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ВІДОБРАЖЕННЯ ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО 
В ПРОЦЕСІ ЙОГО КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
В статті аналізується позиція Георгія Кониського щодо можливостей людського розуму в процесі наукового пізнання 

навколишнього світу та її втілення в культурно-освітній діяльності ученого і церковного діяча. 
The article presents Heorhiy Konysky’s view on the accurate capacities of the human mind in the process of the world perception 

and the practical use of his ideas in the cultural and educative activities of the scientist and member of clergy. 
 

Як філософські погляди Георгія Кониського, так і його 
подвижницька діяльність на ниві освіти та культури ціка-
вили протягом багатьох десятиліть широке коло науко-
вців. Зокрема, позицією Кониського щодо людського інте-
лекту та шляхів пізнання довкілля цікавились В. Протасе-
вич [13, с. 345–346], М. Кашуба [7, с. 99–133], С. Мащенко 
[11, с. 42]. Окремі аспекти його культурно-освітньої діяль-
ності відображали у своїх дослідженнях М. Павлович 
[12, с. 21–23], І. Сребницький [15, с. 57–58], М. Буглаков 
[4, с. 402–420] та інші. Але ніхто не намагався провести 
порівняння між його філософською позицією у баченні 
можливостей і методів пізнання людиною навколишнього 
світу та відображенням цих поглядів у процесі його гро-
мадської діяльності. Тож головною метою даного дослі-
дження є спроба провести подібну паралель. 

Однією з найважливіших функцій філософії є світо-
глядна – створення загальної системи уявлень людини 
про навколишній світ, своєї ролі в ньому і шляхів її реа-
лізації, усвідомлення і оцінка свого ставлення до суспі-
льства і суспільства до себе тощо. Загалом філософія 
як світогляд це не лише теоретичні знання, а й джерело 
формування низки переконань та ідеалів, життєвих за-
вдань, котрі людина прагне виконати в процесі досяг-
нення певної мети свого існування. Неабияку роль у 
формуванні світогляду відіграє пізнання навколишнього 
світу. Розглядом цього питання займається гносеологія 
– розділ філософії, в межах котрого вивчається процес 
пізнання людиною дійсності, досліджуються його дже-
рела, можливості та закономірності. 

Формування філософією загальної основи пізнання – 
його методології – має неабияке значення й для педаго-
гіки. Ще у філософських школах Давньої Греції зароди-
лась філософія освіти як вчення про прийоми, засоби й 
методи набуття мудрості. Ці питання широко відображені 
в теоріях Сократа, Платона, Аристотеля та інших анти-
чних мислителів. 

Більшість професорів Києво-Могилянській академії 
(далі – КМА) дотримувались твердження Аристотеля про 
те, що джерелом людських знань є чуттєвий досвід, від-
чуття, отримані під впливом навколишнього світу. Чуттєве 
ж пізнання є основою понятійного, абстрактного знання 
й спрямувати думку на осягнення вищих істин можливо 
лише за посередництвом фактів. Погоджувався з подіб-
ним шляхом пізнання і Георгій Кониський [7, с. 100]. 

Аналізуючи гносеологічну складову антропософських 
поглядів мислителя, можна зробити висновок, що Кони-
ський був прибічником тих, хто визнавав пізнання світу. 
Він дотримувався позиції щодо природного походження 
людських знань, заперечуючи в частині свого філософ-
ського курсу, присвяченій логіці, теорію Платона про на-
явність у людини "вроджених ідей" і відхиляючи концеп-
цію "пригадування". За Кониським, уявлення про навко-
лишній світ з'являються у людини шляхом чуттєвого 
сприйняття і спостережень. Він вважав, що спочатку ви-
никають найпростіші уявлення, котрі поступово усклад-
нюються і на їх основі, в процесі розумової діяльності, 
формуються наукові поняття: "Коли ж ми прагнемо до 

знання якоїсь речі, ми звичайно йдемо від відомих нам 
першооснов до менш відомого наукового твердження…" 
[9, с. 366]. Тобто філософ підкреслював, що науковий 
спосіб пізнання світу є найбільш продуктивним. 

