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МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ ІМПЕРАТИВ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ МЕМОРІАЛЬНОГО 

МУЗЕЮ Г. С. СКОВОРОДИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

 

Метою статті є аналіз культурно-освітньої діяльності співробітників 

Меморіального музею Г. С. Сковороди та використання ними духовно-

моральних принципів відомого українського філософа для збереження 

культурної спадщини. 

Ключові слова: музей, театралізоване дійство, майстер-клас, виставка, 

навчання, комунікація. 

 

The aim of the article is to analyse the cultural and educational activities of the 

staff of the H. S. Skovoroda Memorial Museum and their use of spiritual and moral 

principles of the famous Ukrainian philosopher to preserve cultural heritage. 

Key words: museum, theatrical performance, workshop, exhibition, training, 

communication. 

 

Музей – це культурно-освітній та науковий заклад, який володіє 

надзвичайно привабливим для людини пізнавально-атракційним ресурсом, він є 

багатофункціональним соціокультурним інститутом, який призначений 

зберігати історико-культурну спадщину й наукові цінності, нагромаджувати і 

поширювати інформацію за допомогою предметів музейного значення [5]. 

Серед музеїв Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

особливе місце займає Меморіальний музей Г. С. Сковороди. Із самого початку 

створення він є місцем збереження духовних цінностей, «місцем сили» для 

кожного, хто намагається розібратись у своїй сутності та знайти своє 

призначення в цьому житті. 

Висвітлення філософської позиції Григорія Сковороди про самопізнання, 

яка органічно пов’язана з його життям, сприяють реалізації завдань, що стоять 

сьогодні перед системою культури України, зокрема формуванню національної 

свідомості. Відповідно вчення Г. Сковороди, у самопізнанні людина повинна 

розкрити себе не лише як частину природи, але і як частку суспільства. 

Пізнаючи світ, людина пізнає себе, а це є частиною пізнання народом своєї 

історії [1, c.168]. Без цього неможливе самовизначення і розвиток нації. 

В сучасному суспільстві новітніх технологій, глобальні процеси руйнують 

традиційні культурні принципи, породжуючи необхідність нового способу 

мислення. Сучасні виклики у сфері культури та важливість розвитку нових 

галузей міждисциплінарного знання зумовлюють постійний інтерес до музейної 

діяльності та її різноманітних дидактичних контекстів. Ці контексти мають таку 
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наповненість, яка зумовлює сталий інтерес та появу нових способів 

комунікацій. Співробітники Меморіального музею Г. С. Сковороди шукають 

образну мову, щоб створити контекст для інтерпретації морально-духового 

імперативу відомого філософа, який був би зрозумілий як для школяра, так і 

для пенсіонера, сімейних груп та науковців. Природним і виправданим є 

розвиток тенденцій звернення до засобів театралізації, безпосереднього зв’язку 

з відвідувачами через виконання творів Г. С. Сковороди й відтворення сцен із 

життя філософа. Даний вид роботи сприяє кращому ознайомленню й глибшому 

розумінню ідей, цінностей і світоглядної системи видатного вітчизняного 

філософа, які є особливо актуальними в контексті культурно-освітніх викликів 

ХХІ ст. До постановок театралізованих дійств долучаються учні 

загальноосвітніх шкіл та співробітники НІЕЗ «Переяслав». Така співпраця 

допомагає формувати певні культурні традиції у молодого покоління, що є 

важливим у контексті національно-патріотичного виховання. За їхньої участі 

поставлені такі сценічні твори: байки «Баба і Гончар», «Бджола і Шершень», 

«Орел і Сорока», фрагменти із кіносценарію Віри Мельник «Легенда про 

Сковороду», п’єси Тетяни Шевчук «Григорій Сковорода: шлях мудреця» та ін. 

Під час підготовки театралізованих дійств учасники, по-перше, відтворюють 

інформацію, по-друге, усвідомлюють її, по-третє, вони мають можливість 

власної інтерпретації та конструювання моральних ідей Григорія Сковороди. 

Можемо констатувати, що поставлені мізансцени є яскравими й 

ефективними носіями інформаційних та ідейно-емоційних якостей, які 

виступають чинником активізації сприйняття. Адже створюють умови 

співпереживання, «занурення» в історичне середовище, а не звичайного 

запам’ятовування даних, які перетворюють відвідувача з об’єкту впливу 

музейної комунікації в активного її учасника. При цьому відвідувач музею 

отримує не тільки інформаційне навантаження, а й емоційну розрядку. 

Крім засобів театралізації, співробітники Меморіального музею 

Г. С. Сковороди звертаються й до інших засобів організації цілеспрямованого 

сприйняття інформації. Зокрема до 290-ї річниці від дня народження Григорія 

Сковороди було започатковано проведення Конкурсу на краще виконання 

творів Г. С. Сковороди серед учасників театральних гуртків, студій, клубних 

закладів, учнівської та студентської молоді незалежно від відомчого 

підпорядкування. Конкурс відбувається раз на п’ять років. Захід дозволяє 

глибше пізнати феномен Григорія Сковороди, органічно поєднує 

сковородинівське вчення про щастя людини із глобальною вимогою сучасності 

− розвиток особистості у гармонії з природою та світом, боротьбі з 

бездуховністю, ідеї «сродної праці» як запоруці успіху [1, c.123]. Завдяки 

подібним заходам концепт музею із своєрідного сакрального місця 

відвідування зазнає кардинальних змін, зумовлених різноманітними 

ідеологічними чинниками, перетворюється на потужний виховний засіб 

[4, с. 94]. 

Григорій Сковорода в основу свого вчення поклав, що серце людини 

схильне до істини і добра, а сприяє цьому виховання і навчання. Першими й 

найкращими вчителями дитини є батьки (лише потім на допомогу їм приходять 
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фахові вихователі і школа) [6, с. 497-502]. Головне спрямування 

Сковородинівської освітньої системи – розвиток людиною своїх природних 

здібностей через самопізнання та самовдосконалення в «спорідненій праці». 

Бути щасливим – значить пізнати себе, чи свою природу. Тому традиційними 

стали в музеї майстер-класи із різних видів декоративно-прикладного 

мистецтва, які сприяють формуванню моральних і естетичних почуттів: любові 

до народного мистецтва, навколишньої природи, культури українського народу. 

Вони відбуваються під гаслами Сковородинівських висловів: «Без бажання все 

важке, навіть найлегше…», «Любов виникає з любові…», «Духовна зброя 

сильніша за тілесну…», «У всьому найкраще дотримуватись міри…» та ін. 

Зазначені майстер-класи є елементами неформальної освіти, адже набуті уміння 

і навички у процесі цієї музейної комунікації надають можливість максимально 

реалізувати свої здібності. 

Особливе значення у розвитку особистості має вдячність як одна із 

обов’язкових умов досягнення щастя. Так у діалозі «Благодарний Еродій» 

Григорій Сковорода вживає слово «еродій» як одну із назв лелеки – 

благородного птаха, що завоював собі святість своєю вдячністю [2, c. 105]. У 

даній притчі представлені демократичні погляди автора, що беруть свій 

початок у народній педагогіці. Адже здавна у народному середовищі 

утверджувалась ідея про те, що батьки не тільки повинні дати життя своїм 

дітям, але й виростити їх та виховати. Ефективною формою моделювання 

людської поведінки є відродження народних звичаїв у мистецтві. Що допомагає 

розвивати творчу уяву, здатність тонко відчувати навколишній світ, зберігати 

та відроджувати культуру нашого народу. Тому колективом Меморіального 

музею Г. С. Сковороди було започатковано Всеукраїнський культурно-

мистецький вишивальний проєкт «З Григорієм Сковородою у серці» з нагоди 

300-річного ювілею філософа. Кінцевим результатом проєкту є відтворення 

автентичних швів та орнаменту із переяславського рушника ХІХ ст. фондової 

колекції НІЕЗ «Переяслав». До проєкту мали можливість приєднатись 

майстрині та звичайні люди із різних куточків України, що дозволило зробити 

музей актуальним для різних людей і позиціонувати його у культурному 

просторі нашої держави. 

Праця як життєтворча основа у художньо-філософській поезії 

Г. С. Сковороди мислиться не лише як фізична діяльність, а й як робота 

духовних і моральних сил, сутність яких визначається народними критеріями 

[1, c. 122-123]. Ключ до морального удосконалення філософ шукав у праці, 

науці, освіті народу. Він твердив, що високі моральні якості людини, її добрі 

почуття і вчинки є результатом істинного знання [1, c. 207-209]. 

Музей акумулює величезну кількість інформації, яка часто неповною мірою 

сприймається відвідувачем. Це спричинює певну кризу, частковим виходом з 

якої є виставкова робота. Зазначений вид музейної комунікації пов'язаний із 

передачею цілеспрямованої інформації, він сприяє розвитку зв’язків з іншими 

культурно-освітніми інституціями та творчими особистостями. Популярністю 

користувались виставки: «Паперове мереживо філософії Григорія Сковороди» – 

роботи студентів створені під керівництвом майстрині Ольги Стрілець, «Шанує 
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мудреця нова Вкраїна» – під керівництвом Оксани Смірнової, «Слідами 

Варсави Сковороди» – графічні роботи Сергія Сороки та ін. Співпраця музею із 

митцями є своєрідним діалогом між людьми минулих епох і культур, з їхніми 

думками, ідеями. Під час відкриттів перелічених виставок відбувалось 

переосмислення культурологічних функцій музею. Він із універсального явища 

культури перетворювався на місце спілкування та взаємодії різних соціальних 

груп. 

В експозиції даного музею зберігається величезна кількість цінних, 

рідкісних, старовинних вітчизняних та іноземних видань XVI-XX ст. 

регіонального, загальнонаціонального та світового значення, які є зразками 

матеріальної та духовної культури. Значна кількість експонується у шафах і 

відвідувач не може детально з ними ознайомитись, тому музей періодично 

проводить книжкові виставки, які є потужними і дієвими засобами комунікації. 

Серед них: «Рідкісні книги Києво-Печерської лаври із збірки Меморіального 

музею Г. С. Сковороди», «Відбиток часу в книжкових гравюрах», 

«Франкомовні видання в Переяславському колегіумі», «Книжкові маргіналії» 

та ін.  

Меморіальний музей Г. С. Сковороди розміщений у приміщенні 

Переяславського колегіуму – навчального закладу XVIII-XIX ст. Тому, 

традиційним стає проведення 1 вересня в музеї першого уроку для випускників 

одинадцятих класів місцевих шкіл, що є важливим елементом неформальної 

освіти. Адже інформація яка передається в музейному просторі створює 

унікальні можливості перетворення єдиного концептуально-художнього задуму 

в предметно-просторове середовище. Такий урок дає можливість випускникам 

добре уявити історичну дійсність й «прожити» певний час в період, коли жив 

Григорій Сковорода. У процесі підготовки до уроку відбувається тісна 

співпраця вчителя та музейних працівників. Учитель знає особливості своїх 

учнів, їх здібності, сильні і слабкі сторони, а музейні працівники 

підлаштовуються до групи, створюючи з учителем ефективне та ненав’язливе 

середовище для навчання, самостійних роздумів, нових поглядів на різні явища. 

Наступною із популярних форм роботи в музеї є лекторій, покликаний 

доповнити шкільну програму про вивчення життя і творчості Григорія 

Сковороди в 8-х та 9-х класах. Під час лекцій учні закріплюють матеріал, 

здобувають нові знання. Важливо, щоб це була не лише репродукція 

навчального матеріалу з подальшою його перевіркою, а надати можливість 

учням вирішити проблемні завдання і ситуації у навчально-пізнавальній 

діяльності, самостійного пошуку нових знань. Найбільш популярними є лекції: 

«Григорій Сковорода в легендах та переказах», «Перебування Г. С. Сковороди 

на Переяславщині», «Григорій Сковорода: учень, вчитель, мандрівник». Під час 

лекції працівники використовують і невербальне спілкування: міміку, 

пантоміміку, особливу інтонацію голосу при повідомленні певної інформації. 

Завданням лектора постає стимулювання слухачів дізнатися більше про 

конкретні експонати та про життя і творчість відомого філософа, адже музей – 

це місце для діалогу, де можна отримати певні не лише естетичні враження та 

інформацію, а й висловити своє бачення. 
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Отже, крім традиційної музейної комунікації – екскурсійна робота і 

створення певного візуального контексту – працівники використовують й інші 

види передачі інформації, що сприяють її легшому засвоєнню. Робота музею в 

системі соціальних комунікацій поєднує у собі комплекс різнопланових і в той 

же час взаємопов’язаних заходів культурного, освітнього, наукового, 

мистецького спрямування, що в своїй сукупності сприяє консолідації 

української нації навколо видатної постаті Григорія Сковороди та має 

позитивний вплив на розвиток нашого суспільства. Адже, вивчення його 

творчої спадщини, показ за допомогою мистецьких засобів, демонстрація 

творчих здобутків, апробація наукових результатів, пов’язаних з життям та 

філософським вченням Г. Сковороди сприяє розвитку культури, мистецтва, 

науки, відродженню культурних традицій, збереженню історичної пам'яті 

нашого народу. 
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The article analyzes the pedagogical ideas of G. Skovoroda, set out in the parable 

"Grateful Herod", identifies the principles of the author's vision of harmonious 

human development 

Key words: parable, upbringing, morals, parents, nature compliance, "related 

work". 

 

Григорій Савич Сковорода – видатний український філософ, письменник 

просвітитель збагатив скарбницю української культури не лише новими 

літературними жанрами й філософськими ідеями, а й прогресивними 

педагогічними ідеями. Хоча офіційною педагогікою Григорій Савич займався 

небагато, проте залишив помітний слід у душах своїх вихованців. Займаючи 

посада викладача в Переяславському та Харківському колегіумах чи працюючи 

домашнім учителем у поміщика Степана Томари і Михайла Ковалинського, він 

завжди відходив від схоластичних настанов, намагався зрозуміти прагнення 

учнів, навчити їх критично мислити, оцінювати власні вчинки з позицій етики 

та моралі. Саме тому педагогічні настанови видатного письменника не 

втрачають актуальності й у наш час, привертають пильну увагу дослідників не 

одне століття.  

Вивчення педагогічної концепції Г. Сковороди, поглядів видатного 

філософа на формування особистості на засадах народної педагогіки та 

«сродної праці» представлено в роботах Г. Гребенної, Н. Калениченко, 

Г. Костюка, І. Козубовської, М. Стельмахович, Д. Тетериної-Блохин, В. Хомич, 

М. Ярмаченко та ін.  

Мета нашої статті – проаналізувати педагогічні ідеї Г. Сковороди, викладені 

в притчі «Вдячний еродій», визначити принципи авторського бачення 

гармонійного розвитку людини. 

Як зазначає О. Рудь, «педагогічні ідеї Г. Сковороди про сутність, завдання і 

значення педагогічної праці ґрунтуються на принципах народності, в основі 

яких – мудрість народу, традиції народної педагогіки, національна самобутність 

українського етносу» [2, с. 3]. Саме народна педагогіка посіла вагоме місце в 

ідейному зростанні, педагогічній діяльності видатного письменника, мала 

колосальний вплив на формування виховного ідеалу видатного мислителя. 

Дидактична позиція Григорія Савича втілена в багатьох його творах, проте 

найбільше вона розкрита в байках та притчах «Убогий жайворонок» і «Вдячний 

Еродій». Саме в притчі «Вдячний Еродій» через діалог мавпи Пішек і лелеки 

Еродія письменник подає свої погляди на «спорідненість праці», важливість 

задовольнятися малим, самовдосконалюватися, переваги родинного 

(народного) й іноземного виховання, взаємини батьків і дітей. Запитаннями 

благородної пані Пішек мислитель порушує актуальну проблему сучасної йому 

системи освіти, а у відповідях простого Еродія висловлює своє бачення й 

обґрунтування найбільш ефективного вирішення педагогічної проблеми. 

Розглянемо детальніше педагогічні погляди Григорія Савича, представлені в 

притчі. 

Сковорода був прихильником природовідповідного виховання через 

вивчення й подальший розвиток нахилів і обдарувань особистості. «Учитель чи 
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лікар не є вчитель та лікар, вони лише служники природи, єдиної справдешньої 

лікувальниці й навчительки. Буде так: хто захоче чогось навчитися, повинен до 

того зродитися. Не від людини, а від природи суть усього» [3, с. 1]. На думку 

О. Боченко, «саме пізнання самого себе, вважав Сковорода, є основою життя 

людини, а тобто всього виховання, навчання, та освіти. Ця ідея йшла з глибини 

віків, бо ще Сократ у Древній Греції проголосив: «Пізнай самого себе і будеш 

щасливим» [1, с. 67]. 

Проповідуючи ідею спорідненості виховання з природою, мислитель 

застерігав учителів від необдуманого впливу на особистість вихованця, 

підганяння її під певні шаблони, педагогічні ідеї чи концепції. Призначення 

вчителя лише розвивати природні задатки учня й оберігати його від 

негативного впливу ззовні. «Не заважай лише природі і, коли хочеш, знищуй 

перепони, ніби очищаючи їй шлях: воістину, все вона чисто й справно зробить. 

Клубок сам від себе покотиться з гори: забери лише камінь, що лежить на 

перепоні. Не вчи його котитися, а лише допомагай. Не вчи яблуню родити 

яблука: вже сама природа її навчила. Загороди її лише від свиней, зріж будяки, 

прочисть від гусені, стеж, аби на коріння не потрапляла сеча, і таке інше» 

[3, с. 1]. 

Як прихильник родинного виховання, побудованого на народних традиціях, 

Григорій Савич проповідує плекати в дітях вдячність за все, що дає їм життя, 

щоб вони могли відчувати радість, веселість і задоволення. «Вдячність же ‒ 

твердість і здоров’я серця, що приймає все на добро й зміцнює» [3, с. 1]. 

Застерігати від заздрощів, які роз’їдають душу і позбавляють душевного 

спокою, сповнюють життя безкінечною тривогою. «Всі терни й будяки 

народжуються від неситої п’явки ‒ заздрості, заздрість же ‒ від 

незадоволення, незадоволення ‒ від невдячної волі, що наповнила сердечні надра 

невсипущими червами, які безперестанно, денно і нощно, гризуть душу» 

[3, с. 1]. Задовольнятися малим, насолоджуватися навіть найпростішою працею, 

не ганятися за великими заробітками й чинами, бо вони часто призводять до 

душевною чи фізичної гибелі людини. Щоб убезпечити своїх дітей, батько 

Еродія співав дітям таку повчальну пісеньку: 

Вмій малим ти вдовольняться.  

За великим не женися, 

Сіті кинуто на лови, їх ти вельми бережися. 

Я кажу вам, що не треба у розкошах жити, 

На таких, кажу, повсюди розпинають сіті. 

Триста впало у неволю з пристрасті в часі, 

Шістсот плачуть у хворобах ‒ дуже були ласі. 

Хто подячний бува Богу, з малим може жити, 

Невдоволеного світом цілим не наситиш. [3, с. 3]. 

Щоб вирости вдячними, добрими й щедрими діти, на переконання 

мислителя, мають зростати в атмосфері глибокої поваги. Батьки повинні бути 

вихователями й наставниками молоді, подавати їм приклад власним життям. 

Діти ж мають поважати батьків і піклуватися про них, як бідний Еродій, який 

добуває їжу для свої постарілих батьків і здивованій мавпі відповідає, що 
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вдячний батькові за цю науку, а чини, маєтки, гроші – то все пусте. «Вдячний 

Богові за батька мого, бо від нього я народився. Друга моя ікона божа – мати. 

Вони для мене головний божий дарунок» [3, с. 2], відповідає лелека мавпі на 

запитання, за що він поважає вбогих батьків і не полишає їх у пошуках кращої 

долі. 

Митець переконаний, що саме батьки мають бути першими вчителями 

дітей, заохочувати їх до працелюбства, від них залежить вироблення характеру 

й тих моральних засад, які будуть визначати людину в майбутньому. При цьому 

він висміює схиляння пані Пішек перед всім іноземним, її бажання найняти 

дітям у вихователя папуг, які на багатьох мовах говорять, а особливо 

французький. Головне дати дітям розуміння мов і прищепити любов до них, як 

це зробив батько Еродія, а також виховати повагу до рідної мови. Еродій, 

навчений батьком, виглядає ерудованішим, ніж мавпа, яка за великі гроші 

навчалася за кордоном, бо батько не лише передав йому знання, а й сформував 

потяг до самоосвіти. Для цього батьки мають уважними до дітей, давати їм 

поради й настанови, застерігати від необдуманих вчинків. «Він дав мені крила, 

а я сам навчився літати. Він дам мені благородне серце, а я сам сповнюю його 

вдячністю. Чи часто він зупиняє мене? Ні, він бачить мої вчинки, невідповідні 

вдячності, напущує мене на шлях вдячності мудрою бесідою, влучним 

словом…» [3, с. 2]. 

Сковорода як прихильник трудового виховання, вказує на необхідність 

«спорідненої праці» в житті людини, виховання переконання, що будь-яка 

праця почесна, якщо вона приносить користь суспільству. Упевненість у тому, 

що ти займаєшся потрібною справою, сприяє моральному удосконаленню 

людини. Навчений батьком простому, але потрібному ремеслу Еродій з 

гордістю заперечує аргументи пані Пішек про необхідність знання мов, 

іноземних манер та мод, вміння грати на модних музичних інструментах, щоб 

знайти високооплачувану посаду в почті якогось вельможі. Він запевняє, що 

батько дав йому все, щоб гідно жити: гострий зір, зоб бачити здалеку жаб і 

гадів, потужні крила, щоб літати на велику відстані, міцний дзьоб, щоб вбивати 

гадюк. А ще відчуття помірності власних бажань: «Ми є гайстри. Їмо зілля, 

куштуємо зерно, поїдаємо зміїв, часом їмо жаб, і харчу ніколи не 

позбавляємося, боїмося тільки жировитості. Незагнуздана похіть є те саме, 

що смоктява п’явка, яка народжує за один день тисячу дочок, які ніколи не 

кажуть: “Досить!”» [3, с. 4]. 

Конфлікт між двома системами виховання – іноземною (на прикладі мавпи) 

та народною (на прикладі лелеки) Сковорода вирішує на користь останньої. 

Родина пані Пішек, діти якої ганялися за славою й чинами, гине; а родина 

Еродія продовжує спокійне життя, оскільки дотримується головних настанов 

виховання: «1) На добро народжувати; 2) Зберегти пташеняті молоде 

здоров’я; 3) Навчити вдячності» [3, с. 5]. 

Таким чином, завдання педагогіки, за Григорієм Сковородою, полягає в 

тому, щоб навчити дитину орієнтуватися в бурхливому морі життя, допомогти 

їй відкрити в собі кращі природні задатки та розвинути їх у здібності. Велике 

значення у вихованні дітей належить сімейному вихованні. Батьки – це перші 
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наставники і перед ними мислитель ставить великі завдання: бути прикладом 

для дітей, готувати їх до навчання, до трудової і суспільної діяльності, 

виховувати з них достойних громадян. Метою всіх виховних дій повинне бути 

виховання гармонійної особистості, яка приносить користь суспільства, 

отримує насолоду від власної праці, є ерудованою й естетично розвиненою. 
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Одне з чільних місць у пантеоні видатних постатей української культури 

XVIII ст. посідає Григорій Сковорода – філософ, просвітитель-гуманіст, 

педагог, поет і романтик епохи пізнього бароко, світоч української духовної 

історії, чия оригінальна гуманістична творчість за твердженням П. Тичини 

«була ґрунтом для розвитку української філософії і літератури» [6, с. 5].  

Відзначення ювілейних дат, пов’язаних із Г. С. Сковородою, 

традиційно було і є дотепер ключовими культурно-мистецькими подіями у 

місцях, пов’язаних із його життям та творчістю. До таких відноситься, зокрема, 

й місто Переяслав Київської області. У 1750–1751 рр. Г. С. Cковорода на 

запрошення єпископа Никодима Срібницького викладав поетику в 

Переяславському колегіумі. На Переяславщині видатний філософ написав 

велику кількість своїх творів, зокрема, більшу частину поезій, що увійшла до 

збірки «Сад божественних пісень» (1757–1785). 28 листопада 1972 р. у складі 

Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (далі ПХДІМ) було 

відкрито Меморіальний музей Г. С. Сковороди з нагоди відзначення 250-річчя 

від дня народження філософа. 23 червня 1986 р. було відкрито Переяслав-

Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту 

ім. О. М. Горького. У 1993 р. постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 

24 листопада 1993 р. на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Українського 

державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова був створений 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, якому 31 грудня 

1994 р. постановою Кабінету Міністрів України № 888 було присвоєно ім’я 

Григорія Савича Сковороди. 

Враховуючи важливість постаті Г. С. Сковороди для Переяславщини у 

ПХДІКЗ завжди урочисто відзначали дні народження Григорія Савовича 

шляхом створення тематичних експозицій, проведення виставок, лекцій, 

вечорів, мистецьких конкурсів, святкових концертів тощо. 

Перш ніж перейти до висвітлення заявленої проблематики в зазначених 

хронологічних межах хочемо навести найдавніший із нині відомих офіційних 

документів про увічнення пам’яті Г. С. Сковороди в Україні і Переяславі 

зокрема. Він датується 1945 р. і приурочений 223-річчю Г. С. Сковороді. У 

Центральному державному історичному архіві України м. Києва збереглася 

Постанова № 289 Ради Народних комісарів і Центрального комітету КП(б)У від 

28.02.1945 р. (ф. 4849, оп. 1, од. зб. 6, арк. 56) «Про увічнення пам’яті великого 

діяча української культури, поета-філософа Г. С. Сковороди». В цьому 

документі йдеться про присвоєння імені Г. Сковороди навчальним закладам та 

надання стипендій студентам, в тому числі Переяслав-Хмельницькому 

педагогічному училищу. Так, в пунктах № 3–4 зазначено: «Надати ім’я 

Сковороди педагогічному училищу в м. Переяслав-Хмельницькому і 

встановити дві стипендії імені Сковороди по 200 крб. на місяць для учнів, що 

відмінно вчаться. Постанову підписав Заступник Голови Ради Народних 

Комісарів УРСР Л. Корнієць та Секретар Центрального Комітету КП(б)У 

Д. Коротченко [3, с. 22].  

Особливо урочисто в Україні й Переяславі зокрема відзначалося 250-річчя 

Г. С. Сковороди в 1972 р. Напередодні, в 1971 р., ім’я видатного українського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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просвітника було внесено до календаря ЮНЕСКО «Святкування річниць 

великих людей та подій 1971–1972 рр.». Були створені Всесоюзний, 

Республіканський та обласний комітети по відзначенню 250-річчя з дня 

народження Г. С. Сковороди. До складу останнього від Переяславщини 

увійшов М. І. Сікорський – директор ПХДІМ.  

Підготовку до урочистостей музейники Переяслава під керівництвом 

Михайла Івановича розпочали задовго до цього. Так, ще 24 вересня 1971 р. 

Переяслав-Хмельницька міська Рада депутатів трудящих за поданням 

М. І. Сікорського прийняла Рішення № 137 від 24 вересня 1971 р. під назвою 

«Заходи виконкому Переяслав-Хмельницької міської Ради депутатів трудящих 

по відзначенню 250-річчя з дня народження Григорія Савовича Сковороди». 

Наведемо текст цього документу повністю: «У грудні  місяці 1972 року 

громадськість України буде широко відзначати  250-річчя з дня народження 

видатного українського філософа-демократа Григорія Савовича Сковороди, 

який в 1753–54 роках викладав піїтику  в  Переяславській духовній семінарії. В 

зв’язку з проведенням ювілею Г. С. Сковороди передбачити слідуючі заходи: 

1) Існуючий в м. Переяслав-Хмельницький пам’ятник Г. С. Сковороді із 

нетривких матеріалів замінити на бронзовий. Відповідальний тов. 

Сікорський М. І, Барський І. В. до 1.10.1972 р.; 2) Відкрити в колегії, де в 1753–

54 р. викладав Г. С. Сковорода піїтику і написав свої найвідоміші твори – 

музей, присвячений перебуванню його на Переяславщині. Відповідальний тов. 

Сікорський М. І, строк до 1.09.1972 р.; 3) Встановити на колегії меморіальну 

дошку. Відповідальний тов. Сікорський М. І.; 4) Просити Міністерство 

культури УРСР, Спілку художників УРСР організувати в колегії художню 

виставку присвячену 250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди; 5) Просить 

відділ культури райвиконкому передбачити проведення в м. Переяслав-

Хмельницького ювілейних вечорів за участі письменників України. Голова 

виконкому міської Ради депутатів трудящих І. Головко, секретар виконкому 

міської Ради депутатів трудящих Н. Єфіменко» [2, арк. 114].  

Через кілька днів, 30 вересня 1971 р., виконком Переяслав-Хмельницької 

міської Ради депутатів трудящих прийняв Рішення № 136-2 «Про відзначення 

250-річчя з дня народження видатного українського філософа-демократа 

Григорія Савовича Сковороди», яким виділив кошти в сумі 7 000 крб. на 

виготовлення пам’ятника Г. С. Сковороді з бронзи: «Розглянувши подання 

Переяслав-Хмельницького Історичного музею про відзначення 250-річчя з дня 

народження видатного українського філософа – демократа Г. С. Сковороди, 

виконком міської ради депутатів трудящих вирішує: Виділити кошти в сумі 

7 тис. крб. на виготовлення бронзового пам’ятника Г. С. Сковороди замість 

існуючого і виготовленого з нетривких матеріалів. Відповідальний за 

виготовлення директор історичного музею М. І. Сікорський. Затвердити заходи 

по відзначенню ювілею Г. С. Сковороди згідно додатку. Голова виконкому 

міської Ради депутатів трудящих І. Головко та секретар виконкому міської Ради 

депутатів трудящих Н. Єфіменко» [1, арк. 183].  

Ініціативу М. І. Сікорського підтримала також Київська обласна Рада 

депутатів трудящих і своїм рішенням № 212 від 18 квітня 1972 р. затвердила 
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план заходів на відзначення 250-річчя Г. С. Сковороди, частина з яких 

стосувалася Переяслава-Хмельницького, зокрема: 1) на будинку колишнього 

колегіуму в м. Переяславі-Хмельницькому, де викладав Г. С. Сковорода, 

встановити меморіальну дошку з барельєфом мислителя; 2) провести ремонт 

колишнього будинку колегіуму, в якому викладав Г. С. Сковорода та створити 

в ньому експозицію, присвячену життю та діяльності Г. С. Сковороди [40].  

