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БАГАТОВИМІРНІСТЬ ПОГЛЯДІВ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Григорій Сковорода – феномен української та світової культури: 

філософської, етичної, естетичної, поетичної, педагогічної, музичної тощо. 

Його спадщину становлять численні філософські твори: трактати, притчі, 

бесіди, діалоги, листи; художні збірки «Сад божественних пісень» і 

«Байки Харківські». Передусім привертає увагу багатогранність таланту 

митця, його всебічна ерудованість: знання мов, поетики, риторики, 

античної та нової філософії, різних видів мистецтва. Основою світогляду 

Григорія Сковороди було прагнення змінити світ, удосконалити його через 

самопізнання, виховання, освіченість, душевну рівновагу. Григорій 

Сковорода увійшов в історію України як видатний просвітитель, педагог, 

мандрівний філософ, поет, байкар, музикант, співак, поліглот, людина 

універсальних знань і здібностей, автор першого підручника з етики, 

творець унікальної філософії, патріот, який присвятив своє життя 

пошукам істини. У різні часи його ще називали «Сократом на Русі», 

«мандрівною академією», «громадянином світу», «Учителем Вічності», 

«Людиною серця», «філософом духу» [1, 7], однією з найосвіченіших 

постатей XVІІІ століття.  

Уже наприкінці XIX та на початку ХХ століть його філософські й 

богословські погляди досліджували такі непересічні інтелектуалісти, як 
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Дмитро Багалій, Олександра Єфименко, Павло Житецький, Олексій Лосєв, 

Микола Петров, Софія Русова, Іван Франко, Дмитро Чижевський. Після 

1910 року ім’я Г. Сковороди все частіше згадують у публікаціях на Заході. 

Так, Марія фон Безобразова друку «Григорій Сковорода український 

філософ (1722-1794)» на сторінках берлінського часопису «Archiv für 

Geschichte der Philosophie» (1912), Юзеф Третяк згадує про нього у своїй 

книзі «Петро Скарга в історії та літературі Берестейської унії» (Краків, 

1912). 

Завдяки багатовимірності поглядів Г. Сковороди його філософія та 

морально-етичні  настанови завжди були в центрі уваги та залишаються 

актуальними для сьогодення. На окрему увагу заслуговують: 

• Гармонія людини з природою, навколишнім світом, що 

простежується в його поетичній збірці «Сад Божественних пісень» митець 

наголошує на тому, що природне середовище сприяє відновленню 

духовних та фізичних сил людини. “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” [2, с. 108]. 

• Філософія серця – сприйняття світу не розумом, а серцем, намагання 

зрозуміти реальність через емоції, почуття й душу, перевага духовного 

досвіду, інтуїції над логіко-дискурсивним мисленням. Кордоцентризм у 

філософській спадщині Сковороди є ключем до розуміння сфери 

духовного буття та ментальності української нації. 

• Самопізнання. Сенс людського життя в постійному прагненні 

людини до самовдосконалення. У центрі антропологічної філософії 

Сковороди стоїть сократівське питання самопізнання людини, яке постає 

джерелом саморозвитку її як особистості, розвитку її природних нахилів і 

задатків, цінностей, формування її духовного світу. Філософ вважав, що не 

розуміти самого себе те саме, що втратити самого себе [3, с. 223]. 
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• Система загальнолюдських цінностей, які є основою 

життєдіяльності: почуття гідності та честі, милосердя, добропорядність, 

культ батьків, пріоритет духовного щодо матеріального, національний 

дух, любов до Батьківщини та ближнього, дружба як джерело радощів і 

душевного здоров’я. 

• Протиставлення суспільних людських вад: свавілля, 

несправедливості, кар’єризму, розбещеності, пияцтва, лінощів, що 

призводять до деградації особистості – дотриманню християнських 

морально-етичних ідеалів. 

• Ідея «сродної праці», висунута  майже три століття тому та розкрита 

в байці «Бджола та Шершень», у філософських творах, і сьогодні не 

втрачає своєї актуальності та важливості.  

• Культ людського розуму та гідності. Лише освічена людина може 

досягти успіхів, почуватися впевненою, прожити гідно та повноцінно, 

стати взірцем для інших. Педагогічна спадщина Г. С. Сковороди належить 

до визначних надбань української та світової прогресивної педагогічної 

думки й культури ХVІІІ ст. 

Підсумком філософських і життєвих шукань Г. Сковороди стало 

вчення про щастя. Щастя він розглядає як стан незалежності і душевного 

спокою, який досягається шляхом звільнення від тиску навколишнього 

світу і подолання безмежних пристрастей, злої волі всередині людини. 

Щастя – це «веселість», яка є проявом здоров'я гармонійної душі. Шлях до 

щастя пролягає через моральне вдосконалення людини, тобто тривалою 

роботою над собою. Не менш важливу роль мають думки Сковороди щодо 

свободи. Він казав, що ідеальне людство – це те людство, де кожна 

людина вільна, це актуально особливо сьогодні, коли Україна бореться за 

свою незалежність та свободу!  

Одним з напрямів філософії Г. Сковороди були роздуми над 

знаковою природою мови і роллю знаку (символу) у житті і формуванні 
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світогляду людини. Робота та праці «Розмова, звана алфавіт, чи буквар 

світу» – це свого роду тлумачний словник, в якому, порівнюючи різні 

тексти, Сковорода намагався знайти інваріанти смислів, прихованих за 

розмаїттям символічного виразу, розшифрувати коди християнської і 

загалом європейської культури [4, с. 461].   

Філософ присвятив подорожам більше 30 років свого життя. Вони 

були для Григорія справжньою нескінченною подорожжю у пошуках себе, 

мудрості, істини. У цих подорожах у нього було багато часу на роздуми. 

Таким чином, мудрі життєві настанови українського відомого 

філософа Григорія Савича Сковороди стали дороговказом сьогодення. 

Морально-етичні орієнтири творчої спадщини митця, спрямовані на 

самопізнання та самовдосконалення людини, допомагають знайти себе та 

реалізувати в складному світі ХХІ століття, в епоху надзвичайних 

можливостей та важких випробувань, суперечностей та боротьби добра та 

зла, інформаційної війни та боротьби за незалежність. 

