нынh распространи господь наш». Развh не слышим 
призывающаго нас живого источника ? «Вжаждай да грядет ко мнh...» Вот наслhдіе, 
покой сердца, пространство духа, утоленіе, душевной жажды! [Т. I, с. 375]. 

Оскільки Бог є началом усього сущого, то Біблія є світом начала, в ній сіє истинное 
начало образуется и всъм тъм, что походило на начало. Символом начала, є кільце, або 
змій, що звивається в кільце, тому вони водночас символізують Біблію, пор.: Сей змій 
воплощенная есть премудрость Божія, бесhдующая нашими словами, но ведящая от земли 
на небо, да избавит нас от ползущих зміев [..] Сей змій есть Христос, слово Божіе, 
священная Библія [Т. І, с 364 — 365]; В сію мысль приводит фигура змія, в кольцо свитого, с 
сею надписью: «От тебе, Боже, начало, в тебе же да кончится» [Т. I, с. 378]. 

Завдяки третьому символічному світові невидимий світ стає видимим, досяжним для 
сприйняття: Дух утhшитель управляет силу библіи, вдhвает кольцо в ноздри ея, находясь и 
сам вhчьным, и дает глагол благовhствующим: «Царь сил возлюбленного ради красоті дому 
роздhлити корісти...» А без его все темное, невидимое и не устроено, дондеже найдет дух... 
Тогда все возвращается к безначальному концу, как кольцу и к безначальному началу: 
«Вначалh сотвори Бог небо и землю...» «Вначалh бh слово...» [Т. I, с. 387]. 

Творчість Григорія Сковороди постулює думку про те, що сакральне слово досконале, 
довершене та прекрасне: «Чуднім словом и дивнім словом сотворена Библіа» [Т. І, с 398]. 
Воно завжди перевищує світське слово, воно говорить з нашою душею, бентежить її та 
хвилює. Сакральне слово запрошує нас до гірнього, вишнього, істинного, справжнього життя, 
до життя в любові та спокої, до життя вільного та гідного. 
 