Невдовзі на баланс ПХДІМ була передана споруда колишнього 

Переяславського колегіуму. На момент передачі будівля знаходилася в 

занедбаному стані. Тому негайно розпочалися великі ремонтно-реставраційні 

роботи. Їх потрібно було зробити в гранично короткий термін – з травня по 

жовтень 1972 р. Але найважливішим було навіть не це, а створення експозиції – 

першої експозиції нового музею. Після завершення ремонтних робіт, в червні 

1972 р., розпочалося створення експозиції. Ця робота лягла на плечі 

досвідчених музейних працівників – О. І. Юзвікової та Є. C. Нестеровської. 

В. А. Юзвіков очолив пошукову роботу, розробив тематико-експозиційний 

план музею [40].  

28 листопада в Переяславі-Хмельницькому відбулося урочисте святкування 

з нагоди відкриття меморіального музею Г. С. Сковороди. Кореспондент 

місцевої газети «Комуністична праця» В. Свищ детально висвітлив цю подію в 

статті «Ювілейні торжества» в номері за 30 листопада 1972 р.: «Трудящі 

Переяславщини свято шанують пам’ять українського просвітителя, філософа і 

поета Григорія Савовича Сковороди. В місті і селах району в ці дні 

відбуваються урочисті збори, літературні вечори, присвячені 250-річчю з дня 

народження видатного поета-просвітителя. 28 листопада в Переяслав-

Хмельницькому відбулося велике торжество, присвячене відкриттю 

меморіального музею Г. С. Сковороди. На урочисту церемонію прибули члени 

Всесоюзного і Республіканського ювілейних комітетів по відзначенню          

250-річчя з дня народження поета, члени Всесвітньої Ради миру і Радянського 

комітету захисту миру, вчені, письменники, літературознавці Москви, Києва, 

Білорусії, Молдавії та інших братніх республік. На центральній площі міста 

дорогих гостей зустрічали сотні переяславчан. Дівчата в українському 

національному вбранні підносять гостям коровай.  Приймаючи хліб-сіль, 

секретар Всесоюзного ювілейного комітету І. Ф. Карбутенко щиро дякує 

переяславчанам за гостинний прийом. Біля приміщення колишнього колегіуму, 

де у 1753–1754 роках викладав піїтику Сковорода, відбувся багатолюдний 

мітинг з нагоди відкриття музею. З промовою  до присутніх звернувся голова 

виконкому міської Ради депутатів трудящих І. С. Головко. Під оплески 

присутніх заступник голови обласної Ради депутатів трудящих Л. І. Хорозова 

відкриває  меморіальну дошку Г. С. Сковороди. Учасники мітингу оглянули 

експозицію музею. За дорученням Республіканського ювілейного комітету, 

заступник Голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Тронько вручив у дар музею 

ювілейне зібрання творів Г. С. Сковороди і ювілейну медаль. Таку ж саму 

нагороду було вручено директору історичного музею М. І. Сікорському. У 

книзі почесних гостей записи з словами подяки зробили заступник Голови Ради 

Міністрів УРСР П. Т. Тронько, член Радянського комітету захисту миру 
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академік І. Є. Глущенко, письменник Іван Ле, академік О. Р. Мазуркевич, 

професор Московського державного університету імені Ломоносова 

М. М. Зозуля, член-кореспондент Академії наук БРСР І. М. Лущицький, член-

кореспондент Академії наук МРСР Є. М. Єрмурацький, українські 

письменники А. І. Стась, П. Ю. Шабатин, О. І. Ільченко, московські літератори 

В. М. Фірсов, І. З. Новосельцева, художники Г. Н. Кальченко, В. Г. Непийпиво 

та інші. У педагогічному училищі гості оглянули експозицію присвячену 

життю і творчості Г. С. Сковороди» [35, с. 3].  

Учасниця тих подій В. В. Нікітіна, якій до речі випала честь провести першу 

екскурсію у новоствореному музеї, теж пригадала як розвивалися події з нагоди 

відкриття меморіального Музею Г. С. Сковороди: «На площі Возз’єднання 

(сучасна Богдана Хмельницького) переяславці вручили гостям хліб-сіль. Всі 

рушили святковою колоною до приміщення колишнього колегіуму на вулиці 

Г.Сковороди, де відбувся велелюдний мітинг, який закінчився відкриттям 

меморіальної дошки. Після цього настав найбільш хвилюючий момент – 

учасники ювілейних торжеств зайшли до щойно вперше відкритого для 

відвідувачів музею Г. С. Сковороди. Довго після закінчення розповіді 

екскурсовода гості ходили по залах, детальніше ознайомлюючись з 

експозицією і були вражені. Чекали чогось хорошого, незвичайного, але такого 

– не сподівались побачити. Петро Тронько вручив щасливому директору – 

Михайлу Сікорському – двотомник вибраних творів Григорія Сковороди, 

ювілейну медаль роботи народної художниці Галини Кальченко, платівку з 

записом пісень Г. С. Сковороди. Ці подарунки згодом стали експонатами музею 

й поповнили його експозицію» [40]. 

У «Тезах доповідей Республіканської наукової конференції, присвяченої 

250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди» (1972) послідовно описано як 

проходило відкриття меморіальної дошки і меморіального Музею 

Г. С. Сковороди в м. Переяслав-Хмельницькому: «Для участі у торжествах на 

Україну, в її столицю Київ, прибули члени Всесоюзного ювілейного комітету, 

делегації літераторів та вчених Москви і братніх республік. Разом з членами 

Республіканського ювілейного комітету, представниками творчих спілок гості 

28 листопада 1972 р. вирушили у поїздку по місцях, пов'язаних з життям і 

діяльністю видатного філософа і поета Г. С. Сковороди. В Переяслав-

Хмельницькому Григорій Сковорода читав курс піїтики, активно поширював 

прогресивні ідеї серед молоді. Пам’ять про це увічнили меморіальна дошка на 

приміщенні колишнього Переяславського колегіуму і меморіальний музей, що 

були відкриті 28 листопада» [37, с. 27].  

На заході були присутні: Заступник Голови Ради Міністрів УРСР 

П. Т. Тронько, заступник Голови Президії Верховної Ради УРСР, голова 

Полтавського облвиконкому С. К. Бойко, секретар обласного комітету 

Компартії України М. М. Губерський, заступник голови облвиконкому 

В. В. Цивіна, заступник міністра культури УРСР І.Т.Буланий, завідуючий 

сектором відділу культури ЦК Компартії України В. Я. Бровченко, 

відповідальний секретар Всесоюзного ювілейного комітету І. Ф. Карабутенко, 

професор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова 
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М. М. Зозуля, академік ВАСГНІЛ, член Радянського комітету захисту миру 

І. Є. Глущенко, доктор філософських наук з Молдавської РСР 

В. М. Єрмурацький, доктор філософських наук, автор книги про Сковороду 

І. П. Головаха, директор видавництва «Радянський письменник» А. О. Стась, 

народний артист УРСР  С. Д. Козак, член-кореспондент АН Білоруської РСР 

І. М. Лущицький, скульптор, народний художник УРСР Г. Н. Кальченко, 

російський поет В. І. Фірсов, письменники І. Ле, О. Ільченко, О. Ковінька, 

О. Чуча, відповідальний секретар Республіканського ювілейного комітету 

І. П. Стогній та ін. Делегацію супроводжували представники преси, радіо, 

телебачення [37, с. 28].  

У «Тезах доповідей Республіканської наукової конференції, присвяченої 

250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди» детально описано як все 

відбувалося: «За українським звичаєм дорогих гостей зустрічають хлібом-

сіллю, молодь вручає їм живі квіти. Потім гості, представники громадськості 

прямують до меморіальної садиби Сковороди. Урочисте свято відкрив секретар 

районного комітету Компартії України В. Я. Пономаренко. Він тепло привітав 

гостей, трудящих Чорнухинщини із знаменним ювілеєм, розповів про життєвий 

і творчий шлях філософа, про те, як натхненно трудяться земляки мислителя. 

Доповідач зауважив, «Що найкраще вшанування пам’яті Сковороди – це наше 

квітуче життя, сьогоднішнє і майбутнє краю». Заступник Голови Ради 

Міністрів УРСР П. Т. Тронько вручає ювілейну медаль директорові 

меморіального музею Г. С. Сковороди в м. Переяслав-Хмельницькому. Потім 

В. Я. Пономаренко просить почесних гостей – заступника голови Президії 

Верховної Ради УРСР, голову облвиконкому С. К. Бойка, письменника Івана 

Ле, скульптора, народного художника УРСР Г. Н. Кальченко відкрити 

пам’ятник Г. С. Сковороді. Настає урочиста мить. Під бурхливі оплески 

повільно спадає біле покривало, і перед присутніми постає знайомий образ 

славетного любомудра. Біля підніжжя пам’ятника з’являються корзини з 

живими квітами – це гості й земляки філософа вшановують його світлу пам’ять. 

З теплими словами привітання виступив відповідальний секретар Всесоюзного 

ювілейного комітету І. Ф. Карабутенко. Заступник Голови Ради Міністрів УРСР 

П. Т. Тронько вручив колективу музею ювілейну медаль та сувеніри. Того ж 

дня гості виїхали до селища Чорнухи» [37, с. 27–28]. 

З відкриттям в Переяславі-Хмельницькому Музею Г. С. Сковороди 

святкування не завершилось. 25 листопада 1972 р. в Переяслав-Хмельницькому 

районному Будинку культури відбулися урочисті збори, присвячені 250-річчю з 

дня народження видатного українського просвітителя, філософа й поета 

Г. С. Сковороди. Збори відкрив секретар райкому КП України П. О. Фесенко. З 

доповіддю про життя і діяльність Г. С. Сковороди виступила викладач 

педагогічного училища С. М. Левченко. Про суспільно-політичні і філософські 

погляди Г. С. Сковороди розповіла в своєму виступі викладач педучилища 

К. Д. Батрак. Самодіяльні митці районного Будинку культури виступили з 

літературно-музичною композицією, присвяченою Г. С. Сковороді [38, с. 2]. На 

шпальтах газети «Комуністична праця» 11 листопада 1972р. нуковий працівник 

Канівського музею Л. М. Єфіменко оприлюднив ґрунтовну статтю 



«Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно-освітніх викликів ХХІ століття» 
 

 

17 

«Т. Г. Шевченко про поета-філософа. До 250-річчя з дня народження 

Г. С. Сковороди». Наведемо невеликий фрагмент цієї публікації: 

«Т. Г. Шевченко надавав великого значення творчості свого попередника, 

порівнював його з шотландським «поетом народним і великим» Робертом 

Борисом. З філософською, літературною та педагогічною спадщиною 

Сковороди Шевченко був обізнаний ще з дитинства, списуючи в саморобну 

книжечку його вірші й пісні та виспівуючи їх» [14, с. 3]. На думку відомого 

шевченкознавця між Г. С. Сковородою та Т. Г. Шевченком існувала певна 

спорідненість у поглядах на проблему соціальної несправедливості та шукали 

шляхи її усунення.  

Вже напередодні дня народження Г. С. Сковороди, 2 грудня 1972 р., в газеті 

«Комуністична праця» мандрівному філософу події була присвячена ціла 

сторінка. Зокрема, були оприлюднені статті викладача Переяслав-

Хмельницького педагогічного училища С. М. Левченка «Просвітитель, 

філософ, поет» та старшого наукового співробітника ПХДІМ 

Т. А. Козачковської «Меморіальний музей» [18, с. 3; 15, с. 3]. 

Т. А. Козачковська у своїй статті пригадала як відбувалося урочисте відкриття 

Музею Г. С. Сковороди та звернула увагу на подальше висвітлення цієї події в 

музейній експозиції: «Композиція останніх залів присвячена святкуванню    

250-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. В центрі експозиції – великий 

бюст Г. С. Сковороди роботи І. П. Кавалерідзе. В окремій вітрині – ювілейні 

видання творів поета і філософа та постанови про відзначення його пам’яті» 

[15, с. 3]. 

Вшанування 260-річчя від дня народження Г. С. Сковороди в Переяслав-

Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику в 1982 р. 

насамперед було пов’язане із започаткуванням при меморіальному Музеї 

Г. C. Сковороди Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сковородинівські читання». Історію започаткування цієї конференції та 

досвіду проведення перших трьох конференцій в цьому музеї детально 

висвітлила В. В. Нікітіна в статті «Перші сковородинівські читання» (2015) 

[22, с. 249–253]. У зв’язку з цим немає необхідності конкретизувати це питання.  
Не менш урочисто планувалося відсвяткувати в Переяславі та музеї 270-ту 

річницю від дня народження Г. С. Cковороди у грудні 1992 р. В особистому 
архіві М. І. Сікорського збереглася копія звернення, адресована Раді Міністрів 
Української РСР «По відзначенню 270-річчя з дня народження Г. С. Скороводи 
в м. Переяславі-Хмельницькому». Документ датовано 18 грудня 1990 р. 
Підписаний він М. І. Сікорським, на той час – директор Переяслав-
Хмельницького історико-культурного заповідника (далі ПХІКЗ). У преамбулі 
він зазначив, що у зв’язку з тим, що 3 грудня 1992 р. виповнюється 270 років з 
дня народження видатного українського просвітителя, філософа і поета 
Г. С. Сковороди і вшановуючи його перебування в Переяславі-Хмельницькому 
виконком міської  Ради народних депутатів створив ювілейний комітет у: 
О. В. Тарасенка (голова комітету), І. П. Стогнія (заступник голови комітету, 
проректор Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного 
педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, 
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професор), В. М. Дем’янчук (відповідальний секретар комітету, старший 
науковий співробітник ПХІКЗ). Від себе особисто та від імені членів комітету 
М. І. Сікорський запропонував запланувати, підготувати та реалізувати низку 
заходів на відзначення 270-річного ювілею Г. С. Сковороди. Наведемо текст 
пропозицій М. І. Сікорського мовою оригіналу: 

1. Провести у приміщенні Переяслав-Хмельницького філіалу педінституту 
урочистий вечір, присвячений ювілейній даті на тему «Слово про 
Г. С. Сковороду» (доповідь проректора філіалу, професора І. П. Стогнія). 

2. Просити Раду Міністрів УРСР виділити гроші для будівництва 
павільйону вартістю 3 (три) млн. крб. для розміщення експозиції про 
філософську і літературну діяльність і створення художньої виставки, 
присвяченої до 270-річчю з дня народження Г. С. Сковороди. 

3. Виготовити пам’ятні знаки в місцях, де перебував Г. С. Сковорода в 
Переяславі-Хмельницькому: а) на березі р. Альти, де з учнями колегіуму 
проводив заняття; б) на Татарській горі – улюбленому місці творчого 
відпочинку Г. С. Сковороди; в) встановити пам’ятну стелу з картою місць, де 
перебував Г. С. Сковорода на Україні. 

4. Встановити бюст переяславському полковнику С. Тамарі, в сім’ї якого 
5 років жив Г. С. Сковорода і навчав його сина Василя. 

5. Відселити військову частину від колишнього Переяславського колегіуму 
для створення меморіальної площі Г. С. Сковороди, де розміститься 
скульптурна група героїв його творів, написаних на Переяславщині. 

6. Створити композиційну групу «Г. С. Сковорода із своїми учнями 
Переяславського колегіуму» і встановити в центрі Сковородинівської площі. 

7. Біля Переяславського колегіуму встановити бюст засновнику 
Переяславського колегіуму і другу Г. С. Сковороди І. Козловичу. 

8. Встановити меморіальні дошки видатним викладачам Переяславського 
колегіуму, в тому числі  і другу Т. Г. Шевченка – А. Й. Козачковському. 

9. Благоустроїти вулицю Г. С. Сковороди і в кінці її закласти парк на честь 
270-річчя з дня народження Г. С. Сковороди, використати для цієї мети 200 
(двісті) тис. крб. 

10. На жаль, Створити пересувну художню виставку, присвячену життю і 
діяльності Г. С. Сковороди з робіт образотворчого мистецтва та ілюстрацій до 
його творів (за матеріалами меморіального музею Г. С. Сковороди). 

11. Видати подарунковий альбом з життя і творчості Г. С. Сковороди за 
матеріалами Переяслав-Хмельницького музею Г. С. Сковороди. 

12. Надрукувати листівки пам’ятних місць перебування Г. С. Сковороди. 
13. Виготовити сувеніри за  матеріалами творів Г. С. Сковороди. 
14. Присвоїти ім’я Г. С.Сковороди Переяслав-Хмельницькому педагогічному 

інституту і закінчити будівництво третього навчального корпусу, другого 
житлового будинку для викладачів та ін. 

15. Закінчити будівництво приміщення історичного музею, яке  розпочате на 
честь 270-річчя з дня народження Г. С. Сковороди. 

16. Провести Всесоюзну сковородинівську конференцію на тему: 
«Використання спадщини Г. С. Сковороди в умовах перебудови народної 
освіти».  
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17. Просити правління спілки художників України та Міністерство культури, 

провести в травні – червні 1992 року Республіканський симпозіум скульпторів 

по каменю, присвячений 270–річчя з дня народження Г. С. Сковороди. 

18. Контроль за виконанням покласти на відповідального секретаря міського 

ювілейного комітету В. М. Дем’янчук [34, арк. 1–2]. 

лише незначну частину з наведеного вище вдалося реалізувати. Політична, 

соціально-економічна криза на початку 90-их рр. минулого століття не сприяла 

фінансуванню музейної галузі, тому заходи, які потребували вкладання коштів, 

були відкладені до «кращих часів». У 1992 р. святкування 270-річчя від дня 

народження Г. С. Сковороди обмежилося святковими концертами у Переяслав-

Хмельницькому Будинку культури (2 грудня) та в Переяслав-Хмельницькому 

філіалі Українського державного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова (3 грудня).  

Як проходило святкування ювілею Г. С. Сковороди детально описала 

завідуюча міським відділом культури Г. І. Глушко в статті «Вшанування 

пам’яті Г. С. Сковороди», опублікованій 10 грудня 1992 р. в газеті «Вісник 

Переяславщини». Вважаємо за доцільне навести її текст повністю: 

«Переяславчани гордяться тим, що живуть на землі, історія якої пов’язана з 

іменами великих діячів історії та культури Т. Г. Шевченка, В. Антоновича, 

Дніпрової Чайки, Шолом-Алейхема, П. Сениці та багатьох інших. У цьому ряду 

діамантом першої величини сяє  ім’я Г. С. Сковороди. І тому на передодні дня 

270-річчя з дня народження ювілею видатного просвітителя, філософа, в 

районному Будинку культури зібралося чимало переяславчан, щоб урочисто 

вдзначити цю знаменну дату. А перед урочистим вечором в приміщенні 

колишнього колегіуму, а нині меморіального музею Г. С. Сковороди зібралися 

жителі міста, щоб пройти його класами, де ступала нога Сковороди, де звучало 

його слово, де й досі витає його дух. Для присутніх було проведено екскурсію, 

а після неї відбулось покладдання квітів до підніжжя пам’ятника 

Г. С. Сковороди. Урочистий вечір в районному Будинку культури відкрила 

голова міськвиконкому О. О. Тесленко. У вступному слові вона в загальних 

рисах охарактеризувала діяльність Сковороди на Переяславщині. З грунтовною, 

філософською доповіддю про життя і діяльність Г. С. Сковороди на вечорі 

виступив голова міськрайонної організації товариства «Просвіта», доцент 

філіалу педагогічного  інституту М. П. Карпанюк. А після урочистої частини 

відбувся святковий концерт. В ньому взяли участь кращі колективи художньої 

самодіяльності міста. Програма концерту була різножанровою і цікавою. Це і 

канти Г.С. Сковороди у виконанні на кобзі М.Т.Товкайла, байки 

Г. C. Сковороди у виконанні студентки педінституту Ірини Костенко, пісні та 

слова на слова Г. С. Сковороди у виконанні народного самодіяльного 

камерного хору педінституту під керівництвом О. О. Борисової, запальні танці, 

українські народні пісні, сольний спів та інструментальні номери. І всі вони 

сприймались під щирі оплески глядачів.Приємно те, що вечір вдався, що люди 

знайшли час і прийшли вшанувати пам’ять видатного сина українського народу 

Г. С. Сковороди» [7, с. 3]. 
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Урочистий вечір, присвячений 270-річчю від дня народження 

Г. С. Сковороди, відбувся в день його ювілею – 3 грудня 1992 р., у філіалі 

педінституту імені М. П. Драгоманова. Як проходило ювілейне зібрання описав 

кореспондент газети «Вісник Переяславщини»: Всіх, хто заходить до головного 

корпусу філіалу, зустрічає Г. С. Сковорода. Він дивиться на людей з портрета 

своїм проникливим і водночас добрим поглядом: неначе запитує, як ви живете, 

мої далекі нащадки в незалежній Україні. У філіалі педінституту багато роблять 

для популяризації спадщини великого українського просвітителя і поета. І вже, 

мабуть, не для кого немає таємницею, що коли вуз стане самостійним (а є надія, 

що цей час не за горами), то буде підняте клопотання про присвоєння йому 

імені Сковороди. В актовому залі філіалу на сцені скульптурний портрет 

філософа і просвітителя. Поряд зі сценою – книжкова виставка. На ній 

представлені твори Г. С. Сковороди, книги та наукові статті і в журналах про 

нього. Вечір відкрив доцент філіалу  педінституту, кандидат філологічних наук 

М. П. Карпанюк. «Слово про Г. С. Сковороду» виголосив проректор філіалу, 

доктор філософських наук, професор І. П. Стогній. Він розповів про життєвий 

шлях просвітителя, зупинився на його філософських поглядах, розповів про 

поетичну творчість Г. С. Сковороди. Детально було висвітлено дільність 

Г. С. Сковороди у Переяславі. Зупинився доповідач і на тому, який розвиток 

мають ідеї Сковороди у філіалі педінституту. На закінчення було дано концерт, 

де серед інших номерів прозвучали окремі твори Г. С. Сковороди, пісні на його 

слова [39, с. 3]. 

3 грудня 1992 р. в день народження Г. С. Сковороди в газеті «Київська 

правда» була оприлюднена стаття М. І. Сікорського «Переялавська колиска. До 

270-річчя від дня народження Г. С. Cковороди» [28, с. 4]. Цього ж дня на 

шпальтах газети «Вісник Переяславщини» – стаття Володимира Недбайла 

«А мой жребий – с голяками… Сьогодні – 250 років від дня народження 

Г. С. Сковороди» [23, с. 3].  

У ювілейний рік до постаті Г. С. Сковороди зріс і науковий інтерес. Так, 

учасники Всеукраїнської конференції «Переяславська земля та її місце в 

розвитку української нації, державності й культури», яка проходила 21–23 

вересня 1992 р. в м. Переяслав-Хмельницький на базі місцевого педагогічного 

університету, чимало доповідей присвятило ювіляру. А саме: «Розвиток 

філософської думки на Переяславщині» (І. П. Стогній); «Роль Переяславського 

колегіуму в розвитку освіти й культури в Україні» (В. М. Дем’янчук, 

В. В. Нікітіна); «Езопові сюжети в байках Сковороди» (Ю. О. Мільошин); 

«Роль і місце музики в творчості Г. С. Сковороди» (О. О. Борисова, 

О. І. Борисов); «Формула слідів» Григорія Сковороди за письменником-

науковцем Іваном Пільгуком» (Н. В. Овсієнко); «Будувати українську 

національну школу на основі гуманізму педагогічної спадщини 

Г. С. Сковороди» (М. Гавриленко, Б. О. Чернов, Л. В. Шаповал) [26, с. 1–17]. 

У 2002 р. до святкування 280-річчя Г. С. Сковороди окрім Музею 

Г. С. Сковороди долучилися й інші культурно-освітні заклади міста. Так, 

наприклад, 3–4 жовтня 2002 р. в Переяслав-Хмельницькому ДПУ 

ім. Г. С. Сковороди відбулася Міжнародна науково-практична конференція, 
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присвячена 280-ї річчю від дня народження відомого українського мислителя 

«ХХ століття і Г. С. Сковорода», а також науково-практична студентська 

конференція «Григорій Сковорода: філософ, педагог, гуманіст» (до 280-річчя 

від Дня народження» [36, с. 111; 13, с. 6]. 10 грудня у Переяславі-

Хмелницькому на базі центральної районної бібліотеки відбувся виїзний 

обласний семінар директорів централізованих бібліотечних систем, 

присвячений 280- річчю від дня народження Г. С. Сковороди [4, с. 3]. 11 грудня 

у читальному залі Переяслав-Хмельницького ПТУ-22 зібралися учні, щоб 

вшанувати великого українського просвітителя Г. С. Cковороду [24, с. 11]. З 

нагоди ювілею Г. С. Сковороди М. І. Сікорський в газеті «Урядовий кур’єр» 

опублікував статтю «Григорій Сковорода на Переяславщині», в якій зазначив, 

що «Переяславщина для Григорі Сковороди була колискою розвитку для 

науково-філософської, просвітницької та літературно-художньої діяльності» 

[30, с. 8]. В особистому архіві М. І. Сікорського зберігся рукопис вище згаданої 

статті під назвою «Григорій Сковорода на Переяславщині: до 280-річчя від дня 

народження Г. С. Сковороди», що є розширеною версією опублікованої статті 

[32]. Співпраця М. І. Сікорського з редакцією газети «Урядовий кур’єр» 

зав’язалася на довгі роки і наприкінці серпня 2009 р. редакція газети провела 

круглий стіл «Наш сучасник Григорій Сковорода» за участю науковців, 

літераторів, музеєзнавців (серед них – три Герої України: М. І. Сікорський, 

П. Т. Тронько, Б. І. Олійник). Учасники круглого столу ініціювати такі заходи: 

відкрити в Києві Державний літературно-меморіальний музей Григорія 

Сковороди; здійснити повне академічне видання творів Г. С. Сковороди; видати 

твори дослідників-сковородинознавців; провести відповідні роботи з 

підготовки до ювілею за окремими програмами в регіонах. Також прийняли 

рішення про утворення Громадського організаційного комітету з підготовки і 

відзначення 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди на чолі з 

Б. І. Олійником [33, с. 8–9]. 

Не менш урочисто відзначили в Меморіальному музеї Г. С. Сковороди 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»  290-річчя від 

дня народження Г. C. Cковороди: з 1 жовтня по 3 грудня 2012 р. проводився 

конкурс на краще виконання творів Г. С. Сковороди; 12 жовтня 2012 р. 

проведено круглий стіл «Г. С. Сковорода і Переяславщина»; 11 жовтня 2012 р. 

відкрита фотовиставка В. Г. Сокола «Шляхами Г. С. Сковороди»; 3 грудня 

2012 р. пройшов ювілейний концерт, присвячений 290-й річниці з дня 

народження Г. С. Сковороди [16, с. 16; 41]. 

У цьому дослідженні автори ставили за мету висвітлити заходи, пов’язані із 

святкуванням ювілейних днів народжень Г. С. Сковороди, зокрема ті з них, які 

були безпосередньо пов’язан із Меморіальним музеєм Г. C.  Сковороди НІЕЗ 

«Переяслав». Проте пам’ятаємо, що вшанування його пам’яті  проводилося в 

Переяславі на достойному рівні і в інші, не круглі, дати. На підтвердження 

цього наведемо кілька газетних заміток, присвячених події: М. Сікорський 

«Г. С. Сковорода і Переяславщина» (1994 р.); М. Полтавець «На дні 

народження Сковороди» (2007 р.); О. Шкира «Пам’ять нащадків» (2007 р.); 

Л. Левченко «Вшанували генія» (2009 р.) [29, с. 3; 25, с. 3; 43, с. 294–298; 
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17, с. 5]. Зауважимо, що святкування у музеї неювілейних дат, пов’язаних із 

Г. С. Cковородою, відбувалося менш урочисто і супроводжувалося переважно 

проведенням тематичних виставок, читанням лекцій, оприлюдненням 

публікацій у місцевій пресі [8–12; 16; 19; 21]. 

Не менш широко й вагомо заплановано відзначити в Меморіальному музеї 

Г. С. Сковороди 300-річчя від дня народження філософа і поета у 2022 р. План 

заходів щодо вшанування пам’яті Г. С. Сковороди на державному рівні 

затверджений Постановою Верховної Ради України  № 4084 від 10.09.2020 р. 

«Про відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди». 

У ньому передбачено, зокрема, виділення коштів на реконструкцію будівлі 

Меморіального музею Г. С. Сковороди Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» та створення сучасної матеріально-технічної бази 

музею [42]. 6 лютого 2022 р. Міністерство культури та інформаційної політики 

України презентувало айдентику національної кампанії «Світ Сковороди». Її 

завдання – донести багатогранність образу Г. С. Сковороди, відійти від його 

стереотипного сприйняття як лише «філософа з торбиною» та залучити 

українців до нового осмислення його спадку. Міністр культури та 

інформаційної політики України О. В. Ткаченко підкреслив нетрадиційний 

підхід до відзначення 300-річчя Г. С. Сковороди: «Ми закликаємо творчі 

спільноти по всій країні долучатися до світу Сковороди й разом 

перезавантажувати його сприйняття» [27]. Хочеться сподіватися, що 

святкування 300-річчя Г. С. Сковороди  попри складні обставини стане однією з 

ключових культурно-мистецьких подій 2022 року  в культурному, освітньому 

та науковому середовищах й українцям вдасться повною мірою відчути 

глибину та важливість постаті Сковороди, ширше розкрити багатогранний 

образ філософа, творчість якого актуальна й нині. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ  

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

У статті аналізується виховний потенціал творчої спадщини Григорія 

Сковороди.  
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The article analyzes the educational potential of Hryhoriy Skovoroda's creative 

heritage. 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства важливого значення 

набуває проблема виховання підростаючого покоління. В умовах сьогодення 

переконуємося в тому, що демократизація, гуманізація, толерантність 

неможливі без відродження вітчизняних культурно-історичних та виховних 

традицій. У цьому контексті на особливу увагу заслуговують твори Григорія 

Сковороди, у яких видатний вітчизняний філософ і педагог дає багато цінних 

рекомендацій і настанов щодо навчання й виховання дітей, які залишаються 

актуальними і в наш час. 

Г. Сковорода добре знав і високо цінував провідні навчально-виховні засоби 

української народної педагогіки ‒ рідну мову, український фольклор, 

традиційну практику родинного виховання дітей, національні звичаї, традиції, 

свята, обряди, символи, багатюще розмаїття народного мистецтва, народні 

дитячі ігри та іграшки, ремесла та промисли. Він був педагогом народним у 

найглибшому розумінні цього слова, бо вчив народ і вчився в народу. Вся його 

педагогічна теорія пройнята духом народності, народними ідеями, відображає 

найкращі здобутки народної навчально-виховної мудрості [3, с. 250]. 

В тлумаченні Г. Сковородою народної педагогіки наявне поєднання 

національно-українських і західних елементів. Але видатний український 

мислитель, сприймаючи досягнення західноєвропейської педагогічної 

культури, міцно стояв на ґрунті українських виховних традицій. Тому його 

погляди на українську народну педагогіку, з одного боку, відзначаються дуже 

високим європейським рівнем, а з іншого, ‒ великою оригінальністю. 