Сьогодні людство часто йде всупереч з його твердженнями, щодо 

дружби з природою. Кожен день ми вичерпуємо ресурси нашої планети, 

забруднюємо воду, зрубуємо дерева, через нас вимирають останні 

екземпляри рідкісних видів тварин, але за це ми взимку знаходимося у 

теплі, користуємося сучасними технологіями, ми маємо можливість 

працювати з інформацією комп’ютерів та телефонів, завдяки 

користуванню запасами землі. Лише одиниці з нас готові відмовитися від 

цього заради гармонії з природою. Завжди йде пожертвування чимось 

важливим заради здійснення інтересів і не може бути з цього приводу 

однозначної думки, така філософія є лише варіантом буття, а не 

рекомендованим методом щастя для кожного, людина повинна сама 

вирішувати, що їй важливіше. Філософ-гуманіст у своїх літературних 

творах учить на власному прикладі як залишатись людиною за будь-яких 

обставин: «Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, сам 



11 
 

перший люблю» Творчість Г. Сковороди мала значний вплив на 

формування цілої плеяди українських літераторів – І. Котляревського,           

Г. Квітки-Основ'яненка, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки та ін. 

Літературні твори і філософія Сковороди були вагомі і для Тараса 

Шевченка, який проводив паралель між Сковородою та народним 

шотландським поетом Р. Бернсом.  

У розвитку камерної вокальної музики другої половини ХVIII ст. 

визначне місце належить українському поетові, філософу й музиканту                    

Г. Сковороді. Він не залишив нам нотних записів своїх музичних творів, 

проте його пісні, віднайдені у рукописних збірниках та відомі в усній 

народній традиції виконують і сьогодні. ми дивуємось актуальності його 

текстів,  та красі мелодики. Музично-поетична творчість Г. Сковороди ще 

й досі повністю не зібрана й не вивчена. 

Г. Сковорода виклав свої педагогічні погляди у діалогах, віршах, 

притчах, листах. Проблемам виховання присвячено притчі «Вдячний 

Еродій», «Убогий жайворонок», збірниках творів «Сад божественних 

пісень», «Басні Харьковськія» тощо. Видатний український філософ 

збагатив і продовжив найкращі традиції вітчизняної педагогіки. Його 

педагогічні ідеї розвивали Іван Котляревський, Григорій Квітка-

Основ'яненко. Вони вплинули на освітню діяльність Кирило-

Мефодіївського товариства, на формування педагогічних поглядів Тараса 

Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського. Запорукою 

педагогічної майстерності вчителя, на думку Г. Сковороди, є безперервна 

освіта впродовж життя на основі самоосвіти, цілеспрямованого 

самовдосконалення, розвитку себе та своєї діяльності. Теоретичні 

музично-педагогічні ідеї та практична просвітницька діяльність                      

Г. С. Сковороди ґрунтувалися на кращих здобутках другої половини ХVІІ-

ХVІІІ ст. – періоду педагогічної думки і школи Козацької доби 

(українського бароко) в галузі педагогіки, філософії та народнопісенної 
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творчості – й відзначалися високим рівнем духовності, демократизмом та 

гуманізмом. 

Чудово освічена людина, Сковорода досконало знав багато 

стародавніх і нові європейські мови, давньогрецьку та римську філософію 

і літературу – Геракліта, Епікура, Платона, Аристотеля, Сенеку, Лукреція 

та інших, неодноразово посилався на них в своїх творах , при цьому часто 

критикуючи їх. Він стояв на рівні вищих досягнень науки і 

природознавства свого часу, слідував ученню Коперника і визнавав безліч 

світів. У пісні 28-й Сковорода робить виноску, в якій пише: «Коперник є 

новітній астроном. Нині його систему …небесних кіл весь світ прийняв» 

[5, c. 51]. Г. Сковорода був усебічно обдарованою людиною – філософом, 

письменником, педагогом, музикантом, знавцем античності й 

середньовіччя, володів кількома мовами – латинською, старогрецькою, 

староєврейською, польською, німецькою. Він постійно вчився, 

поглиблював свої знання, передаючи їх одночасно іншим – учням, 

близьким знайомим, випадковим слухачам. Мандруючи Україною і 

світами, він цікавився життям, звичаями, мистецтвом, віруваннями інших 

народів, втілював у своїх творах враження від побаченого й почутого. 

Кращі його поезії, що ввібрали досягнення народної лірики і сатирично-

гумористичного віршування XVIII ст., ще за життя поета стали народними 

піснями, ввійшли до репертуару народних співців – кобзарів і лірників, 

зазнали народних переробок. Саме поетичні твори Сковороди створили 

передумови для появи «Енеїди» І. Котляревського – першого твору нової 

української літератури.  

Григорій Сковорода посідає унікальне місце в історії української та 

світової культури. Його твори перекладено англійською, вірменською, 

грузинською, італійською, німецькою, польською, португальською, 

російською, словацькою, фінською, чеською та іншими мовами. Це 

філософ, учення якого про любов, свободу і життя зберігає актуальність 
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через багато століть після смерті автора. Через роки та століття його 

талант бентежить людський розум і душу. Проаналізувавши широкий 

філософський світ Григорія Сковороди, можна з впевненістю 

стверджувати, що його спадщина багатогранна та досить актуальна для 

гармонійного процесу розвитку і становлення нової української молоді. 

Адже, знайомлячись з нею, сучасники зможуть знайти відповіді на будь-

які запитання, що виникають у реаліях України сьогодні. Його вчення є 

зразковим для багатьох поколінь, адже саме його матеріальний і тлінний 

світ так і не зміг спіймати.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ “КИТАЙСЬКОЇ ТЕМИ” ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: 

ЗДОБУТКИ І ЗАВДАННЯ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ 

 

Події останніх восьми місяців 2022 року свідчать, що боротьба 

українського народу за суверенність та незалежність України має 

історичний характер; війна торкається політичних, економічних, 

гуманітарних інтересів найвпливовіших країн світу, до яких належить і 

КНР. Сьогодні подолання відстані та налагодження взаєморозуміння між 

Україною і Китаєм актуалізується, зокрема, через наукові контакти у 

здійсненні спільних дослідницьких проєктів. Так, випускники ОНМА 

імені А.В. Нежданової, члени  наукового гуртка “Аналіз пісенно-

романсового тексту та літературна творчість”, нині науковці, викладачі 

китайських навчальних закладів Су Жуй, Чжу Веньфень, Лінь Дзюньда та 

керівниця гуртка, доцент кафедри іноземних мов Л.І. Дузь об'єднали свої 

наукові інтереси навколо комплексної теми “Григорій Сковорода та Китай 

на початку третього тисячоліття”. У ході аналізу новітніх дослідницьких 

тенденцій відкрилися взаємно цікаві аспекти синологічних, 

українознавчих та сковородинознавчих проблем.  

