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 Для того, аби заклад був створений і 
запрацював, потрібні були неабиякі кошти, які 
молодий чоловік збирав з дворянства. Це були 
добровільні внески, тож дива могло й не статися. 
Та величезна на той час сума в шістсот 
вісімнадцять тисяч карбованців була отримана. 
Подейкують, що ті, хто вніс свою частку до цієї 
великої справи були заздалегідь підготовлені            
Григорієм Сковородою. 

Всім відомо, що мислитель все життя був 
самотнім, але не всі знають, що він був закоханий 
і навіть хотів одружитися, але не зміг. Прагнення 
до свободи переважило, і він покинув наречену 
прямо на весіллі. Тож залишився самотнім. Ще 
подейкують, що він свідомо зарікся від інтимного 
життя. 

Незважаючи на те, що з-під пера                       
Г. Сковороди вийшли вірші, афоризми, байки, 
прозові, філософські твори, його творчість не 
була надрукована за життя, а його тексти 
поширювалися шляхом переписування вручну 

Величний, гордий мандрівник, філософ, 
письменник, музикант Григорій Савич  
Сковорода зробив значний вклад в            
українську культуру і залишиться в пам’яті нації 
надовго. Також не забудеться його любов до 
свободи, викарбувана на могилі: «Світ ловив 
мене, та не спіймав…» 

 

Афоризми від Сковороди: 
  

 Бери вершину і  матимеш середину. 
 З усіх утрат втрата часу найтяжча. 
 Коли не можу нічим любій Вітчизні 

прислужитися, в кожному разі з усієї сили 
намагатимуся нікому ні в чому не шкодити. 

 Більше думай і тоді вирішуй. 
 З видимого пізнавай невидиме. 
 Не той дурний, хто не знає… але той, хто 

знати не хоче. 
 Хто соромиться визнати недоліки свої, той з 

часом безсоромно виправдовуватиме своє 
невігластво, яке є найбільшою вадою. 

 Хто швидко приліплюється до нової думки, 
той швидко від неї і відпадає. 

 Життя наше – це подорож, а дружня бесіда – 
це візок, що полегшує мандрівникові дорогу. 

 Чисте небо не боїться блискавки та грому. 
 Що швидко запалюється, те раптово гасне. 
 Більше думай і тоді вирішуй. 

Народився Григорій Сковорода на 
Полтавщині у родині спадкових козаків. Про точну 
дату народження світ дізнався лише через 200 
років після народження філософа. Саме тоді 
дослідники віднайшли в одному із листів 
Сковороди згадку про святкування власного дня 
народження. 

Григорій Сковорода мав виняткові  здібності 
до навчання. Вже у 16 років вступив до Києво-
Могилянської академії – першого вищого 
навчального закладу в Україні. Вивчав латинську, 
грецьку, церковнослов’янську, польську, німецьку 
та інші мови. Грав на сопілці, флейті, скрипці,     
гуслах, лірі, бандурі. Проте вищої освіти так і не 
отримав. 

Працюючи педагогом у Харківському 
колегіумі, мав власну систему оцінювання. Замість 
балів він писав справжні вироки: «вельми туп», 
«справжнє безглуздя», «досить гострий», «звірок 
востроє» тощо. 

Григорія Савича називають зачинателем 
жанру байки. Він писав твори переважно 
староукраїнською та латинською. 

Надавав перевагу особистій духовній 
свободі. Філософські трактати присвячував 
переважно етиці. А головним сенсом       
людського існування вважав самопізнання. 

Відстоював права людської особистості в 
кожній людині, що на ті часи означало сильну 
демократичну тенденцію. Відкрито засуджував 
московських гнобителів. 

Якось Катерина ІІ забажала побачити вже 
за життя відомого українського філософа 
особисто. Він прибув на її запрошення до палацу. 
Коли зайшла цариця до приймальної зали, всі 
присутні вклонилися, крім Сковороди. На питання 
Катерини, чому він не кланяється, відповів: «Не я 
бажав тебе бачити, а ти сама захотіла на мене              
подивитися. А як же ти мене роздивишся, коли я 
перед тобою удвоє зігнуся».  

Слава про таку надзвичайну людину 
швидко розлетілася, тож мислителю були скрізь 
раді, його чекали.  

Оскільки він мав знайомих в усіх 
куточках країни, вважається, що завдяки його 
впливові відбулося відкриття Харківського 
університету. 

Ідею про навчальний заклад вирішив 
втілити у життя Василь Каразін – тридцятирічний 
дворянин.  
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     Вибрані твори в             
українських перекладах : пер. зі 
староукраїнської / Григорій 
Сковорода ; упоряд., передм., 
та прим. Леоніда Ушкалова.  – 
Харків : Веста, 2003. – 144 с. – 
(Серія «Програма з 
літератури»). 

    Вибрані твори  /  Григорій 
Сковорода ; упоряд., передм., 
прим. Леоніда Ушкалова, 
Сергія Вакуленка ; 
Національна Академія наук 
України.  – Харків : Прапор, 
2007. – 382 с. 

       Твори у двох томах   /      
Григорій Сковорода. – 
Київ : АТ «Обереги», 
1994. – (Гарвардська 
бібліотека давнього 
українського письменства. 
Корпус українських 
перекладів). 

      Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / 
Григорій Сковорода. – 528 с. 
      

     Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. 
Переклади. Листи / Григорій Сковорода. – 
479 с. 


