
"Світ ловив мене, та не спіймав" 
 

(300 років від дня народження найвидатнішого  

українського філософа) 
 

 
 

 

У свідомості українців Григорій Сковорода поруч із Тарасом 

Шевченком, є символом української духовності, а виняткова значущість 

сковородинківської спадщини вкотре зумовлює неосяжне розмаїття 

інтелектуальних запитів до його творчого доробку та біографії. 300-річний 

ювілей українського генія Григорія Сковороди припав на час чи не 

найбільших  випробувань для української державності, національної 

ідентичності та духовності. Сьогодні його особистість стає зразком 

доброчесності, а творчість і духовна спадщина – об’єднуючим імперативом 

для сучасних українців. Григорій Сковорода був ідейним предтечею 

становлення нової української літератури, видатним філософом-мислителем, 

письменником, педагогом, музикантом, знавцем античності і поліглотом. 

Час великих випробувань сприяє появі знакових митців, мислителів, діячів. 

Нащадок козацького роду народився 3 грудня 1722 р. у містечку Чорнухи 

Лубенського повіту. У семирічному віці батьки, Сава та Пелагея, віддали 

його на навчання до школи. Восени 1734 р. Григорій розпочав навчання у 

Києво-Могилянській академії, яке тривало з перервами майже 10 років. 

Серед його вчителів – богослов, філософ і поет Георгій Кониський, 

перекладач, поліглот Симон Тодорський, богослов, філософ, культурно-

освітній діяч Мануйло Козачинський. 1742 – 1744 рр. у результаті 

конкурсного відбору Сковороду зарахували до придворної капели російської 



імператриці Єлизавети, де, окрім життєвого досвіду, здобув ще і додаткову 

музичну освіту. Повернувшись до Києва у 1744 р., студіює піїтику, риторику 

і філософію у Києво-Могилянській академії. Під час служби в російській 

місії в м. Токаї (1750 – 1753) Сковорода відвідує Австрію, Угорщину, 

Польщу, Словаччину, ймовірно Італію, Німеччину, Чехію. Після повернення 

у 1753 р. на Батьківщину вчителює у колегіумі м. Переяслава, працює 

домашнім учителем і вихователем сина поміщика Степана Тамари у його 

маєтку в с. Коврай неподалік Переяслава, викладає у Харківському 

колегіумі.З 1769 р. починає вести життя мандрівного філософа, яке тривало 

25 років до самої його смерті. Подорожував переважно Слобожанщиною, 

відвідав Київ, Харків, Бабаї, Валки, Великий Бурлук, Гусинку, Ізюм, 

Куп'янськ, Липці, Моначинівку, Острогозьк, Охтирку. Тоді ж з’явилися його 

перші філософські діалоги, Езопові байки, релігійні трактати, в яких 

переплітались біблійна тематика та ідеї стоїцизму, платонізму, епікурейства. 

Головним сенсом свого життя великий філософ вважав самопізнання, тому, 

як свідчить легенда, відхилив запрошення цариці Катерини ІІ обійняти 

посаду придворного філософа. "Я не покину Батьківщини. Мені моя сопілка і 

вівця дорожчі царського вінця". У спокусливі сіті заради "панства великого", 

заради “лакомства нещасного" Сковорода так і не дався. Він з повним правом 

заповідав написати на своїй могилі: "Світ ловив мене, та не спіймав". 

Сковорода не дозволив завдати клопоту друзям навіть своєю смертю. Уже в 

останній день свого життя, за переказами, він лишався веселим і говірким, а 

по обіді взявся до незвичайної роботи: сам викопав собі могилу, потім пішов 

до кімнати, надів чисту білизну підклав під голову торбу з власними 

пожитками і навіки заснув. Зустрів смерть 9 листопада 1794 р. у селі Пан-

Іванівка (нині – Сковородинівка Харківської області). 

Як завважував літературознавець Сергій Єфремов сучасники бачили в 

Сковороді "мандровану академію", а його самого – вартим за цілий 

університет і коли треба було знайти в Україні ідейну, чесну та чисту 

людину, то шукали її саме між його учнями – "сковородинцями".  

Давня українська література була невичерпним духовним джерелом 

для наступних поколінь, а Сковорода – золотим мостом між давнім і новим 

українським письменством. І хоч правда, що Сковорода "тікав від людей", але 

робив це заради людей, щоб постати перед рідним народом у високому 

найменні справжньої людини. "Ми створимо світ кращий, – говорив філософ, 

– в Горній Русі (майбутній Україні) бачу все нове: нових людей, нове 

творіння і нову славу.  
 