Кониський також піднімав питання про співвідно-
шення знання й уявлення в інтелекті людини. Вчений 
вважав, що невід'ємним атрибутом знання є певність, 
а уяви – пересторога (непевність). Вони не конфліктують 
між собою в процесі пізнання, бо не протистоять одне 
одному. Навпаки, знання та уява солідарні, бо обидві ці 
функції розуму необхідні в гносеологічному процесі від-
носно певного об'єкта і подібні до двох різних за протяж-
ністю і безпечністю доріг, котрі все ж приводять, врешті-
решт, до бажаного пізнавального результату. Водночас 
Кониський зауважував, що "навик уявлення… буде по-
стійно ослаблюватися навиком знання як міцнішим" 
[9, с. 364], що ще раз свідчить про перевагу, на думку 
філософа, інформації, здобутої емпіричним шляхом без-
посереднього спостереження і подальшого осмислення, 
над образами, створеними уявою. 

Розмірковуючи про порядок і метод, котрим треба ке-
руватись при вивченні наук, філософ приділяє увагу як 
дедукції (тобто аналізу), так і індуктивному методу (син-
тезу) [9, с. 372]. На думку Кониського, дедуктивний метод 
більш придатний для вивчення споглядальних (теорети-
чних) наук – фізики чи математики, вивчення котрих по-
чинається з найпростіших елементів. При вивченні акти-
вних (практичних) наук більш прийнятним є шлях від за-
гального до конкретного. Наприклад, у етиці, вважав 
Кониський, слід спочатку окреслити загальну мету люд-
ського життя (допомогти особі зрозуміти, що є для неї 
найвищим благом), а вже потім описати коло вад, котрих 
треба уникати, та визначити ряд чеснот, котрі необхідно 
наслідувати на шляху до мети. 

Галуззю філософії, котра має допомогти людині 
у пізнанні навколишнього світу є, на думку Кониського, 
логіка – наука, котра керує "мовою розуму". Мета логіки – 
навчити людину правильно міркувати, об'єкт – керівництво 
операціями розуму, необхідними для правильного мис-
лення. Такою операцією розуму є пізнання. Воно поділя-
ється професором на три послідовні рівні: 1) Просте 
сприйняття – відображення якоїсь речі, що виникає в ро-
зумі, без якогось певного поняття про неї; 2) Судження – 
операція, під час котрої розум наділяє сприйнятий пред-
мет певними якостями; 3) Висновок (умовивід) – процес 
переходу від одного або кількох більш відомих суджень до 
одного, менш відомого [9, с. 62–63]. Кінцевою (або, як 
говорить Кониський, "віддаленою") метою логіки є "на-
буття знань" [9, с. 227]. Тобто, джерелом пізнання філо-
соф вважав чуттєве сприйняття, котре давало поживу для 
розумової діяльності. В процесі обробки отриманої таким 
чином інформації людський інтелект наближається до 
досягнення правдивого знання про навколишній світ, пі-
знання істини. Подібні погляди Кониського співзвучні з 
теорією Джона Локка про досвід, як єдине джерело всіх 
ідей, котрі виникають внаслідок дії зовнішніх речей на ор-
гани чуттів. В свою чергу, ці ідеї в процесі розумової обро-
бки  перетворюються на знання [10]. 
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Ряд професорів КМА – Прокопович, Калиновський, Ко-
зачинський та Кониський – визнавали, що такі якості як 
честь, слава та гідність особи залежать не від походжен-
ня, а від її власних вчинків та чеснот. Чесноти даються 
людині не від народження, а формуються в процесі що-
денного вдосконалення і праці. Людина з'являється на світ 
подібна до "чистої дошки" і стає доброчесною в ході на-
вчання та виховання. Отже, рівень чеснот особи залежить 
лише від неї самої та від її оточення. Ці професори одно-
стайні в тому, що чеснота людини залежить від належного 
виховання та рівня її освіти. Тож у руслі цих поглядів вони 
й проводили свою громадську діяльність: організовували 
школи та училища, видавали книги та підручники, створю-
вали дидактичні проповіді та морально-етичні твори 
[17, с. 279–280]. Ця точка зору українських філософів пе-
регукується з теорією сучасника Кониського – Клода Адрі-
ана Гельвеція, котрий підкреслював природну рівність 
людських розумових здібностей. Інтелектуальні відміннос-
ті з'являються, на його думку, в процесі розвитку особи під 
впливом сукупності різноманітних зовнішніх факторів, і 
педагогічного у тому числі [5, с. 145–147]. 