 Дослідження “китайської теми” у творчості Григорія Сковороди 

розпочалося у середині минулого сторіччя публікацією у центральному 

mailto:larisa.duz@gmail.com
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українському літературно-мистецькому щомісячнику “Вітчизна” статті           

П. М. Попова “Григорій Сковорода про Китай” (1958). Висловлені автором 

думки про наявність у Сковороди знань східної філософії поділив на 

початку 1970-х років Л. Є. Махновець у монографії “Григорій Сковорода. 

Біографія”.  

 За півсторіччя по тому повернення українського дослідництва до 

теми здійснили В. О. Кіктенко (2002), С. В. Капранов (2003), І. А. Синиця 

(2017).  

 Метою публікації є аналіз основних здобутків вивчення “китайської 

теми” Григорія Сковороди у різногалузевих наукових студіях початку ХХІ 

сторіччя, а також окреслення значення і перспектив теми. 

 За останнє двадцятиріччя до теми “Григорій Сковорода і Китай” 

зверталися українські науковці у галузі історії філософії, китаїстики, 

культурології, філології. Історико-культурні обшири сковородинської 

«китайської теми» постали з дослідження  історії української  китаїстики  

XVIII – першої половини ХХ сторіччя [3]. Матеріали та документи 

означеного часу, вивчені за історіографічними методиками, розкрили 

історико-культурне тло появи перших китаєзнавчих розвідок і, таким 

чином, довели значення українських освічених кіл в інтелектуальному 

житті українського філософа. 

 До відстеження лінгвокультурних паралелей у темі “Григорій 

Сковорода і Китай” вдався І.А. Синиця. Він проаналізував філософсько-

поетичний твір “Розмова про премудрість”, датований приблизно 1750-ми 

роками, з погляду  лексикографічного, етнотопографічного й 

етнонімічного та довів, що певні лексеми, вжиті автором-філософом, 

можна розглядати як “безперечний доказ актуалізації певного фрагменту 

мовної картини світу” Г. Сковороди [4, c. 144], у яку входили знання про 

Китай, його народ і філософію. Дослідник проаналізував вислови та 

описові твердження філософа, які слугують вербальними доказами того, 
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що Г. Сковорода “не лише знав про філософію Конфуція, але дещо й читав, 

знайомився з текстами перекладів” [4, c. 145].  

 Ґрунтовні дослідження спадщини українського філософа у контексті 

історії європейської філософської думки дали науковцям підстави назвати 

Григорія Сковороду ”українським Сократом” і “харківським Діогеном”. 

“Перелік імен i вчень, з якими можна зiставити окремі ідеї фiлософiї           

Г. Сковороди, насамперед, засвідчує органічну належність його до 

загальноєвропейської фiлософської традиції, з якою був добре обізнаний 

український мислитель" [1, с. 131], – констатує В. Горський.  

 Залучення ширшого тла сковородинівської творчості дозволило 

писати про Григорія Сковороду як про “українського Конфуція”. 

Розмірковуючи про вчення Григорія Сковороди на початку третього 

тисячоліття, С. В. Капранов зауважив, що порівняння Сковороди з 

Конфуцієм виникає за умови включення творчості українського філософа у 

всесвітній, вселюдський контекст осмислення [2, c. 78]. 

 Визнання універсальності Григорія Сковороди, уподібнення його до 

вчителя цивілізації Конфуція [2, c. 70] є цікавим, проте не єдино 

перспективним дискурсом осягнення цієї феноменальної постаті. Аналіз 

філософських поглядів Григорія Сковороди у контексті історії української 

філософії довело самобутність його постаті як філософа саме українського. 

“Завершення доби бароко в iсторiї української культури, – пише В. 

Горський, – було позначено появою чи не найзначнішого в iсторiї 

філософської думки України вчення, творцем якого був видатний філософ i 

поет, співак i музикант, байкар i педагог Григорій Сковорода” [1. c.127]. 

Дослідник доводить відмінності філософської позиції Г. Сковороди від 

інших інтелігентських типів – західноєвропейського і російського та 

визначає особливості “сковородинської людини”, українського інтелігента, 

народженого реаліями української дійсності ХVІІІ сторіччя. “Час 

лiквiдацiї російським царатом полiтичної спадщини Гетьманщини, 
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остаточної втрати Україною автономії, покріпачення селян, що здійснене 

було після указів 1763 та 1783 рр., – зазначає В. Горський, – знищував 

стихію, споконвіку притаманну українському духу”. В результаті, 

розвинута Г. Сковородою стихія духовної реальності “залишилася 

найбільш реалістичною з огляду на потреби збереження і розвитку 

української духовності як такої” [1, c.132]. 

 Політичні події в Україні протягом двох перших десятиріч ХХІ 

сторіччя, реалії боротьби українського народу за самостійність і 

незалежність власної держави підтверджує, що дослідження українськості 

багатогранної спадщини Г. Сковороди є гостро актуальним науковим 

напрямом. Його розробка має позитивно позначитися на розвитку 

зарубіжної, зокрема китайської, україністики, оскільки в науково-

інформаційному просторі Китаю через публікації російських авторів 

поширюється уявлення про філософа Сковороду у контексті “елементів 

російського інтерналізму” та у зв'язку з “головним мислителем 

споконвічного софійського вчення В. Соловйовим” [5]. Така подача 

нівелює істотні самобутні риси українського філософа – виплоду, за 

беззаперечним підсумком українських науковців, конкретної української 

історичної доби. Істинних, наукових відомостей про українця Сковороду 

сьогодні потребує також широке коло китайських спеціалістів, які здобули 

вищу освіту у вишах незалежної України і прагнуть збагачення набутих 

знань. 