Віддзеркалюючи народні погляди на виховання, Григорій Сковорода на 

перше місце ставив роль батьків у вихованні дітей. Він вважав, що є два 

основні батьківські обов’язки: «На добро народити й добра навчити» 

[2, с. 105]. 
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Сповідуючи принципи родинного виховання, Г. Сковорода у притчі 
«Вдячний Еродій» стверджував, що «немає нічого кращого за добре виховання. 
Його не замінить ні чин, ні багатство, ні рід, ні милість вельмож, хіба що 
добре народження. Воно ‒ над усе, воно ‒ сім’я щастя і зерно виховання» 
[2, с. 106].  

На відміну від своїх попередників Г. Сковорода висуває ідею 
«спорідненого», тобто природовідповідного виховання. На думку любомудра, у 
кожної людини від народження є певні нахили і здібності. Головне своєчасно їх 
розпізнати і сприяти їх подальшому розвитку. Зокрема, у притчі «Вдячний 
Еродій» з цього приводу зазначається: «Усяка справа має успіх, коли природа 
сприяє. Не заважай лише природі і, коли хочеш, знищуй перепони, ніби 
очищаючи їй шлях: воістину, все вона чисто й справно зробить. Клубок сам від 
себе покотиться з гори: забери лише камінь, що лежить на перепоні. Не вчи 
його котитися, а лише допомагай. Не вчи яблуню родити яблука: вже сама 
природа її навчила» [2, с. 108]. 

Природні задатки у людей неоднакові. Але кожна людина, на думку 
Г. Сковороди, має можливість, спираючись на них, розгорнути успішну 
діяльність у тій чи іншій галузі. Природа, писав він, подібна до багатого 
фонтана, що наповнює різні посудини до повної місткості. У байці «Собака та 
Кобила» педагог-мислитель висловлює думку про те, що природа має вплив на 
людину; без урахування цього людина не може мати успіху вжитті, адже «без 
природи ‒ як на манівцях: чим далі йдеш, тим більше заплутуєшся» [1, с. 113]. 

За Г. Сковородою, головним для педагога є пізнання і вдосконалення 
природних здібностей кожної людини. Оскільки доля суспільства залежить від 
вдалого вибору кожним його членом спорідненої діяльності відповідно до 
природних здібностей та покликання, то, готуючи дітей тієї чи іншої діяльності, 
насамперед доцільно враховувати їхні нахили та уподобання. 

Під природою людини філософ-просвітитель розуміє обдарування, 
схильності, дані від народження. Він стоїть на тому, що надані природою 
особливості дитини мають добре знати батьки та вихователі й всебічно 
розвивати їх шляхом навчання. Г. Сковорода вважає, що успадковані 
можливості людини можуть розкритися безпосередньо у природному стані 
діяльності. 

Григорій Савич стверджував, що народженого до добра неважко навчити 
добру ‒ навчити чи принатурити, чи призвичаїти. Але усяка справа має успіх 
лише тоді, коли природа сприяє. «Виховання ж іде від природи, що вливає в 
серце сім’я доброї волі. Добро у вогні не горить, у воді не топиться, тля його 
не тлить, злодій не краде [2, с. 109]. 

Спираючись на народні традиції, автор твору «Вдячний Еродій» переконує 
в тому, що доброчестя пошановують тоді, коли вдячність сприймають за добро. 
Григорій Сковорода проводить через твір думку, що батьки годують дітей від 
народження, а завдання дітей ‒ доглянути батьків у старості. Це, на думку 
автора, є основою народної моралі. У вищевказаній притчі Еродій промовляє: 
«Вони [батьки] годували мене в молодості моїй від малолітства, а мені 
подобається годувати їх у старості їхній. Це зветься у нас вдячність» 
[2, с. 105]. 
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Аналізуючи творчість педагога, приходимо до думки, що народна 

педагогіка вплинула на основну педагогічну ідею Григорія Сковороди ‒ 

трудове виховання за принципом «спорідненості». Справді високоморальною в 

народному розумінні є лише та людина, яка живе за рахунок власної праці. 

У байці «Олениця та Кабан» стверджується, що треба визначати будь-кого 

не за одягом, а за справами. Це твердження відповідає давній народній традиції 

про те, що людей видно не за вбранням, а за їхніми справами. Правильно 

організована праця облагороджує людину, сприяє її нормальному фізичному, 

розумовому, моральному розвитку. 

Дуже повчальною є притча Г. Сковороди «Убогий Жайворонок». У ній 

мислитель розвиває свої педагогічні ідеї. Він свідомий того, що праця є 

основою будь-якого добра. Повчальною є думка про те, що треба навчатися на 

чужій біді та оминати розкіш, бо вона згубна для людини. Треба проникатися 

чужою бідою і допомагати людям. Автор радить не робити висновків про них 

за вродою, а за вчинками. 

У той час як деякі живуть своєю працею і не купуються на можливість 

отримати легку, але незаслужену наживу, інші, такі як тетервак Салакон, 

намагаються взяти від життя все і в пориві реалізації своїх бажань не помічають 

тих небезпек, якими повниться життя. Все це дає зрозуміти, що життя 

звичайної стриманої людини набагато надійніше, ніж життя зухвалого й 

запеклого «гравця», який рано чи пізно заграється, а пізніше сильно пошкодує 

про свою зухвалість. 

Ідея спорідненості виховання з природою людини пронизує всі твори 

Г. Сковороди: байки, притчі, філософські трактати, афоризми тощо. У багатьох 

із них змальовано найвищі якості людини, якими вона наділена природою: 

людяність, сердечність, великодушність, доброчесність, справедливість, 

скромність, працьовитість, гідність тощо. Ними обдаровані всі люди від 

народження, але не всі пізнають їх у собі і наслідують «блаженній» натурі. 

Неробство, пихатість, жорстокість, самодурство, егоїзм, чинопочитання, 

плазування перед модою, на думку педагога, є протиприродними, тобто 

набутими внаслідок неправильного виховання й умов життя (байки «Орел і 

Черепаха», «Бджола і Шершень», притчі «Вдячний Еродій», «Убогий 

Жайворонок» та ін.). 

Таким чином, Г. Сковорода не протиставляє природу вихованню чи 

навпаки, а всіляко підкреслює, що виховання посилює розвиток природних 

можливостей, чим сприяє формуванню «істинної людини». 

Великою заслугою видатного філософа-педагога є те, що він у своїх творах 

наголошує на необхідності раннього пізнання природи дитини і визначення 

виховання відповідно до природних обдарувань. У притчі «Вдячний Еродій» 

Григорій Савич стверджує цю думку: «Хто захоче чомусь навчитися, повинен 

до того зродитися» [2, с. 109]. 

Новим словом в українській педагогіці прозвучало застереження батьків і 

вихователів про наслідки обраного без урахування природних можливостей 

навчання та життєвого шляху. У байці «Жайворонки» автор стверджує, що 

«багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає», і 
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навпаки, того, хто правильно визначив свої сили, чекає успіх: «Коли ти твердо 

йдеш шляхом, який почав іти, то, на мою думку, ти щасливий» [1, с. 122]. 

Г. Сковорода робить висновок про те, що коли виховувати дітей відповідно 

до їхніх природних можливостей, то цим визначається подальша доля людини 

(байка «Годинникові колеса»). Педагог-гуманіст наполягає на тому, щоб молоді 

люди після закінчення навчання влаштовувались у житті не за становищем у 

суспільстві, а за своїми здібностями та набутими знаннями. 

Думки Г. Сковороди про роль природи в розвитку людини та спорідненість 

виховання дітей з їхньою природою мали позитивний педагогічний та 

соціальний зміст і значно вплинули на подальший розвиток педагогічної думки 

в Україні. 

Г. Сковорода започаткував у вітчизняній педагогіці ідею народності 

виховання, основою якої б було служіння простому трудовому народові. Своїм 

подвижницьким життям Г. Сковорода подав приклад відданості народу, 

показав, яким має бути народний учитель. 

Григорій Савич як педагог-гуманіст стоїть за народну школу, в якій би 

вихованці набували корисних для життя знань. Він засуджує систему 

виховання, якою замість всебічного розвитку людини прищеплюються молоді 

зовнішні манери та плазування перед іноземним (притча «Вдячний Еродій»). 

Навчання молоді має бути поступовим і послідовним. Цей дидактичний 

принцип він обґрунтував афоризмом: «Хто помірно, але постійно вивчає 

предмет, для нього навчання не труд, а втіха». 

Таким чином, у педагогічних поглядах Г. Сковороди відбились основні 

напрями передової педагогіки: гуманізм, демократизм, висока моральність, 

любов до батьківщини і народу. У своїх притчах і байках Григорій Савич 

висміював людські вади, протиставляючи їм позитивний ідеал виховання, мета 

якого ‒ утвердження високих моральних якостей, формування гармонійно 

розвиненої людини. 

Г. Сковорода не протиставляє природу вихованню чи навпаки, а всіляко 

підкреслює, що виховання посилює розвиток природних можливостей, чим 

сприяє формуванню «істинної людини». Великою заслугою любомудра є те, що 

він у своїх творах наголошує на необхідності раннього пізнання природи 

дитини і визначення виховання відповідно до природних обдарувань. 

Можемо стверджувати, що творча спадщина Г. Сковороди була й 

залишається надзвичайно важливою, цінною і актуальною в контексті 

виховання підростаючого покоління України в умовах сьогодення. 
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У статті проаналізовані просвітницькі засади творчості Григорія 

Сковороди і Григорія Винського, їхнє суголосся в критиці здеморалізованого 

суспільства доби Катерини II, культивуванні національних, християнських 

моральних цінностей, демократизму та боротьби за волю, повнокровне творче 
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In the article are analyzed the enlightening bases of creativity of Hryhoriy 

Skovoroda and Hryhoriy Vyns’kyi, their likeness in criticizing the demoralized 

society of Katherine the 1-st epoch, cultivating the national, Christian moral values, 

democracy and fighting for freedom, valuable creative growing, life and realization 

of their patriotic and natural capacities. 

Key words: lightening, freemasonry, national consciousness, related work, moral 
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Національне літературне просвітництво у своєму становленні та 

розвиткові впродовж XVIII – першої половини XIX ст. сформувалося в 

амальгамну художньо-естетичну парадигму. Воно плідно взаємодіє з 

класицизмом, бароко, рококо, сентименталізмом, романтизмом. Поєднання в 

творах світських і клерикальних традицій, як пише І.Лімборський, 

спричинило «поміркований характер Просвітництва, зануреного в барокові 

художні цінності» [10, с.41], котрі найкраще сприяли зображенню 

суперечностей поміж гуманістичними ідеалами світської та духовної еліт і їх 

руїною московською колоніальною системою та її місцевими адептами в 

Лівобережній Україні на політично-економічному рівнях. 

Як представник етико-антропософської течії в нашій літературі другої 

половини XVIII ст., Г.Сковорода комплексом своїх рефлексій про ідеї щастя, 

спорідненої праці, бідності/невибагливості, відмови від матеріальної 

пересиченості, особистої та суспільної волі, гармонії між людиною й довкіллям 

заперечує усталені в тому часі фальшиві цінності як супротивні ідеям 

просвітників, зосереджених на всебічному опрацюванні повнокровного образу 

раціонально думаючого й духовно благородного напередовця, випереджаючого 

й готового очолити юрбу-спільноту й повести її за собою в згармонізоване 
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буття. Віршем «Пѣснь 10-я (Всякому городу нрав и права)» поет окреслив й 

обґрунтував завдання українського громадянина-патріота, інтелігента-

провідника на подвижницьку працю-боротьбу задля подолання й виправлення 

утверджуваного в підмосковській Україні небажаного їй «міру»-вертепу 

(фортельного «мірику») на кшталт заведеного Катериною II в Росії суспільства 

беззаконня, свавільства й імітації. 

Класичні просвітницькі ідеї рівності, всесвітнього братерства, 

справедливості, релігійної толерантності були суголосними козацькій 

демократії, тому й сприйнятими широкими верствами української спільноти. 

Обраний Сковородою місіонерсько-проапостольський спосіб життя, 

проповідництва й навчання високому, вічному, розумному, рідному цілком 

співпав із його та інших просвітників розумінням власної історичної ролі в 

земному бутті, як пише М.Кашуба, «будителем людей, у тому числі й селян від 

сплячки, байдужості, нерішучості, кликав їх замислитись над високим 

призначенням людини» [8, c. 9]. 

Конкретні трагічні справи української нації в другій половині XVIII ст. 

зумовили філософа-письменника власну творчість заповнити просвітницькими, 

християнсько-гуманістичними ідеями, відсікти чистоту християнського 

віровчення від фарисейсько-пристосуванської співпраці духівництва з 

аморальною світською колоніальною владою, сфокусувати своє вчення на 

вчення Ісуса Христа як на джерельно-первісне й надійне для розгублено-

зневіреного обивателя. Оповиваючи власні протесні, викривальні просвітницькі 

думки у морально-етичний зміст, Г.Сковорода досягнув вагомого входження їх 

у роздуми, дискусії мислячої слобідської еліти, що зблизило мандрівного 

навчителя-філософа й письменника з впливовими родинами священиків, 

купців, поміщиків, чиновників, творчої інтелігенції, масонами. Вплив 

любомудра на знайоме й дружнє до нього коло приятелів, однодумців, творчих 

особистостей, порядних людей був глибоким і переконливим. Як пише 

дослідниця, у другій половині XVIII ст. «масонські ідеї опанували душами 

багатьох дітей козацької старшини... Чимало зробив для поширення цих ідей в 

Україні Григорій Сковорода. Так, він посприяв утворенню організації і гуртків, 

на які відчутно вплинули масонські світоглядні орінтири» [9, c. 52; 7, с. 691-

692]. Ці «діти козацької старшини» заснували не лише організацію масонського 

типу «Попівська академія», очолену знаним громадсько-культурним діячем, 

письменником Олександром Палициним, котра поширювала просвітницькі ідеї 

на Слобожанщині, з проромантичних засад сприяла вивченню й дослідженню 

історії, культури краю, поширенню прогресивних ідей європейських 

інтелектуалів, учення Сковороди (О.Палицин одним із перших переклав «Слово 

про Ігорів похід» російською мовою), але й згодом, очолені Василем 

Каразиним, заснували Харківський університет, втіливши задум і мрії свого 

духовного батька в життя. 

Інтелектуально-творчий доробок філософа-письменника на духовно-

етичному рівні суголосний патріотично-опозиційній діяльності членів 

Новгород-Сіверського гуртка, у середовищі якого була написана «Історія 

русів», котра, разом із творчістю Г.Сковороди, стала основним джерелом 
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національного романтизму, його антиколоніальної ідейності. Як учений-

богослов, педагог, письменник, Сковорода опирався на найвагомішу для нього 

тріаду, що сформувала й увиразнила його світогляд, учення, художню творчість 

і силу впливу на українську спільноту тодішнього й подальшого часу – на 

глибину змісту Біблії, на жертовну відданість ідеї порятунку людства Ісуса 

Христа, сина Божого, і на власне призначення як учня Ісуса Христа, провідника 

шляху визволення України з-під колоніальної залежності через глибинне 

очищення людської свідомості, історичної пам’яті від напластованої скверни. 

Лише йдучи за Святим Письмом шляхом Ісуса Христа та Б.Хмельницького 

українець має шанс на майбутнє. Цей шанс він утверджував. 

Якщо М. Шлемкевич визначає Г.Сковороду та його однодумців – 

сковородинівську людину – втікачами в душевну шляхетність від буденних 

«сутолок» [17, c.20], то М.Кашуба вбачає в негаласливому подвижництві 

мандрівного зразково шляхетного філософа-педагога-письменника, котрий 

«своє розуміння Біблії... представив світові не як одкровення, а як раціональне 

осмислення її потаємної мудрості, актуальної для всіх часів і народів» [8, c. 12], 

джерелом боротьби за рівність, свободу, мудрість і людяність. Такий 

максималізм філософа-поета зрозумілий і сприйнятний, коли згадаємо, що 

митці доби Відродження, як і їхні наступники в добі Просвітництва, вважали 

поетів Божими вустами, Божими речниками істини, добра й правди, 

приреченими на вперте протиборство зі злом, на муки й на щастя перемог над 

ним. Власне так поціновує солодкі муки поетичної творчості Павло Русин з 

Кросна в XVI ст., «пророком» називає Горація Сковорода, посилюючи власну 

творчу активність [5, c. 64]. 

Історично-етапний вплив Г.Сковороди на українську людність цілком 

зрозумілий: він дав нації в критичний момент її найглибшої депресії імунний 

засіб для самозахисту, поштовх до відродження через моральне самоочищення 

й віру в себе як у джерело оптимізму та інтелектуальної праці – засад 

відродження українця в українцеві, а через кожного з нас національної 

спільноти. Тому визначення М.Поповичем, що його вчення є вченням про 

людські чесноти, філософією гідності людини як основи її життя, філософією 

внутрішньої мети її до самовідкриття та самовдосконалення [11, c.248, 249, 250, 

253] ще раз підкреслюють потребу глибоко підходити до його напрацювань 

крізь етноцентричну методологію, спроможну допомогти пізнати глибини його 

думок, ідей, проблем і образів. 

У добу Г.Сковороди нашу літературу, національну культуру творили 

чимало талановитих, самобутніх письменників, творчість яких потребує 

значних пошукових зусиль. Чекає на детальне вивчення доробок Новгород-

Сіверського патріотичного гуртка, просвітницьких осередків «Попівська 

академія» О. Палицина, В. Капніста в с. Обухівці на Полтавщині, 

Я.Козельського в м. Глухові на Сумщині, В.Пассека в Кременчуці на 

Полтавщині, М.Миклашевського в с. Понурівці на Чернігівщині тощо. 

Повернення М.Сулимою з небуття постаті письменника Івана Тривоги з 

Харківщини [16] – обнадійливий почин. 
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До унікальних постатей нашого письменства зламу XVIII – поч. XIX ст. 

відноситься Григорій Винський (1752-1818?), уродженець м. Почепа 

Стародубського полку, упереджено засуджений «Катериними орлами» на 

довічне заслання в Оренбурзький край. За світоглядом, естетичними, 

моральними, культурними уподобаннями, переконаннями письменник – типовий 

український інтелігент-інтелектуал, просвітник, представник школи українських 

мандрівних навчителів елітного рівня, «Сковородянська людина» 

(М. Шлемкевич), масон. Закінчивши Києво-Могилянську академію, як виходець 

із низової козацької старшини (батько – писар Почепської сотні), надзвичайно 

здібний до наук, знавець іноземних мов, аналітик з критичним поглядом на 

довколишнє життя, завдяки старанням зятя (чоловіка його сестри) Опанаса 

Лобисевича, був зарахований до оточення гетьмана К.Розумовського в Глухові, 

Петербурзі. 

Природні здібності, загострені почуття справедливості, національної 

гордості, самокритицизму, співчуття до знедолених селян сприяють розвиткові 

негативного ставлення до «проклятої попівщини», «золотої юні» в Глухові, до 

засилля іноземщини в добу Катерини II; він заперечує практику виховання 

дітей чужинцями, наголошуючи на обов’язкові батьків; висловлює обурення за 

невігластво чванливо-зневажливої частини російського неосвіченого, 

некультурного, але загострено упередженого до українців, дворянства. 

Особливо критично ставився письменник до Катерини II, методів її керівництва 

державою, за псевдореформи у законодавстві, рекламне творення міфу 

монарха-просвітника через загравання з європейськими інтелектуалами, їх 

обдурювання, за аморальну поведінку, розпусту, якими вона спровокувала у 

владній системі поглиблене беззаконня, свавільство, брехливість. Такий же 

критицизм характерний його оцінкам і європейського політикуму. 

Прибувши до Петербургу зі сподіваннями зреалізувати себе в кар’єрному 

зростанні, Г. Винський, видно, належав до якогось українського угруповання, 

пов’язаного з гетьманом К.Розумовським, який посприяв зарахуванню його до 

елітного царського Ізмайлівського полку, де його, випускника Києво-

Могилянської академії, зарахували до полкової початкової школи, в якій 

навчали писати, рахувати, читати неписьменних солдатів, як «недоросля». 

Упереджене ставлення до нього в цій школі («хохол безмозглый») глибоко 

травмувало національну гордість юнака, котрий мав набагато глибші знання, 

ніж його все російське оточення. Як завзятий книголюб, багато читає 

переважно західноєвропейську літературу різноманітної тематики, чим 

поглиблює власну освіченість, все більше переконується у власній 

неспорідненості до військової служби, кажучи про чотири її роки як про роки 

імітацій. Після звільнення зі служби, переживаючи тимчасову моральну кризу, 

Г.Винський, загальновизнаний любитель книжного читання, в пошуках засобів 

до існування та себе, зустрічається з різними людьми, котрі вплинули на його 

долю. Серед них щирий, добросердний, чесний Леонтій Соколов, який 

допомагав і морально, і матеріально, але хлопець, занурюючись від відчуття 

безвиході в гультяйське життя в столичних «кабаках», все більше знайомиться з 

авантюристами, шахраями. Краяни Андріянопільський та Острозький, 
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заманивши Г.Винського в своє середовище цікавими зарубіжними книжками, 

зіграли фатальну роль у його житті, підштовхнувши в авантюризм, 

розбійництво (він, повернувшись із Петербурга додому, організував у Почепі 

свою «Запорізьку Січ» і тероризував місцевих людей, монастирі грабунками, 

бійками, а, повернувшись назад до столиці, маючи зв’язки з шахраями, попав у 

поле зору охранки й був засуджений на вічне заслання до Оренбурзького краю). 

У роки морального занепаду Г.Винський досить самокритично оцінює 

власну слабкість, а як віруючий, боїться поглиблювати гріховність, тому 

недопускає калічень або вбивств людей. Усвідомлюючи своє свавільство, 

джерелом якого вважає упереджено-байдуже ставлення до себе вітчима, 

бакланського сотника Михайла Губчиця, у 1777 році назавжди виїжджає з 

України, побоючись подальшої деградації. Щиро й вірно закохавшись у 

Петербурзі в німкеню Елеонору (Лорхін) Фродинг, Винський починає 

відходити від кола своїх знайомих, очищуючись глибиною взаємних почуттів. 

Від’їзд, усупереч волі батьків, Лорхін на вічне заслання з чоловіком був 

поштовхом до відродження в Григорієві замулених моральних, громадянських, 

національних чеснот, утвердженню його як прогресивного інтелігента 

європейського штибу, просвітника, учителя-новатора, високого рівня знавця 

іноземних мов, перекладача, письменника, суспільного діяча, а понад усім – 

прекрасного чоловіка, батька, чолового українця. 

Пройшовши тернистий життєвий шлях, свої здобутки, втрати, розуміючи 

унікальну повчальність власного життєпису як наглядно-закономірної 

ілюстрації трагічного стану мислячого українця, внутрішньо супротивно 

налаштованого проти колонізаторської політики уряду Катерини II в Україні, 

Г.Винський уже в зрілому (62-річному) віці [2, c. 334] створює свою 

автобіографію-сповідь повістевого рівня «Мій час», в якій різнобічно й опукло 

змальовує світоглядно-громадянський, духовно-просвітницький, національно-

психологічний герць українського інтелігента із загарбницькою російською 

державною системою. 

У світогляді, вчинках, роздумах, висновках Г.Винського про свій час на 

теренах Європи, Російської імперії, в Україні, про людину, освіту, культуру, 

віру, про духовне й фізичне, суспільне життя багато спільного з думками, 

вченням Г.Сковороди, хоча вони один про одного нічого не знали. Вони обидва 

– типові українські просвітники-мислителі, патріоти Батьківщини, глибоко 

обурені руйнівною дією беззаконня, аморальності, антилюдяності російської 

колоніальної політики в добу Катерини II в Україні із засад опозиційної 

національної еліти, котра закладала підвалини під визвольний рух українців на 

духовно-ідеологічному рівні. Обох письменників-філософів поєднує не лише 

раціонально-просвітницький підхід до описуваного, обґрунтовуваного в їхніх 

творах, значний прояв поетики бароко в манері оповіді, художній канві, 

образній системі, в увазі до антитетики в зображуваному, в роздумах. Вони – 

носії мандрівничого учительського досвіду, його філософії, з позиції якого 

крізь призму часто ранимої душі, людської гордості не лише дивляться на 

довкілля, але й аналізують його. Їхні думки, висновки, сформовані в ідеї, 
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узагальнення, наукові гіпотези вдячно ілюструють демократичні засади нашої 

новочасної літератури, спрямованої проти бездуховності та яничарства. 

Не лише примирення обох письменників із статусом «екзистенційно 

незабезпеченого мандрівного філософа» [5, c. 53] навчителя, споріднює їхні 

екзистенціалістські прояви, але й «трагічний світогляд епохи Бароко», абсурдне 

буття людини в світі-театрі, протиставлення йому (світові абсурду) 

справжнього, повнокровного життя за вченням спорідненої праці, 

самопізнання, усвідомлення власного призначення та обов’язку як провідників 

національного загалу, та, зрештою, і розуміння того, що їхня інтелектуально-

мистецька праця – це результат вистражданого, обдуманого, пережитого, тому 

й корисна. Закцентовані в їхній творчості феномени тодішнього часу: 

страждання, несвобода, вибір, бунт, час, страх, відчай, свавілля, зрада, 

беззаконня [12, с. 45-47], протиставленні їм віра, божистість, совість, обов’язок, 

людина, Бог, Ісус Христос, праця, досконалість, також становлять їхні творчі 

екзистенційні ознаки. 

Щиро й широко розповідаючи про власне життя, наповнене радощами, 

гріховними падіннями, каяттями, пошуками свого «я», письменник багато 

розмірковує про взаємозалежність людини й суспільства, про потребу його, 

суспільства, удосконалення, бо воно керується людьми негідними: чи 

українською занархізованою, вічно позовною й наклепницькою шляхтою 

[3, c. 23], чи російським примітивним, неосвіченим політикумом-»черню» 

[3, c. 43-44], яким уряд «крутив, як хотів, бо він був суцільно 

«взяткобрательским» [3, c. 46], бо «дворяни вважають невігластво своїм 

правом» [3, c. 130], а жорстокість (особливо жінок-дворянок) до кріпаків, слуг – 

своєрідним добрим моральним тоном. 

У світі безправ’я, злигоднів і брутальності Г.Винський орієнтується на 

демократичну просвітницьку літературу, котра поглиблювала його 

вільнодумство, зв’язки з прогресивно мислячими фахівцями краю, котрі стали 

приятелями, сприяли полегшенню матеріального стану, покращенню життя, 

високо цінуючи його талант, педагогічну майстерність, громадянські чесноти й 

мужність. До їх числа належать краяни Павло Величко, Яків Прокопович, лікар, 

а згодом губернатор, Степан Андрієвський, офіцери Арсеньєв, Чичагов, 

службовці Федір Шишков, Карл Рейн, Ґаґенмайстер, лікарі Федір Занден, 

Богдан Міллер, Кеслер, підполковник Олександр Мансуров тощо. 

Як просвітник, письменник переконаний, що покращити життя можна лише 

через освіту, демократизацію суспільства, підняття громадянської активності 

загалу. Він уважно слідкує, долучається до критичних ідей М.Новикова, 

О.Радищева, також через власні переклади з французької мови, котрою волів 

бездоганно, до творів яскравого соціально-протестного, революційного 

спрямування: брошуру Луї-Себастяна Мерсьє «Оратор Французьких 

генеральних штатів у 1789 році», його ж «Драму в 3-х діях про порятунок 

єпископом Йоанном Ганнюєром реформаторів, поблизу Парижа, в місті Лизьє, 

27 серпня 1572 року» (тема Варфоломіївської ночі), «Секретні записки про 

Росію» Карла Масона, котрі не просто переклав, а перекладаючи їх доповнював 
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власними думками, висновками, ставши співавтором твору в російськомовному 

перекладі 1802 року. 

На формування Г.Винського як письменника значний вплив мали 

французькі просвітники аббат де ла Порта, М.-Ф. Вольтер, Л.С. Мерсьє,         

Ж.-Ж.Руссо, Г.-Б. Маблі, котрі прищепили йому свідоме розуміння потреб 

зміни монархічного ладу та підтримку ідей Великої французької революції (до 

речі, українські письменники тієї доби переважно негативно її оцінюють. 

Зокрема, Г.Сковорода пише: «...нѣт смертоноснѣе для общества язвы, как 

суевѣріе – листвіе лицемѣрам, маска мошенникам, стѣнь тунеядцам, стрекало и 

поджога дѣтоумным. 

Оно возъярило премилосердную утробу Тита, загладило Іерусалим, 

разорило Царьград, обезобразило братнею кровію парижскія улицы (виділення 

моє. – М.К.), сына на отца вооружило» [15, c. 8-9]. 

На літературний стиль Винського вплинув англійський письменник Лоренс 

Стерн, романом якого «Життя та думки Тристрама Шенді, джентельмена» він 

захоплювався; структура твору, манера оповіді, традиції англійського 

просвітницького родинно-побутового роману відбиті в «Моєму часі». 

Особливістю новизни англійського письменника в романі було розкриття 

питання про людську природу та способи її відображення. «Стерн переносить 

акцент з традиційного в просвітницьких романах повчання читача на вивчення 

характеру героя. Він не стільки розповідає про вчинки персонажів, скільки 

досліджує причини, спонукавші їх до цих поступків. Уява про характер 

складається з окремих завваг і коментарів, наявних у відступах від основної 

сюжетної лінії» [18, c. 88-89]. Г.Винський творчо запозичує стильову манеру 

оповіді Стерна, а образ головного героя й оповідача «Мого часу» Григорія 

Винського, як і Шенді, що був двійником Стерна, є двійником Винського – 

письменника, затятого іроніста, людини тверезого глузду, розумного й 

допитливого. Прихильність до цього твору дала привід на початку повісті-

сповіді виділити вступні параграфи «Моє народження» та «Шандеїзм». 

Шандеїзм – це дивацтво посеред навколишнього натовпу, завдяки якому кожен 

герой з родини Шенді – Волтер чи Тобі – залишається неповторним у світі, де 

все одноманітне. Таким винятковим бачив себе Винський, критикуючи світ-

вертеп. Шандеїзм у розумінні нашого письменника – це вміння через нібито 

видимі наївність, дитячість, грайливість, непристосованість у житті 

проповідувати словом і справами доброчинство, здоровий дух і критичний 

погляд на довколишнє, недоступні для затятих прагматиків, пристосуванців і 

комформістів. 

Переклади Г.Винського в рукописних варіантах поширювалися в 

Приураллі, Сибіру, що дало поштовх до його активної співпраці з 

Оренбурзьким масонським братством, очоленим приятелем Павлом Величком, 

сина якого Олександра письменник виховував і навчав, підготувавши до вступу 

до Московського університету, де він був найкращим студентом, а далі щирим 

приятелем Винського, як М.Ковалинський Г.Сковороди. 