Крім свого відомого курсу з філософії, Кониський за 
часів викладацької діяльності у КМА створив ще два на-
вчальні курси – поетики та богослов'я. Професори й сту-
денти академії вважали поетику безсумнівно важливою 
наукою. Зокрема, студентів найбільш приваблювало ви-
вчення тих віршованих жанрів, котрим можна було знай-
ти практичне застосування у подальшому житті: присвя-
тити поважним особам, виголосити на урочистих подіях, 
декламувати за винагороду під час мандрів. Але водно-
час вони визнавали, що поезія має й інше, набагато ва-
жливіше, значення – як цінне джерело знань. Вона роз-
повідає про героїчні вчинки предків і прославляє їхню 
мужність. Також у віршах відтворюються різноманітні 
людські вчинки, життєві ситуації [19, с. 79]. Несення ін-
формації про подібні речі робило зразки поетичного мис-
тецтва важливим джерелом відомостей про історичне 
минуле та специфіку сучасності. Й це безперечно дає 
можливість розглядати поезію як одну з важливих ланок 
процесу пізнання довкілля. 

У своєму курсі поетики "Praecepta de arte poetica anno 
1746…" Кониський багато в чому наслідує відповідний 
курс Теофана Прокоповича, ідеї котрого довгий час імпо-
нували вченому. Водночас він додає цікавий розділ сто-
совно теорії українського вірша, який майже не згадувався 
в курсах його попередників. Для ілюстрації викладених 
правил він спеціально складає декілька віршів українсь-
кою мовою [7, с. 39]. По завершенні курсу поетики тради-
ційно відбувалась прем'єра вистави, автором котрої був 
викладач, а акторами – слухачі курсу. Не був винятком і 
Кониський – ним була створена повчальна драма "Воск-
ресеніє мертвих", котра була визнана сучасниками непе-
ревершеним зразком у жанрі. На сьогодні "Воскресеніє 
мертвих" вважається першою українською світською 
драмою [16, с. 128]. 

У передмові до п'єси Кониський лаконічно і водночас 
повно визначає головне завдання як конкретного твору, 
так і повчальних драм в цілому: "Єже учить, в обществі 
нрави представляя". Цей драматичний жанр також відо-
мий під назвою "драма-мораліте" (від франц. moralite і лат. 
moralis – моральний), бо має здебільшого морально-
виховний, дидактичний характер. Головними дійовими 
особами в драмах-мораліте були персоніфіковані алегорії, 
котрі відображали систему християнських морально-
етичних норм – чесноти та відповідні їм протилежності-
гріхи [16, с. 72]. Основою їх сюжету у XVIII столітті слугу-

вали різноманітні історії, героями котрих нерідко ставали 
прості люди, обтяжені особистими вадами та гріхами. 
Автор твору зазвичай намагався демонструвати різнома-
нітні приклади негідних вчинків з подальшим змальову-
ванням кар та пекельних мук, котрі чекали грішників після 
смерті. Поява в сюжетах п'єс подібних персонажів призве-
ла до того, що творці повчальних драм почали знайомити 
глядачів з реальним життям звичайних людей. Намагаю-
чись розкрити мотивацію тих чи інших вчинків, автори вда-
валися до показу тогочасного побуту, звичаїв, моралі 
[16, с. 119]. Тобто, крім свого першочергового завдання – 
повчати, драми-мораліте починають відігравати роль но-
сія інформації про окремі нюанси суспільного життя. 

