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Тематичний напрям 3
ПРОБЛЕМИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

В РЕЛІГІЙНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

Н. Д. Ковальчук, 
доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії 
Київського університету 

імені Бориса Грінченка

ПРОБЛЕМА ДРУГОГО НАРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ 
В КОНТЕКСТІ БІБЛІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  

Г. СКОВОРОДИ

Вiдзначаючи «символiчний характер» всього свiту, Сковорода вважає, 
що його iснування передусім пов’язано з людиною. Вiдомо, що 
антропологiя та етика, чи, коротше кажучи, людина, стоїть у центрi ува
ги філософа. Метафiзичнi теорiї є значною мiрою лише шляхи, що до
ведуть вирiшення проблеми людини.

Розробляючи концепціюiю духовного переображення людини, г. Ско
ворода, з одного боку, розвиває свої iдеї в напрямi, суголосному нiмецькiй 
мiстицi (М. Еккарт, Я. Бьоме), а з іншого, спирається на досвiд осмислен
ня цiєї проблеми українськими книжниками кiнця XVI – початку XVII ст. 
(зокрема Iваном Вишенським, дiячами братств та острозького культурно
освiтнього центру). Вони вважали, що переображення застарiлої («вет
хої») людини на нову можливе лише за умов подолання в процесi 
самопiзнання своєї земної форми, входження у внутрiшнiй контакт з ви
щою iстотою, пiд час якого осяяна небесним свiтлим розумом людина 
усвiдомлює свою справжню, божественну сутнiсть i проникає у повчаль
не слово Бiблiї, наслiдком чого є здобуття людиною стану обожнення.

дмитро чижевський, розглядаючи науку г. Сковороди про внутріш
ню людину, відокремлює чотири ступені її пізнання: перший ступінь 
є підготовчим і полягає в усвідомленні того, що є внутрішня людина, 
другий ступінь – спроба пізнання в собі внутрішньої людини, третій сту
пінь – це боротьба внутрішньої людини, четвертий ступінь – розквіт 
внутрішньої людини, яка набуває божественних атрибутів [1, с. 104–107].
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Першим народженням людини філософ вважає її фізичне, тiлесне 
переродження як «тварi». Але створення людини є її духовне народження. 

Якi ж шляхи ведуть до другого народження людини – «духовного 
народження»? Передусім, наголошує г. Сковорода, людська iстота 
подвiйна, вона складається із «зовнішності» тiла та з поверхнi душi та із 
захованої в тiлi й пiд душею «правдивої», «внутрішньої», «дійсної» лю
дини.

це думка проходить лейтмотивом через усю творчiсть фiлософа – від 
його раннiх поетичних творiв і листiв до твору «діалог. Назва його – по
топ змiїний», у якому вiн викладає казку про «внутрiшню людину».

Перший засновок для звiльнення внутрiшньої людини та її преоб
раження в істинну людину, дiйсну людину пов’язаний з пiзнанням, що 
внутрiшня людина взагалi iснує. «Є тіло земляне, а є духовне, сокровен
не, таємне, вічне [2, с. 171]”. дiйсна людина, за г. Сковородою, завжди 
«таємниця». Тому пiзнанння дiйсної внутрішньої людини пов’язано 
з відкриттям її таємниць, для того щоб відбулося об’єднання з внутріш
ньою, дійсною правдивою людиною. «Ти справжня людина в істинній 
плоті. Але ми не знаємо такої людини, а кого знаємо, ті всі вмирають.

…З цього видно, що ми ніколи не бачили істинної людини, а кого 
знаємо, у тих руки, й ноги, і все тіло у порох перетворюється [3, с. 185]”.

