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«Потоп змiїний» – останнiй фiлософський трактат Г. Сковоро-
ди, завершений за кiлька рокiв до смерти. Вiн i посутньо є своєрiдним 
пiдсумковим потрактуванням власних фiлософських iдей, якi україн-
ський мудрець розробляв протягом усього життя. Зокрема, у творi по-
дається теорiя трьох свiтiв: великого, який є «всезагальний i населений, 
де живе все народжене», який «складений з незлiченних свiт-свiтiв» [2, 
142], а також часткових i малих свiтiв: людини (мiкрокосму, «свiтика» – 
така на диво українізована назва!) та свiту символiчного – власне Бiблiї.

У неоплатонiвському дiялозi Душi й Нетлiнного Духа – улюбленiй 
формi з’ясування проблем у Сковороди (хоча тут Душа частiше висту-
пає в ролi нерiвноправного учня-питальника) – мова йде про вiчнi iстини 
буття. Нетлiнний Дух вiдповiдає на свiтоглядове питання Душi: «Хiба 
вiчнiсть i Бог є те ж саме?» [2, 143] – і визнає вiчнiсть матерiї: «Давно вже 
освiченi сказали оцю рiч: materia aeterna – «речовина вiчна»; «всi мiсця 
i часи наповнила» [ 2, 154]. Отже, і це є трiумфом буттєiснування, його 
радiсним пiдтвердженням життєдіяння. Г. Сковорода мiркує в дусi Пла-
тона: намалюй циркуль – i зiтри його; чи вiн знищиться? нi, бо зостаєть-
ся в шкатулi духу й самовiдтворюється: «Загинув, очевидно, видимий, а 
нематерiяльний i справжнiй нетлiнний циркуль перебуває в скарбницях 
розуму. Цей як не створений, так i зруйнуватись не може» [2, 144].

У «Потопi змiїному» фiлософ осмислює свiт з порога вiчности світо-
вого духа, разом з яким і все останнє – аж до мікродеталей! – теж існує 
непроминально. Це – свiт вiчної матерiї, не створений, а незлiченний, 
вiн складається з безлiчi инших свiтiв, узаємопов’язаних мiж собою в 
просторi, де «завжди все йде в безконечнiсть».

Природа має свої закони, вона не потребує першопричини для 
власного розвитку. Бог вiдтак не надприродня суть, а розчинена в 
природi. Божа мудрiсть – «сила i правило всiх наших рухiв i справ», а 
«Боже єство, до якого своїм знаменням веде створiння, є форма» [2, 
145]. І всi три свiти складаються з двох сутностей, матерiї i форми, влас-
не внутрiшнього i зовнiшнього «образiв»-сутностей (у Платона, до речі, 
форму уособлюють iдеї: видiння, види, образи).

Дослiдники фiлософських поглядiв Г. Сковороди недостатньо звер-
тали увагу на проблему складних узаємин фiлософа з християнським 
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вiровченням та Бiблiєю. Однi, як О. Мишанич, беззастережно твердять, 
що «ставлення до Бiблiї, її розумiння й використання у Г. Сковороди 
однозначне. ... Вiн не заперечував Бiблiю, а утверджував її як джерело 
знань, мудрости, вiкового досвiду пояснення i пiзнання свiту» [1, 18]. 
Иншi, як совєтський філософ І. Іваньо [3], роблять зi Сковороди мало 
не атеїста. Третi, як доктор філології Г. Сивокiнь [4], дiялектично гнучко 
пiдходять до розв’язання проблеми взаємин фiлософа з Бiблiєю, однак 
не розставляють необхіднi крапки над «i», не визначають чітко його «бі-
блейну» позицію. Четвертi, як екзальтований філософ-містик, санскри-
толог В. Шаян [5], занадто революцiонiзують мислення Сковороди як 
християновержця, хоча саме В. Шаян є одним із тих дослiдникiв, котрий 
спеціяльно досліджував цю тему і зробив ряд оригінальних висновків.

Г. Сковорода не є, сказати б, класичним християнським фiлософом. 
Вiн, по-перше, безперечний і глибокий фiлософ-мiстик, якому 
вiдкривалися оригiнальнi внутрiшнi сутностi буття і якого навiдували 
пророчi сновидiння; по-друге, вiн визнавав вiчнiсть матерiї i тим самим 
вiдмовляв Боговi в першопоштовху всього сущого; по-третє, знаючи 
сковородинські уявлення про божественне всерозчинення в природi, 
не можеш не вбачати в ньому пантеїста; по-четверте, український му-
дрець проповiдував iдею Боголюдини як найвищого iдеалу прямування 
до Бога. Окрiм того, Сковорода як дуалiстичний полемiст-дiялектик був 
схильний до розвiнчання догм, ламання стереотипiв, буйного бароково-
го виплеску рiжнобiчних думок та iдей, котрi нiчого спiльного не мають 
з усталеною, «освяченою хрестом», а відтак «задубілою» канонiзацiєю.