П'єса "Воскресеніє мертвих" є чудовою ілюстрацією то-
го, як поезія відображає взаємовідносини, котрі існують 
між людьми у суспільстві, сучасному авторові. Ядром тво-
ру Кониський зробив дещо змінений євангельський сюжет 
про багатія та Лазаря. Крім цього, він, змальовуючи стосу-
нки двох ключових персонажів – заможного й жадібного 
Діоктита та праведного й доброзичливого Гіпомена, зо-
бражає декілька виключно побутових сцен. У драмі 
в алегоричній формі відображені деякі проблеми, прита-
манні тогочасному українському загалу. Це незаконне 
захоплення представниками козацької старшини земель 
простого козацтва, хабарництво суддів та чиновників, мо-
ральне каліцтво багатіїв. 

Готуючись до викладання богослов'я, Кониський не 
пішов шляхом своїх попередників, котрі викладали цей 
курс у вигляді ряду окремих, не пов'язаних між собою тра-
ктатів [12, с. 11]. Хоча дослідники й зауважують, що його 
курс богослов'я в окремих пунктах був подібним до відпо-
відного курсу Прокоповича [2, с. 174], вони наголошують, 
що саме Кониський надав йому вигляду стрункої наукової 
системи. Талановитий вчений розумів, що певна галузь 
знань буде найкраще сприйматись слухачами й більш 
повноцінно засвоюватися саме у систематизованому ви-
гляді. Після занять, присвячених основам богослов'я, про-
фесор у повній мірі виклав лише герменевтику та священ-
ну бібліологію. На жаль, учні Кониського не змогли вивчи-
ти його курс богослов'я у повному обсязі. Цьому стало на 
заваді несподіване завершення ректором КМА педагогіч-
ної кар'єри заради пастирської діяльності на чолі Моги-
льовської єпархії. М. Павлович досить влучно зауважив, 
що Георгій Кониський "був людиною більше життя, ніж 
науки, або скоріш, людиною життєвої практичної науки, 
котру можна було б відразу пристосувати до потреб жит-
тя" [12, с. 11]. Й розгляд його подальших вчинків лише 
доводить слушність цих слів. 

Наголошуючи на потужних можливостях людини щодо 
вивчення довкілля, надзвичайно цінуючи в людях глибокі 
знання та старанне ставлення до виконання своїх обов'яз-
ків, Кониський водночас не терпів невігластва та недбало-
сті. Прибувши до Білорусі, єпископ виявив там катастрофі-
чну ситуацію щодо освіченості парафіяльного духовенства. 
За його словами, місцеві священнослужителі були мало-
освіченими, священики та дяки вміли тільки читати, а пи-
сали зовсім трохи й лише польською мовою [4, с. 349]. Тож 
Кониський відразу береться до спроб змінити подібну си-
туацію на краще. Одним з перших кроків в цій царині стала 
його Окружна грамота до православного духовенства від 
31 серпня 1757 року [14, с. 141–147]. Вона присвячена 
роз'ясненню нагальної потреби у систематичному пропові-
дуванні Слова Божого. Кониський нарікає на те, що, за 
його спостереженнями, проповідей "не буває ніде й ніколи 
в церквах" [14, с. 142], й пояснює своє бачення причини 
цих негараздів – у низькій освіченості духовенства. "Оскі-
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льки й самі деякі священики, як доводилось мені інколи 
їх питати, ні членів Віри Християнської не знають, ні 
сили закону Божого не розуміють…" [14, с. 142], а отже 
не можуть вказати своїй пастві шлях до праведного 
життя і спасіння. Для покращення цього становища 
єпископ разом з грамотою розсилає священикам Кате-
хізис Теофана Прокоповича (у якості необхідного міні-
муму християнського вчення), зобов'язуючи їх спочатку 
досконало вивчити й засвоїти його положення особис-
то, а потім обов'язково користуватись ними під час по-
вчання пастви [14, с. 144]. Також Кониський наголошує 
на необхідності говорити перед паствою проповіді не 
рідше ніж раз на тиждень – у неділю. Нагадуючи при 
цьому, що пастирі "…не лише вчити, а й справами по-
вчання свої підтверджувати повинні" [14, с. 145]. 