Навчаючи дітей у різних заможних і впливових родинах Оренбурщини, 

Г.Винський, педагог-подвижник, здобув високий авторитет, визнання, бо, 
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удосконалюючи методи навчання, добивався високого рівня засвоєння 

програмового матеріалу, особливо іноземних мов. Дотримуючись правил, що 

навчаючи когось і сам навчаєшся, люблячи дітей і проявляючи розуміння їхніх 

вікових особливостей і терпіння у викладанні дисципліни, обоє, учень і 

навчитель, досягають значних успіхів. Відкидаючи нетворчий підхід до 

навчання дітей, письменник знайшов власний ефективний метод: «...є 

найвправніший спосіб і корисний учневі в навчанні його мові читанням з 

перекладом і тлумаченням стилю тієї мови та різниці її з нашою. Цей спосіб 

найважчий вчителеві: бо він повинен не лише старанно, але й вкрай терпляче й 

вибачливо пояснювати учневі обридливі правила, не називаючи їх, що особливо 

важко на перших десяти сторінках. Але я з досвіду переконаний, що, 

пройшовши так з учнем лише четвертину тома, він [учень] уже настільки знав 

мову та її будову, що йому можна було доручити вже переклади найважчих 

авторів. Цей спосіб для іноземців зовсім не підходить, бо він вимагає від 

навчителя досконалого опанування обох мов» [3, c. 115]. 

Проживаючи поза Вкраїною, письменник думав про неї, згадував 

миттєвості з власного, родинного життя. Ностальгія за Батьківщиною 

підкреслюється порівняннями психології, звичаїв, культури, побуту росіян з 

українцями, в яких завжди надає перевагу рідному. Він критично оцінює вади 

українського панства, неґречність вітчима в стосунках з ним, відчужено-

зверхнє ставлення сестри до нього, його родини. 

Намагаючись змиритися з реаліями життя на засланні, Винський відчув, що 

психологічно йому треба звикати до обрáз, упередженості з боку місцевих 

росіян, тому свідчить: «Той, хто не проживав з росіянами, буде засліплений 

їхньою гостинністю й лагідністю: але не мине й два тижні, як все це набуде 

зовсім іншого характеру. Швидко упередженість заміниться упертою неувагою, 

лагідність – понурістю, догоди – відмовами тощо. Прислуга з перших днів 

починає витворювати різні кривди. Вони в кожному будинку, утворюючи для 

власних вигод спілку, будь-кого з чужих остерігаються й тому йому 

намагаються завжди дозолити. Завоювати їхню прихильність майже 

неможливо, бо вони досить зажерливі, а ще більше зрадливі» [3, c. 118]. 

Українськість письменника увиразнюється його бароково-прагматично-

романтичним характером, працелюбством, шляхетністю в стосунках з людьми, 

демократично-гуманістичним світоглядом, несумісним із промонархічною 

свідомістю росіян, потягом до знань, нових суспільно-політичних віянь, 

прихильним, дружнім ставленням до людей мислячих, шляхетних, фахово 

зрілих. Для нього неприйнятна тиранія, тому репресії цариці, творені діями 

«орлів»-сатрапів» О.Потьомкіним і О.В’яземським, вважає за розгул 

свавільства й беззаконня, підтримуваних Катериною II. 

Образ України наповнює конкретними постатями, подіями, явищами: 

красою природи рідних місць, працьовитістю людей, високим рівнем освіти, 

адептами якої вважає ректора Києво-Могилянської академії Самійла 

Миславського, професора риторики Никодима, діяльності чи псевдодіяльності 

гетьмана К.Розумовського, О.Лобисевича, «золотої юні», вітчима, сестри тощо. 
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Цей, безперечно, духовно прекрасний образ зображений у життєво 

суперечливих проявах, правдивим і тому вічно вабливим, рідним. 

Прекрасно володіючи російською мовою, мовою спогадів «Мій час», 

письменник щедро послуговується питомо українськими словами не лише 

задля створення національного колориту, але й для підкреслення свого 

внутрішнього, українського, стану душі. Слова шопа, берлин, вітчим, хворий, 

кавун, дуля (груша), ферула, панночка, воспа, дзюбаний, мерзенний, трохи, 

курва, вельми, меблі, очі, гультяй, казало, ролю, злочинець, забіяки, панок, 

худоба, канапа, витійствовати, змія, покій, злодії, пліва бараняча, дерев, 

наливка, людськість, похвалитися, кража, красти, учителі охоплюють різні 

сфери життя і доводять, що письменник був україномовним. Пошуки ним, 

спілкування, приятельство з українцями в Оренбурщині, Астрахані, входження 

до масонської організації, очоленої українцем П.Величком, також переконливе 

свідчення. 

Кордоцентризм характеру Г.Винського, його пошуковість, схильність до 

змагальності, самореалізації фізично, розумово свідчать не лише в 

приналежності та сповідуванні засад етичної філософії як основи людського 

поступу, цивілізованості, але й на заземлено-побутовому рівні. Він любив 

мандрувати, насолоджуючись красотами природи, фізично працювати, 

полювати лише зі зброєю, а не із собаками, з повагою ставився до людей 

різного віку, соціального стану, критично оцінює п’яні оргії чоловіків, 

лихослів’я, жорстокість людей, культивує шляхетні чесноти, родинні злагоду, 

довіру, любов, не сприймає ревнощі, подружню зраду тощо. 

Пройшовши випробування психологічно-моральною кризою, що призвела до 

духовного занепаду, гультяйства, традиційних «діонісій» українського 

мандрованого спудейства, посилених злочинними махінаціями волоцюг-

авантюристів, щедро наплоджених у Катеринину добу, й до заслання в юності. 

Вирвавшись із пропасті завдяки здоровому глуздові, критичному самоаналізові 

та вірному, чистому коханню, Г.Винський на все життя зберіг почуття вдячності, 

людинолюбства, справедливості, поваги до дієвих людей, науки, мистецтва, 

пошуковості в самоудосконаленні та самореалізації. Про це свідчить і його 

наукова праця «Проект про збільшення російської з Верхньою Азією торгівлі 

через Хіву та Бухарію», написана за порадою П.Величка, керівника 

Оренбурзької митниці, в якій автор на високому фаховому рівні обґрунтував 

шляхи й потреби збільшити торгівельну співпрацю імперії зі Середньою Азією 

та очікуваний від цього зиск. 

Увага до творчого спадку Г.Винського з боку українських науковців ще 

досить скромна [6, c. 409, 425, 433; 14, с. 64-71]. Повернув його ім’я в нашу 

культуру українсько-російський дослідник Леонід Большаков, видавши дві 

науково-пошукові монографії [1; 2]. Висновки цього вченого, що Г.Винський 

«Письменник визначний, самобутній, великий – і за талантом літературним, і за 

викривальною силою», що він у «Моєму часі» «засуджує, викриває 

самодержавство», що він «і письменник, і мислитель» [2, c. 125, 126] оперті не 

лише на думки російських учених ХІХ-ХХ сторіч, але й реалістичні, засадничі 

для українських учених, які мають крізь призму національних історій літератури, 
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філософії, суспільно-політичної думки, культури підійти до його життя, 

творчості, діяльності. 

Олександр Пипін у праці «Рассказы из екатерининского века», аналізуючи 

твір Г.Винського, підкреслює його новизну, бо він яскраво відстоює українську 

історію, самобутність та окремішність нації від росіян [13, c. 252], 

просвітницькі засади його поглядів на події свого часу [13, c. 256]; що він 

правильно підмітив і відтворив давню російську ваду – «національну 

винятковість», котра гальмувала її поступ [13, c. 257-258]. Критичні думки 

письменника, – каже дослідник, – відповідають просвітницьким його 

переконанням, сформованим під значним впливом французької просвітницької 

літератури XVIII ст., досконало ним знаної й популяризованої [13, c. 268]. 

Зображення письменником «кріпосницької моралі, правдивість якої не підлягає 

жодному сумніву», етапні, зрозумілі для людини демократичних поглядів, бо 

він про свій час «...міркує просто й реально, й передбачає судження пізнішої 

історії» як справді «розумний й дійсно правдивий оповідач про дійсне життя» 

[13, c. 266, 269]. 

Для нас вагомим є висновок ученого І.Вороницина, захопленого твором 

Г.Винського як джерелом вільнодумства, характерного особі автора, бо він 

«українець, який до кінця свого життя зберіг глибоку любов до рідного краю» 

[4, с. 223]. 

Твір і Г.Винський – діти свого часу, просякнутого ідеями, звичками, 

традиціями, пошуками й помилками, гідністю, тому вони щирі, переконливі й 

правдиві. В особі письменника та його творі маємо ще одну велику постать 

національної літератури, філософії, культури. Хоча він і не мав змоги 

насолоджуватися вченням і художньою творчістю Г.Сковороди, але вони 

надзвичайно близькі між собою за світоглядом, духом, вченням і аналізом та 

трактуванням свого часу, долі Вкраїни, розуміючи, що мусять допомогти їй як 

вірні сини, патріоти, культурно-духовні провідники у всебічному відродженні. 

Їх єднає принципова громадсько-патріотична позиція в критиці основ 

монархічного російського суспільства, утвердженого на злочинному 

беззаконні, свавільстві й ворожості до свого простолюду, до України та її 

народу. Зображуючи критично добу Катерини II, обидва письменники-

філософи з проукраїнських засад викривали непотрібну Батьківщині 

колонізаторську систему як основне зло нашому поступові. Віра в перемогу 

розуму, освіти, правди, справедливості, християнських чеснот над злом 

моральним і політично-соціальним звучить в епітафіях Григорія Сковороди 

«Світ ловив мене, та не спіймав» і Григорія Винського: 

Бог дав мені розуму світло. 

Я істину шукав. 

Але бачив брехню повсюди. 

Світильник мій згасає. 

Бог дав мені серце. 

Я страждав. 

І серце Богові вертаю [2, c. 82-83] (переклад мій. – М.К.). 
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В даній статті автор поставила за мету, через дослідження двох вчених-

істориків на початку ХХ ст.: українського академіка Д. І. Багалія та історика, 

просвітника, композитора, бандуриста Г. М. Хоткевича – життя і творчості 

славнозвісного унікального філософа Г. С. Сковороди, як провідника 

мандрівного співоцтва, проаналізувати його внесок в розвиток української 

музичної спадщини. Автор намагається здійснити ретроспективний аналіз 

діяльності Г. С. Сковороди, як музиканта, співака, композитора, поета збірки 

«Саду божественних пісень» через дослідження Д. І. Багалія, Г. М.Хоткевича 

та сучасних сковородинознавців.  

В статті здійснюються посилання на цитати авторів в стилістичній 

особливості мови того часу даних досліджень, яка за сто років зазнала 

значних змін, але не втратила актуальності і глибини цих напрацювань. 

Надзвичайно важливі зазначені роботи вчених істориків в питанні розкриття 

постаті Г. С. Сковороди, як унікального композитора, співака, музиканта і 

мандруючого філософа. Здійснено акцент на ролі Г. С. Сковороди в народному 

просвітництві, його вплив на репертуар мандрівних незрячих співців-

бандуристів і на розвиток музичного спадку в Україні. 

Ключові слова: Г. С. Сковорода, Д. І. Багалій, Г. М.Хоткевич, О.Гнатишин, 

музикант, співак, композитор, народний філософ, епоха бароко, 300-річний 

ювілей, бандуристи і лірники. 

 

In this article, the author aims to study two historians in the early twentieth 

century: Ukrainian academician D. Bagali and historian, educator, composer, 

bandurist G. Khotkevich - the life and work of the famous unique philosopher G.S 

Frying pans, as a leader of traveling singing, to analyze his contribution to the 

development of Ukrainian musical heritage. The author tries to carry out a 

retrospective analysis of G. Skovoroda's activity as a musician, singer, composer, 

poet of the collection "Garden of Divine Songs" through the research of D. Bagaliy, 

G. Khotkevich and modern frying pan scholars. The article refers to the authors' 

quotations in the stylistic feature of the language of the time of these studies, which 

has undergone significant changes over a hundred years, but has not lost the 

relevance and depth of these works. These works of scholarly historians are 

extremely important in revealing the figure of G. Skovoroda as a unique composer, 

singer, musician and traveling philosopher. Emphasis is placed on the role of G. 



«Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно-освітніх викликів ХХІ століття» 
 

 

41 

Skovoroda in public education, his influence on the repertoire of traveling blind 

bandura singers and the development of musical heritage in Ukraine. 

Key words: G. S Skovoroda, D. I Bagaliy, G. M Khotkevych, O. Hnatyshyn, 

musician, singer, composer, folk philosopher, baroque era, 300th anniversary, 

bandura players and lyre players. 

 

Творчість і діяльність видатного українського філософа-просвітителя, поета 

і музиканта, письменника гуманіста Г. С. Сковороди є унікальною сторінкою в 

культурно-просвітницькому просторі України впродовж 250- ти років у 

кожному епохальному вимірі. Кожний етап в просвітницькому розвитку 

українського суспільства, спираючись на вчення українського філософа 

характеризується важливими і незмінними постулатами. В цьому році вся 

прогресивна спільнота буде відзначати 300-річний ювілей Г. С. Сковороди. І 

знову вчені, філологи, філософи напрацювали значні дослідження в питанні 

унікальності світогяду нашого народного гуманіста. 

В даній статті поставлено мету: провести побіжний аналіз досліджень 

вчення Г. С. Сковороди, здійсненні сто років тому українськими 

просвітниками. Це – Багалій Дмитро Іванович (1857-1932) видатний учений-

історик, заслужений професор, відомий лектор, член Державної ради, ректор 

Харківського університету (1906), голова історико-філологічного відділу УАН 

(1918), один із фундаторів Української АН [9]. А також – Г. М. Хоткевича 

(1877-1938) українського письменника, історика, бандуриста, композитора, 

мистецтвознавця, етнографа, педагога, театрального і громадсько-політичного 

діяча, жертви сталінського терору – з дослідницькою роботою – «Григорій 

Савич Сковорода» [7]. 

Розглянемо ці важливі дослідження про Г. С. Сковороду, як великого 

українського просвітника XVIII ст. вічного вчителя для українських 

посполитих, взірця для мандруючих незрячих співаків.  

Внесок в українську освіту та культуру Д. І. Багалія неоціненний. Це саме 

завдячуючи йому були відкриті, збережені і донесені до наших днів імена 

української плеяди просвітників, педагогів, письменників і поетів – 

В.Б. Антоновича, О.О. Потебні, В.С. Іконнікова, Г.С. Сковороди, І.Я. Франка, 

М.М. Коцюбинського, Т.Г. Шевченка [10]. 

Незаперечною заслугою Д.І. Багалія є пошук та опублікування праць 

Г.С. Сковороди, встановлення важливих фактів його біографії, визначення 

місця й ролі філософа в культурному і громадському житті України XVIII ст. 

Після закінчення Київського університету ім. Святого Володимира, він був 

направлений до Харкова, де зайнявся вивченням історії Слобідської України. 

Тут Д. І. Багалій написав фундаментальні праці, зокрема дослідження – «Нарис 

історії Харківського університету», «Історія Слобідської України». Також 

вивчав діяльність Кирило-Мефодіївського товариства та інші питання [9]. 

Д. І. Багалій здійснив великий внесок у дослідження історії української 

культури (очолював Інститут історії української культури), зокрема життя і 

творчість Г. С. Сковороди. І що особливо цінно видав книгу «Український 

мандрований філософ Григорій Сковорода» [10]. 
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В даному дослідженні автор вперше представляє твори Г.С. Сковороди, які 

ще не були представленні широкому загалу української інтелігенції. 

Д.І. Багалій проводить глибокий аналіз творчого спадку українського філософа 

в передмові до книги «Український мандрований філософ Григорій 

Сковорода».  

Зокрема він пише: «Ця книжка присв’ячується пам’яті великого діяча 

України, першого українського філософа Григорія Савича Сковороди. 

1894 року святковано 100-річчя з дня смерти мандрованого філософа Григорія 

Савича Сковороди і тоді – у присвяченій йому розвідці «Філософ з народу» 

О. Я. Єфименкова писала: «Немає сумніву, що Харківський університет вшанує 

пам’ять його ювілеєм. Та земля, яку Сковорода пройшов вздовж і впоперек 

власними ногами розносячи, як по панських садибах, так і по селянських хатах 

світ своєї «нової слави», надто зв’язана з ним духовним зв’язком, присутність 

якого хоч і невиразно, але все ж таки відчувається і досі. Ювілей буде, і треба 

сподіватися, він більш менш повно освітлить цю туманну, але безумовно дуже 

талановиту та надзвичайно своєрідну постать, що робила таке велике вражіння 

на думки та почуття не тільки сучасників, але й ближчих нащадків. Прилетіли 

нові птахи, заспівали нових пісень, але це не дає нам права бути невдячними, а 

надто тому, що Сковорода ніс на вівтар свого служення не лишки своїх 

душевних багатств, а саму душу, кров свого серця. Культурні люди України 

встигли його забути, але зате його пам’ятає нарід. А така пам'ять варта 

ювілейних свят» [1, c. 5]. 

І далі Д. І. Багалій знайомить читача з заявленими темами академіків в рік 

святкування 200-річчя з дня народження Г. С. Сковороди (1922). Це доповіді 

професорів М. І. Яворського «Сковорода й громадянство», О. Н. Синявського – 

«Мова Сковороди», М.О. Плевако – «Сковорода й українське письменство», 

аспіранта М.О. Ковалевського – «Етика Сковороди» і праця його – академіка 

Д. І. Багалія – «Сковорода, його доба, життя, філософія і значіння» [1, с. 6]. 

Д. I. Багалій здійснює відчит про свою подальшу дослідницьку роботу в 

напрямі пошуків літературної і філософської спадщини українського 

Першорозуму. 

«Складаючи свою розвідку, я мав на думці познайомити українське 

громадянство та люд з видатною й високо своєрідною особою цього 

мандрованого філософа, що його життя цілком відповідало його науці, дати 

зрозуміти цю науку на підставі всіх його філософських та літературних праць. І, 

нарешті визначити вагу цієї науки, цеб-то вплив на сучасне йому освічене 

громадянство та люд, як через його писання, так і через живу проповідь 

словом» [1, c. 6]. 

Багалій стверджує – своїми розвідками творчості Г. Сковороди він 

намагався показати, що зроблено в науковій літературі про Г. С. Сковороду, як 

освітлено в ній і його власну особу і його праці. Вчений не заперечує, що 

творчість філософа важка до зрозуміння, тому він своїм оглядом змісту 

трактатів Г. С. Сковороди намагався полегшити становище читачів. 

Автору даної статті особливо важлива сторінка творчості Г. С. Сковороди, 

як мандрівного співака музиканта. 
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Відомо, що Г. С. Сковорода був не лише гарний співець та музика, але й 

композитор; мелодії, які він складав відповідали духові та змістові його 

духовних віршованих творів та подобалися тодішньому суспільству. 

Д.І. Багалій зокрема характеризує цей напрям творчості Сковороди: «серед 

читачів з простого народу, ми бачимо – наскільки популярними були харківські 

байки, але про «Сад божественних пісень», ми маємо доказ, який свідчить про 

успіх одної з них «Всякому городу нрав і права» серед народу. Українські 

cліпці – бандуристи співають її й досі, хоч в ній є окремі вирази, незрозумілі 

для сліпців і для слухачів» [1, с. 190]. 

Багалій характеризує музичну творчість Сковороди, яка особливо була 

вподобана людом, так, що «ввійшла в репертуар кобзарів-лірників, то нарід, 

звичайно розумів та свідомо засвоював і деякі инші пісні «Саду», такі, які 

формою нагадують народні українські пісні (як, наприклад, «Ой ти птичко 

жовтобока») [1, c. 190]. Ці пісні активно ширилися серед простого люду і 

такими популяризаторами творчості мандрівного філософа Г. С. Сковороди 

були бандуристи та лірники. 

Ми знаємо, що Г. С. Сковорода свідомо вибрав життя бідака і, був 

щасливий від власного потягу до мудрості людської. Саме присвячуючи 

мудрості людській свої пошуки, він створив славнозвісну пісню «Всякому 

городу» і епіграфом поставив слова із второ канонічної книги Сіраха: «Блажен 

муж, иже в премудрости умрет и иже в розумі своєму поучается святыне» 

[1, c. 276]. 

Академік Багалій Д. І. проводить аналіз твору і підкреслює, дана «пісня 

дуже подобалася народові, саме через свій сатиричний зміст. Відомо, що 

український нарід завжди визначався своєю прихильністю до сатири та гумору. 

І вірш цей почали співати сліпці бандуристи та лірники під іменем 

сковородинівської думи або псальми» [1, c. 276]. 

В своєму побутуванні вірші Сковороди, які ставали піснями дуже швидко і 

вдало перероблялися співаками з народу. 

«Пісня Г. С. Сковороди «Всякому городу» містить в собі 6 строф, а її 

переробка 16 строф, виходить, що це не стільки переробка, скільки додаток до 

пісні, зроблений однак так влучно, що так само зробив би сам Сковорода, коли 

– б хотів поширити зміст своєї пісні…Кажучи це, ми звичайно, не одкидаємо 

думки, що цю Сковородинівську псальму з її додатками співали кобзарі і 

лірники і Ізмаїл Іванович Срезневський, або хто будь з його співробітників у 

збиранні пісень, міг записати від харківського кобзаря, (в той час я сам записав 

цю пісню Сковороди від харківського кобзаря на початку 80-х років) і її текст 

мало в чому відрізняється від запису І. І. Срезневського. Я тільки підтримую ту 

гадку, що це не народна пісня, і, навіть не народний додаток до 

сковородинівської псальми, а скоріше шкільна псальма, на взірець тих, що 

співали кобзарі та лірники» [1, c. 276]. 

Сковорода виконував свої твори в супроводі музичного інструменту,бо 

відомо, що він володів грою на багатьох інструментах. Тому його оточували 

багато різного народу і часто-густо вони вивчали від самого Сковороди його 

пісні. Дослідники творчості Сковороди і в тому числі Багалій Д. І. допускають, 
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що знаходилися віршотворці, які використовували такі ж властиві тільки йому 

прикмети стилю: як от використання оклику «ах!» та інший оклик – «о!». Так 

він перекладав з польської різдвяний вірш «Пастирі милі», і «перепищики» 

творів Сковороди часто самі путалися у тих збірниках поезій, віршів пісень, які 

вони знаходили. Доказом авторства філософа якраз і виступали кобзарі і 

лірники. А ще сучасники стверджували, що «Сковорода співав, як власні пісні 

на власний мотив, так і чужі за змістом і мотивом мандрівні пісні, яких в його 

часи було багато. Велике значення мало те, що в його особі з’єдналися поет, 

музика, композитор та музико-виконавець» [1, c. 286]. 

Музична творчість Г.С. Сковороди займала в його життєвому просторі, одне 

чи не з важливих інтересів і в більшій мірі формувала його глибокий духовний 

світ. Адже навіть в такій простій формі – пісенній ми «бачимо цікаве з’єднання 

шкільних та народніх елементів, штучної та народної поезії, штучної та 

народної музики, з перевагою, в цій останній, церковних мотивів» [1, c. 287]. 

Варто зазначити що українська музика епохи бароко в більшій мірі 

народжувалася в церковному служінні. Ковалинський згадував про 

Г. С. Сковороду, що «вже на 7-му році від народження він виявив свій хист у 

музиці. Він дуже радо ходив до своєї Чернухинської церкви та співав на 

клиросі «отменно пріятно», цеб-то, инакше кажучи, він був гарним співаком та 

мав хист та любов до церковних співів, вже тоді в нього найулюбленішим 

співом був вірш Івана Дамаскіна, про трьох отроків, що замолоду він 

виспівував при всякій нагоді і дуже любив» [1, c. 287]. 

Звісно просте селянське життя малого Григорія відкривало йому простір у 

вивченні українських народних пісень, адже часто йому доводилося бути 

пастухом і з ранніх років він грав на сопілці, яка стала його першим улюбленим 

інструментом. Згодом він опанував ще кілька інших інструментів. А це – 

флейта, скрипка, бандура, цимбали та інші похідні музичні інструменти. Це 

говорить про те, що Г. С. Сковорода від природи мав унікальні музичні 

здібності. 

Подальший і значний крок на шляху музичного розвитку, Г. С. Сковорода 

зробив за часів свого перебування в Київській Академії. Точних cпогадів не 

залишилося про те, хто був тим благодійником, що допоміг йому вступити в 

Академію. Адже батько Григорія Савича Сковороди хоч і був вільним козаком, 

але незаможним. Тому лише за великий юний талант – гарний голос і любов до 

церковного співу, Григорія було відмічено і прийнято до Академії. З нижчих 

класів там уже викладали спів по нотах, а згодом, як підкреслював 

Ковалинський, «хист Сковороди до музики та надзвичайно приємний голос, 

дали йому нагоду бути одібраним у придворну капелу» [1, c. 287]. 

В деяких своїх спогадах Ковалинський говорить: «Найулюбленою, але не 

головною втіхою Сковороди була музика, якою він розважався у вільний час. 

Він складав духовні концерти, поклав деякі псальми на музику, також і вірші, 

що співають в літургії; їх музика повна гармонії простої, але вона захоплює, 

обіймає душу, викликає сльози. Найбільше йому подобався хроматичний рід 

музики. Крім церковних, він склав багато пісень у віршах та сам грав на 

скрипці, флейтраверсі, бандурі, цимбалах – приємно та з смаком. 
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Г.С. Сковорода в своїх піснях провадив морально-філософські думки, 

об’єднавши в своїй особі поета співця та філософа. Тому його можна назвати 

«мандрівним рапсодом». Цим він нагадує Ксенафана, що жив у VI ст. до Р. Х. 

У роки побутування мандрівного філософа, поета і музиканта 

Г.С. Сковороди він був надзвичайно популярним, його завжди чекали і навіть 

якщо він співав не свою, чужу пісню, що припала йому до вподоби, вона 

залишалася в пам’яті народній, як «Сковородина», і продовжувала мандрувати 

з його ім’ям. Лірники та бандуристи підхоплювали мотиви Сковороди та 

ширили їх по всій Україні [1, c. 288]. 

Отже Багалій Д. І. стверджує, що Сковорода писав не лише наукові 

трактати, але й духовно-моральні вірші, які були зрозумілі простому людові, як 

за змістом так і за формою. І він вважав, що це був свідомий вибір народного 

філософа, для того, щоб зробити свої ідеї, свою проповідь зрозумілими для 

всього населення України [1, c. 189]. 

Сучасником і, в деякій мірі, соратником Д.І. Багалія являється 

Г.М. Хоткевич (1877-1938). Вони жили і творили в один період, були 

організаторами ХІІ Археологічного з’їзду (1902 р.), куди Багалій запросив 

Хоткевича для підготовки живої демонстрації побутування незрячих 

мандрівних співаків в Україні. Це був знаковий з’їзд, де вперше піднялося 

питання існування об’єднань мандрівних незрячих бандуристів, лірників. Було 

представлено їх мистецтво, способи гри на традиційних музичних 

інструментах. Г. М. Хоткевич підготував змістовний реферат про стан незрячих 

народних музикантів (бандуристів і лірників), провів з ними місяць життя з 

репетиціями і, вперше представив під час проведення з’їзду, їх гуртовий 

виступ, а в доповіді розказав про справжній стан мандруючих незрячих 

музикантів. Після Археологічного з’їзду і такого небайдужого велелюддя 

кобарського зібрання, графинею Уваровою, було створено школу для незрячих, 

з музичними обдаруваннями, дітей. 

Г. М. Хоткевич був надзвичайно обдарованою, непересічною постаттю в 

оточенні прогресивних українців на початку ХХ ст. Коло його обізнаності 

надзвичайно широке від інженера-механіка теплових поїздів до історика, 

музиканта, мистецтвознавця, етнографа, бандуриста, композитора, драматурга, 

режисера, письменника, літератора-дослідника. Така бурхлива діяльність 

унікальної постаті постійно зазнавала переслідувань тотальних режимів, 

спочатку царської Росії (1905-1917 рр.), а згодом і сталінського репресивного 

режиму. Гнат Мартинович був заарештований в лютому (1938 р.), підданий 

тортурам і в жовтні, за безпідставними звинуваченнями його розстріляли. 

Не дивлячись на те, що Г. М. Хоткевич намагався стояти осторонь від 

літературних дискусій через те, що його вважали політично не благодійним –

тим не менше, він був одним із самих популярних письменників України. За 

його життя були видані «Твори» в 8 томах (1928 – 1932 рр.). Та через репресію 

Г. М. Хоткевича і його родини, велика частина літературної спадщини була 

втрачена. Це роман «Довбуш» та залишилася незакінченою тетралогія про 

Тараса Григоровича Шевченка.  
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Інша тематично різноманітна літературно-мистецька спадщина Гната 

Хоткевича була не затребувана і частково знаходиться в  Центральному 

державному історичному архіві України, м. Львів.  

В останні роки здійснюється велика робота в питанні оцифрування 

літературної та мистецької спадщини Г. М. Хоткевича. Тому, ми мали 

можливість ознайомитися з його дослідницькою працею «Григорій Савич 

Сковорода український фільософ): короткий його життєпис і вибрані місця з 

творів та листів: з нагоди 125-літньої річниці з дня смерти» (1920) [7]. Ця праця 

була написана ним до підготовки відзначення пам’яті унікального українського 

філософа – 125 літ з дня смерті Г.С. Сковороди.  

В своїй передмові Г. М. Хоткевич у притаманній йому експресивній манері 

проводить аналіз стану відношення в тогочасному суспільстві до імені і заслуг 

великого українського мандрівного філософа. 

«От і тепер, здавалося, забули зовсім люди Сковороду. Тільки спеціалісти 

трошки знали про що він там писав, решта суспільности української знала 

Сковороду тільки по імені, а нарід здавалося й ім’я забув» [7, c. 5]. 

Далі Хоткевич розповідає, про випадок, коли з села Пан-Іванівки, де 

знаходиться могила Сковороди, до Харкова приїхали селяни з проханням 

відсвяткувати його пам’ять. Гнат Мартинович Хоткевич дає характеристику 

суспільності тих часів, коли ім’я Сковороди стало на устах українського 

громадянства в прагненні до свободи.  

«Сто літ перед тим рвонулась Україна до свободи. Отрястися хотіла з 

тисячолітньої неволі, перестати нарешті бути рабою то татарською, то 

литовською, то польською. Хотіла стати на своїх ногах, для себе сіяти свій хліб, 

для себе, а не на чужу потребу ростити сильну руку хлопців своїх, красоту й 

ласку своїх дівчат» [7, c. 6]. 