 Аналіз основних здобутків дослідження “китайської теми” Григорія 

Сковороди в історико-філософських, китаєзнавчих, сковородинознавчих 

наукових студіях початку ХХІ сторіччя засвідчив актуальність звернення 

до вказаної проблематики. Вона є перспективним спільним полем наукової 

роботи українських науковців-гуманітаріїв і китайських україністів.  
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ПОСТАТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У КОНТЕКСТІ  

УКРАЇНСЬКИХ КИТАЄЗНАВЧИХ СТУДІЙ ХХІ СТОРІЧЧЯ: 

ДЖЕРЕЛА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 Українські китаєзнавчі дослідження, здійснені за останні двадцять 

років, розкривають процес розвитку синології як наукової галузі в Україні 

https://mbd.baidu.com/ma/s/gNyyW0Nf
mailto:larisa.duz@gmail.com
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протягом ХVІІІ – ХХ сторіччя. Вивчення маловідомих і невідомих 

історичних джерел відкриває шлях до глибшого пізнання особистостей і 

спадщини видатних діячів української культури, до числа яких належить 

Григорій Сковорода. 

 Оцінюючи особливості формування та розвитку східноєвропейських 

синологічних шкіл, професор Танцзінського університету Ген Ерлін 

висловив думку про необхідність та справедливість виділення та вивчення 

історії українського китаєзнавства. Вчений мотивував своє переконання 

фактами історичної дійсності, а також потребою вивести цю галузь 

української науки з невизнання та забуття. Він підкреслив значення 

китаєзнавчих праць, заснованих на нових наукових положеннях, що 

роблять “головним об'єктом дослідження діяльність українців” [3, с. 6].  

 Сучасні вітчизняні синологи включають до поля своїх досліджень 

значний комплекс проблем. Дотичними до нашої теми є опис джерельної 

бази українського китаєзнавства, визначення кола українських науковців та 

дослідників, які причетні до вивчення Китаю, формулювання 

закономірностей існування українського китаєзнавства на різних етапах. 

 В історіографічній монографії “Нарис з історії українського 

китаєзнавства. ХVІІІ – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, 

документи” В. О. Кіктенко наголосив на методології та пріоритетах 

українського китаєзнавства. Науковцю вдалося поєднати дані багатьох 

галузей гуманітарних і суспільних наук – філософії, історії, 

літературознавства, мовознавства, релігієзнавства, мистецтвознавства, 

суспільствознавства та запропонувати й обґрунтувати періодизацію 

українського китаєзнавства. Такий підхід дозволяє зрозуміти своєрідність 

кожного етапу пізнання та значення інтелектуального внеску кожної 

особистості. 

 Метою дослідження є джерелознавче вивчення заявленої теми та 

визначення її наукових перспектив.   
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 Пізнання причин та джерел зацікавленості Григорія Сковороди 

східними філософськими вченнями належить до важливих у 

сковородинознавстві. Оскільки йдеться про вивчення малодосліджених 

аспектів діяльності непересічної особистості, яка виявила себе у філософії, 

літературній творчості, педагогіці, просвітництві, для вивчення комплексу 

проблем необхідні дані різних наукових галузей світової гуманітаристики, 

зокрема китаєзнавства, релігієзнавства, суспільствознавства.   

 Відповідно до запропонованої В. О. Кіктенком періодизації 

українського китаєзнавства перший з шести виділених ним періодів 

обмежується рамками 1701-1806 років та означується як фундування 

феномену. Водночас, ХVІІІ сторіччя названо донауковим періодом 

української китаїстики. Характерними його ознаками є постійні та 

безпосередні контакти українців з представниками китайської держави, а 

також участь інтелектуальних сил української еліти у дипломатичних 

контактах і духовних місіях [1, с.144]. Це означає, що в історичну добу 

подвижницької діяльності Григорія Сковороди (1722-1794) 

першоджерелом відомостей про Китай ставали повноважні офіційні 

персони, а особисті контакти з ними були переважним способом 

поширення знань. Ця історична особливість спонукає до докладнішого 

пізнання кола спілкування Григорія Сковороди. 

 З епістолярної спадщини Григорія Сковороди в українському 

літературознавстві відоме ім'я архимандрита Гервасія (у миру – Григорія 

Ленцевського) (1683-1769), адресата сковородинських листів. Ця постать є 

помітною також в історії українського китаєзнавства: 1742 року 

архимандрита Гервасія було призначено очільником четвертої Російської 

духовної місії у Пекіні. Його місія тривала понад десятиріччя, до 1755 

року. Крім того, в історії православної церкви ця поважна персона знана як 

намісник Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря. Відомо 

також, що він походив з родини священика, народився у селі Жуляни під 
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Києвом, Був випускником Києво-Могилянської Академії, прийняв постриг 

у Золотоверхому київському в ім’я святого архангела Михайла чоловічому 

монастирі. У 1732 – 1734 роках викладав синтаксиму і піїтику в Києво-

Могилянській академії. 1735 року в сані ієромонаха його було призначено 

намісником Золотоверхого київського монастиря. 1742 року Гервасія 

висвячено у сан архимандрита і призначено начальником місії в Китаї і 

настоятелем пекінського Стрітенського монастиря [2].  

 Досліджено, що ХVІІІ століття увійшло в історію діяльності 

Російської духовної місії у Пекіні як “малоросийское”, оскільки її 

більшість складали українці. Багато з них були випускниками одного з 

найкращих навчальних закладів Європи – Києво-Могилянської Академії. 

Українців, які очолювали місію протягом вказаного періоду, визнано 

“кращими представниками українського священства та елітою 

суспільства” [1, с.145]. Крім виконання дипломатичних і духовних завдань 

українськими місіонерами було закладено підвалини китаєзнавства, 

зокрема зроблено перші спроби складання словників, виконано перші 

лексикографічні роботи,  засновано учнівські бібліотеки  тощо. Так, від   

Св. Синоду начальнику місії  архимандриту Гервасію було наказано 

всіляко сприяти навчанню китайської мови, аби підвищити місіонерську 

активність, оскільки в колишні роки на цій ниві були скромні результати. З 

цією ж метою було вирішено доповнити бібліотеку місії: до Пекіна було 

надіслано чимало книг. Перед від’їздом місії 1745 року Гервасій отримав у 

Синоді привезений 1742 року архимандритом Антонієм (Платковським) 

словник, який він повинен був перевірити за допомогою китайських 

толмачів і руських учнів духовної місії. При цьому необхідно було 

спиратися на інструкції, які надавалися Синодом відносно поводження зі 

словником Платковського, вживати особливих застережних заходів щодо 

користування ним. Це свідчило про те, «що Синод вважав цей словник 

великою цінністю» [2], і архимандрит Гервасій мав продовжити і 
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продовжив визначну лексикографічну роботу. Обґрунтований висновок 

про формування певної традиції спадкоємності українських фундаторів 

вивчення та дослідження китайської мови  зробив В. Кіктенко [2]. 