Бачення несумісності пастирської діяльності та неві-
гластва, висловлене Кониським в Окружній грамоті, не 
залишається для нього лише теоретичною тезою. Зви-
чайно ж у перші десятиліття керівництва єпархією Моги-
льовський єпископ, маючи безліч нагальних справ, напев-
но не міг віднайти достатньо часу на перевірку рівня осві-
ченості підлеглих священиків. Зате у останні роки життя, 
за його ж словами, особисто перевіряв усіх кандидатів на 
посади священиків на володіння ними хоча б мінімальни-
ми для повноцінної пастирської діяльності навичками у 
читанні [6, арк. 27 зв.]. Деяких з них він екзаменував по 
декілька разів, відмовляючи у посаді неписьменним до тих 
пір, поки вони не піднімали свій освітній рівень [6, арк. 28]. 
І це в той час. коли "церкви залишались без священиків, і 
запасу нових, щоб відправити на ті місця, не було" [6, арк. 
28 зв.]. Тобто Георгій Кониський вважав за краще залиши-
ти на деякий час парафіян взагалі без пастиря, ніж дозво-
лити духовне керівництво неосвіченій особі. Як відомо з 
послання архієпископа до Синоду від 17 лютого 1794 року 
[4, с. 336], на завершальному етапі своєї пастирської дія-
льності, Кониський, бажаючи не допустити до церковних 
посад малоосвічених і недостойних цього осіб, вводить 
спеціальну посаду екзаменатора. До його повноважень 
входила перевірка придатності священиків до зайняття 
певної посади, а також консультації й роз'яснення стосов-
но кола їх майбутніх обов'язків. 

Неабияких зусиль Кониський докладав до виховання 
нового, високоосвіченого, покоління білоруського духо-
венства. Основним його досягненням у цій царині було 
заснування і сприяння стабільному розвитку духовної се-
мінарії у Могильові. Шлях її розвитку від шкільних класів 
при Братському Спаському монастирі у 1757 році до пере-
творення семінарії на повноцінний вищий навчальний 
заклад у 80-х роках був досить складним та тернистим. 
Але, не зважаючи на всілякі перепони, Кониський посту-
пово намагався наблизити її рівень до бажаного зразка – 
Києво-Могилянської академії [8, с. 275]. Крім усього іншо-
го,  при семінарії було відкрито театр, серед вистав котро-
го особливою популярністю користувалась вищезгадана 
драма "Воскресеніє мертвих" [18, с. 111]. У 1781 році Мо-
гильовський єпископ стає ініціатором відкриття в ряді міст 
єпархії шкіл для дітей різних верств населення [4, с. 422]. 
Також Кониський приймав активну участь у підготовці від-
криття головного народного училища у Могильові, котре 
відбулося 15 березня 1789 року [3, с. 44–46]. Для задово-
лення потреб православного духовенства та семінарії в 
книгах та підручниках єпископ у 1757 році засновує при 
архієрейському домі друкарню. (Більш детально про дія-
льність Кониського щодо облаштування семінарії та дру-
карні можна дізнатись зі статті "Культурно-просвітницька 
діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі" [18]). 

Відчуваючи, що його життєвий шлях добігає кінця, 
Кониський складає з себе майже всі обов'язки й дає 
останні розпорядження. Не забуває він і про своє улюб-
лене дітище – семінарію. У своєму наказі від 15 липня 
1793 року архієпископ називає ім'я людини, котра буде 
надалі піклуватись про навчальний заклад й уточнює 
розмір заробітної плати професорів, також дає пораду 
залишати найкращих випускників при семінарії у якості 
викладачів, щоб та ніколи не відчувала нестачі в достой-
них вчителях [1, с. 144]. 

Віра Кониського у могутність людського розуму і йо-
го потужні можливості у пізнанні навколишнього світу 
була висловлена ним ще у філософському курсі. Вод-
ночас вчений відзначав надзвичайне значення оточую-
чого середовища у формуванні та розвитку особи. На 
його думку, суспільні впливи в цілому і навчання та ви-
ховання зокрема є основними чинниками творіння осо-
бистості. Ці переконання Кониського й стали однією з 
вагомих причин його подальшої активної культурно-
просвітницької діяльності. 