Дивовижно і трагічно відчувається синхронізм з тими подіями, що 

відбуваються в Україні і 300 і 200 і 100 років тому. Ось, як про це пророчо 

пише Г. Хоткевич. 

«І взялася Україна за зброю. Всю кров свою кинула в ту боротьбу. Читаючи 

книжки тих часів, не виходиш з дива – де брав нарід силу, де брав завзяття 

героїзму, щоби сто літ безперестанно боротись. Сто літ! Сто літ безпереривної 

боротьби, безпереривної війни. Чи диво ж, що усі сили свої виточила Україна і 

уже нічим стало боротися. Тож коли під видом приязни й помочі прийшли 

війська братнього народа, заповнили всі міста, в кождій кріпости поставили 

свої залоги – не подужала вже Україна і впала. Роспочався новий період життя, 

настала на Вкраїні чужа школа, чужа мова, чуже право, чужий суд, чуже 

начальство, чужа воля – все чуже стало на Вкраїні. Замовкло в тихім стогоні 

рідне слово і, як обезсилена дитина маленька, принишкла вся Україна і тільки 

тихо плакала піснями своїми, тими сльозами-перлинами безсмертними» 

[7, c. 5].  

Г. М. Хоткевич дуже гостро сатирично і безпощадно викриває українських 

панів і, підпанків ХVIII ст. які цураються своєї історії і запобігають перед 

московщиною намагаючись отримати дворянські титули… «І се тим більше 

дивно, що його неможна пояснити бажанням приобщитися до вищої культури, 
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бо в ті часи Україна в культурнім відношенню стояла далеко вище 

Москівщини. Але найголовніше не те. А те, що зміна своєї національности – що 

сьогодні він поляк, завтра москаль, а після завтра завоюють його турки, він 

стане турком, китайцем, чим угодно, аби не бути самим собою – се не 

проходить дурно для душі. Ні окремої людини ні тим більше великої групи 

людей. Страчуючи національність, чоловік тратить Бога в собі, тратить якийсь 

вищого типу регулятор, котрий досі направляв його діяльність… Хто зрадив 

своїй національности, той утратив якусь внутрішню спайку і від нього можна 

ждати усякої гидоти» [7, c. 6]. 

Сьогодні, як ніколи ми спостерігаємо ці прояви в суспільстві українців, про 

які Хоткевич так образно говорив сто років тому за часів епохи життя і 

діяльності Г. С. Сковороди. 

«Так от, як раз XVIII вік і був епохою такої масової деморалізації. Вилізти 

«в люди» от задача. А за яку ціну – не все одно? І продавали свій нарід, своїх 

дітей, самих себе. За право стати «русским дворянином» продавали будуче 

своєї нації; замісць того щоб стати ближче до народу-тікали від нього. Не стало 

нації, стали кляси… От тому ж то й душно було на Україні, нічим було 

дихати…» [7, c. 6]. 

Г. М. Хоткевич резюмує, що в тій атмосфері затхлості, рутини коли лише 

мальовнича природа гармонізувала світ, і з’явився серед людей богом посланий 

пророк. 

«От і нам на Вкраїну післав Бог пророка тоді, в хвилину роспаду й роскладу 

морального і хто може общитати скільки добра, великого невидимого зробив 

Сковорода своїм словом, прикладом свого життя?..І колись, хоч не сьогодні, 

хоч не завтра, а стануть люди кращими – а то буде наслідок проповіди усіх тих, 

хто йшов такими ж шляхами любови до людей, яким ішов Сковорода. Не зразу 

ідеї вростають в душу людську, але нарешті вростають» [7, c. 9]. 

І тоді 100 років тому Гнат Хоткевич проводив повну аналогію між епохою 

Сковороди і його, Г. Хоткевича, часом, коли прогресивна спільнота прагла 

відзначити 125-ту річницю від дня смерти мандрівного філософа. 

«Народ почув душевну потребу згадати Сковороду, бо за 125 літ призабув 

усі його слова і тільки жажду по них відчуває. От чому сей юбілей має для мене 

велике символістичне значіння і великий сокровенний смисл…Ні! Не вмер, 

значить нарід, що першу хвилину свободи своєї одмічає засновуванням тисяч 

«Просвіт» по селах, а тепер в найтяжчі часи лихоліття згадує свого мораліста, 

отже чує тоску по правді, по чести, душі. Світла тільки більше тому народу, 

щоб знав хто він і що він, та щоб не заблудив і тепер ще раз по історичній 

стежці ще на яких двісті п’ятдесят літ» [7, c. 9, 10]. Так емоційно, в своїй 

передмові написав Гнат Хоткевич про значення і вплив великого вчителя свого 

народу Г. Сковороди – на пошуки правди і волі незрячими мандрівними 

співаками. Адже Г. Хоткевич, як ніхто знав те, що співають незрячі бандуристи, 

яку ідею вони несуть в народ своїми думами і піснями. 

Ґрунтовне розшифрування концепції музичного мислення українського 

музикознавства через філософію світосприйняття музики Григорієм 

Сковородою здійснила Оксана Гнатишин у своїй праці «Філософія Григорія 
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Сковороди й концепція музичного мислення українського музикознавства» 

[2, c. 143]. Зокрема, вона проводить обстеження тих дослідників творчості 

Сковороди, які розглядають характерні особливості його музики, поезії. 

Пісенність – найхарактерніша прикмета Сковороди-поета» [6, c. 27], яка 

яскраво демонструє великий талант Сковороди-музики.  

Якщо ми перечитаємо його вірші-пісні у збірці «Саду божественних 

пісень», то відчуємо їх мелодекламативність. Ось пісня 13-та настроєна на 

музично-тональний мажор:  

«Гей, поля, поля зелені,  

Поля, цвітом оздобленні,  

Ах, долини, балки,  

І могили, й пагорки!»  

І поетика, і мелодика, і ритміка характеризують її, як українську народну 

ліричну пісню. Вона ввійшла в реперутар наших бандуристів і лірників, її 

активно співав народ» [6, c. 29]. Та й сам Г. Сковорода співав свій «Сад…» під 

власний акомпанемент у супроводі бандури, ліри, цимбал.  

Музичні пісні Г. С. Сковороди дослідниця його творчості О. Шреєр-

Ткаченко, характеризує як «новий тип вокально-інструментальної музики, 

тобто пісні з інструментальним супроводом, які, безпосередньо передували 

українському солоспіву» [8, c. 28]. 

Глибоке внутрішнє чуття національної ідентичності виявило себе й у тому, 

що Сковорода, за свідченням його біографа і друга М. Ковалинського, 

можливо, сам того не помічаючи, своєрідно ідентифікував свою національну 

належність: через (схильність) до «хроматичного роду музики» [1, c. 76]. Бо, як 

переконливо довів Ф. Колесса, «на українському ґрунті стародавні діатонічні 

лади зазнали хроматизації», і саме ця «хроматизація діатоніки відрізняє 

українські народні пісні від російських, які ще й досі зберігають чистий 

діатонізм)» [3, c. 407]. 

У ХІХ ст. український народний репертуар збагачується літературно-

музичними творами, саме Г. С. Сковороди. Їх активно поширювали мандруючі 

дяки та незрячі мандруючі бандуристи і лірники так вони набували 

фольклористичних характеристик. Згодом ці пісні, відігравали помітну роль у 

творчості кобзарів, лірників та здобували велику популярність серед широкого 

загалу.  

Українські та російські дослідники (І. Срезневський, М. Сумцов, 

О. Мишанич, О. Сироїд та ін.) зверталися до теми взаємовідносин Г. Сковороди 

й усної народної творчості. Вони одностайно підкреслюють «значущість 

кобзарів і лірників у збереженні усної традиції виконання пісень Г. Сковороди, 

а з іншої сторони відзначають виняткову роль самих пісень у кобзарсько-

лірницькому спадку» [5, c. 66, 67].  

Про народний характер мислення Сковороди свідчать «повчальність, 

глибокий філософський зміст у поєднанні з простою, лагідною, ліричною 

формою поетичного і музичного вислову». Вони роблять його пісні-романси 

«Ой ти, пташко жовтобоко», «Стоїть явор над горою», «Ах! Поля, поля зелены» 
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органічними, неповторними і через те особливо живучими в народному 

середовищі [5, c. 68].  

Кобзарство, на думку О. Мишанича, «Сковорода вважав вродженим 

покликанням людини, а не розвагою чи засобом для заробітку» [4, c. 71].  

«Образ Григорія Сковороди, його творча спадщина – це те, що виросло з 

народної традиції повернулося до неї і, влилося в цю потужну ріку більш 

удосконаленим і високим та збагатило її. Навіть важко уявити собі українську 

усну традицію без Григорія Сковороди і його пісень» [5, c. 72]. 

Вчення Сковороди, система його філософських поглядів, заклали перші 

міцні підвалини у фундамент формування національної концепції музичного 

мислення, а сам Григорій Сковорода започаткував в українському науковому 

музикознавстві деякі визначальні її засади. Сучасна музично-космологічна 

символіка є не що інше, як новий узагальнюючий досвід пояснення природи 

музики, як релігійно-духовної. І якщо виходити з такої природи музики, то 

музикознавці віддають «перевагу» музиці символічних смислів, на всіх етапах 

її історичного розвитку, а також – універсальному змісту музичних символів.  

Г.С. Сковорода є не тільки останнім представником українського духовного 

бароко. Він ще й «український «передромантик»: бароко та романтика – саме ті 

періоди духовної історії, що наклали на український дух найсильніший 

відбиток. Отже Г. С. Сковорода стоїть у центрі української духовної історії. 
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КОЦЕПТУАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНОМОВНИХ 

ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ ФІЛОСОФІЇ ПРОФЕСОРІВ  

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

 

У статті проаналізовані коцептуально-змістові особливості рукописних 

латиномовних лекційних філософських курсів професорів Києво-Могилянській 

академії. Зокрема, обґрунтовано нове барокове розуміння структури «Людина-

Світ-Бог». Охарактеризовано погляди києво-могилянців на людину як 

гармонійне поєднання душі й тіла, пізнавальну діяльність особистості на 

шляху досягнення істинного знання та щастя.  

Ключові слова: Бог, людина, душа, тіло, пізнання, природа, розум, істина, 

щастя.  

 

The article analyzes the conceptual and semantic features of manuscript Latin-

language philosophical course of professors of the Kyiv-Mohyla Academy. In 

particular, a new baroque understanding of the structure «Man-World-God» is 

substantiated. The views of Kyiv-Mohyla residents on man as a harmonious 

combination of soul and body, cognitive activity of the individual on the way to 

achieving true knowledge and happiness are described. 

Keywords: God, man, soul, body, knowledge, nature, mind, truth, happiness. 

 

У XVII – XVIII ст. Києво-Могилянській академії виступає потужним 

освітнім, мистецьким та духовним центром, чинником формування єдиного 

наукового комунікативного простору та вищим навчальним закладом 

європейського зразка, де відбувався синтез надбань Заходу і Сходу Європи. 

Наслідком переходу від духовно-практичного способу освоєння світу, коли 

філософія розумілася як мудрість, до теоретичного осмислення проблем у 

структурі «Людина-Світ-Бог» було утвердження професійної філософії. 

Обов’язковою стає розробка лекційних курсів філософії  латинською мовою, 

що включали б розділи з натурфілософії, логіки, практичної філософії (етики) 

та метафізики. Такі курси репрезентували професори академії: І.Гізель, 

С.Яворський, Ф.Прокопович, С.Кулябка, М.Козачинський, Г.Кониський, 

Г.Щербацький, Д.Туптало. 

При цьому українські інтелектуали звертаються як до  філософських ідей, 

що лежали у підґрунті духовної творчості книжників княжої доби, українських 

гуманістів, діячів братств та Острозького культурно-освітнього осередку, так і 

до здобутків західної філософії від античності аж до XVIII ст. В працях 

могилянців містична течія відходить на задній план, поступившись місцем 

схоластичній філософії, насамперед у формі другої схоластики, що було не 
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тільки закономірним, а й необхідним явищем для компенсації теоретичного 

осмислення раціонального. «Ця філософія, – стверджує Я.Страті, – спрямувала 

рух думки  у пошуках істини від віри, Одкровення, до розуму, вона 

утверджувала бачення мудрості не в містичному «тісному шляху життя в 

істині», хоча й його не заперечувала, а в раціональному розумінні віри, в її 

логічному витлумаченні. Не  припускаючи  можливості для людського розуму 

раціонально довести догмати віри, вона вважала своїм завданням  їх 

роз’яснити. Тому оприявнення, прояснення і витлумачення були 

визначальними для схоластичного способу філософування» [2, с. 58]. 

Спираючись на середньовічну традицію осмислення питань космології, 

професори Києво-Могилянської академії відтворювали Птолемеєву концепцію 

сконцентрованого навколо Землі одного-єдиного світу, що створив Бог і 

гарантував його збереження. При цьому обґрунтовувалася ідея Бога як 

особливого неосяжного духовного буття, первинного і трансцендентного щодо 

світу і людини, водночас всюдисутнього й необхідного для існування обох. 

Розуміння Бога як потойбічної особистості поступово змінювалося внаслідок 

надання останньому абстрактно-філософських рис і послаблення його 

креаціоністських функцій. Іманентний Бог уже виступає як своєрідний 

художній інтелект, що наповнює природу внутрішніми неусвідомленими 

творчими силами. Не менш чітко в академічних філософських курсах 

простежується деїстична тенденція. Так, на думку І.Гізеля, Бог створив 

природу, а процеси, що відбуваються у матеріальному світі, залежать не від 

нього, а від «вторинних», природних причин [4]. Тобто, Бог розглядався як 

першопричина і першорушій світу, який, створивши закони природи, сам себе 

цим законам і підкорив. Таке трактування проблеми співвідношення Бога і 

світу відрізнялось від середньовічного розуміння Божої всемогутності, 

насичувалося новим змістом, збагаченим елементами  новітніх філософських – 

картезіанських чи вольфіанських – учень. 

Крім системи Птолемея, могилянці викладали своїм учням систему 

М.Коперника. Уперше про неї згадав у своєму курсі філософії І.Гізель, а 

докладніше зупиняються Ф.Прокопович, Г.Кониський, Г.Щербацький. 

Філософський курс останнього є зразком глибокого переосмислення 

перипатетико-схоластичних ідей на основі використання новітніх філософських 

концепцій, наповнення застарілих на той час положень і понять новим змістом. 

Професор подає картезіанську гіпотезу еволюції світу від хаосу до космосу, що 

здійснюється завдяки вихровому рухові матерії. «Матерія, з якої складаються 

природні й чуттєві тіла, – за визначенням Г.Щербацького, – є певна, в 

природний спосіб протяжна, щільна й непроникна субстанція» [9, с. 142 зв.]. 

Вона у філософа ще поділяється на першу та другу, проте вже не тіло, що 

складається з матерії і форми, а саме матерію він визначає як субстанцію і 

ототожнює з тілом. Першоматерію розуміє як нечуттєве тіло, на зразок трьох 

елементів Декарта, а другою матерією вважає власне чуттєве тіло.  

У філософських трактатах професорів людина мислиться як мікрокосм, як 

невід’ємна частина природи, що підпорядковується її законам. Так, 

Ф.Прокопович зазначає: «Вона (людина) є скорочена частина того видимого і 
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невидимого світу, бо має у собі щось і від тілесної неодушевленної, і від живої 

матерії, і від чуттєвої людської субстанції, окрім того, й те, що мають самі духи. 

Тому дуже правильно назвали її стародавні філософи мікрокосмом, тобто  

малим або взятим у зменшеному вигляді світом» [8, с. 160 зв.].  

Включеність людини у світ природи, єдність структури живої та неживої 

природи могилянці обґрунтовують також  відповідністю між стихіями або 

елементами макрокосму і основними рідинами (гуморами) людського тіла. 

Вони переконані, що елементарному (вогняному й повітряному), а також 

небесному (сонячному) теплу відповідає вроджене тепло живих істот, зокрема і 

людини. Відтворюючи структуру універсуму, людина становить досконале 

створіння, поєднання спільної для неї та світу загальної матерії і форми – душі, 

що виступає «формою органічного «тіла».   

Чуттєвий досвід, який давав інформацію про зовнішній світ і створював 

засади для діяльності мислення, професори Києво-Могилянської академії 

вважали значним джерелом пізнання. Чуттєву сферу могилянці поділяли на 

зовнішню і внутрішню. До зовнішніх органів чуття зараховували зір, слух, 

смак, нюх і дотик. До внутрішніх – загальне чуття, фантазію, оцінювальну 

спроможність і розмірковувальну здатність. Проте, якщо І.Гізель будував свою 

теорію пізнання на концепції образів, поясненні відчуттів за допомогою 

імпресивних та експресивних образів, то у філософських курсах XVIII ст. 

вимальовуються інші конструктиви. Наприклад, Г.Щербацький, спираючись на 

вчення Декарта, усував традиційне розуміння розуму і душі, а також 

відповідний розподіл пізнання на чуттєве й розумове.  

Водночас, надаючи значної ваги чуттєвому досвіду, Георгій Кониський 

справжнім джерелом пізнання істини вважає чисту інтелектуальну діяльність 

(дискурсивне, логічне пізнання), ускладнену миттєвостями інтуїтивного 

осяяння. Адже в інтелекті людини зосереджено низку речей, які неможливо 

пізнати за допомогою чуттів, тобто до яких людина не може утворити 

пов’язаних з чуттєвим пізнанням уявних образів. Це загальні поняття, до яких 

належать рід, вид, відмінність, властиве і випадкове, а також природа, Бог, 

ангели – ідеальні сутності, які могли пізнаватися лише суто за допомогою 

мислення (intellectus) [6].  

 Логічне обґрунтування істини, її пошуки шляхом розмірковування і 

доведення могилянці вважали завданням дискурсивного пізнання. При цьому 

важливе значення надавалося методові пізнання, що розуміли як знайдення 

невідомого через відоме. Такий шлях або метод потрібний для того, на думку 

Г.Щербацького, щоб за його допомогою так організувати наше мислення, щоб 

не підтвердити нічого напівістинного.  

Відповідальність за вчинки перед суспільством різко змінює акценти в 

системі моральних цінностей і висуває на перший план не стільки віру в Бога і 

страх перед гріхом, скільки виконання громадянського обов’язку і дотримання 

індивідом традицій та смаків його оточення. Тобто, визнаючи свободу волі в 

теологічному аспекті, професори Києво-Могилянської академії не поширювали 

це автоматично на незалежність вчинків людини від її власної природи і 

суспільства. Для «самовладдя», говорив Ф.Прокопович, необхідні певні умови, 
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за наявності яких людина може вирішувати, діяти їй так чи інакше. Загалом, 

«воля, – за визначенням С.Яворського, – це активна властивість раціональної 

душі, яка стосується добра і зла, як воно подане інтелектом» [3, с. 506].  

Українські філософи, визнаючи взаємозв’язок і взаємозалежність розуму 

(інтелекту) і волі, послідовно розмежовували їх. Могилянці, спираючись на 

концепцію етичного інтелектуалізму, пріоритетного значення надавали розуму. 

«Розум, – писав С.Кулябка, – це здатність, з допомогою якої хтось керує собою, 

рухає себе куди хоче і як хоче» [1, с. 284]. Розум сприймає об’єкт чи факт, 

аналізує його, робить висновки і пропонує волі програму здійснення вчинку. 

Але ситуації бувають неоднозначними, і тому розум пропонує волі різні 

варіанти рішення, оцінюючи їх з огляду блага для людини. На думку 

С.Калиновського, після акту пізнання воля має всі умови для дії, умови, яких 

вона раніше не мала. Отже, воля залежить від інтелекту, але в межах цієї 

залежності реалізує власну свободу вибору. Водночас, воля може впливати на 

розум, а під дією афекту навіть придушувати розум, здійснюючи вибір і без 

його поради.  

Внутрішня гармонія людини залежить не лише від згоди між розумом і 

волею, а й від здійснених актів відповідно до обраної життєвої мети. 

Об’єктивно для будь-якої людини такою метою є благо, «саме щастя є 

найвищим добром і останньою метою» [1, с. 273]. Проте в кожної людини мета 

своя, що й зумовлює наявність різних іпостасей, у яких виступає благо. Благо 

буває істинним і уявним, внутрішнім і зовнішнім, корисним, почесним або 

приємним. При цьому, виходячи зі світоглядних тенденцій барокової доби, 

могилянці переконані, що щастя можна здобути тільки шляхом компромісного 

поєднання задоволення потреб різних частин – тілесних і духовних. Тобто, тіло 

вже трактують не як окови душі, які вона прагне скинути, щоб досягти 

істинного щастя в потойбічному світі, а як зброю зовнішніх дій. Тому 

необхідною умовою щастя було забезпечення матеріального добробуту, 

багатств, що «є знаряддями гріхів випадково чи через зловживання людей» 

[7, с. 106].   

Ф.Прокопович здобуття певного рівня багатства пов’язує з сумлінною 

працею. Творча праця, спрямована до того ж як на власне, так і на громадське 

добро, є сенсом життя у могилянців. Людина в єдиному ланцюгу світової 

детермінації мусить виконувати відведену їй роль, встановлену Божим законом, 

який поділяється на природний, моральний, громадянський і власне Божий. Це, 

у свою чергу, вимагає самопізнання, вивчення своїх можливостей і 

схильностей. Виявивши в собі здатність до певного виду праці, закладений 

Богом талант, людина працює на себе, родину, суспільство і державу. Тому 

М.Козачинський розрізняв не тільки щастя особисте, а й родинне та суспільне. 

Таке досягнення щастя у земному житті через блага долі (багатство, почесті, 

добре ім’я або слава, влада), блага тіла і душі – є моральною метою людини. 

«Просто останньою» ж чи «фізичною» метою є досягнення блаженства – «ясне 

бачення Бога». Проте чітко побачити Бога людина не спроможна власними 

природними силами, «…Бога, яким він є в собі, можна побачити людським 

інтелектом, – уважає С.Калиновський [5, с. 263 зв.]. Для цього необхідні 
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надприродні засоби – особлива допомога Бога, яка є можливою завдяки закону 

пропорції. Між Богом і людським розумом існує «метафізична пропорція», що 

уможливлює одномиттєве внутрішнє осяяння інтелекту, а звідси – здобуття 

найвищого щастя.  

Отже, за час XVII – XVIIIст. українська філософія стала самостійною, 

професіональною, здійснила духовний синтез, поєднавши здобутки української 

думки домогилянської доби, що тяжіли до греко-візантійських і балканських 

православних духовних традицій, з надбаннями західної філософії від античної 

до новітньої. Крім того, ця філософія розвинула власні версії усіх течій 

раціоналістичного та ірраціоналістичного ґатунку, які на той час представляли 

західну філософію. Так, у Києво-Могилянській академії репрезентовано такі 

напрями, як нова християнська філософія (барокова схоластика), раннє 

Просвітництво і етико-антропологічний напрям, який поєднав елементи 

традиційної української містики і раннього Просвітництва. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Кулябка Сильвестр. Этика. Памятники этической мысли на Украине XVII 

– пер. пол. XVIII в. Київ : Наукова думка, 1987. С.271–293. 

2. Стратій Я. Концепція інтелектуального пізнання у філософських курсах 

Києво-Могилянської академії (схоластичний контекст). Sententiae. Науковий 

філософський журнал ВНТУ. Вінниця, 2016. № 2 (XXXV). С.57–81. 

3. Яворський С. Філософські твори : у 3-х т. Київ : Наукова думка, 1993.  

Т.1. 629с. 

4. Gieselii I. Opus totius philosophiae.., 1645 –1647. Інститут рукописів 

Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. Шифр Мел. М. / П 128. 

Арк. 1–678 зв. 

5. Kalinowski S. Cursus philosophicus… exsplicatus 1729 – 1730. Інститут 

рукописів Національної бібліотеки України ім.. В.Вернадського. Шифр 123 / П 

83. Арк.1–338. 

6. Koniski G. Philosophia iuxta… anno 1749, septembri 20. Інститут рукописів 

Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. Шифр ДА/П 51. С. 1а–

334. 

7. Kozaczynski M. Philosophia Aristotelica… anno 1743. Інститут рукописів 

Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. Шифр ДС / П 171. Арк. 1–

274. 

8. Prokopowicz T. Курс філософії без заголовку, який вміщує логіку, етику, 

фізику й метафізику. 1707 – 1709 р. Інститут рукописів Національної бібліотеки 

України ім. В.Вернадського. Шифр ДА / П 43. Арк. 1–253 зв. 

9. Szerbackii G. Ad maiorem Dei Terortimi Maximi Gloriam, guod felix 

faustumque sit, proponentur institutiones veterum as recentiorum philosophorum 

lectionem… anno Domini 1751. Інститут рукописів Національної бібліотеки 

України ім. В.Вернадського. Шифр 454 / П 1698. Арк. 1–183 зв. 

 

 

 



«Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно-освітніх викликів ХХІ століття» 
 

 

55 

УДК 117.022.1:323.1:908(477)(092)Сковорода 

Леся Левченко, 

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії  

і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 

 

СОФІЙНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

ЯК ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

 

У статті розглядається концепція софійності філософії Г.С.Сковороди як 

ідеї етнонаціонального феномену. 
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премудрість. 

 

The article deals with the concept of sophisticacy of G. Skovoroda's philosophy 

as the idea of ethnonational phenomenon. 

Key words: G. Skovoroda, sophistication, worldview, consciousness, Sophia 

wisdom. 

 

Софійна традиція сформувалася в європейській філософській та релігійній 

творчості і розроблялася ще у дохристиянський період Платоном. Потім вона 

знайшла своє відображення в гностицизмі і неоплатонізмі, працях видатних 

теоретиків християнства – отців і вчителів церкви, містиків середньовіччя. 

Вчення про Софію Премудрість Божу викладено у біблійній Книзі приповістей 

Соломонових, а також в неканонічних книгах Старого Завіту – Премудрість 

Соломона та Премудрість Ісуса сина Сірахова. В Україні софійне вчення відоме 

ще з середньовічних часів і було своєрідною рисою Київського християнства 

[4, с. 86]. 

Специфіка софійності проявляється і в українській народній культурі. Шлях 

до мудрості, краси, істини, свободи зустрічається в українських казках, 

приказках, у яких мудрість і свобода – скарб для людини. В історичних думах та 

легендах прославляється мудрість, воля і мужність героїв. 

Григорій Сковорода на перший план у своїй філософії висуває проблему 

свободи духовної, особистої, як основу і запоруку свободи суспільної. 

«Г.Сковорода звів її на майже космічний рівень, виділивши головну опозицію, 

яка керувала його життям – «Світ ловив мене». Не якісь конкретні обставини, 

структури чи умови, але увесь світ у цілому прагнув поневолити, «ловив» 

філософа. І коли філософові вдалося досягти свободи – «не впіймав», то це 

означає, що він таки досяг і зумів розгадати таємницю свободи, або принаймні, 

вірив, що розгадав, досяг» [3, с. 66].  

Теологема Софії – вічної жіночості та мудрості стосується українського 

філософа Григорія Сковороди. С.Б.Кримський зазначив: «Він один із перших у 

новоєвропейській цивілізації утвердив феномен мудрості, якого після античних 

часів заступив усеохопний проект розсудливо-механічного тлумачення всього 

сущого, розгляду істини в її відриві від добра і краси. У проповіді філософа на 
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перший план висувається ідея смислонаповненості самого буття, того софійного 

початку життя в її просвітленості надією та гармонією, який в українському 

менталітеті був ідейним мотивом протистояння хаосові, «пітьмі зовнішній» 

ворожих сил зла, іноземного гніту і навал» [1, с. 155]. 

Ерн стверджував, що  у вищі моменти свого філософського споглядання» 

Сковорода говорив про жіночу сутність світу, про таємниче ставлення до Діви, 

яка перевищує розум мудрих, трактував ці його погляди як «основу нової 

метафізики. 

У сковородинівській теологемі Софія-Премудрість Божа постає матір’ю 

доброти, яка існує завжди і у кожного народу має своє ім’я. 

Вона пронизує все живе, надаючи всьому сенс, лад, красу і спричинює 

становлення світу. Софія – це Божий промисел про світ, серце світу, а 

одночасно – шлях людини до Бога. Світ, природа для Сковороди – в Бозі. 

Також і буття людини в Бозі. Усе наше пізнання є за своєю суттю 

Богопізнанням. Релігійність є в певному сенсі живим джерелом філософії 

Сковороди. А філософія є саме життя. Так казав Сковорода: «Головна мета 

життя людського, голова діл людських, є дух людини, думки, серце. Кожен має 

свою мету в житті, але не кожен – головну мету, себто не кожен піклується про 

голову життя. Один піклується про черево життя, себто усі справи свої 

скеровує, щоб дати життя череву: інший – одягом й подібним бездушним річам: 

філософія, або любов до мудрості, скеровує все коло діл своїх до тієї мети, щоб 

дати життя духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, як голові 

всього. Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, – то й усе 

світле, щасливе, блаженне [5, с. 46]. Завдання філософії, за Сковородою, 

полягає в тому, щоб розгледіти позачасову реальність та ідеальний засновок 

того всього, що філософ називає «невидимою натурою», розлитою у «трьох 

світах». Перший є загальний світ, де живе усе породжене. Він складається із 

незчисленних світів і є великий світ. Два інші є часткові і малі світи. Перший із 

них є мікрокосмос – світ людини. Другий світ є символічним, або Біблія. Він 

говорив, що божиста натура найбільш явлена у макрокосмі і робить його більш 

досконалим. 

У дусі Платона Сковорода інтерпретує світи: чуттєвий і умоглядний, між 

якими не пролягає межа, що відокремлює Творця від «тваринного» світу. 

Оскільки Софія є «космічною», то і космос постає «софійним». Досконалість 

світу, його гармонія та краса зовсім природні. Боже зерня, котре проростає 

викінченою гармонією космосу, – і є Софія – Премудрість Божа. Отже, 

стосовно макрокосмосу, то Софія – Премудрість Божа структурується шляхом 

розрізнення у єдиному трансцендентному першоджерелі про світ, ідеально 

втіленого у чуттєвому космосі. 

Єдність постає єдністю символічного плану. «Натура видима» і «натура 

невидима» природно тлумачаться як образ утворюваний та образ утворюючий. 

Інакше кажучи, і те, й інше символи. Філософ підіймається вище тексту 

символічного світу через тілесне споглядання духовного і, сягаючи 

першоджерела Софії – Премудрості Божої, вступає на терени Святого Духа. 
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Якщо Премудрість-Софія у безкінечності Всесвіту є Богом-Отцем, то у 

межах «мікрокосму» вона постає Богом-Сином. 