Проаналізовані історіографом факти підтвердили, що в Україні завдяки 

діяльності православних місіонерів поширювалися відомості та 

розширювалися уявлення про Китай. Тому є всі підстави визнати 

спілкування Григорія Сковороди з архимандритом Гервасієм 

(Ленцевським) одним з джерел інтересу до “китайської теми” у творах 

філософа і поета.  

 Крім місіонерського інформування, як встановлено дослідниками, 

наприкінці ХVІІ-ХVІІІ ст. до України починають надходити друковані 

джерела – видання західноєвропейських дослідників Китаю. Книги 

потрапляють насамперед до Києво-Могилянської Академії та Харківського 

колегіуму. Не викликає сумніву, що Григорій Сковорода, багаторічний 

студент Києво-Могилянської Академії та викладач Харківського колегіуму 

розширював свої знання та надихався на філософські розмисли 

найновішими бібліотечними надходженнями найкращих українських 

навчальних закладів. 

 Дані українського китаєзнавства збагачують багатоаспектне 

вивчення спадщини Григорія Сковороди та дозволяють визначити нові 

дослідницькі завдання. Аби уникнути схематизації постаті Григорія 

Сковороди в уявленнях широких китайських кіл [4], важливо залучити до 

досліджень китайських науковців і в такий спосіб доповнити китайськими 

першоджерелами контекстні сковородинівські матеріали, зокрема 

персоналію релігійного діяча, який зробив свій внесок в обидві культури у 

ХVІІІ сторіччі.  
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КИТАЙ У ТВОРЧОСТІ СКОВОРОДИ 

 

Незважаючи на наявність певної історії сходознавчих досліджень, ми 

все ж вважаємо вивчення українсько-китайських відносин надзвичайно 

актуальним і сьогодні, особливо в гуманітарній сфері. 

Ґрунтовне дослідження історії китаєзнавства в Україні представлено у 

праці В. Кіктенка «Нарис історії українського китаєзнавства. 18 – перша 

половина 20 століття: дослідження, матеріали, документи». [1]. 

Автор роботи переконливо демонструє існування досліджень цього 

вектору сходознавства в Україні з давніх часів, виокремлюючи такі 

періоди його розвитку: 1) донауковий (1708-1806 рр.); 2) науково-освітній 

(1806-1913 рр.); 3) зародження та розвиток практичного китаєзнавства 

(1913-1918 рр.); 4) становлення українського радянського китаєзнавства 

(1918-1941 рр.); 5) розвиток українського радянського китаєзнавства у 

повоєннийперіод (1945-1991 рр.); 6) сучасний період розвитку 

https://sinologist.com.ua/shlyah-z-kiyeva-do-pekinu-do-300-richchya-zasnuv/
https://mbd.baidu.com/ma/s/gNyyW0Nf
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китаєзнавства (з 1991 р.). Біля витоків українського сходознавства стояли 

такі видатні постаті, як Григорій Сковорода та його послідовники 

Михайло Драгоманов, Леся Українка, Іван Франко. Насамперед, вважаємо 

за доцільне звернутися до творчості українських письменників, тексти 

яких певним чином фіксують мовні та культурні контакти.  

Предметом дослідження в цій роботі буде Китай у творчості 

відомого українського письменника-мислителя Григорія Сковороди (1722-

1794). Одним з перших філологічних доказів існування контактів, а також 

певних знань про Китай можна вважати вірш Г. Сковороди «Розмова про 

премудрість». Дата написання цього твору визначається приблизно 50-ми 

роками 18 століття. [3]. Наводимо уривок з цього вірша за академічним 

виданням: 

Людина. 

Скажи, живеш і в хінські й стороні? 

Мудрість. 

Там і нше і м'я надано мені. 

Людина. 

Так ти і серед варварів живеш? 

Мудрість. 

Ну що це за дурноту ти плетеш? 

Без мене навіть рисці не бувать, 

Чому ж між хінцями мені не існувать? 

Де ніч і день живе, де літо і весна, 

І з батьком правлю я ускрізь сама одна. 

 

Звертаючись до Мудрості і шукаючи її місце проживання, Людина 

запитує останню, чи не живе вона в «Хінських краях». Етимологічний 

словник М. Фасмера пояснює появу цього слова через посередництво 

польської мови: «Хінська земля «Китай»». Через польські Chiny pl. 

«Китай», Chinska ziemia. 

Роздуми поета про особливості людської мудрості, мудрість, 

філософування не обмежуються констатацією її існування в різних 

куточках світу, навіть таких далеких, як Схід. П. Попов [2], висловив 

думку, що Г. Сковорода мав потенційні знання зі східної філософії. 

Дослідники встановили ймовірність отримання відомостей про Китай та 

його філософію під час зустрічі в 1758-1759 рр. з Г. Лінцевським, новим 

єпископом Переяславським, призначеним у 1757 р., який до цього 11 років 
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був архімандритом Стрітенського монастиря в Пекіні та очолював 

російську духовну місію в Китаї. Крім того, в середині 18-19 ст. 

«китайська мудрість» стала надзвичайно популярною серед європейців. 

Про це частково свідчить видана в 1773 році книга В. Рубана «Китайський 

мудрець, або Наука безпечно живе у суспільстві».  

Аналізуючи філософський доробок українського мислителя, 

дослідники часто називають його «українським Сократом» та 

«харківським Діогеном». Трохи більше десяти років тому С. Харченко 

назвав Г. Сковороду «українським Конфуцієм» [4]. Символізм таких 

порівнянь не викликає сумнівів у будь-якої людини, хоча б трохи знайомої 

з творчістю Г. Сковороди. 
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МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН  

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

Феноменальним явищем в історії української та європейської 

культури була й залишається творчість Григорія Савича Сковороди. 