Георгій Кониський визнавав роль соціуму як потужного 
інструменту впливу на молоде покоління  і всіма доступ-
ними йому засобами намагався це суспільство покращити. 
Першим кроком до цього можна вважати його повчальну 
драму "Воскресеніє мертвих", котра протягом багатьох 
десятиліть пропагувала християнські та загальнолюдські 
моральні ідеали. Цій же меті сприяв розділ його філософії 
присвячений етиці й численні проповіді (вивчення котрих 
потребує окремого дослідження). Кониський прискіпливо 
слідкував за рівнем освіченості білоруських священиків, 
оскільки був переконаний у несумісності невігластва і пас-
тирської діяльності. І, нарешті, відчутним джерелом під-
вищення культурного й морального рівня його сучасників 
стало відкриття шкіл, семінарії, типографії. Висловлюючи 
впевненість у природному потязі людини до знань, Кони-
ський водночас активно сприяв тому, щоб шлях до їх на-
буття був відкритим для якомога більшої кількості дітей з 
різних станів населення. 

 
1. Археографический сборник документов относящихся к истории 

Северо-Западной Руси. – Вильна, 1867. – Т. 2. 2. Аскоченский В. Киев с 
древнейшим его училищем Академиею. – К., 1856. – Ч. 2. 3. Белецкий 
А. Заботы Императрицы Екатерины II о распространении образования 
в Полоцкой и Могилевской губерниях. – Вильна, 1905. 4. Буглаков М. 
Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский. 
– Минск, 2000. 5. Гельвеций К. А. Об уме. – М., 1938. 6. ІР НБУВ НАНУ. 
– Ф. ХІІІ. – Спр. 6251. 7. Кашуба М. В. Георгій Кониський. – К., 1999. 
8. Кониський Григорій Осипович / М. В. Кашуба, М. М. Сулима, З.І. Хиж-
няк // Києво-Могилянська академія в іменах XVII–XVIII ст. Енциклопеди-
чне видання. – К., 2001. 9. Кониський Г. Філософські твори: У 2 т. – К., 
1990. – Т. 1. 10. Локк / И. Н. Андреева // Новейший философский сло-
варь / Сост. А. А. Грицанов. – Мн., 1998. 11. Мащенко С. Георгій Кони-
ський та його філософський курс // Сіверянський літопис. 2002. № 4. 
– С. 38–45. 12. Павлович М. Георгий Конисский, Архиепископ Моги-
левский // Христианское чтение. СПБ., 1873. – Ч. 1. – С. 3–46. 
13. Протасевич В. И. Георгий Конисский // Из истории философской 
и общественно-политической мысли Белоруссии: Избранные произведе-
ния XVI – нач. XIX в. Мн., 1962. 14. Собрание сочинений Георгия Кониска-
го, Архиепископа Белорусскаго. – СПб., 1861. – Ч. 2. 15. Сребницкий И. А. 
К биографии Георгия Конискаго // Сборник историко-филоло-
гическаго общества при институте князя Безбородко в Нежине. – К., 
1896. – Т. 1. – С. 41–77. 16. Сулима М. М. Українська драматургія 
XVII–XVIII ст. – К., 2005. 17. Філософія відродження на Україні 
/ М. В. Кашуба, І. В. Паславський, І. С. Захара та ін. / АН УРСР. Ін-т 
сусп. наук; Відп. ред. М. В. Кашуба. – К., 1990. 18. Фощан Я. Культурно-
просвітницька діяльність Георгія Кониського на теренах Білорусі // Віс-
ник КНУ ім. Т. Шевченка, серія "Українознавство". – 2009. – Вип. 13. 
– С. 47–49. 19. Хижняк З. І., Маньківський В. К. Історія Києво-
Могилянської академії. – К., 2003. 

Над ійшла  до  редколег і ї  1 5 . 0 9 . 0 9  
 