Ранньохристиянська доктрина про Премудрість визначала функцію Софії-

Христа як посередництво між Богом і світом. Глибоко шанований Сковородою 

Климент Олександрійський, наприклад, вказував, що світські науки та 

мистецтво мають божисту генезу, адже недаремно Гомер і простого ремісника 

мудрецем називає. Гомер актуалізує  тут найвагомішу архаїчну семантику 

грецького слова Софія, яку вона має у Гомера. За Климентом, праця пророків та 

філософів наповнена софійністю. 

Софійність Григорія Сковороди викладена в його лекційному курсі 

«Начальная дверь ко христіанскому добронравію» (глава 4). Мислитель 

виходить з ідеї дзеркального відображення Творця в Софії, порівнюючи 

Премудрість Божу з «його [Бога] природним портретом і печаткою» в контексті 

синонімічного ряду «промисел», «чистѣйшій, всемірный, всѣх вѣков и народов 

всеобщій ум». Концепція софійності Г.Сковороди започаткувала нові напрямки 

розвитку української філософської думки. Серед них була «філософія серця» 

П.Юркевича. Мислитель вважав, що зосередженням духовного життя в людині 

є серце (почуття), а не розум (мислення). 

Софія-Премудрість Божа постає, на думку філософа, розгорнутою системою 

«сродностей». Людина в «сродній» праці прилучається до Софії – тіла 

Христового Невидимої Церкви. Тим самим Сковорода зазначав, що людина 

повинна зважати на свою природу, пізнавати самого себе, до чого він 

народжений. 

Таким чином, система «сродностей» – це мікрокосмова Софія-Премудрість 

Божа. 

Сковородинівська доктрина про Софію-Премудрість Божу наділяє ознаками 

живого досвіду людську індивідуальність, перш за все, трудівника, майстра 

своєї справи. У природній причетності всякої людини парадигми певної справи 

філософ вбачає правдиву людську мудрість, софійність. 

Філософія Григорія Сковороди  є неоціненним надбанням  духовно-

інтелектуальної української культури, яка не підвладна часу. Його доробок, 

який він нам залишив є сьогодні  джерелом культурно-просвітницьких ідей для 

формування національно свідомих, мудрих, патріотичних українців.  
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА В ОНЛАЙН-ОГЛЯДІ 

 

У статті проаналізовано публікації про Григорія Сковороду в сучасному 

інтернетному просторі, охарактеризовано тематику публікацій, 

фотоілюстрацій, звернено увагу, у яких періодичних виданнях та на яких 

сайтах переважає інформація про філософа. 

Для вивчення текстів про Григорія Сковороду використано як основні 

метод спостереження та описовий метод. На різних етапах дослідження 

послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення 

інформаційного навантаження текстових одиниць. 

Зроблено висновки, що в сучасному інтернет-просторі достатня кількість 

інформації про Григорія Сковороду, але вона переважно однотипна. 

Аналітична інформація про філософа подається у публікаціях науковців. 

Ключові слова: Григорій Сковорода, інтернет-простір, тематика 

публікацій, інформаційний привід, фотоілюстрації, часові межі, періодичні 

видання, сайти. 

 

The article analyzes the publications about Hryhorii Skovoroda in the modern 

Internet-space, it is described the topics of publications, photo illustrations and it is 

focused on periodicals and on which websites information about the philosopher 

prevails. 

The descriptive research method and observation method were used as main in 

this scientific research. At different stages of the research the method of functional 

analysis was used to determine the stylistic load of lexical units. 

It is concluded that there is enough information about Hryhorii Skovoroda in the 

modern Internet-space, but it is mostly the same. Analytical information about the 

philosopher is presented in the publications of the researchers. 

Keywords: Hryhorii Skovoroda, Internet-space, topics of publications, news 

hook, photo illustrations, time limits, periodicals, websites. 

 

Вступ. Життя і творчість Григорія Сковороди є предметом вивчення 

представників різних наукових галузей – філософії, історії, педагогіки. 

Дослідженнями, що наближають до сучасного розуміння ідей Григорія 

Сковороди, втілених у його життєвому шляху і творчій спадщині.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв’язання проблеми, на які спирається автор. Потрактування життєвого 

шляху та освітньо-педагогічної діяльності українського філософа і педагога 

знайшло відображення в працях Д. І. Багалія [2], С. Ю. Бакай [3], 

О. П. Гужви [10], Л. Є. Махновець [21], Д.І. Чижевського [29], О.В. Шевчук [30] 
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та ін. Окремо варто відзначити монографії М. В. Поповича, який назвав 

творчість українського мислителя «філософією свободи» [23; 24]. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Сприйняття особистості, його 

творів – це сприйняття інформації. Вона є важливим ресурсом у будь-якій сфері 

життєдіяльності людини. Останнім часом, все більш популярним джерелом 

інформації стає Всесвітня мережа Інтернет, яка зосереджує значні об’єми 

інформації різноманітного характеру. Особливої актуальності набуває 

дослідження інформаційних вподобань суспільства, як індикатора його 

формування. Наразі чимало уваги приділяється дослідженням місця та ролі 

Інтернету у житті людини. Такі дослідження проводять, здебільшого, 

спеціалізовані соціологічні центри. Серед загалу питань є розподіл Інтернет-

аудиторії України за демографічними та віковими показниками, типом та 

розміром населеного пункту респондента тощо. Залишається невирішеною 

проблема достовірності інформації в інтернетній мережі, доцільності 

рекомендувати її студентам та ін. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячена 

означена стаття. Нехтувати інформацією в інтернет-просторі не можна, 

оскільки сучасна молодь найбільше послуговується цим джерелом інформації. 

Тому постає завдання перед викладачами-науковцями вивчати цю інформацію, 

класифікувати, аби бути готовим рекомендувати відповідні сайти для вивчення 

життя і творчості не тільки Григорія Сковороди, але й іншої інформації. 

Формулювання мети статті. У статті зроблено спробу проаналізувати 

публікації про Григорія Сковороду в сучасному інтернетному просторі, 

охарактеризувати тематику публікацій, фотоілюстрацій, звернено увагу, у яких 

періодичних виданнях та на яких сайтах переважає інформація про філософа. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У пошуковій системі «Googlе» 

інформацію про Григорія Сковороду подало 189 тисяч джерел. Першу 

інформацію про філософа подає «Вікіпедія», як українською, так і російською 

мовами. Зокрема: «Григорій Савич Сковорода (22 листопада (3 грудня) 1722, 

Чорнухи, Лубенський полк – 29 жовтня (9 листопада) 1794, Іванівка, 

Харківщина) – видатний український філософ містик, богослов, поет, педагог, 

можливо, і композитор літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і 

подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також 

способом життя, через що його називали «Сократом». Освіту здобув у Києво-

Могилянській академії (хоча вищої освіти не скінчив). Філософські погляди 

Сковороди присвячені головним чином етиці. Власної філософської системи не 

створив. Не був лояльним до церковної та світської ієрархії, відкидав будь-який 

примус, не любив церковних ритуалів, віддаючи перевагу особистій духовній 

свободі. Від 1769 року вів життя самітника й мандрівного філософа; мандрував 

переважно по Слобожанщині. Тоді ж почав писати філософські діалоги й 

трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та 

стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання. Свої 

філософські трактати і діалоги писав химерною сумішшю 
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церковнослов’янської, української та російської мов, байки – руською книжною 

мовою, пісні – українською. За життя не надрукував жодного твору» [25]. 

У статті подано життєпис: у Гетьманщині, спудей; у центрі Європи, 

вчитель, на Слобожанщині, остання мандрівка філософа, смерть; творча 

спадщина: тематика, ставлення до релігії, ставлення до життя; особливості 

байок Григорія Сковороди; вплив філософа на сучасників; перераховано його 

твори; подано відомі афоризми; зазначено про Григорія Сковороду в мистецтві; 

подана тематика вшанування. Текст супроводжується ілюстраціями: портрет 

Григорія Сковороди; малюнок Сковороди; фонтан «Нерівна всім рівність», 

зображений на банкноті в 500 гривень; могила Григорія Сковороди. Сучасний 

стан; кадр із фільму «Відкрий себе» (1972): пам'ятник Г. С. Сковороді в 

Лохвиці; пам'ятник Г. Сковороді на території МАУП, Київ; Пам'ятна дошка на 

стіні храму Миколи Чудотворця у місті Токай; Поштова марка СРСР, 

присвячена Г. С. Сковороді, 1972 рік; Поштова марка України, присвячена 

Г. С. Сковороді, 1997 рік; 500 гривень Національного банку України зразка 

2006 року (лицьовий бік) Фон центральної частини банкноти утворює 

зображення фонтану з написом «Не равное всѣмъ равенство» – авторського 

малюнку Григорія Сковороди до твору «Ознаки деяких спорідненостей» з 

діалогу «Розмова, звана алфавіт, або буквар миру»; срібна пам'ятна 

монета НБУ 1 мільйон карбованців, 1996 року. Аверс» [25]. 

На сайті «Життя і творчість Григорія Сковороди» [13] подано біографію, 

афоризми, байки, поезію, філософські трактати, листи тощо. В інформаційному 

листі вказано, що «на межі двох періодів історії українського письменства 

височить постать видатного українського поета, педагога, просвітителя, 

філософа Григорія Савича Сковороди. Те, що залишив нам у спадок Григорій 

Сковорода – байки Харківські, Збірка «Сад божественних пісень», філософські 

трактати, листи із учнями, афоризми – це джерело, з якого черпатимуть наснагу 

ще десятки нових поколінь». На сайті функціонує зворотній зв'язок із 

попередньою реєстрацією для учасників форуму. 

На сайті «Григорій Сковорода» [7] зазначено: «Постать, котра змінила 

культурне й літературне життя України кінця 18 століття. Він став народним 

мудрецем і мислителем, освітянином і письменником, який створив і розкрив у 

своїх байках, віршах, філософських трактатах систему ідей, що стали 

передовими на той час. Творчість Григорія Сковороди стала ключем, який 

відімкнув двері в добу зародження нової української літератури, розквітлої на 

надбаннях давньої літератури. Г. Сковорода був надзвичайно талановитою і 

водночас скромною особою – філософствував, писав твори і підручники, 

викладав богослов'я, грав на музичних інструментах, вивчав літературу доби 

античності та середньовіччя, знав декілька мов – латинь, старогрецьку, 

староєврейську, польську, німецьку, російську. Постійно мандрував по містах і 

селах рідної Батьківщини й інших країн, пізнавав життя, традиції, культуру, 

вірування народів, розповідав у своїх творах про побачене й почуте». 

Сайт має просвітницьку функцію, подає відомі твори Григорія Сковороди, 

афоризми, основні біографічні відомості. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A3_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%A1%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9_(%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1000000_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2
http://scovoroda.info/zhittya_i_tvorchist_Grygoriya_Skovorody.php
http://scovoroda.info/
http://scovoroda.info/
http://scovoroda.info/stories.php
http://scovoroda.info/zbirka_Sad_bozhestvennyh_pisen.php
http://scovoroda.info/aphorism.php
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Із «Біографії Григорія Сковороди» починається сторінка сайту «OnleArt» 

[5]. Цей інформаційний ресурс подає не тільки відомості та твори філолософа, а 

багатьох українських класиків.  

На сайті «Бібліотека української літератури»   (УкрЛіб) йдеться про 

мислителя, що «Сковорода Григорій Савич (1722-1794) просвітитель-гуманіст, 

філософ, поет, перекладач. Народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на 

Полтавщині в сім’ї малоземельного козака. Батьки відзначалися побожністю, 

миролюбством, гостинністю, чесністю. Зростаючи у середовищі мудрої 

праведності, їхній син з ранніх літ відзначався схильністю до зосередженості на 

своєму внутрішньому світі, твердістю духу, великим бажанням до науки і 

знань...» [4]. 

Подає сайт інші біографічні матеріали: Григорій Сковорода – життєпис; 

Григорій Сковорода – життя та творчість; Григорій Сковорода – шкільні твори 

до постаті; Григорій Сковорода – відповіді на контрольні запитання; Григорій 

Сковорода – реферати. 

УкрЛіб –  скорочення від Ukrainian Library (українська бібліотека). Метою 

створення цього сайту було зробити українську літературу доступною для всіх, 

хто бажає її читати [4]. 

Сайт «dovidka.biz.ua», подаючи біографію Григорія Сковороди, виділяє в 

тексті дати життя і діяльності філософа. Напр.: «Григорій Савич Сковорода – 

український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог. Життя і творчість 

Григорія Сковороди описано в цій статті. Біографія Григорія Сковороди 

коротко Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на 

Полтавщині в сім’ї малоземельного козака. Початкову освіту здобув в сільській 

школі, навчався у дяка-скрипаля на привілейованому становищі, співав у 

церкві. З 1738 році – почав навчання у Києво-Могилянській академії. З 1742 по 

1744 рік жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, створював музику 

на власні вірші. У 1750 році у складі російської місії Сковорода виїжджав за 

кордон і три роки мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею, відвідав 

Братиславу, Відень, Будапешт; бував в університетах, слухав лекції знаменитих 

професорів, працював у бібліотеках, студіював філософські праці й, володіючи 

багатьма мовами, дискутував із ученими різних країн. У 1753 році – повернувся 

в Україну, викладав поетику в Переяславському колегіумі. Писав байки, 

викладав стародавні мови. Сковорода написав підручник з етики. Незабаром 

мусив залишити колегіум, через доноси на нього. 1754 – 1759 – жив у селі 

Коврай на Переяславщині, працюючи домашнім учителем у поміщика Степана 

Томари. Написав значну частину віршів збірки «Сад божественних пісень». 

Працював викладачем (спочатку поетики, а згодом етики) у Харківському 

колегіумі. Учителюючи в Харкові, латинськими і українськими віршами 

написав «Байку Езопову» (1760 р.), склав дві вступні лекції-проповіді до курсу 

етики. Протягом 1769 – 1774 років Сковорода написав збірку прозових байок 

«Байки харківські», «Бесіду, названу двоє, про те, що блаженним бути легко», і 

«Діалог, чи Розмова про стародавній світ», а також твори: «Розмова п’яти 

подорожніх про справжнє щастя в житті» («Розмова дружня про душевний 

світ»), «Кільце», «Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу». У 1775 – 1776 роках 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1676
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1678
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/toauthor.php?id=4
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/toauthor.php?id=4
https://www.ukrlib.com.ua/answers/toauthor.php?id=4
https://www.ukrlib.com.ua/referats/toauthor.php?id=4
https://www.ukrlib.com.ua/referats/toauthor.php?id=4
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були написані відомі твори… У 1785 році Сковорода об’єднав тридцять віршів, 

написаних у різний час, у збірку «Сад божественних пісень». У 1787 році він 

написав «Вдячного Еродія» і «Убогого Жайворонка», а у 1791 році завершив 

філософський твір «Діалог. Ім’я йому – Потоп зміїний». З 1769 року Сковорода 

вів мандрівне життя, не спокушаючись різноманітними посадами й чинами. 

Ходив філософ завжди в звичайній свиті. Крім книг, рукописів, сопілки в 

полотняній торбі та палиці, нічого більше не мав, навіть не прагнув мати 

власної хати і взагалі постійної домівки. У 71 рік поет пішки пройшов триста 

верств аж до Орловщини, де жив його учень і приятель Михайло Ковалинський, 

щоб передати йому рукописи своїх творів. А повернувшись, зупинився в селі 

Іванівці, був веселий, балакучий, згодом вийшов у сад і край дороги став 

копати яму. «Що це ви робите, Григорію?» – запитали здивовано друзі. «Та 

копаю собі могилу, бо прийшов мій час». Помер 9 листопада 1794 року в селі 

Пан-Іванівка (зараз Сковородинівка) Золочівського району Харківської області. 

Спадщина композитора, поета, байкаря і філософа Григорія Савича Сковороди 

є дорогим надбанням української національної і світової культури [8]. 

Сайт «Українська література. Електронна бібліотека – все для вивчення 

української літератури» [27] подає корисні матеріали:  

«Висловлювання відомих людей про творчість Григорія Сковороди  

Детальна Біографія Григорія Сковороди  

Григорій Сковорода – Біографія  

Інші твори автора:  

Григорій Сковорода – De Libertate Григорій Сковорода  

Збірка «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ»  та інші твори автора» [27]. 

Перший сайт у «Google» із інформацією про Григорія Сковороду в науковій 

площині – це сайт Українського інституту національної пам’яті [28]. У розділі 

«Історичні постаті» інформаційна платформа подає: 

«ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА 

(1722-1794). Просвітитель, філософ, поет Григорій Савич Сковорода –  один 

із видатних українських мислителів. Блискуче знання мов, поетики й риторики, 

античної і нової філософії поєднувалося у ньому з неабиякими здібностями в 

галузі літератури і мистецтва.   

Народився у с. Чорнухи Лубенського полку на Полтавщині. Навчався у 

Київській академії, де під впливом Ф. Прокоповича та інших прогресивних 

діячів вітчизняної культури осягнув просвітительські традиції. Протягом п'яти 

років (з 1745) Г. Сковорода навчався за кордоном – в Будапешті, Пресбурзі 

(нині Братислава), Відні, Венеції, Флоренції. 

З 1759 р. Г. Сковорода – викладач Харківського колегіуму. Однак постійний 

тиск з боку представників церкви, які вимагали, щоб він прийняв духовний сан, 

змушував кілька разів залишати колегіум (1760, 1764, 1766). У ці роки Григорій 

побував у Москві, в пошуках істини і правди пройшов всю Слобожанщину. 

1768 р. його запросили викладачем у додаткові класи при Харківському 

колегіумі, де він прочитав курс лекцій з етики. Але й тут концепція моралі 

Сковороди розходилася з офіційно-церковною. Звільнений з посади (1769), він 
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втратив можливість займатися педагогічною роботою, до чого мав великий 

хист і відповідні знання. 

Г. Сковорода обрав стезю мандрівного філософа і протягом 25 років 

побував у багатьох містах і селах України, проповідуючи свої ідеї і світогляд. 

Через пісні, кантати і псалми він викладав свої філософські погляди, таврував 

соціальне зло, прославляв природу, волелюбність людини. 

 Могила Г. Сковороди знаходиться у селі Сковородинівка (раніше Пан-

Іванівка, колишня садиба Андрія Ковалівського). 

 До 1972 року у будинку, де проживав і де помер Сковорода, знаходилася 

школа. Потім там було засновано музей, пізніше – Літературно-меморіальний 

музей Сковороди, який з 2008 року має статус національного. 

Твори Г. Сковороди: «Філософські трактати», «Сад божествених пісень», 

«Байки харківські», «Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу», «Розмова П'яти 

Подорожніх про істинне щастя у житті», «Вдячний Еродій», «Вбогий 

Жайворонок», «Бджола та Шершень», «Афоризми», «De lіbertate» та ін. 

Вшанування пам’яті. Ім'ям Сковороди названо село Сковородинівка, 

Золочівського району на Харківщині; вулиці у Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та 

інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет носять ім'я Сковороди. Іменем філософа 

названо також Інститут філософії НАН України. Крім того, у 2005 р. на базі 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди було створено Центр Сковородинознавства, який що два 

роки проводить Сковородинівські читання. 

15 вересня 2006 року Національний банк України випустив банкноту 

номіналом 500 гривень, на аверсі якої зображено Григорія Сковороду. 

Пам'ятні місця і музеї Г. Сковороди 

Літературно-меморіальний музей Г. Сковороди в Переяславі-

Хмельницькому. 

ЛІТЕРАТУРА (перелік)»  

Наступною науковою платформою із інформацією про Григорія Сковороди 

є сайт Інституту історії Національної академії наук [15]. Крім біографії та праць 

філософа, сайт подає дослідження про мислителя, покликання та пов’язані з 

ним терміни тощо. Вся інформація з енциклопедії історії України. 

Наступні покликання в пошуковій системі надзвичайно різноманітні: відео 

та тексти про визначні місця, пов’язані з Григорієм Сковородою, у теле- та 

радіопередачах, а також у періодичних виданнях. Зазвичай вони стосуються 

ювілеїв Григорія Сковороди. 

В інформаційному потоці можна натрапити на сайти музеїв Григорія 

Сковороди, але не всі сторінки сайтів завжди відкриваються. 

Окремі сайти – це інтернет-магазини з продажу книжок. Так, наприклад,  

сайт «Наш формат» [22] пропонує «Сковорода. Найкраще», анонсуючи, що «до 

книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія 

Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, 

діалоги, притчі та байки, що складають «золотий фонд» сковородинської 

спадщини й містять головні ідеї його духовного вчення. Книга має на меті 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93.%D0%A1.%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93.%D0%A1.%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://bookland.net.ua/book/66341+Filosofski+traktati.html
http://bookland.net.ua/book/66340+Sad+bogestvenih+pisen.html
http://bookland.net.ua/book/66339+Bayki+harkivski.html
http://bookland.net.ua/book/1818+Rozmova+zvana+alfavit+chi+bukvar+svitu.html
http://bookland.net.ua/book/1813+Vdyachniy+Erodiy.html
http://bookland.net.ua/book/1812+Vbogiy+Gayvoronok.html
http://bookland.net.ua/book/1812+Vbogiy+Gayvoronok.html
http://bookland.net.ua/book/1811+Bdgola+ta+SHershen.html
http://bookland.net.ua/book/1810+Aforizmi.html
http://bookland.net.ua/book/1809+De+libertate.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93._%D0%A1._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%93._%D0%A1._%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96-%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&action=edit&redlink=1


«Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно-освітніх викликів ХХІ століття» 
 

 

64 

зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати 

їхнього автора серед молоді» [22]. 

Також натрапити на інформацію про мислителя можна на музичних сайтах, 

де йдеться про музичні вподобання Григорія Сковороди, на сайтах навчальних 

закладів, які носять ім’я філософа, чи якимось іншим чином їхня діяльність 

пов’язана з відомим письменником, а також на сайтах громадських організацій 

та центрів. 

Переважна інформація в інтернет-просторі подається українською мовою, 

хоча чимало сайтів подає Григорія Сковороду і російською мовою, можна 

натрапити на інформацію про філософа й англійською мовою тощо. 

Висновки з дослідження. У сучасному інтернет-просторі достатня 

кількість інформації про Григорія Сковороду, але вона в першому десятку 

покликань переважно однотипна. Аналітична інформація про філософа 

подається у публікаціях науковців, на сайтах наукових установ інформація 

переважно довідкова. 

Перспективи подальших розвідок у визначеному напрямі. Убачаємо, що 

в наступних розвідках детальніше вивчати дослідження науковців в інтернет-

просторі. Є потреба класифікувати їх за проблематикою досліджень. 
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У статті досліджується період життя Григорія Сковороди, коли він 

працював у поміщика Степана Томари в селі Коврай. Автор статті на основі 

розробок і гіпотез та джерел досліджую літературну творчість 

Г.С.Сковороди коврайського періоду. Основним джерелом дослідження є 

зшиток автографів Г.Сковороди під назвою «Коврайський зошит», що 

зберігається у рукописному відділі Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка 

НАН України. 

Ключові слова: Григорій Сковорода, літературна творчість, Переяслав, 

Коврай, «Коврайський зошит», «Сад божественних пісень» 

 

The article examines the period of Hryhoriy Skovoroda's life, when he worked for 

the landowner Stepan Tomara in the village of Kovray. The author of the article on 

the basis of developments and hypotheses and sources explores the literary work of 

Gryhoriy Skovoroda Kovray period. The main source of research is G. Skovoroda's 

autograph notebook entitled "Kovray Notebook", which is stored in the manuscript 

department of the Taras Shevchenko Institute of Literature of the National Academy 

of Sciences of Ukraine. 

Keywords: Hryhorii Skovoroda, literary work, Pereyaslav, Kovray, "Kovray 

Notebook", "Garden of Divine Songs" 

 

Великі люди ‒ від землі, з народного кореня. Це ‒ незвичайні особистості, 

генії. Такі постаті знаменують собою історію краю та нації. Один із них ‒ 

Григорій Сковорода. Неповторний Сковорода за свого життя і після смерті 

стоїть на сторожі морального здоров'я нації, застерігає від зла, від продажності 

законності і лицемірства. Він ‒ Апостол свободи. Іван Драч нарік його 

«українським Сократом», а Микола Вінграновський ‒ «нашим першим 

розумом». 

Переяславський період життя Г.С.Сковороди важливий не лише 

становленням його як педагога. Це більш зовнішня лінія його філософії. 

Важливішою є внутрішня лінія, що визначила подальший життєвий шлях 

філософа, почала формувати Г.С.Сковороду такого, як знаємо. І саме внутрішнє 

споглядання себе і привело Сковороду до творчості.  Важливим періодом 

перебування Г.С.Сковороди на Переяславщині була його праця домашнім 

учителем у Степана Томари в селі Коврай. Саме у цей період він завершив своє 

формування як людина пошуку, зміцнів у дусі, витворив остаточно свою 

позицію в світі і почав формувати систему своїх ідей. 
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Цей період життя в Ковраї серед рідної йому української природи відіграли 

важливу роль в житті Сковороди у двох відношеннях: перше ‒ у нього тут 

остаточно сформувалося внутрішнє рішення вступити на той життєвий шлях 

вічного мандрівника, що він здійснив згодом; друге ‒ він тут під впливом рідної 

природи й свого духовного життя написав ряд віршів, які пізніше ввійшли в 

поетичну збірку «Сад Божественних пісень». В ній є важливі автобіографічні 

матеріали, що характеризують його тодішній моральний стан та його 

внутрішню душевну боротьбу. Літературні твори, написані ним в Ковраї, дають 

багато інформації для читача, вони загалом відомі, втім і досі продовжується 

дослідження сковородинівської спадщини, з'являються нові тлумачення та 

коментування явищ і подій цього періоду. 

Зі сковородинівських віршів коврайського періоду починається й 

реформаторська творча практика Григорія Сковороди в царині української 

поезії, яка реалізувалась у збагаченні й урізноманітненні жанрових ознак та 

творчих особливостей віршів. Коврайська доба у житті філософа, його 

внутрішні переживання залишаються з ним назавжди. Саме в Ковраї він 

сформував для себе обриси того шляху, яким мав іти. 

У збірнику листів до М. Ковалинського та інших матеріалів, оправлених в 

одну книжку, яка нині зберігається в рукописному відділі Інституту літератури 

імені Т.Г. Шевченка НАН України під шифром фонд 86, №24 вшито цілий 

зошит, який дослідники творчості Г.С. Сковороди назвали «Коврайським 

зошитом». Він сильно відрізняється від матеріалу перед ним і після нього. 

Зошит складається з двох (що були згорнуті удвоє) і восьми аркушів, або 20 

сторінок однакового паперу від арк.73 до арк. 82 зв. 

Одним із вміщених тут творів, який нині називають «Сон», має повну 

документацію часу і місця свого виникнення: «В полночь ноября 24, 1758 года, 

в Кавраи». Тут Сковорода записав свій справжній сон, але сон цей настільки 

відбивав усе пережите і передумане Сковородою, що він записав його не 

випадково, а, будучи записаним, сон уже став осмисленим, тобто став витвором 

свідомої творчої уяви. 

Перед твором «Сон» вміщено текст латинського вірша «Ad Petrum 

Gerardium» («До Петра Герардія») французького поета Марка Антуана Муре 

(1526-1588), яким Сковорода розпочав «Коврайський зошит» (з арк. 73). Вірш 

цей надзвичайно цікавий для характеристики тогочасного Сковороди. Тут 

йдеться і про його «комірку, котра одного умістить», і про «селянський милий, 

любий спокій», і про «бібліотеку вибрану, книги, що не всім відомі», і про 

красоти сільської весни, і про бажання «збити ярмо додолу», і про літа, втрачені 

«в двірській службі» [4, с. 87-88]. Вірш Марка Антуана Муре, звернений до 

Петра Геррадія, Сковорода, переспівуючи, спроектував у своє життя. 

Безперечно, що це було зроблено в Ковраї. 

В «Коврайський зошит» входять також «Fabula» («Як тільки сонце вечір 

запалило»), арк.75 [4, с. 82]; «Epigramma» («Назви коротко...»), арк.75 [4, c. 91] 

«Fabula de Tantalo» («Якось Тантал-цар на бенкет...») арк 75 зв. - 76, [4, с. 82], 

«Quid est virtus» («Що таке чеснота»), арк.77 [4, с. 91]; «In natalem Jesu» («На 

день народження Ісуса»), арк. 77зв. [4, с.89]. На арк. 79-80 зв. вміщений 
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переклад «P. Terentii Comedia, quae vocatur Adelphi», що являє собою виклад 

змісту комедії Тернеція «Брати», зроблений Марком Антуаном Муре і, отже, 

перекладений теж тоді, коли Сковорода, маючи твори Муре, себто у 1758-

1759 рр., працював над ними. 

Тут, унизу, під двома рядками закінчення перекладу сюжету «Братів» на 

арк. 80 і маємо первісний, але по суті остаточний текст вірша «Всякому місту 

звичай і права». Комплекс усього матеріалу доводить, що й даний вірш був 

створений в коврайський період. Пізніше, правда, у «Саді Божественних 

пісень» чомусь викинуто одну дуже важливу строфу, яка була написана на тій 

же сторінці з правого боку від основного тексту: 

«Тот панегірік сплѣтает со лжей, 

Лѣкарь в подряд ставит мертвих людей, 

Сей образы жирових чтет тузов, 

Стіопка <так как бы родился> бѣжит, как на свтбу, в позов» 

З лівого боку сторінки - напис: «Как бы умерти мнѣ не без ума». Внизу 

сторінки: «Всякому голову мучит свой дур» [3, с. 471] 

Але оскільки немає автографа «Саду Божественних пісень», а «Всякому 

місту звичай і права» дійшов в автографі, то перевагу треба давати йому. Адже 

невідомо хто і на якому етапі викинув згадану строфу. Може Сковорода, а може 

якийсь переписувач, тим більше, що в оригіналі вона вміщена збоку від тексту 

вірша. 

Що «Всякому місту звичай і права» створений ще в Ковраї, свідчить і 

постійний рефрен: «В мене ж турботи лише одні», який підсумований реченням 

«Щоб бездумно не вмерти мені» [4, с. 57] 

Вірш цей добре відомий кожному ще з шкільної лави. Він надзвичайно 

припав до вподоби народові, мабуть, через свій сатиричний зміст, бо сам 

український народ завжди визначався своєю прихильністю до гумору та сатири 

‒ і його почали співати сліпці-бандуристи та лірники під іменем 

Сковородинівської думи або псалми [1, с. 324]. Її використав І. Котляревський у 

«Наталці Полтавці». 