Чи не це й зумовило його мислительний похiд проти того явища, ко-
тре фiлософ називав «Змiєм Бiблiї». Полум’яний полемiчний Нетлiнний 
Дух у трактатi налаштований як нiколи гостро войовниче; вiн лає Душу 
за недотямкуватiсть i жорстко напучує її перед навалою того страшного, 
що може iснувати в свiтi i свiтах. Це отой iстинний Франкiв «дух, що тiло 
рве до бою». І спрямований вiн великою мiрою проти «повчань» його ко-
лишньої улюбленицi, «голубицi» Бiблiї, котра завжди в життi Сковороди 
стояла на першому мiсцi з-помiж усiх «символiчних», книжкових свiтiв, 
власне, сама втілювала світ символів.

Український мудрець читав Бiблiю все життя, осмислюючи й перео-
смислюючи її iстини, а з часом помiчаючи i її заканонiзовану мислитель-
ну мертвечину. Безперечно, i для вiри, релiгiї канонiзацiя «священного 
писання» позбавлена здорового глузду, адже рух думки неспинний, i 
всякi загати на її шляху шкiдливi. Сковорода це, поза всяким сумнiвом, 
розумiв. Вiн – звичайно ж, наш найвидатнiший бiблiєзнавець. І позаяк 
читав «книгу книг» мудро, творчо, то пiзнав не тiльки її вершиннi смисли, 
але й жахкi провалля.

Саме в аналiтичному пiдходi до положень Бiблiї проявляється гли-
бинна нацiональнiсть фiлософа, його українськiсть, ґрунтована на заса-



43

дах арiйського (орiянського), протоiндiйського, прослов’янського вчень. 
Не дивно, що йому вiдкрився чужинський, переважно семiтський сенс 
бiблiйських iстин. Вiдтак вiн закликав своїх читачiв творити свiт власної 
Бiблiї, поринати в глибини власного духу й серця, стати Боговi другом, 
а не бути йому християнським рабом, зрештою, вивищитися до статусу 
Боголюдини, як символу Правди й Совiсти. Щоб звершити цей земний 
подвиг, треба, не вагаючись, стати на прю з бiсом, котрий запанував 
у життi, треба позмагатися з самим змiєм, котрий упольовує людину 
скрiзь i всюди; вiн є i підступним змiєм Бiблiї.

До речi, назва твору «Потоп змiїний» походить од бiблiйного 
оповiдання з Апокалiпсису (Об’явлення св’ятого Івана Богослова), де 
змiй-диявол переслiдує жiнку, яка народила дитину; щоб утопити її, вiн 
випускає зi своєї пащi воду. Цей «апокалiптичний змiй» часто фiгурує в 
трактатах Сковороди як символ прояву грубих, примiтивних, зажерли-
вих прагнень та уявлень людини.

Щоб вести цю украй виснажливу, смертельну боротьбу зi змiєм, 
треба бути зрячим, стверджує фiлософ у «Притчi: слiпий i зрячий» на по-
чатку «Потопу...»: «Кожен народжений у цьому свiтi є пришелець, слiпий 
або просвiщенний», i слiпий «не бачить веселости в ... храмi» [2, 142]. 
Одному вчене просвiтлення дано від природи, а иншому, внутрiшньо 
слiпому, – нi. Однак Сковорода лишає останньому шанс прозрiти, ра-
дить викопати «закопанi у мiху зiницi» [2, 142]. Збагни фiлософiю буття, 
закликає людину мудрець, i тодi знайдеш веселiсть у храмi. Таке в нього 
своєрiдне, весело-сонячне ствердження iснування, далеке од похмурих 
християнських догматiв!

Із вершин саме такого самоусвiдомлення свiтових законiв вiчности 
вкраїнський шукач істини стає на боротьбу зi змiєм Бiблiї. «Слово було 
до Бога, i Бог був слово», – цитує Г. Сковорода, i виходить, що Бiблiя за 
цiєю логiкою теж є Богом. «Змiй же був i хитрим зображенням науки про 
Бога» [2, 153]. Це якщо мати на увазi символiчну емблематику вiчности – 
змiй, що тримає в пащi свого хвоста, отже, творить кiльце. Таким чином 
сув’язь вiчности стягує воєдино трiяду Бог – Бiблiя – змiй. Сковорода 
робить висновок: «Тепер, уже не сумнiваючись, скажу, що Бiблiя є i Бог, 
i змiй» [2, 153].