Тому пізнання дійсної внутрішньої людини пов’язано з відкриттям 
її таємниць, для того щоб відбулося об’єднання з внутрішньою, дійсною 
людиною. «Оцю ото людину, коли хто зрозумів, той і залюбився і сам 
взаємно любим став і єдиний із ним є, так як той, що пристав до болота 
і сам є землею і в землю повертається. А той, що пізнав нетлінну та іс
тинну людину, не вмирає, і смерть над ним не володіє, але зі своїм паном 
вірний слуга вічно царює, роздягшись, як із постарілої ризи, із земної 
плоті, надягши нову, відповідну до її плоті плоть, і не засне, але зміню
ється, прийнявши замість земних рук нетлінні, замість скотських вух, 
очей, язика та інших усіх частин істинні, сокровенні в Бозі [4, с. 186]”. 
Внутрішня людина, на думку г. Сковороди, цiлком вiдмiнна вiд 
зовнiшньої, бо вона iснує i утворюється в iншому свiтi, свiтi, який проти
лежний дiйсностi, забезпечуючи тiльки iлюзорне iснування людини. 
Iлюзорний характер буття зовнiшньої людини малює філософ: «очі, вуха, 
ніздрі має, рухається й пишається, наче мавпа; жартує і багато говорить, 
як римська цитерія; відчуває як кумир; мудрує, як ідол; намацує, як під
земний кріт; обмацує, як безокий; гордиться, як безумний; міняється, як 



176

місяць; непокоїться, як сатана; павучиться, як павутиння; голодний, як 
пес; жадібний, як водяна хвороба; лукавий, як змiй; ласкавий, як кроко
дил; постійний, як море; вірний, як вітер; надійний, як лід; розсипчатий, 
як порох; зникає, як сон… [5, с. 46]”.

через боротьбу внутрiшньої людини iз зовнiшньою, в разі перемоги 
першої, вiдбувається «друге народження» людини, власне її утворення. 
дiйсна людина визначається атрибутами Бога: вона «створена за Богом 
у правді й преподобії істини [6, с. 202], дослiджуючi далi зв’язки дiйсної 
людини з Богом, фiлософ робить наголос на тому, що дiйсна людина 
є Христос, або: «1000 в одній людині, що стоїть перед господом, а один 
Божий чоловік у тисячі наших.

…Не тисячі, а всі наші, всіх віків люди, в одній господній людині так 
знаходяться, як незліченний всіх наших світів хор ховається у Божому 
світі і в раї першородного отого світу.

…Зрозумій єдине яблучне зерно, і досить тобі.
Якщо хтось хоч трішки натхнений Божим духом, той може швидко 

повірити, що в єдиному господньому чоловікові всі наші земні вміща
ються [7, с. 312–313]”.

Продовжуючи цi думки далі, філософ вiдношення людини до боже
ственного буття символiзує в кiлькох образах. Усi символи мають безлiч 
повторiв у Бiблiї, мiстичнiй, емблематичнiй лiтературi, але вони досить 
цiкаво характеризують вiдношення мiж Богом i людиною: людина є по
суд, що його можна наповнити, божественне буття людини скриня, де 
заховано святi образи (цьому присвячено цiлий дiалог в «Іконi 
Алкавiадськiй»; порiвняння людини з «одягом» Бога: «ти (людина. – 
Н. К.) – риза, а вiн (Бог. – Н. К.) – тiло [8, с. 159]”.

до символіки, яка характеризує вiддношення людини i Бога, набли
жається твердження про «приятелювання з Богом». Образи «приятелю
вання» зустрiчаємо у г. Сковороди скрiзь.

Тяга приятелювання з Богом, або образ душi, як нареченої Божої, 
традицiйно пов’язана з символiкою «Пiснi пiсень» i у філософа 
символiзується в еротичних образах, що їх зустрiчаємо в нього безлiч, 
найбiльше в його пiзнiх творах. душа i має бути – мати, наречена, дру
жина Божа. друге народження людини, духовне, пов’язане з тим, що 
людина повинна вiдвернутися вiд свого «солоного боввана». «Якщо ти, 
мій друже, народжений з вишнього і ти особливий сутністю, то здраствуй 
ти, дочко лотова! Радій, наречена ненаречена! [9, с. 54]”. це еротична 
символiка у г. Сковороди не має тенденцiї перейти в науку про ступенi 
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злиття душi з Богом. Образи, що йдуть у цьому напрямі, підкреслюють 
«близьке», «довірене» ставлення до Бога, без якого неможливе духовне 
народження людини та її духовне зростання i самовдосконалення. Таким 
чином, духовнi народини пов’язанi зі звiльненням людини вiд своєї 
зовнiшностi, коли вона стає рiвна своєму батьковi Боговi. ця думка про 
обожнення є висновком з цiлої системи думок філософа.
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