Шість латинських рядків (копія, яку залишив собі Сковорода) «In nataem 

bilogrodensis episcopi» («На день народження білгородського єпископа») 

вміщені на арк. 78 зв. «Коврайського зошита». Білгородського єпископа 

Сковорода знав добре. Вихованець Київської академії Іосаф Миткевич був 

префектом, а потім ректором Переяславського колегіуму якраз в ті роки, коли в 

Переяславі, неподалік від нього в селі Ковраї, жив Сковорода. Саме Іосаф 

Миткевич запропонував Сковороду на посаду викладача Харківського 

колегіуму. В одному з листів кінця 1758 р. Сковорода і надіслав своє віршоване 

вітання білгородському єпископу: 

«Довго щасливо живи, щоб тобі лише люди раділи, 

Отче-наставнику, нам скарбом є твоє життя» [4, с. 96] 

У цьому ж зошиті на арк. 78 є ще вірш Сковороди «In imaginem concipientis 

Mariae» («На образ зачаття Марії») латинською мовою і в перекладі 

староукраїнською, який у доробленому вигляді є в списках «Саду 

Божественних пісень» (без номера в даному списку ‒ після «Пісні 26 -ї», а в 
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інших наприкінці із заголовком «Carmen» («Мелодія») та приміткою автора: 

«Створено цю мелодію 1760 року, як був я учителем поетичної школи» 

[4, с. 81] 

У збірнику листів до М. Ковалинського є два аркуші 87 записано почерком 

Сковороди вірш «In natalem Basilii Tomarae, pueri 12 annorum» («На день 

народження Василя Томари − хлопчика 12 років»). З вірша видно, що Василь 

народився 1 січня:  

«Сьогодні маємо першу добу, року нового почин. 

Доля судила тобі, обдарованний хлопче Василю, 

В цей день народитися» [4, с. 96] 

Учитель називає учня обдарованим. У родині він був первістком, відтак 

поет бажає, щоб той був першим у розумі й природній красі і щоб його 

особливо любили батьки. Автор підкреслює: Бог дав хлопцеві багато і багато 

хоче від нього взяти, тож радить старанно вчитися, щоб лишатися Василем 

(володарем) не лише іменем, а й ділами. 

Тут же внизу ‒ вірш «Все лице морщиш, журний завсігда ти». На арк. 78зв. 

‒ вірш «De libertate». Це єдиний політичний вірш Сковороди. Його він 

присвятив добі визволення україннського народу від пансько-польської неволі, 

добі Богдана Хмельницького. У вірші яскраво та рішуче висловлено його 

позитивне відношення до волі, здобутої в часи Богдана Хмельницького. 

Можливо, це реакція Г.Сковороди на втрату Україною політичних прав у 

другій половині XVIII ст. 

У XVIII ст. культ Б. Хмельницького як символ визволителя української 

землі був дуже поширений 

«Слава навіки буде з тобою 

Вольності отче, Богдане ‒ герою» [4, с. 85] 

А на аркушах 88-88 зв. вірш «Боїться народ...», який має грецьку кінцівку з 

п'яти рядків, де йдеться про вітання цим віршем з нагоди Нового року Іоїля ‒ 

друга Григорія Сковороди. 

«Настав Новий рік, радуйся по-новому, шановний добродію! 

(хай буде гарним для тебе Новий рік!) 

З новим здоров'ям, друже, з новим щастям! 

Молодий любитель еллінів, а твій старий друг» [5, с. 338] 

Вірш-вітання «Боїться народ...» ‒ це пристосований (опущені дві перші 

строфи) уривок «Пісні 1-ї» із «Саду Божественних пісень», де вона має дату 

«Складена 1757 року». Оскільки на цих же аркушах написано і вірш «De 

libertate», то можна стверджувати, що і він написаний Сковородою в Ковраї. 

Збірку «Сад Божественних пісень» було складено з віршів, написаних у 

різні роки, але Сковорода, остаточно укомплектовуючи її, першими поставив 

саме ті, що їх було написано у Ковраї: «Боїться народ...» («Пісня 1-ша») та 

«Залиш о дух мій скоро...» («Пісня 2-га»). І це не випадково, бо коврайський 

період був початком його духовного перевороту.  

На арк. 117-118, що входять в окремий чотириаркушевий зошит (8 стор.), 

який переплетено разом з листами Сковороди до Ковалинського, міститься 

автограф «Розмова про премудрість». Цей твір Л. Махновець відносить до 1758 
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‒ першої половини 1759 р. [4, с. 152]. Написання його Сковородою пов'язане з 

тим, що 27 липня 1757 р. в Переяслав був призначений  новий єпископ Гервасій 

Линцевський після смерті Іоана Козловича 17 березня 1757 р. Сковорода його 

добре знав. З осені 1734 р., коли до Київської академії вступив Сковорода, 

Линцевський тут викладав поетику. В часи його єпископства в Переяславі 

Сковорода не раз зустрічався з ним з кінця 1757 р. і аж до свого переїзду в 

Харків. 

В цьому ж зошиті попереду «Розмови про премудрість», на арк. 115-117, 

почерком іншої особи переписано його вірш «De sacra caena, seu aeternitate» 

(«Про святу вечерю, або про вічність») [4, с. 97]. Якщо вважати, що Сковорода 

писав свої вірші з нагоди певних свят безпосередньо перед ними, то цей вірш 

був створений перед 25 грудня 1757 р. або 1758 р. (бо в грудні 1759 р. його на 

Переяславщині вже не було). Переписаний же вірш школярським великим 

акуратним почерком, тому є підстави вважати, що це рука підлітка Василя 

Томари [4, с. 152]. Цим же почерком на арк. 118 зв. Переписано вірш 

Сковороди «De umbratica voluptate» («Про розраду примарну») [4, с. 98-99]. В 

ньому Сковорода постійно звертається на «ти», до «тебе», до «улюбленої Богом 

людини». Певно, що вірш цей був присвячений  тому ж Василеві Томарі, якого 

любив Сковорода [2, c. 152]. Вірш був переписаний після створення «Розмови 

про премудрість». 

Отже, розглядаючи й аналізуючи твори, що написав Г. Сковорода у Ковраї, 

можемо констатувати, що саме в цей час він завершив своє формування як 

людини пошуку, зміцнів у дусі, витворив остаточно свою позицію у світі й 

почав формувати ту систему своїх ідей, які становлять глибоко продуману 

систему, але яку ще треба було втілити в Слово.  
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ГРИГОРІЙ ВЕРБА − ДОСЛІДНИК ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ 
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У статті подано біографічні дані педагога, музиканта, науковця, 

дослідника творчості Григорія Сковороди ‒ Григорія Митрофановича Верби. 

Зроблено частковий аналіз наукових досліджень Г. Верби, що висвітлюють ряд 

проблем перекладу текстів Григорія Сковороди філософсько-богословської 

тематики сучасною українською літературною мовою. 

Ключові слова: Григорій Верба, Григорій Сковорода, Біблія, християнська 

філософія, літературна творчість. 

 

The article presents biographical data of the teacher, musician, scientist, 

researcher of Hryhoriy Skovoroda’s works Hryhoriy Mytrofanovych Verba. A partial 

analysis G. Verba's scientific research which are covering a number of problems in 

the translation of  Hryhoriy Skovoroda's texts on philosophical and theological topics 

in modern Ukrainian literary language. 

Key words: Hryhoriy Verba, Hryhoriy Skovoroda, Bible, Christian philosophy, 

literary work.  

 

Григорій Савич Сковорода належить до найвидатніших постатей 

української літератури й філософії. Майже все своє зріле життя він 

подорожував і складав філософські твори, вірші та байки. Його творчість 

містить абсолютні цінності філософсько-релігійної змістовності й протягом 

останніх двох століть в період суспільних криз виконували й виконують на 

даний час разом з іншими надбаннями української духовності роль орієнтиру 

щодо збереження та розвитку ціннісного потенціалу громадського життя. Коло 

дослідників спадщини Григорія Сковороди широке й різноманітне. До когорти 

таких діячів належить Григорій Митрофанович Верба. «До Григорія Сковороди 

приходять по-різному. Я ж прийшов до нього через пісню» [5, c. 5] – так 

написав він у своїй монографії «Ключ до християнської філософії Григорія 

Сковороди». Вивчення інтелектуальної спадщини Г.М. Верби, становлення 

його громадських пріоритетів у контексті з філософськими поглядами відомого 

мислителя дає нам можливість глибше осягнути роль Г.С. Сковороди  в 

духовному розвитку особистості. Майже чверть століття Григорій Верба  

досліджував філософську, музично-поетичну та педагогічну спадщину 

Г. Сковороди. До 300-літнього ювілею Григорія Сковороди вважаю, що буде 

актуальним представити результати досліджень Григорія Митрофановича. 

Звернення до цієї постаті не є випадкове, як не є випадковий і щораз більший 
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інтерес дослідників до філософії Г.Сковороди. Причин для цього багато: це і 

повернення до історичних джерел філософської думки і становлення 

національної самосвідомості, численні спроби реконструювати той культурний 

контекст, у межах якого набувала свого оформлення українська філософська 

традиція.  

Дослідженням творчості Григорія Сковороди займалось багато науковців. 

Серед них і наш земляк Григорій Митрофанович Верба, який дуже велику увагу 

приділив особливостям перекладу творів філософа сучасною українською 

мовою. За його переконанням, трагедія філософа Г. Сковороди «полягає в тому, 

що він і на початку XXI століття залишається до кінця не прочитаним» [5, с. 9] 

Григорій Митрофанович Верба народився 9 грудня 1938 р. у с. Шевченкове 

Згурівського р-ну Полтавської (нині Київської) області. Після закінчення 

семирічної школи вступив і закінчив з червоним дипломом Переяслав-

Хмельницьке педагогічне училище, а згодом – з відзнакою Ніжинський 

педагогічний інститут. У 1964 р. доля знову привела його до Переяславського 

училища, де він працює викладачем співів і музики, завідувачем шкільного 

відділу, заступником директора по навчальній частині. Після переміщення 

педучилища до м. Білої Церкви Григорія Митрофановича призначають 

директором Переяслав-Хмельницької середньої школи № 4. З 1989 р. по 2009 р. 

його педагогічний і творчий шлях пов'язаний з Переяслав-Хмельницьким 

Державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, де він 

працює старшим викладачем, доцентом кафедри теорії музичних дисциплін та 

хорового диригування. 

За більш ніж 50-річну педагогічну діяльність Г. М. Верба був нагороджений 

багатьма державними відзнаками: Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, 

ювілейною медаллю «В память 1500 летия Киева», Почесною відзнакою 

Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди; йому присвоєно 

звання «Відмінник освіти України», «Почесний член німецько-українського 

наукового об’єднання ім. проф. Ю. Бойка-Блохина у Німеччині». 

У ході дослідження багатогранної творчості Г.С. Сковороди, Г.М. Верба 

підготував низку наукових праць, збагативши скарбницю сковородинознавства 

новими оригінальними думками й висновками, фактами та відкриттями. Серед 

них – «Григорій Сковорода і музика» (1997) [2], «Григорій Сковорода на межі 

тисячоліть: проблема перекладу» (2001) [3], «Перечитуючи Сковороду: 

коментарі до кількох хрестоматійних поезій Г. Сковороди» (1998) [6], «До 

Сковороди істинного» (2002) [4] та ін. 

Кульмінацією дослідницької діяльності Г.М. Верби був вихід 

фундаментальної праці, яка увіковічила його ім’я в історії досліджень творчості 

українського християнського філософа Григорія Сковороди, монографії «Ключ 

до християнської філософії Григорія Сковороди (Сковорода і Біблія. 

Путівник)» [5], в якій дослідник дав ґрунтовний аналіз творчості видатного 

філософа. У даному дослідженні на підставі повного текстуального аналізу всіх 

творів і листів Г.С. Сковороди, автор доводить, що вірним супутником життя 

християнського філософа й головним джерелом його творчості була Біблія. 

Г.М. Верба вперше в історії сковородинознавства дослідив близько 4000 віршів 
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Священного письма, які цитує філософ у своїх творах та листах, і зробив їх 

переклад із церковнослов’янської на українську мову. 

 Монографія Г.Верби «Ключ до християнської філософії Григорія 

Сковороди (Сковорода і Біблія. Путівник)» була надрукована у рік 1100-ліття 

Переяслава і 285-річчя від дня народження Г. Сковороди. А її презентація 

відбулася 7 лютого 2008 року в приміщенні Меморіального музею Григорія 

Сковороди Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

Г. Верба не випадково обрав для презентації саме це місце, адже в його роботі 

над працями Г. Сковороди весь час активно допомагали працівники музею на 

чолі з Валентиною Василівною Нікітіною. А в музейному залі, оформленому 

під клас піїтики, сильніше відчувалася епоха і дух видатного філософа. Його 

скульптурна фігура зображає і зараз філософа сидячим за учительським столом 

у залі-класі піїтики. Здається, Григорій Савич сам ось-ось заговорить до своїх 

учнів. Таким самобутнім був задум концепції музею Героя України Михайла 

Івановича Сікорського [1]. 

Поява монографії Григорія Верби, унікального явища в історії 

сковородинознавства, ознаменує новий етап у вивченні спадщини нашого 

філософа. Вперше за двісті років досліджено весь корпус церковнослов’янських 

віршів слов’янської Біблії, близько 4 000, які цитує Сковорода у своїх творах і 

листах, які обіймають третину всього тексту. А головне, що ці цитати звірені з 

Бібліями різного періоду, серед яких Єлизаветинська Біблія 1766 р., що 

експонується у Меморіальному музеї Г.С.Сковороди НІЕЗ «Переяслав». 

Вперше слов’янський текст подається в паралельному перекладі українською 

мовою. Автор характеризує Сковороду як християнського філософа, розкриває 

таємницю його філософії, його сакрального імені, по-батькові, прізвища та 

псевдоніма [5, с. 2]. 

Одним з перших про Г. Вербу-сковородознавця заговорив рецензент 

рукопису його книги «Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди» 

харківський професор Л.В. Ушкалов. У 2004 р. ним були написані такі рядки: 

«книга Григорія Митрофановича Верби, яка є наслідком його багаторічної 

напруженої праці, стане надійним підґрунтям не тільки у справі вивчення мови 

Сковороди. Вона буде справжньою знахідкою для фахівців, які готуватимуть 

нове академічне видання творів нашого великого філософа, для тих, хто буде 

перекладати твори Сковороди сучасною українською мовою чи будь-якими 

іншими мовами, зрештою, для всіх, кому цікава філософія та поезія Сковороди» 

[8, с. 144]. 

Працюючи в університеті, який носить ім'я Григорія Сковороди, Г. Верба 

проявив себе і як науковець. Основним напрямком його наукової роботи стало 

дослідження творчої спадщини великого християнського філософа. Саме в цей 

період особливо яскраво виявилися основні риси його характеру ‒ 

цілеспрямованість і самовідданість у роботі.  

За ініціативи Григорія Верби з 1 вересня 2006 р. в університеті 

запроваджено спецкурс зі сковородинознавства, який передбачає вивчення 

життєвого шляху мандрівного християнського філософа, його літературної 

творчості, філософсько-богословських поглядів, педагогічної діяльності та 
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педагогічного вчення. Для студентів вузу Григорій Верба написав навчальний 

посібник «Сковородинознавство» [9], у якому в систематизованому вигляді 

висвітлив основні віхи життя та оригінальної творчої спадщини християнського 

філософа Григорія Савича Сковороди. Також у післямові автор зауважив, що 

жоден посібник не замінить самого читання творів Сковороди. Автор посібника 

радить читати «Григорій Сковорода. Вибрані твори» (Харків, вид-во «Прапор», 

2007.; упорядник Леонід Ушкаалов») або ж двотомник видання творів 

Сковороди (виправлене) в перекладі сучасною українською літературною 

мовою (Київ, 2005), також в нагоді може стати «Ключ до християнської 

філософії Григорія Сковороди (Сковорода і Біблія. Путівник)» Г. Верба, 

Тернопіль, 2007) [9, с. 67]. 

Григорій Митрофанович Верба залишив світлий і незабутній слід у душах 

сотень і сотень людей, які доторкнулись до нього в той чи інший час, був для 

них авторитетом, до якого можна було звернутися за порадою чи допомогою. 

Багато хто, зокрема, і науковий співробітник Меморіального музею 

Г.С. Сковороди у НІЕЗ «Переяслав» В.В. Нікітіна вважає Г. Вербу Людиною з 

великої літери, прикладом поведінки в роботі, у науці, в житті. У своїх спогадах 

про Г. Вербу вона підкреслила: «З будь-яким спірним питанням я завжди 

зверталася до Григорія Митрофановича, знаючи, що отримаю ґрунтовну, 

наукову відповідь. Свої дослідження, свої наукові статті перш ніж подати до 

друку, я завжди віддавала на рецензію Григорію Митрофановичу. Для мене він 

був найбільшим авторитетом» [8, с. 35]. 
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У статті на основі досвіду співпраці Київського кооперативного 

інституту бізнесу і права та Коврайського навчально-виховного комплексу 

імені Г.С. Сковороди висвітлено творчі ініціативи щодо проведення 

Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе». 
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Skovoroda highlights creative initiatives for conducting All-Ukrainian Skovoroda 

Trainings «Know Yourself». 
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Complex named after G.S. Skovoroda. 

 

Особлива роль у формуванні громадянських якостей студентської та 

учнівської молоді належить вихованню історією, засобами краєзнавства, які 

виконують важливі науково-пізнавальні та виховні функції. З огляду на це, 

особливої актуальності набуває уміле використання педагогами в своїй роботі 

краєзнавчого потенціалу.  

Розв’язання даного питання започатковано у працях Л.Л. Різник, яка 

висвітлила питання виховання громадянина-патріота, творчої особистості на 

прикладі життя і творчості Г.С. Сковороди [3], [4]. У статті Ю.М. Руденко 

розкрито інноваційні форми і методи організації Всеукраїнських 

Сковородинських навчань «Пізнай себе» у закладі вищої освіти [6]. На окрему 

увагу заслуговують твори Г.С. Сковороди, які використовувалися під час 

проведення тематичних заходів [7], [8]. 

У рамках партнерства Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

(далі – ККІБП) та Коврайського навчально-виховного комплексу імені 
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Г.С. Сковороди авторами статті розроблено систему заходів у рамках 

проведення Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе» [2].  

Першим кроком до співробітництва у сфері Сковородинознавства стала 

екскурсія студентів ККІБП до Природничо-історичного комплексу імені 

Г.С. Сковороди у с. Коврай. Гостям екскурсоводи запропонували символічну 

подорож туристично-краєзнавчим маршрутом «Коврайський світ Григорія 

Сковороди» під гаслом «Курною дорогою – до духовних вершин».  

Туристичний маршрут розроблено на інтерактивній основі. Відвідувачі 

впродовж екскурсії уважно відстежували мандрівний шлях філософа. 

Екскурсоводи знайомили гостей і з поетичними творами «Саду божественних 

пісень» [8, с. 29-69], написаними у Ковраї.  

Туристичний маршрут брав початок біля в’їзного знаку, встановленого з 

нагоди відзначення 290-річчя з дня народження філософа у 2012 р. Саме цією, 

колись курною дорогою прийшов у Коврай Г.С. Сковорода – і не на шість 

років, а назавжди. На кам’яній плиті в’їзного знаку вміщена карта 

«Просвітницькі дороги Г.С. Сковороди» [4, с. 53]. На зупинці «Троїцька 

церква» гості познайомилися з історією цієї архітектурної пам’ятки, адже вона 

збудована на кошти Василя Томари – учня Г.С. Сковороди. Біля погруддя 

філософа екскурсоводи читали вірш-посвяту «Григорію Сковороді» [5] – 

почесному громадянину села, першому сільському вчителю. Гостям 

запропонували обрати афоризм філософа як життєве кредо, сфотографуватися з 

ним біля погруддя. Екскурсоводи запросили пройти алеями Сковородинської 

діброви – живого пам’ятника мудрецю. Меморіальна плита на стіні школи 

вказує на період життя і творчості Г.С. Сковороди у Ковраї. Далі – пам’ятка 

архітектури ХVІІІ ст. місцевого значення – погріб Томар. Відчинилися двері, 

загадкова атмосфера викликала інтерес у гостей. У нішах погреба горіли свічки, 

а по східцях піднімалася служниця Томар із глеком вина і розповідала трагічну 

історію свого життя [1]. 

Екскурсійний маршрут переплетено театральними дійствами. Біля пасіки 

екскурсоводи перебирали на себе ролі Бджоли і Шершня, біля дерева – Орла і 

Черепахи. Своїми філософськими висновками – силою – герої байок 

Г.С. Сковороди пояснювали туристам важливі життєві правила, адже філософія 

Г.С. Сковороди – філософія для життя [7, с. 65-110]. 

Наступна екскурсійна зупинка – Зразковий Літературний музей Григорія 

Сковороди. Перша експозиційна зала висвітлює життєвий шлях філософа, у 

другій залі представлено творчість Г.С. Сковороди і сучасну Сковородіаду. 

Третя зала – особиста кімната Г.С. Сковороди. Скромна аскетична обстановка, 

Біблія, посох, перо. Із кімнати виходять у світ рушники-дороги. Тут, у Ковраї, 

було написано більшість віршів поетичної збірки «Сад божественних пісень», 

саме тут проростав його педагогічний талант, тут закладено основи філософії. 

У конференц-залі екскурсоводи організували гру «Мандрівець» та провели 

турнір «Сковородинська абетка». Тут зазвичай збираються учасники 

Сковородинських заходів, педагогічних читань, семінарів, конференцій. 

Шкільний музей – центр дослідно-експериментальної роботи Коврайського 

навчально-виховного комплексу імені Г.С. Сковороди з проблеми «Втілення 
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філософсько-педагогічних ідей Г.С. Сковороди в навчально-виховний процес 

засобами педагогіки практичної дії» [3, с. 81]. 

Студенти ККІБП долучилися до майстер-класу зі створення галереї героїв 

байок Г.С. Сковороди. У музеї з’явилася виставка-експозиція власноруч 

виготовлених персонажів різними техніками виконання: малюнок, вишивка, 

паперопластика, вироби із солоного тіста та синтепону, глиняні та хутрові 

вироби. Герої байок розміщуються попарно, відповідно змісту байок.  

Подальша співпраця закладів освіти переведена у дистанційний формат. У 

день народження Г.С. Сковороди в синхронному режимі проведено єдиний 

урок «Пізнай себе, свій край, свій народ», студентські та учнівські 

Сковородинські читання «Людина на всі часи». Учні Коврайського навчально-

виховного комплексу імені Г.С. Сковороди здійснили презентацію 

Сковородинської епохи «Село Коврай XVIII ст.» [4, c. 57]. 

Студенти ККІБП запросили учнів школи до конкурсу на кращу презентацію 

«Життєвий і творчий шлях Г.С. Сковороди». Життя філософа Г.С. Сковороди 

оповите легендами і переказами, здається усім відоме, проте ще нікому не 

вдалося розгадати феномен особистості, осягнути розумом суть 

подвижницького шляху. Мета конкурсу – дослідити життєвий і творчий шлях 

Г.С. Сковороди, основні віхи життя та діяльності філософа, а результати 

дослідження – викласти у презентаціях [6, c. 51].  

Проведено інтелектуальну гру «Упізнай афоризм». Як влучно зауважив 

дослідник життя і творчості Г.С. Сковороди В.А. Шевчук «Поети в наш час 

люблять блиснути цитатою із Сковороди, бо незле звучить, й сам Сковорода 

любив мислити афористично». Для проведення гри виготовили скриньки з 

підказками й поклали у них предмети-підказки: книгу, Біблію, малюнок 

фонтану, годинник, пустий горіх, макет серця, зображення пальми, дрібну 

монету, малюнок з крутою горою, зображення яблуні. Виконуючи завдання гри, 

називали афоризми, що відповідали вказаним предметам [3, c. 83]. 

З метою відзначення Дня Гідності та Свободи, студенти запропонували 

долучитися до синхронного флеш-мобу «Свобода», суть якого полягала у 

спільному виразному читанні вірша Г.С. Сковороди «Delibertate» («Що є 

свобода?») [8, c. 77]. Учасники флеш-мобу до початку заходу вивчали вірш. 

Місце проведення заходу прикрашали національною атрибутикою, 

забезпечували показ слайдів духовного і патріотичного змісту, музичне 

оформлення. Планували конфігурацію розміщення учасників. Флеш-моб 

проводився з метою реалізації заходів, спрямованих на всебічну підтримку і 

розвиток української ідентичності, формування у молоді почуття духовності, 

усвідомлення своєї відповідальності за долю народу і держави, широкого 

залучення студентської та учнівської молоді до сучасних форм вияву 

громадянської активності. Адже втрата особистої свободи людини не давала 

душевного спокою Г.С. Сковороді, а тим більше – втрата державності. 

Педагогіка Г.С. Сковороди – педагогіка свободи [6, c. 52]. 

Здійснено літературний батл, ідея якого у виразному читанні віршів 

Г.С. Сковороди, знанні їх текстів, умінні віршувати. Учасники батлу – учні та 

студенти. Учасники ділилися на дві команди. І тур – першому учаснику 
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задавався темп батлу. Він читав виразно першу строфу обраного ним вірша із 

збірки «Сад божественних пісень». Другу строфу цього ж вірша читав учасник 

іншої команди. І так по черзі закінчували вірш. Наступну поезію вибирала і 

починала читати інша команда. ІІ тур – учасники  змагалися в умінні 

віршувати. Ведучий виголошував перший рядок вірша, учасники продовжували 

вірш заданої тематики. У змаганні брали участь всі члени команди. 

Оцінювалася рима, відповідність темі, набір лексики. ІІІ тур – учасники 

отримували завдання «Загублений рядок». Оцінювалась правильність 

заповнення пропусків віршів [4, c. 59]. 

У партнерстві закладів освіти реалізована колективна творча справа «У 

бідності багатий». Колективна творча справа – спільний пошук кращих рішень 

важливих завдань, який дає змогу вирішити цілий ряд педагогічних завдань, 

спрямованих на розвиток колективних демократичних основ життя, 

самостійності та ініціативи молоді, активного відношення до оточуючого 

середовища. Метою роботи було дослідження всіх граней особистості 

Г.С. Сковороди, його вчення, філософських істин. Результатом став триптих «У 

бідності багатий». Три колажі виготовлені із дрібних монет, як символу 

незначних статків. Створені композиції світяться, віддзеркалюються щастям. 

Г.С. Сковорода провів життя у пошуках щастя, і розумів, що воно поряд, воно 

всередині себе. Варто лише пізнати себе. 

Г.С. Сковорода не тільки любив влучні вислови, а й сам створював їх. Під 

час гри «Знайди свого побратима» вигадливо, кривими лініями, розрізали 

картки, на яких написані афоризми Г.С. Сковороди. Роздавали по одній картці 

учасникам заходу, які виконували завдання: знаходили свого побратима, тобто 

складали дві картки так, щоб лінія розрізу співпала. У результаті учасники гри 

читали афоризми філософа [3, c. 84]. 

Форма роботи «П’ять хвилин з мистецтвом»  систематично «спілкуватися» 

студентам та учням з поетичною творчістю сучасних поетів, які присвячують 

свої вірші видатному філософу, з картинами сучасних художників, які 

увічнюють образ Г.С. Сковороди, з музичними творами сучасних композиторів, 

які пишуть музику на вірші Г.С. Сковороди та виконують їх. Зокрема, варто 

згадати творчі доробки Л.Й. Рінгіс, М.М. Калініченка, Г.М. Ягодкіна, Л. та 

Г. Турчин [6, c. 51]. 

Наступним заходом став євроквест «У пошуках мандрівного філософа». Під 

час змагань капітани команд накреслили маршрут, яким рухалися команди. 

Члени команд із стійки прапорців країн Євросоюзу вибирали прапори тих 

країн, якими мандрував український філософ Г.С. Сковорода. Наклеювали 

прапорці країн, пов’язаних з європейським періодом життя Г.С. Сковороди на 

контурну карту Європи. Учасники команди, передаючи повітряну кульку один 

одному в руки, називали топоніми країн по черзі: Словаччина, Угорщина, 

Австрія, Італія, Польща, Німеччина. Учасники команди, передаючи прапорець 

Євросоюзу один одному в руки, називали по черзі визначні пам’ятки 

зазначених країн. Кінцеве завдання – намалювати та представити плакат на 

тему: «Україна – європейська держава» [4, c. 61].  
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Запропоновано здійснити екскурсії «Просвітницькими шляхами 

Г.С. Сковороди» (реальні та віртуальні) до найважливіших міст та сіл у житті 

філософа. У них сьогодні знаходяться музеї, які носять ім’я Г.С. Сковороди: 

Чорнухи, Київ (Києво-Могилянська академія), Переяслав-Хмельницький, 

Коврай, Сковородинівка [6, c. 53]. 

Можемо констатувати, що організація Всеукраїнських Сковородинських 

навчань у вищому навчальному закладі та закладі загальної середньої освіти за 

допомогою інноваційних форм і методів сприяє вихованню інтересу  до 

історичних постатей, залученню молодого покоління до вивчення та 

збереження культурної спадщини свого народу, патріотичному вихованню на 

прикладі великого українця Г.С. Сковороди, удосконаленню наукової, 

пошукової та просвітницької роботи, поглибленню духовної єдності поколінь. 
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ІДЕЯ САМОПІЗНАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

У статті розкривається проблема самопізнання у житті сучасного 

суспільства в умовах складних змін життєвих установок, переконань і 

цінностей. Аналізується основна концепція світобачення Г.Сковороди - 

проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Особлива увага 

звертається на самопізнання як осмислення вищого закону історичного за 

самою своєю суттю буття людини, яке Г.Сковорода трактує в 

найзагальнішому плані, а саме як осмислення людиною єдності себе, 

мікрокосму, з макрокосмом. 

Ключові слова: самопізнання, свідомість, людина, особистість, 

суспільство, духовні цінності. 

 

In the article the problem of self-knowledge opens up in life of modern society in 

the conditions of difficult changes of vital options, persuasions and values. Basic 

conception of attitude of Г.Сковороди - problem of man, his happiness and ways of 

achievement of this happiness is analysed. The special attention applies on self-

knowledge as comprehension of higher law historical after the essence of existence of 

man, what Г.Сковорода interprets in the most general plan, namely as a 

comprehension of unity a man itself, to microcosm, with a macrocosm. 

Keywords: self-knowledge, consciousness, man, personality, society, is spiritual. 

 

Актуальність теми дослідження. Розглянувши життєвий і творчий шлях 

Григорія Сковороди, його самобутні думки, неприйняття ним будь-якого 

поневолення, його прагнення до самопізнання і його самобутню життєву 

філософію, можна справедливо відзначити, що Григорій Савович вважається 

основоположником персоналізму, відповідальним та самокретичним 

філософом, що був далеко попереду власного часу своїми думками і вчинками. 

Саме тому, важливою проблематикою у філософських роздумах Григорія 

Сковороди є принцип самопізнання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчість і особистість Григорія 

Сковороди вивчені вітчизняною та світовою філософською наукою, що 

охоплює широке коло антропософських та етичних проблем. 