Душа налякана: як? І Бог, і змій?! Нетлiнний Дух терпляче пояснює: 
усе складається з двох сутностей, доброї й злої; він радить не лякатися 
власне змiя, адже той не завжди проявляє «змiїне» нутро. Однак люди ж 
бояться змiя, не вгамовується Душа. Тому бояться, вiдповiдає Нетлiнний 
Дух, що «вiн їх потопом (читай: брехнею. – В. Д.) мучить. Вiн створений на 
наругу i того гiдний» [2, 154]. Змiй Бiблiї «в багатьох мiсцях безсоромно й 
шкiдливо, без усякої мiри бреше ... «Спершу сотворив Бог небо i землю» 
[2, 154]. Це найголовнiша брехня з сампочатку бiблiйних легенд, каже 
Нетлiнний Дух, бо «дерево вiчности завжди зеленiє», усесвiт складаєть-
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ся з незлiченної кiлькости свiтiв, якi постiйно iснували й iснуватимуть. 
Ось вона, правда аріїв, вiдома з Вед, Упанiшад, а символ вiчнозеленого 
древа буття історично (фіксований у давніх віруваннях та легендах, ба – 
й вишивках!) походить із берегiв Днiпра.

Далi Сковорода пiддає нищiвнiй критицi бiблiйнi уявлення про кiнець 
свiту, про створення свiту, котре не вiдповiдає законам природи, згадує 
залізо, що плаває на поверхнi води, вiчний двигун i фiлософський камiнь; 
i т. ин. Уся ця брехня – од людського марновiрства, робиться висновок. 
Дух напучує Душу: «О душе моя! Знай, що Бiблiю читати й брехню його 
(змiя. – В. Д.) – це одне й те ж» [2, 155].

Зрештою, фiлософське обурення вкраїнського мудреця сягає най-
вищої точки емоцiйного кипiння, i вiн, як набралий од свого народу сили 
змiєборець, завдає найнищiвнiшого удару по змiю Бiблiї: «Глянь, будь 
ласка, на всю земну кулю й на весь бiдний рiд людський. Чи не бачиш, 
яким болiсним i тяжким потопом єресей, чвар, марновiрств, багатовiр’я 
й рiжновiр’я хвилюється, збурюється, потопляється! А цей же весь по-
топ не зверху нам даний, а пекельна змiїна паща, вiдригуючи, виригнула, 
вибльовуючи, виблювала, бо ж пишеться: «Слова потопнi, мов облесна» 
... Скажи ж тепер, душечко моя, чи не гiдний цей змiй за такi блюваки, 
нiсенiтницi, рани, муки всесвiтнього смiху, огиди й лайки?» [2, 157].

О, свавiльна, дико-екзотична доба бароко! Із яким несамови-
тим натхненням ти можеш i вмiєш із колишнього кумира зробити 
найпримiтивнiшого вселенського блазня, останнього нiкчему, загнаного 
в глухий кут покидька (на нього обрушується всесвiтнiй смiх, огида, лай-
ка)! Український велет барокового часу Григорiй Сковорода розправляв-
ся з iдолами зла по-козацьки весело, розмашисто-люто, у безнастанно-
му процесi мандрiвочки-рiдної тiточки лугами-полями свiту реального чи 
шпальтами свiту символiчного. Дивовижний дух непокори, бунтарства, 
волевиявлення корiнився у словi й дiяннях нашого любомудра! Навiть 
печаль цього свiту в нього подiбна до п’янкого вина!

То чи є в змiєвi Божа природа i де вона? У всьому сущому на свiтi 
є двоїста природа Бога – i така є, отже, i в будь-якiй поганi? А, може, 
вона в тому, що, за найсмiливiшими припущеннями мiстикiв, – чи не 
найзухвалiше, найбогоборчiше з европейських таємновiрцiв це висло-
вив німець Беме, – зло походить вiд Бога? Отож i змiй Бiблiї був би так 
само формою iснування зла в Боговi? Вiдтак i вiн божественний? Зли-
ва запитань наростає, мов дев’ятий вал, i Сковорода починає шукати на 
них вiдповiдi: Бiблiя – це сфiнкс. Душа має роздерти його, инакше вiн 
роздере пазурями душу. Боротьба за правду пiзнання жорстока. Щоб 
перемогти змiя, винаходить своєрiдний фiлософський рецепт україн-
ський мудрець, треба пiдняти його над землею – так колись Геракл зне-
силив Антея, вiдiрвавши того вiд землi, що давала немiрянi сили. Однак 
Сковорода ще бiльше ускладнює завдання вiдповiдно до своєї фiлософiї 



45

серця: треба пiднести вгору «спершу не змiїне, а ... власне серце». Куди? 
«До вiчного, а змiй по твоєму слiду самовiльно вознесеться вгору i пови-
сне на деревi, а тобi на шиї» [2, 160]. Вiдтак i стане нешкiдливою мотуз-
кою. Людинi ж, душi людськiй слiд застановитися над огромом вiчности, 
бо в цьому її спасiння від скверни реальної доби: «Царство Боже не по-
жива й пиття. Усе тлiнь i фальш, крiм лиш вiчности. Вона є iстина Божа. 
Усе жуй, вари й перетворюй у центр i в кiнець бiблiйний: розумiй, у сiк 
твого серця» [2, 164].

