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Мета: дослідити творчість та культурний 

внесок Григорія Сковороди в розвиток 

української та світової літератури 



Григорій Савич Сковорода (22 листопада (3 грудня) 1722, Чорнухи, Лубенський полк —

29 жовтня (9 листопада) 1794, Іванівка, Харківщина) — український просвітитель-

гуманіст, філософ, поет, педагог. 

Освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Переслідуваний світськими та 

духовними ластями, з 1770-х років вів життя мандрівного філософа. У філософських 

діалогах і трактатах біблійна проблематика переплітається з ідеями платонізму та 

стоїцизму. Сенс людського існування — подвиг самопізнання. 



 У 1741 році Григорія забрали до Петербурга для співу в придворній капелі, звідки він 

повернувся в 1744-му. Згодом, у 1745–1750 роках, Сковорода їде до Європи: спершу до 

Угорщини в складі царської місії під проводом Ф. Вишневського, далі — до Словаччини 

(Братислава) й Австрії (Відень). Перебування Сковороди в Італії, Німеччині й Польщі не 

підтверджено документами. Після мандрівки він повернувся в Україну, працював 

професором у Переяславі, в Харкові, приватно перекладав Плутарха, писав свої твори. З 

1754 по 1759 рік жив у с. Коврай на Черкащині, тут він написав низку віршів до своєї 

славнозвісної збірки «Сад божественних пісень». 



Офіційна московська релігія ділила 

людство на більш благословенних Богом і 

менш благословенних, а навіть і таких, 

що перебувають ніби під прокляттям, 

себто кріпаків. А Сковорода вчив, що 

«всяка праця благословенна Богом», а 

розподіл місць коло Бога називав 

непростимим гріхом. Московське 

православ'я і взагалі все московське 

духовенство було нетерпимим до всього 

чужого як єретичного, 

«неправославного». Сковорода навчав, що 

найбільше й фактично єдине завдання 

філософії — шукати правду і прагнути до 

неї. 



Григорій Сковорода дав власний рецепт щастя. Він стверджував: для того, щоб бути 

щасливою, людина повинна пізнати Бога, а пізнавши Бога, вона пізнає себе, пізнавши себе, 

вона знайде «сродну працю» (ту, до якої народжена), а знайшовши «сродну» працю, 

віднайде істинне щастя в житті. Створений ним образ Наркіса суттєво відрізняється від 

традиційного античного Наркіса, закоханого в себе. В інтерпретації Сковороди це людина, 

задивлена у себе, у свою глибинну внутрішню сутність. Філософ Григорій Сковорода 

завжди цікавився живим світом і людиною. Як зазначає В. Шевчук, саме «звідси випливає 

одна з великих ідей Г. Сковороди, запозичена в античних мислителів: 



про споріднену працю, адже спорідненість - це входження в гармонію із природою. Біда 

тому, хто зроджений до більшого дійства, а мусить обертатися у малих колах, займає 

високі посади. Щоб такого не сталося, треба пізнавати себе, розрізняти своє добро від 

лихого, адже добре й лихе живуть в одній людині. Немає пекла і раю поза людиною, вони 

в ній самій, бо в кожній людині ведеться нещадима боротьба темного й світлого начал». 

Власне, від людини залежить, що у ній переможе — добро чи зло. Вся моральна 

філософія Сковороди, його широка етична система покликані на те, аби виховати людину, 

здатну стати переможцем зла й апологетом добра. Український мислитель став 

фундатором «філософії серця», проголосивши, що саме серце є центром духовного життя 

людини. Цю тезу мислителя пізніше розвинуть П. Юркевич і С. Соловйов 



Своє філософське вчення Сковорода сформував під впливом античної і середньовічної 

європейської філософії (Фалес, Піфагор, Геракліт, Сократ, Платон, Аристотель, Пліній); 

народної творчості (міфи, легенди, думи, перекази, народні прислів'я та приказки); 

вітчизняного просвітництва (Ф. Прокопович, С. Полоцький, М. Козачинський, Г. 