Вітчизняні педагоги, філософи, історики, мистецтвознавці ХІХ-ХХ ст. 

приділяють велику увагу до вивчення життя та творчості Г. С. Сковороди 
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– найвидатнішої постаті XVIII ст. Вивчення джерел свідчить, що життєвий 

шлях, різні аспекти соціально-педагогічної та громадсько-просвітницької 

діяльності Г.С. Сковороди ґрунтовно аналізуються в монографічних 

дослідженнях і змістовних роботах В. Аскоченського, Д. Багалія,                      

Ю. Барабаша, Г. Данилевського, І. Драча, М. Закалюжного,                                

В. Зеньковського, Ф. Зеленогорського, В. Ерна, М. Ковалинського,                     

Г. Костюка, С. Кримського, С. Литвинова, А. Лосєва, А. Хіждеу,                         

З. Хижняк, В. Шевчука. Відзначимо Автори визначають багатогранність 

особистості мислителя і підкреслюють музичну обдарованість як важливу 

складову його творчості. Але досі залишається багато питань щодо 

вивчення музично-поетичного феномену Г. Сковороди. Тому це і стало 

метою нашого дослідження. 

Музика в житті Григорія Сковороди була основою світосприйняття і 

це залишається незаперечним фактом. Адже музика, поезія становили 

нерозривну єдність і гармонію життя й філософії Сковороди. Філософія 

для нього була, за його ж висловом, «найдосконалішою музикою», 

«музичне» спрямування літературних творів відчутне навіть у назвах 

(книга «Симфонія, нареченная Асхань…»), у визначеності самих жанрів 

опусів: пісня, кант, духовний концерт, канон, стихири, «музично-

псальмові імпровізації» [1].  

Музичні здібності Сковороди виявилися через велику любов до 

народної пісні. А «пісня для українців усе: і поезія, і батьківська могила… 

Пісня – денник українця, ліричний літопис, куди він записував у 

минулому все, що відчував, думав і робив», – писав М. Гоголь [2] . Пісня є 

життєвою потребою, органічною необхідністю людей. З давніх-давен 

плекає її наш народ. Його спів є органічною потребою душі, як їжа і питво 

є потребою й вимогою тіла. Ще змалку Сковорода почав знайомитися з 

українським фольклором, оскільки знав його чудово, що позначилося на 

його світобаченні та творчості. 



27 
 

Виняткові музичні здібності – досконалий слух, чудовий голос, 

володіння багатьма інструментами, талант композитора і педагога – були 

засобом передавати філософію буття й світобачення, сутність якого 

називаємо нині національною бароковою традицією, що, власне, визначає 

засади українського музичного бароко. Вона виявляється насамперед в 

образній сфері, спрямованій на внутрішній світ людини та сприйняття 

навколишнього світу крізь дуалізм самого буття з його протиставленням 

добра і зла, духовного і тілесного, земного і горішнього, життя і смерті. Ця 

сутність бринить в особливій музичній мові – проникливій, сердечній, 

зрозумілій усім. 

Свою філософію Григорій Савич передавав через слово й музику, а 

постійною супутницею його мандрів була флейта… В одному з творів 

Сковорода немовби зафільмував себе через споглядання архангелів Божих, 

які начебто спостерігають за ним із неба: «Дивлячись униз, бачать вони 

там, праворуч від усякого метушливого люду, самотнього мандрівника 

Сковороду. Бадьорим кроком він іде собі з жезлом і тихо наспівує… 

Співаючи, кидає погляд то праворуч, то ліворуч… Відпочиває біля 

струмка або на зеленій галявині… Цей мандрівник ходить ногами по 

землі, а серце його перебуває на небесах і втішається…» [3] 

Його вважали праведником, котрий зцілює піснями і чарівною грою 

душевні рани одиноких, убогих і знедолених. Бо, на його думку, «музика 

промовляє до душі нашої», він бачив у ній «джерело думок вдячних» і 

спосіб узагальнення світу [4].  

Мелодії, за розповідями друзів, Григорій виводив ще дитиною, 

прагнучи усамітнення і споглядання навколишнього світу. А, 

імпровізуючи на сопілці, удосконалив інструмент і свою гру настільки, що 

міг передавати на ньому рулади птахів.  

У сім’ї незаможного козака Сави Сковороди співали українських 

пісень, сумлінно дотримувались народних звичаїв і церковних традицій. 
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Пізніше філософ-музикант дасть образну й символічну назву рідному 

фольклору – «тритисячилітня піч» [5]. Зі слів його найближчого друга та 

учня Михайла Ковалинського, «Григорій, по седьмому году рождения 

приметен был дарованием к музыке. В церкву ходил он самоохотно на 

крылос и певал отменно». У сільській школі, як і належало, розучував 

псалми та ірмоси, бо треба було знати спів «осьмогласний» і «подобний», 

складати власну мелодію на канонічні слова або текст на задану мелодію  

[5]. Отже, тодішня освіта давала хорошу музичну підготовку на основі 

церковних богослужінь.  

Прекрасний голос Григорія, уміння грати на народних інструментах 

і загальні знання відчинили йому двері одного з найкращих європейських 

вишів того часу – Києво-Могилянської академії. «Юний прибулець із 

першого ж разу привернув до себе увагу диригента співочої капели, і його 

одразу прийняли до хору» [6]. Опанувавши такі музичні інструменти, як 

скрипка, орган, флейттраверс (поперечна флейта), віртуозно граючи на 

лірі, гуслях, бандурі, він став незамінним у студентському оркестрі. 

Неймовірно допитливий, Григорій оволодів у академії принципами 

партесного (багатоголосого хорового) концерту. Він вивчав музику 

Йоанна Дамаскина, осягав закони композиції. Адже в Могилянській 

академії зосередилися традиції видатних музикантів-просвітителів 

Феофана Прокоповича, Григорія Кониського, Лазаря Барановича, вже була 

відома «Граматика мусикійська» Миколи Дилецького. Саме тут здобували 

освіту музичні генії України Максим Березовський, Артемій Ведель та 

інші митці. Відомо також, що бурсак Сковорода знав дуже багато різних 

співів, і коли до Києва приїхав із Петербурга дехто Головня, то Григорій 

знайомив його з новою на той час «київською нотацією» [6].  