Варто назвати ґрунтовні розвідки досліджуваної проблеми В. Горського, 

Г. Горак, В. Нічик, М. Кашуби, В. Литвинова, І. Огородника, М. Роговича, 

С. Йосипенка, Я. Стратій, Л. Ушкалова, М. Поповича, В.Табачковського, 

Ю. Федіва та інших. Що стосується специфіки людської діяльності, основи 

творчої, «сродної» праці у філософському вченні Сковороди аналізували 
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Г. Волинка, Б. Кульчицький, М. Сич та інші. Проте сучасні виклики ставлять 

перед нами завдання по-новому осмислити глибинні традиції духовної 

культури, визначені характеристики яких були закладені і сформовані у вченні 

Григорія Сковороди про щастя. 

Мета статті – проаналізувати принцип самопізнання у творчій спадщині 

Григорія Сковороди. 

Виклад основного матеріалу. Основною ідеєю світобачення Г. Сковороди 

була проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Проте 

людиноцентризм філософії Г. Сковороди не є остаточно розв’язаною 

проблематикою у сковородинознавстві [2]. Найбільшу увагу у своїх трактатах, 

проповідях, діалогах, байках і поезіях мислитель приділяє пізнанню людиною 

самої себе. Саме через призму реалізації висунутого ще за античних часів 

принципу «Пізнай самого себе» філософ розглядає проблему смисложиттєвих 

законів людини. Самопізнання як осмислення вищого закону історичного за 

самою своєю суттю буття людини він трактує в найзагальнішому плані, а саме 

як осмислення людиною єдності себе, мікрокосму, з макрокосмом. Тобто 

осягнення себе, людини як істоти особливого роду, яка на відміну від усіх 

інших істот, духовно пов’язана з Богом. І ця духовність подається ним як 

краплина, у якій фокусується та віддзеркалюється макрокосм природи й 

суспільства [1, с. 48]. Отже, для Г. Сковороди пізнання самого себе – це перш за 

все християнське випробування, здійснивши яке людина може збагнути своє 

покликання. Український філософ розумів самопізнання в релігійному сенсі, 

через нього, можна пізнати Бога та досягти реального містичного союзу з ним. 

Взагалі, мислитель вважав самопізнання, самовдосконалення та виконування 

обов’язку метою життя людини в цьому світі. 

Самопізнання стосується пізнання найкращої частини людини – пізнання 

невидимої натури, яка очищена і на відміну від видимої натури не може бути 

сприйнята органами чуттів. З цим пов’язане вчення філософа про третій світ – 

Біблію. 

Г. Сковорода акцентує увагу на внутрішньому житті людини. Пізнати себе, 

як і зовнішній світ, людина, на думку Г. Сковороди, може тільки через 

самопізнання. Невидима людська натура не сприймається органами чуттів, для 

її пізнання необхідні інтелектуальна інтуїція, осяяння, самозаглиблення. 

Ідеї самопізнання Г. Сковорода відводив особливе місце у своїх 

філософських роздумах, духовних бесідах і педагогічній практиці. Перша 

виступає у філософа як неодмінна умова істинного шляху пізнання.  

Сенс життя виявляється в самопізнанні і самовдосконаленні, в розкритті 

людиною самої себе. Звичайно, ця самореалізація людини припускає 

повернення до глибоких основ її існування. У поверненні людини до самої себе 

і розкривається стратегія людського життя, її внутрішній світ. Саме тут і 

виникають «сердечна веселість», «сердечна радість» і «душевна потужність». 

Це і є основа для глибоко вивіреної внутрішньої рівноваги і спокою, 

одухотворення душі, спрямованої думки, розвитку люблячого серця. Тобто сенс 

буття людини полягає в тому, щоб бути джерелом світла і тепла, свідомості і 
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совісті, бути перетворювачем, удосконалювачем і співучасником усього, що 

відбувається у світі. 

За вченням Г. Сковороди наближення до основ істинного знання – мета і 

обов’язок кожної людини, що прагне до розумного та щасливого життя. 

Провідником людини в цьому виступає пізнання, яке допомагає розумно вести 

людські справи, прийти до розуміння свого місця в суспільстві. Внаслідок 

цього виникає особлива атмосфера існування, що дозволяє людям реалізувати 

свої сутнісні сили. Отже, самопізнання у Г. Сковороди виступає як 

інтелектуальний процес, що веде до знання та розуміння, процес реального 

наближення людини до Бога шляхом заглиблення у себе. В процесі 

самопізнання людина знаходить сенс свого буття, змінюється і 

вдосконалюється як сама, так і суспільні стосунки. 

Проблема самопізнання у Сковороди є ключем до розуміння його 

антропоцентризму, бо мислитель вважав, що всі питання й таємниці світу 

містяться саме в людині, яка, не пізнавши себе, нічого не може зрозуміти у 

світі, а пізнавши себе, людина спроможна збагнути найглибші таємниці 

Всесвіту [3]. В онтологічному смислі людина є мікрокосмом. Увесь Всесвіт 

присутній у неї, метафізично в неї реальний. Людина – це центр, у якому 

поєднуються й набувають свого значення всі символи макрокосму й Біблії. 

Учення про малий світ, або людину, є стрижнем усієї філософської системи 

Г. Сковороди, бо концепція великого світу у Біблії складається в мислителя на 

основі розуміння ним сутності людини. У цьому його філософська система 

принципово відрізняється від тогочасного західноєвропейського натуралізму, 

оскільки він намагається з’ясувати насамперед сутність внутрішньої людини. 

Висновки. Філософське вчення Григорія Сковороди, якраз, зосереджене на 

дослідженні людини та її існування. Людина і світ у своїх визначеннях 

виступають у даній проблемі як вихідні поняття, що відображають 

основоположні ситуативні відношення. Самопізнання людини і світу 

завершується з’ясуванням сенсу буття макро- і мікрокосму, і цей сенс є 

головним мотиваційним джерелом вчинків, спрямованих на утвердження 

людини у світі, усвідомлення нею своєї гідності [4, с. 331]. 

Сковорода досяг внутрішньої свободи ціною відмови від суспільних благ. 

Він прагнув навчити людей цінувати справжні, а не уявні радощі життя, вчив 

зберігати совість, людяність, «Бога в людині» попри матеріальні умови, які 

штовхали до хижацтва. Філософ розглядає одвічні питання сенсу людського 

буття та умов досягнення людського щастя. Усією своєю сутністю Григорій 

Сковорода виконував місію філософа, тобто був цільною людиною, у якій 

думки безпосередньо і прямо втілювались у вчинки. Його вчення і життя були 

єдині. Це було філософське мистецтво життя. Він вважав його найвеличнішим 

[4, с. 336]. 
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СВІТ АЛЕГОРІЙ У ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ 

 

Концентруючи увагу на символічній природі Біблії, Г. Сковорода зазначав, 

що її істинний сенс прихований у алегоричному тлумаченні, а не в офіційно-

церковній догматиці. Зазначено, що символіко-алегоричне мислення було 

характерним для вітчизняної філософії XVII ст. Широке застосування 

алегорій дозволило мислителю розкрити таємну природу речей та явищ 

реального світу, сенс людського життя. 

Ключові слова: алегорія, символ, емблема, Біблія, патристика, філософія. 

 

Paying attention on symbolic nature of Bible, G.  Skovoroda marked that her 

veritable sense is hidden in allegoric interpretation, but not in officially-church 

догматиці. It is marked that the символіко-алегоричне thinking was a 

characteristic for home philosophy of XVII century the wideuse of allegories allowed 

to the thinker to expose secret nature of things and phenomena of the real world, 

sense of human life. 

Keywords: allegory, symbol, emblem, Bible, patristics, philosophy. 

 

Незважаючи на багаторічну сковородіану, Г. Сковорода продовжує цікавити 

дослідників. Щороку виходить безліч нових досліджень – від невеликих 

наукових статей, до дисертацій та монографій, де кожен дослідник намагається 

переконати, що йому вдалося відкрити непрочитану сторінку спадщини 

мислителя. Але, як би це дивно не звучало, та кожне нове дослідження не 

остаточне у вивченні проблеми, а лише проміжне. Це лише чергова сторінка 

багатотомника, яка неодноразово буде переписуватися і редагуватися, як 

автором якоїсь статті, так і наступними дослідниками. 

Складно перерахувати всі сторінки цього багатотомника, та й чи варто. 

Зазначимо лише ті, що стосуються теми нашої статті. На сковородинівській 
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алегорезі сконцентровували увагу Н. Алексеєнко, Л. Ушкалов, М. Попович, 

Т. Біленко, Л. Гнатюк, Д. Кирик, О. Марченко, та низка інших дослідників. 

Варто відмітити, що всі дослідники схиляються до думки, що у своєму 

підході Г. Сковорода використовував алегоричний метод тлумачення Біблії. 

Формування сковородинівської алегорези відбувалося під впливом кількох 

чинників: 

 античної і національної міфології; 

 східної патристики – Оригена, Климента Олександрійського, Діонісія 

Ареопагіт, Іоана Дамаскіна; 

 національної традиції, закладеної, як у творчості вітчизняних мислителів 

XVII ст., так і в лекційних курсах Києво-Могилянської академії – Кирила 

Транквіліона-Ставровецького, Віталія з Дубно, Стефана Яворського, Ісайї 

Копинського та ін. 

Так, розуміючи, що все тілесне у Біблії є лише дороговказом до істини, і не 

містить в собі всієї правди, Ориген наводить цілий ряд прикладів, де 

розкривається неприпустимість буквального розуміння Біблії. Навряд щоб 

розумна людина, читаючи про дні творіння, переконує Ориген, повірила, що 

Бог насаджував сад в Едемі подібно людині-землеробу, що дерево життя чи 

дерево пізнання – це справжнє дерево із плодами які можна з’їсти, або щоб Бог 

прогулювався по раю як звичайна людина, а Адам ховався від нього під 

деревом. Через декілька сторіч Г. Сковорода відтворить месендж Оригена: 

«Говорят суеверу: «Слушай друг! Нельзя сему статься…Противно 

натуре…Кроется здѣсь что-то». Но он во весь опор со желчію вопіет, что точно 

лѣтали Иліины кони. При Елисеѣ плавало-де желѣзо, раздѣлялись воды, 

возвращался Иордан, за Іисуса Навина зацепилося Солнце, за Адама зміи 

имѣли язык человѣческой» [1, с. 8]. Але, окрім східнопатристичних тенденцій, 

у філософії Г. Сковороди простежується і вплив національних традицій. Так, у 

«Знаменні пришестя антихриста та кінець світу», Стефан Яворський 

стверджував, що у Священному Писанні є ряд місць котрі потрібно розуміти не 

буквально, а алегорично. Подібні твердження зустрічаються і у «Камені віри», 

де автор стверджував, що у Біблії можна відшукати безліч суперечностей, котрі 

завдають читачеві певних труднощів. 

Сковородинівське тлумачення Біблії алегоричне і типологічне, оскільки він 

весь час дошукується не дослівного, а містичного і духовного значення. Більше 

того, український мислитель прагне довести абсурдність протилежного 

розуміння Святого Письма. Заперечуючи догматичне розуміння Святого 

Письма, мислитель переконував, що визнавши біблійну оповідь як реальну 

історію, людина змушена була б повірити і у весь фантасмагоризм: різноманітні 

чудеса, в існування фантастичних істот, тощо. «Но сей клеветник нашепчет 

тебе, голубице моя, что бог плачет, ярится, спит, раскаевается. … Потом 

наскажет, что люде преобразуется в соляне столпы, возносятся к планетам, 

ѣздят колясками по морском днѣ и по воздухѣ, сонце, будьто карета, 

останавливается и назад подается, желѣзо плавает, рѣки возвращаются, от гласа 

трубного разваливаются городскія стѣні, горы, как бараны, скачут, рѣки плещут 

руками, дубравы и поля радуються, волки с овцами дружать, волі во львами 
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пасуться, играют пальчики с аспідами, востают мертве кости, падают из яблонь 

небесная свѣтила, а из облаков крупяная каша с перепелками, из воды дѣлается 

вино, а нѣмыи, напившися, бесѣдуют и прекрасно поют…» [1, с. 150]. 

Виступаючи активним прихильником алегоричного сприймання біблійних 

текстів, філософ вступав у суперечку із офіційною ортодоксією. «Кратко 

сказать, вся библіа преисполнена пропастей и соблазнов… Помяни, что библіа 

есть еврейская сфинкс и не думай, будьто об ином чем, а не о ней написано: 

«Яко лев, рыкая, ходит, искій, кого проглотити»…Щаслив, кому удалось 

раздрать льва сего и обрѣсти в жостком нѣжное, в горком – сладкое, в лютости 

– милость,… в смерти – жизнь…» [1, с. 36]. Г. Сковорода не випадково 

звертався до міфологічних персонажів та образів тваринного світу. Адже саме 

ця символіка створювала те семантичне поле, яке в повній мірі розкривало 

картину довколишнього світу. Саме тому, поряд із «чистими» символами – 

олень, голуб, бджола, тощо, виступають символи зла – змія, сирени та інші.  

У «Книжечці, названій Ікона Алківіадська», Г. Сковорода відтворив 

біблійну легенду про пошуки ізраїльтянами «землі обітованої». Так, біблійна 

оповідь свідчить, що коли через великі труднощі шляху люди почали нарікати 

на Бога, то Господь напустив на них отруйних змій. «Сія казнь, – писав філософ 

у трактаті «Кільце», – роділась із роптанія на бога. А роптать не иное что, как 

не разумѣть и не признавать господа, довольствуясь стихіями» [2, с. 364]. 

Ізраїльтяни врятувалися дивлячись на мідного змія, якого Мойсей вилив і 

поставив за наказом Бога на стовп. «Возносит его Мойсей в гору, чтоб не умер 

Израиль» [1, с. 29]. Мислитель вважав, що змій, піднятий над землею або 

завитий у кільце, – символ вічності, а змій, що повзе по землі, – символ 

тлінності й гріховності. «Естли он висит, в кольцо свитый – есть фигура 

вѣчьности, естли же просто – есть образ божіей премудрости. Сей змій, всѣ 

ползущіи зміи пожирает…Сей змій возносится на крестѣ  Христа божія сила и 

премудрость» [2, с. 383].  

Водночас потрібно враховувати, що уявлення про змія у Г. Сковороди 

збігається із уявленням про дракона. Дана теза чітко простежується у «Діалозі 

Ім’я йому – потоп зміїний». В основі твору лежить біблійна легенда про 

дракона із Одкровення Іоанна Богослова. Згідно біблійній оповіді «пустив змій 

за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її» (Об.12,15). 

Г. Сковорода витлумачив цю алегорію як уособлення зла. Досліджуючи 

семантичне значення образу змія, О. Мень писав: «Символ Змія досить 

прозорий. Насамперед, він пов’язаний із уявленням про істоту підступну і 

всесильну. Змія підкрадається непомітно і жалить раптово; вона володіє 

чаруючою силою… Водночас, у міфології давніх Змій був розповсюдженою 

емблемою язичницьких божеств. В давніх космогоніях він уособлював Бездну. 

Змій був богом родючості і одночасно – розрухи та Хаосу» [3, с. 146].  

Алегоричним уособленням омани і підступу виступає образ-символ сирен. 

Сирен лестный окіана 

Сладким гласом обаянна, 

Бѣдная душа на пути 

Хощет навсегда уснути, 
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Недоплывши берега. 

Мислитель відразу робить примітку до строфи: «Сирен…сирѣчь путо, 

оковы. Сей урод прекрасным лицем и сладчайшим гласом привлекает к себѣ и 

сон наводит мореплавателям. Здѣсь они, забыв путь свой и презрѣв гавань и 

отечество, разбивают на подпотопныя камни корабли» [2, с. 72-73]. До образу 

сирен Г. Сковорода звертався і в «Бесіді, названій двоє». В цьому трактаті 

вітчизняний філософ досліджує не саме ім’я сирен, а те «що іменем 

позначається»: «Cирин есть сладкорѣчивый дурак, влекущий тебя к тому, чтоб 

ты основал щастіє твоє на камни том, который не утверждает, но 

разбивает…Они-то соблазняют в жизни сей пловущих стариков и молодцов» 

[2, с. 265].  

На особливу увагу заслуговує алегоричний образ Сфінкса – істоти, що мала 

лев’ячий тулуб та жіночу голову і торс. Варто звернути особливу увагу на 

контраст зовнішності Сфінкса. З однієї сторони – це уособлення сили і 

стійкості, з іншої – жіночої ніжності і краси. Разом це утворює образ Божої 

премудрості, яка з мудрим – мудра, з дурним – дурна. Ця істота вбивала всіх на 

своєму шляху хто не міг «рѣшить предполагаемой сим чудовищем задачи, или 

загадки, закрывающей понятіе о человѣкѣ. Кто бы ни попался, вдруг задача сія: 

поутру четвероножный, во полдень двуножный, а вечеру треножный…» 

[2, с. 372-373]. Образ Сфінкса не є випадковим, це наче вища субстанція, яка 

змушує людину глибше задуматись над власною природою. «Для сего египтяне 

онаго урода статуи поставляли по улицам, дабы, как многочисленныя зеркала, 

вездѣ в очи попадая, сей самонужнѣйшее знаніе утаевающій узол на память 

приводили» [2, с. 413]. Образ Сфінкса тісно пов`язаний із однією з ранніх форм 

релігій – фетишизмом, який передбачав, що матеріальні об`єкти можуть мати 

надприродні властивості. Коли більш детально заглибитись у сакральність 

даного образу, то досить легко можна зрозуміти, що Сфінкс вбивав не людей, а 

істот в людській подобі, які не зрозуміли, чи, точніше сказати, не захотіли 

пізнати власну природу. Такі люди не принесли б жодної користі ні собі, ні тим 

більше суспільству в якому живуть. Саме для таких людей Г. Сковорода не 

жаліє епітетів, порівнюючи їх із звірами. «Да и чем разнится от скотов и звѣрей 

человек, не узнавшій себе? Вѣдь слышим Давида, что человѣк, в чести 

(безспорно) находясь, но не понимая находящегося в себѣ великолѣпного 

царствія божія, совсѣм тѣм скотом здѣлался, не разумѣя истины господнія» 

[2, с. 225]. Вбити Сфінкса означало не що інше, як пізнати прихований зміст, та 

прилучитися до Божої мудрості. 

До алегоричних образів вдавався мислитель і у збірці байок, де викривав 

вади тогочасного суспільства. Так, якщо Бджола символізує працьовиту 

людину, то Шершень – образ пристосуванця і ледаря, який користується 

чужими досягненнями. В іншій байці – «Зозуля і Дрозд», Г. Сковорода 

викриває нероб, для яких головна ціль життя полягає у розвагах. А от у байці 

«Дві курки» мислитель відзначає цінність і важливість досвіду для досягнення 

цілі. Через алегоричний образ «домашньої курки», Г. Сковорода відтворив 

пасивну позицію людей. Так, «домашній куриці» не втямки, що «дика куриця» 

може літати. Але головна квінтесенція сковородинівського месенджу полягає в 
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тому, що для досягнення успіху необхідне не лише бажання,а докладені 

надзусилля. 

Крізь призму алегорій розглядав Г. Сковорода і тогочасну суспільно-

політичну формацію. Так, у «Пісні 10-й» («Всякому городу нрав и права») 

мислитель піддає критиці адміністративний устрій, який не лише сприяв, а й 

заохочував розвиток бюрократизму, лихварства і користолюбства. Так, на 

прикладі безіменного міста, мислитель змальовує всю соціальну вертикаль – від 

«низів» до «верхів», де кожен намагається пристосуватися. Місто живе 

звичайним розміреним життям. Доки одні влаштовують гучні вечірки, то 

Петро, заради отримання посади, готовий витирати панські закутки. Федір, 

прагнучи наживи, – махлює, пани скуповують землю і худобу, зводять будинки 

на «новый манѣр». На «сторожі» всього беззаконня стоять юристи, які 

формують «на свой тон права». І лише в студентів від науки «трещит голова». 

Не менш яскраво Г. Сковорода описав життєвий балаган у «Сні». Мислитель 

знову вибудовує соціальну вертикаль і проводить читача крізь «различніи житія 

человѣческаго по разним мѣстам» [1, с. 429]. Крізь призму сну мислитель 

відобразив те, що постійно бентежило його свідомість. «Сповідь» починається з 

царських палат, розкішного вбрання, танців, музикантів і закоханих пар. Згодом 

мислитель переносить нас на вулиці бурхливого міста, яке також потопало в 

розпусті і пиятиці. Здавалося б, порятунок можна знайти в храмі Божому, але і 

тут «сребролюбіе з карнавкою бродит» [1, с. 429]. Вершиною всього цинізму є 

канібалізм, коли ті, кому не вистачило м’яса тварин, пожирали одягненого у 

чорну свиту чоловіка. Тож, використавши алегоричну методу мислення, 

мислитель відтворив модель тогочасного суспільства. 

Як підсумок можемо відмітити, саме символічне мислення, здатність 

вдаватися до алегорики, допомогли мислителю розкрити прихований зміст 

довколишнього світу. Форма алегоричного зображення персонажів, яку 

використовував мислитель, була спрямована насамперед на те, щоб відвернути 

людину від хибного шляху. 
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«СРОДНА ПРАЦЯ» Г. СКОВОРОДИ У ФІЛОСОФІЇ  

ПРЕДСТАВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розкрито концепт «сродної праці» Сковороди та її вплив на 

подальший розвиток української гуманістичної філософії, зокрема 

самобутньої “філософії серця”. 

Ключові слова: Г.С. Сковорода, філософія серця, «сродна праця»,гуманізм, 

людина, «філософія серця». 

 

The article reveals Skovoroda's concept of " kin work " and its influence on the 

further development of Ukrainian humanistic philosophy, in particular the original 

"philosophy of heart". 

Key words: G.S. Skovoroda, philosophy of heart, "kin work", humanism, man, 

"philosophy of heart". 

 

Сьогодні Україну як незалежну, суверенну державу у світовому просторі 

почали сприймати як історичну реальність, а проблема духовного розвитку та 

самореалізації особистості набула особливої актуальності.  

Разом з утвердженням української незалежності як історичної реальності 

розпочалось всебічне осмислення соціально-філософських аспектів 

філософської спадщини Г.Сковороди з метою обґрунтування основоположних 

принципів і засад становлення та самореалізації творчої особистості. 

Щоб з’ясувати поняття «сродності» у філософії Г.Сковороди, потрібно 

насамперед зрозуміти, що таке філософія у сприйнятті мислителя. Її він 

тлумачить як любо до мудрості. Людина повинна розкопати істину (стіну), 

прийти до неї. Для кожного ця своя істина визначається невидимою натурою, 

яка є рушійною силою існування та розвитку усього сущого, зумовлює духовну 

сутність особистості та виступає джерелом її життя. Специфічність 

філософських поглядів Г.Сковороди полягає в систематичній розробці 

поставлених проблем, у спрямованості й методі філософствування. Він не 

надавав великого значення теоретичному оформленню та систематизації 

власних філософських ідей, а просто втілив філософію у власне життя і зробив 

із свого життя філософію. А тому його метафізика, онтологія, гносеологія не 

сформувалися в певну систему (так само і не знайдемо відповіді на такі 

питання, які може поставити систематик філософ). Та все ж відмітимо, що 

філософія мислителя вибудувана в одному стилі, обумовлена передачею 

власного досвіду та перебудуванням серця до вищої духовності [4]. 



«Актуальність ідей Григорія Сковороди в контексті культурно-освітніх викликів ХХІ століття» 
 

 

89 

Одним із центральних мотивів його філософствування є позиція, що 

найбільш важливим і глибоким у людини є серце (емоційно-вольове начало). А 

це й зумовлює вимогу: «поглянь у себе», «пізнай себе». 

Г.Сковорода визначив позицію, згідно з якою людина не може виробити 

об’єктивного погляду на світ, якщо вона не з’ясує своє місце в природі та 

суспільстві. Самопізнання він вважав ключем до пізнання природи і 

суспільного розвитку. А людина у його філософії – це особливий маленький 

світик – мікрокосм (мікросвіт) – дуже складний, н6айскладніший серед усіх 

явищ природи, який складається із тих же двох натур (зовнішньої та 

внутрішньої) що й макрокосм. В процесі перетворення із зовнішньої у 

внутрішню (у чому й полягає основне завдання), людина проходить складний 

шлях через моральне вдосконалення. Цінність же людини визначається її 

якостями, такими як розум, знання, працьовитість, віра, милосердя, 

справедливість, і проявляється у вчинках та справах. Але діяльність у 

суспільстві кожної людини обов’язково детермінована її природним 

покликанням, природними нахилами, бажанням займатися саме цією 

діяльністю, а праця насамперед повинна бути спрямована на благо суспільства. 

Тобто, кожна людина повинна розвивати у собі те, що уже в ній закладено, 

досягати гармонії відповідно до своєї «сродності», очистити душу, а не 

переробляти себе і природу відповідно до надуманих ідей. 

Хоча Г.Сковорода й обрав для себе шлях мандрівного філософа, 

відмовившись від усіх чеснот, визнань і нагород, але необхідним середовищем 

існування й діяльності людини він все таки окреслював те культурне 

середовище, вплив якого на людину з моменту її народження, та й загалом на 

людство має універсальний характер. Адже у такому світі людина – істота, що 

саморозвивається, самореалізується як суб’єкт, як результат власної діяльності. 

Сама діяльність розвивається як джерело, як причина формування, розкриття 

«сродності», розвитку та становлення людини, а розвиваючись вона дає змогу 

зрозуміти зв’язок культури з людською діяльністю. І саме в такій діяльності 

об’єктивуються усі творчі сили людини, всебічність та багатогранність її 

діяльності щодо освоєння світу, уся сукупність прагнення та устремлінь 

особистості. 

На думку Ю.Федіва та Н.Мозгової «... його творчість є важливим вузловим 

пунктом у розвитку філософської думки України. Саме Сковорода і є 

засновником української класичної філософії, в якій найбільш зріло, виразно, 

чітко виявились такі специфічні, основні риси української світоглядної 

ментальності, як антеїзм, екзистенціальність, кордоцентризм, які сформувались 

ще за часів Київської доби» [6, с. 134].  

Але філософсько-теоретична спадщина Г.Сковороди залишалася аж до 

кінця ХІХ ст. Поза сферою серйозного осмислення. Д.Баглій стверджував, що 

«до останнього часу на твори Г.Сковороди з вертали мало уваги навіть фахівці 

дослідники: всі цікавилися не стільки його творами, скільки його особою і 

життям» [2, с. 149].  

У 30-х роках ХІХ століття Київ утверджує свої позиції як центр 

філософського життя в Україні. 1819 р. створюється на місці закритої Києво-
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Могилянської академії Київська духовна академія і Київський університет, 

відкритий 1834р., що стають основними осередками розробки філософських 

проблем. Тому, говорячи про Київську школу академічної філософії, ми 

говоримо про об’єднання творчої діяльності викладачів вищезгаданих 

культурно-освітніх осередків. Серед найвидатніших представників «славетної 

київської школи» ХІХ ст. Перлічимо І.Скворцова, архімандрита Інокентія 

(І.Борисова), В.Карпова, Й.Міхневича, П.Авсенєва, О.Новицького, 

С.Гоготського, П.Юркевича... Кожен з цих філософів здійснив вагомий внесок 

у розвиток української духовно-академічної філософської традиції ХІХ ст.  

Але повернімося до постаті Г.Сковороди і його впливу на формування ідей 

Київської філософської школи. Д.Чижевський стверджує: «Українські 

романтики не читали Сковороди, ‒ ані Шевченко, ані Куліш не зацікавилися 

ним серйозно. Гоголь теж не знав сковороди, хоч і міг би був найти в нього 

немало спорідненого зі своїми релігійними ідеями. Найбільший український 

філософ ХІХ віку, П.Юркевич, не читав Сковороди...» [3, с. 207]. Але 

унікальність генія Сковороди і проявляється в тому, що у ньому 

перехрещуються, переосмислюються різноманітні напрямки розвитку саме 

київської філософії і генеруються в нові ідеї. З іншого боку, філософія 

Г.Сковороди більше ніж на століття передує багато в чому подібній філософії 

його наступників, зокрема П.Юркевича, М.Гоголя, П.Куліша та багатьох інших 

(хоча вони й не переказують його, оскільки не читали). 

Та все-таки «філософія-життя»і «життя –філософія» Г. Сковороди відома і 

його сучасникам, і його нащадкам. Ідея «сродної» праці пронизує усю його 

філософію, а сенс життя людини – у його баченні – це досягнення щастя, яке 

багато в чому залежить від «сродної» праці. І навіть не досліджуючи творчу 

спадщину мислителя, а просто вивчаючи його життя, біографію, знайомлячись 

із ним як особистістю, н6еможливо обійти увагою ідею «сродності» людини з її 

працею. Тому ми можемо стверджувати, що вона все таки мала вплив на 

формування Київської філософської школи у ХІХ ст.  

Г.Сковорода, на відміну від своїх попередників, висуваючи ідею серця як 

центру внутрішнього світу людини, визначає її індивідуальність, а не просто 

розмірковує над проблемою духовності. Схожу роль серцю відводить і 

П.Юркевич. Можливо тому його «філософію серця» розглядають як розвиток 

однієї із суттєвих рис української філософії, як продовження традиції 

української духовності. Ще Володимир Великий намагався поєднати віру з 

освітою вітчизняної та зарубіжної культури. Ярослав мудрий вважав, що освіта 

може зблизити, поєднати державне будівництво та розвиток духовності 

поколінь. Володимир Мономах власну освітньо-педагогічну систему 

обґрунтував єдністю особистого (людина, батько, великий князь) та знань з 

різних галузей науки. Ця система навчання, започаткована власним досвідом, 

прикладом, ідеалом стала прологом педагогічних поглядів послідовників 

(К.Острозького, І.Вишенського, П.Конашевича-Сагайдачного, 

Б.Хмельницького, І.Мазепи, П.Орлика, П.Могили, Т.Шевченка, 

М.Максимовича, І.Франка, П.Юркевича, М.Грушевського, С.Єфремова, 

О.Довженка, І.Огієнка), а поміж них і Г.Сковороди.  
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Підсумовуючи усе вище сказане відмітимо, що філософія є тією сферою, у 

якій реалізується потреба самопізнання духу народу, де відбувається 

усвідомлення найзагальніших духовних потреб людини, нації, народу. Тому 

осмислення філософської спадщини відіграє важливу роль в контексті 

національної історії та відродження суспільства. Концепція «сродної» праці у 

філософії Г.Сковороди визначально вплинула на подальший розвиток 

української гуманістичної філософії, зокрема самобутньої «філософії серця», 

що акумулювала в собі філософсько-антропологічну систему поглядів на 

людину, її світ та основні проблеми людського буття і заклала основу для 

подальшого осмислення духовності людини в українській і російській 

філософії. 
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