Кониський). Розвиваючи традиції Просвітництва, Сковорода відходить від догматичного 

наслідування своїх учителів, засвідчуючи це вже в загальнофілософській орієнтації. 

Всупереч своїм учителям, які зводили небесне до земного, возвеличуючи не лише розум, 

а й земне життя людини, він підносив природу до Бога, засвідчував другорядність 

людської плоті й понад усе ставив у людині істинно людське — духовність, дух, зводячи 

до них сутність людського життя. На відміну від науково-освітніх праць професорів 

Києво-Могилянської академії просвітницька філософія Сковороди мала яскравий етико-

гуманістичний вияв. 



Григорій Сковорода жив і творив на зламі двох визначальних для вітчизняної культури епох 

– часів бароко й романтизму, а відтак, його часто вважають представником тієї або тієї 

доби. З огляду на це Д.Чижевський відводить Сковороді центральне місце в історії 

української інтелектуальної традиції. Схожий погляд висловив також Ю.Бойко-Блохин. На 

його думку, в "духовному ланцюзі", котрий зумовлює "тривання українського духовного 

розвитку в століттях", особа і творчість Г.Сковороди постає проміжною ланкою між життям 

і креативною діяльністю І.Вишенського та Т.Шевченка.3 Відтак, розуміння 

сковородинівської письменницької спадщини на значну міру визначає рецепцію української 

літератури в цілому, і без глибокого знайомства з тими писаннями годі прагнути до 

повноцінного осягнення культурних здобутків нашого народу. 



Про смерть Сковороди записав Срезневський таке: 

 

За обідом був Сковорода незвичайно веселий і говіркий, навіть жартував, оповідав про своє 

минуле, про свої мандрівки, досвіди. Сковорода щез.. Він пішов у садок. З рискалем у руці 

копав Сковорода яму — вузьку, довгу яму. — «Що це, друже Григорію, чим то ти 

зайнятий?» — спитав господар, підійшовши до старого. «Пора, друже, закінчити 

мандрівку!» — відповів Сковорода — «і так усе волосся і злетіло з бідної голови від 

мордування, пора непокоїтися!» «І, брате, дурниця! Досить жартувати, ходімо!» — «Іду! 

Але я прохатиму тебе попереду, мій добродію, хай тут буде моя остання могила». І пішли 

в хату. Сковорода недовго в ній лишився. Він пішов у свою кімнатку, перемінив білизну, 

помолився Богу і, підложивши під голову свої писані праці і сіру свитку, ліг, зложивши 

навхрест руки. Другого дня вранці Сковорода не з’явився. Це здивувало господаря. Він 

насмілився увійти до Сковороди, щоб розбудити його; одначе Сковорода лежав уже 

холодний закостенілий. 

 

 



На хресті над його могилою, на прохання самого Сковороди, написано: «Світ ловив 

мене, та не впіймав…». 

Сьогодні його могила стоїть у селі Сковородинівка (ран. Пан-Іванівка, колишня садиба 

Андрея Ковалівського). До нього можна потрапити, з'їхавши з дороги Харків-Суми біля 

селища Максимівка (60 км від Харкова). Далі треба їхати 18 км до села Сковородинівка. 

Помер 9 листопада 1794 в селі Пан-Іванівка (зараз  Сковородинівка) Золочівського 

району Харківської області. 



Сковорода розвинув комплекс ідей, актуальних для свого часу, став не лише ідейним 

предтечею нової української літератури, а й творцем найзначнішого вчення в історії 

української філософської думки. Пройшовши складний шлях боротьби із зовнішнім 

«світом», який, попри всі зусилля, так і «не впіймав» його, Сковорода дійшов висновку, 

що «коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне — то й усе світле, щасливе, 

бажане. Оце є філософія». Саме таку філософію — філософію життя і прагнув створити 

«український Сократ», гармонійно поєднуючи основоположні принципи своєї 

філософської творчості та власний спосіб життя. 
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Дякую за увагу! 