Бурсаки, і Сковорода теж, брали участь у всіх міських святах та 

урочистостях, у тому числі з нагоди приїзду в Київ царських осіб. На їхню 
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честь доводилося співати церковні служби, гімни, світські й народні пісні, 

вітальні канти і псалми. 

Володіння багатьма інструментами, гарний голос, обізнаність у 

царині музики визначили подальшу музичну кар’єру Григорія Сковороди. 

Київського бурсака направили до петербурзької Придворної співочої 

капели – одного з найкращих тоді музичних закладів Європи. У різний час 

там звучали голоси видатних співвітчизників Сковороди – Марка 

Полторацького, Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Семена 

Гулака-Артемовського, Федора Якименка.  

Успіхи 20-річного Григорія були такими значними, що він одержав 

звання «придворного уставщика» (соліста хору) з відповідним 

матеріальним забезпеченням. Капела та її соліст Сковорода перебували в 

центрі всіх музичних подій Петербурга: жоден бал чи урочиста подія не 

проходили без участі Придворного хору. Окрім церковних співів і 

народно-побутової музики, виконувалися також західноєвропейські твори. 

Адже з 1730-х років у світських розвагах Російської імперії запанувала 

мода на концерти і почало розвиватись оперне мистецтво. 

У перших оперних спектаклях – «Сила любові та ненависті», 

«Александр в Індії», «Селевк» італійця Франческо Арайї – серед 50-ти 

хористів співав і Сковорода. А на коронації Єлизавети (1742 р.) Григорій 

із Придворною капелою брав участь у виконанні «Прологу» Якоба 

Штеліна та опери «Милосердя Тита» німецького композитора Гессе. 

Із нагоди коронації Єлизавети відбулися також урочистості в Києві, 

які супроводжувала Придворна капела. Скориставшись нагодою, 

волелюбний Григорій Сковорода не повернувся до Петербурга і 

залишився продовжувати навчання у своїй alma mater. 

Завдяки знанню багатьох іноземних мов, високій ерудиції його 

відібрали 1750 року для супроводу царської місії в Угорщині. Але й тут 

дався взнаки волелюбний характер Сковороди. Від покладених на нього 
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обов’язків він відмовився й подався мандрувати містами і селами 

Угорщини, Австрії, Італії. Трирічні мандри значно збагатили його 

музичний досвід і, насамперед, пісенну творчість: у ті часи в Західній 

Європі надзвичайно популярною була вокальна лірика. 

Повернувшись на Батьківщину, Григорій Савич щедро ділився 

музичними знаннями. Приватний сільський учитель, викладач 

Харківського колегіуму Сковорода являв собою на той час унікальну 

постать: до учнів він приходив, тримаючи в руках не звичну указку чи 

різку, а сопілку і флейту! Давав уроки співу, імпровізуючи на 

інструментах, вів заняття з хором у супроводі органа, займався зі 

шкільним оркестром, запрошував лірників і співав із ними українських 

пісень, свої канти. У Харкові він охоче бував на домашніх музичних 

вечорах, де співав і виконував соло на флейті. 

Обравши долю мандрівного вчителя, філософа і народного співака, 

Григорій Савич, «переходячи з міста в місто, із села в село, дорогою 

завжди співав або, вийнявши з-за пояса свою улюбленицю флейту, 

награвав на ній сумні фантазії та симфонії». Співав народних пісень, 

духовні та світські канти і псалми, закладаючи тим самим історію 

української пісні-романсу [7]. 

На жаль, не вдалося знайти зроблені рукою Сковороди записи 

мелодій. Деякі з них збереглися завдяки народним виконавцям, які 

передавали їх із покоління в покоління. Його пісні співали українські 

рапсоди-бандуристи, лірники, мандрівні дяки, чумаки, зазнаючи змін 

внаслідок плину часу. Їх можна сприймати як народні, іменовані також 

«сковородинськими». І понині відомі його сатирична пісня «Всякому 

городу нрав і права», ліричні канти «Стоїть явір над горою», «Ой ти, 

птичко жолтобоко», пісня-псалом «Ах поля, поля зелені». А пісню «Ах 

пішли мої літа» було надруковано з нотами ще за життя Сковороди в 

«Богогласнику» 1790 року в Почаївській друкарні. 
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Збереглися також записана Миколою Лисенком від кобзаря Остапа 

Вересая «сковородинська» пісня-псалом «Про правду і кривду» та пісня 

«Сонце і пташка», яку, за переказами, співав хор кріпаків князя 

Потьомкіна. Григорій Квітка-Основ’яненко стверджував, що урочистий і 

радісний наспів «Христос воскресе» та канон «Воскресіння день» теж 

належать Григорію Сковороді. 

У Національній бібліотеці України імені Володимира Вернадського 

зберігається в рукописному варіанті музика на текст «Херувимської», 

автор котрої зазначений як Грицько із позначкою «8-голосная служба 

Грицкова». Дослідники стверджують, що творець цієї величної і 

задушевної музики, близької до українських пісенних інтонацій, не хто 

інший, як Григорій Сковорода, і захоплені майстерним володінням 

композиторською технікою, органічним поєднанням народного 

багатоголосся з класичною поліфонією, сміливістю ладового та 

гармонійного мислення [8]. 

Образніше про музику Сковороди сказав його друг Михайло 

Ковалинський: «Вона сповнена гармонії простої, але величної, 

проникливої, чарівної, ніжної…» Адже, якщо повернутися до слів самого 

Сковороди, «цей мандрівник ходить ногами по землі, а серце його 

перебуває на небесах і втішається» [5]. 

Збірка, яку Сковорода назвав «Сад Божественних пісень», мелодії до 

яких складав власноручно, є насправді художнім феноменом 

сковородинських «віршів-пісень», предтечею «музики поезії» – 

мистецького феномена вже нашого сучасника Валентина Сильвестрова 

[9]. Звернення Сковороди до біблійних сюжетів, найпоширеніших текстів 

псалмів єднало українське бароко із загальноєвропейськими бароковими 

традиціями. Його музично-поетичний світ став живим джерелом для 

майбутніх хорових концертів Артемія Веделя, Максима Березовського, 

Дмитра Бортнянського із притаманними їм загостреними лірико-
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драматичними образами й сповідальним типом висловлення. Ці традиції 

всотали й інші генії української музики, серед яких Микола Лисенко, 

Микола Леонтович, Кирило Стеценко. 

