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ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА 
   - український просвітитель-гуманіст, поет, філософ, 

педагог. Освіту здобув у Києво-Могилянській 

академії. Переслідуваний світськими та духовними 

властями, з 1770-х років вів життя мандрівного 

філософа.  

     У філософських діалогах і трактатах біблійна 

проблематика переплітається з ідеями платонізму та 

стоїцизму. Сенс людського існування — подвиг 
самопізнання. 
    Вивчення праці Сковороди дає розуміння того, що 

в центрі його світогляду перебуває людина, її 

духовний світ, її щастя. 
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    Чимало дослідників розглядали проблему 
“філософії серця” та її місце в філософії та культурі 
України, а саме: Микола Гоголь, Пантелеймон Куліш, 
Памфіл Юркевич. Але найбільш яскраве відображення 
“філософія серця” знайшла у Григорія Сковороди.  

“ФІЛОСОФІЯ   СЕРЦЯ” 

Микола Гоголь 

Пантелеймон Куліш 

Памфіл Юркевич 



Уже після прийняття християнства серце починає переважно 
розглядатися як орган, яким ми сприймаємо Бога і через який 
Бог спілкується з людиною, а також як центр морального життя 
і духовності. Звідси, власне, і виникнення проблеми 
співвідношення віри та розуму, бо саме серце починає 
розумітися як носій чогось втаємниченого, віри.  

СЕРЦЕ 

БОГ 



У Г.Сковороди “філософія серця” розглядає людину як 

центр Всесвіту. Поняття “серця” тлумачиться ним не лише 

як емоційна сфера, а й як символ духовного життя людини. 

Взагалі, духовний світ людини є основним об'єктом 

дослідження мислителя. 

ЛЮДИНА 

ЦЕНТР 

ВСЕСВІТУ 



Сутність концепції Сковороди полягає в тому, що, 
розглядаючи людину як “мікрокосм”, він розділяє її на 
“внутрішню” та “зовнішню”, ставлячи при цьому “чисте 
серце” в центр цієї “істинної”, “внутрішньої” людини і 
навіть ототожнюючи з ним. 

ЛЮДИНА ЯК 

“МІКРОКОСМ” 

ЗОВНІШНЯ ВНУТРІШНЯ 
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."Видимая натура 

называется тварь, 

а невидимая - Бог 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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