Пророче слово вкраїнського фiлософа сказане: уся мудрiсть у серцi 
людини, котра в ньому переварює-розжовує всi iстини свiту, зокрема й 
символiчний свiт Бiблiї, i творить усе на свiй лад як центр i кiнець влас-
ної Бiблiї. Уся сiль мислення, як сіль окремішности й насамперед як 
мислеiснування, мислетворення, – в iнтерпретацiї й переiнтерпретацiї 
попереднiх смислiв. Так долається змiй Бiблiї, так надходить, як сонце 
iстини-вiчности, розумiння правдивого буття, правдивого Бога, прав-
дивої людини. Тут спасiння людське: пiзнати Бога в собi, стати Боголю-
диною. Ось «кiльце» фiлософiї-симфонiї Г. Сковороди, його первiсний 
i домiнантний мотив. Тiльки так зрозумiєш таїну Бiблiї, вiдчуєш усю-
ди й над усiм дихання неперебутности – зокрема, й над переможеним 
змiєм Бiблiї. «Дух вiчного зiгрiв серце їх» (апостолiв. – В. Д.) [2, 165]. І 
так вiками в українському серцi: «Раз добром нагрiте серце вiк не про-
холоне» (Т. Шевченко). Дивовижний і не випадковий перегук двох геніїв 
з України!

Сфiнкс переможений, його таємниця розвiялася прахом. Стали 
зрозумiлi таїни будь-якої вiри. Sub spece aeternitatis – із погляду вiчности 
глибинна втаємниченiсть усього сущого стала збагненною, але це про-
зріння відбулося й за допомогою вкраїнського народнього свiтогляду, 
обiпертого на арiйську тисячолiтню свiдомiсть, мудрiсть Вед та Упанiшад. 
Тепер будь-яка нацiональна душа може чинити розправу над змiєм Бiблiї 
так, як чинив наш мандрiвний фiлософ: повiсити його собi на шию й но-
сити цiле життя, як це робив у своїх саквах-торбах Григорiй Сковорода. 
Змiй цей небезпечний i для наших сучасникiв, адже ще не зазнав спра-
ведливого суду iсторiї, претендує на право нашої пам’яти. Воскресiмо ж 
у цiй пам’ятi високе iнквiзиторське вогнище середньовiчної Москви, де 
спалювали прихильникiв мiстики Беме, освячуючи екзекуцiю змiєм Бiблiї. 
Пам’ятаймо, як змiй Бiблiї все ще радить продавати зiгниле м’ясо чужин-
цям i брати з них лихву. Хiба це в традицiях українського свiтовiдчуття?

Наша вiра здiймається з надр власного серця. І Вiра, і Бог, і добро, 
і порятунок-воскресiння – у серцi народньому, у вiчному національному 
духовi, який так запально пошукували-вiдшукували, часто iрреально-
мiстично, iнтуїтивно-пiдсвiдомо, видатнi нашi розуми.

Створити небо i землю, за Сковородою, – створити свiт своєї Бiблiї, 
нацiональної книги буття й вiчности як духовної добровiсти для поколiнь 
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нашого народу. І будуть звiдси «кураж, новi думки, дивна мова, чудес-
на сила, яснi слова» [2, 165] наших пророкiв. «Ми сотворимо ліпше 
свiтло. Створимо день веселiший» [2, 141], – твердо переконував своїх 
сучасникiв мiстично прозiрливий пророк Г. Сковорода. Вiн стурбований 
тим, що день нинiшнiй, свiт сучасний України поринув у глибокий, май-
же летаргiйний сон: «Весь свiт спить... ... Спить глибоко, простягнув-
шись, наче вбитий об землю. А наставники, що пасуть Ізраїля, не лише 
не будять, а ще й погладжують: «Спи, не бiйся! Мiсце хороше. Чого ля-
катися?..»» [2, 169]. Якi пророчi слова! Чи не цi сковородинські «пасту-
хи Ізраїлевi» й сьогоднi випасають Україну, заколисуючи нарід байками 
про ліпше життя серед суцiльної руїни, присипляючи його громадянську 
свiдомiсть?

Якi ж заповiти лишив своєму народовi Г. Сковорода? Заповiт 
сродної працi з веселим серцем i легким шляхом спасiння; боротьби з 
усiлякими проявами зла; заповіт створення в собi Людини, пробудження 
в душi Бога й об’явлення Боголюдини як найвищого прояву св’ятости й 
правдивости.
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