У ХХ-ХХІ століттях відгомін сковородинської філософії звучить у 

музиці наших сучасників. Адже не випадково музика 1960-х позначена 

потужною хвилею національного необароко, де панують філософські теми 

і релігійно-духовні образи. 

Музика Євгена Станковича звертається до людської душі через 

тексти «Давидових псалмів», «Літургії св. Іоанна Златоуста», 

«Херувимської», біблійних молитов. Чи не та ж сковородинська традиція 

«псальмобачення» (вислів Т. Гусарчук) [10] звучить у гостро драматичній 

і водночас лірично-ніжній музиці Станковича як двобій радості й 

скорботи, душі та плоті, буденного і вічного, приреченості людського 

існування і духовних сил людини. Витоки біблійно-псалмової філософії 

Сковороди продовжуються у творчості Станковича як трансляція 

надважливих сучасних тем і образів через канонічні сакральні форми – 

«Панахида за померлими від голоду», «Кадиш-реквієм», «Dictum» (пам’яті 

Чорнобиля), «Страсті за Тарасом». 

Музичний світ Сковороди обіймав музику його землі, народу, 

історія якого тривала, за його ж відліком, три тисячоліття. Через розмаїття 

побутових жанрів, інтонацій та ритмів він сповідував і поширював свою 

філософію буття, вів діалог із світом. Піснями і грою на флейті, яка була 

супутницею усього його життя, мислитель-мандрівник «“замовляв” 

душевні й сердечні рани недужих, самотніх, зневажених й убогих»                  

(Д. Яворницький) [11]. Своїми кантами він висміював людські й земні 

гріхи (один із них – «Всякому городу нрав і права» – наче написаний 

сьогодні), складав пісні – сільські й міські, канти, псальми, притчі про 

буденний світ, ліричні елегії про любов і природу, гімни й оди во славу 
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свободи, життя та людини. Сковорода розширив значення пісенної лірики 

до рівня громадянського і суспільного камертона. 

Весь сковородинський пісенний спектр присутній у сучасній 

камерно-вокальній українській музиці, трансформований у жанрах 

солоспіву, романсу, пісні-романсу, мистецької пісні (термін П. Гуньки), 

сатиричних куплетів тощо. 

Центром музичного світу Сковороди є його «Сад божественних 

пісень, зрослий із зерн святого писання» (авторська назва «Сад 

божественных пъсней, прозябшій из зерен священнаго писанія»). Адже 

«Сад» Сковороди розкриває, насамперед буденний світ – красу природи й 

почуття людини, її переживання радості та скорботи, буденні клопоти і 

філософські роздуми. Можливо, таким «уточненням» назви збірки 

(канонічних текстів там, власне, майже немає), він визначив сутність 

української музичної культури та її духовне призначення – від симфоній, 

літургій до побутової пісні. 

Саме ця сковородинська сутність музики звучить у хоровому 

концерті «Сад божественних пісень» Івана Карабиця.  

Усі мемуаристи відзначають, що Григорій Сковорода був чудовим  

співаком і композитором, майстерно грав на різних інструментах. Пісенні  

інтертексти та музичні асоціації містяться не тільки у його ліриці, а й у 

трактатах, діалогах, притчах, байках. Отже, мислення музичними образами  

охоплювало і словесну творчість цього митця. Поезії збірки «Сад 

божественних пісень» були покладені на музику автором, але до нашого 

часу дійшли мелодії не всіх цих творів. Збереглися тільки окремі нотні 

записи, що потрапили до збірників типу «Боголасника», та в усній  

традиції – «сковородинські псальми», що виконувалися мандрівними 

народними співцями. Якщо тексти цих творів в усній передачі 

трансформувалися, що було зумовлено необхідністю наблизити їх до 
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розуміння слухачів, то мелодії, як доведено музикознавцями, майже не 

змінювалися. 

Григорій Сковорода вмів гармонійно поєднувати поетичний текст з 

музикою, що забезпечило популярність серед народу його пісень 

«Всякому городу нрав и права», «Ой ти, птичко жолтобоко», «Стоит явор 

над горою», «Ах поля, поля зелены» та інших. У цих творах змін зазнали 

«книжна» лексика, частково – строфіка, а ритміка і мелодії залишилася, як 

можна сподіватися, в основному автентичними. Знайдено ноти кантів 

«Пастыри милы...», «Ангелы, снижайтеся...», що дало змогу зробити 

сучасні аранжування цих творів.  

Спадщина композитора, поета, байкаря і філософа Григорія Савича 

Сковороди є дорогим надбанням української національної і світової 

культури. Тому широко відзначаються ювілеї мандрівного філософа, його 

іменем названо вулиці, школи, заклади освіти та культури, село Іванівна 

перейменовано на Сковородинівку, там відкрито меморіальний музей, у 

багатьох містах споруджено оригінальні пам'ятники на його честь, про 

нього написано чимало книжок і статей (поеми П. Куліша «Грицько 

Сковорода» і П. Тичини «Сковорода», повість Т. Шевченка «Близнецы», 

поезії А. Малишка, М. Вінграновського, І. Драча та інших). На кіностудії 

ім. О. Довженка знято художній фільм «Григорій Сковорода». 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ Г. СКОВОРОДИ В НІМЕЧЧИНІ 

 

Григорій Сковорода (1722-1794) – одна з найважливіших постатей 

української педагогіки, філософії та теології. Його життя визначалося 

різноманітними ролями: він був учителем, філософом, мислителем і 

перекладачем, тихим борцем (нім. ein stiller Kämpfer) і носієм основних 

істин, а також мандрівним мислителем і відданим поборником ідей 

самоосвіти та освіти як загальнодоступного блага. Він також працював 

вихователем дорослих і учителем за власним бажанням, чиє життя і 

творчість відрізнялися особливим характером. Його думки про життя та 

освіту стосувалися передусім простих людей у скромних обставинах і 

того, щоб зробити освіту можливою для всіх верств суспільства. У цьому 

була його велика гуманістична місія. У своїх творах він відстоював право 

кожної людини на свободу, щастя та саморозвиток. Як педагог він ставив 
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у центр виховного процесу дитину, її потреби та таланти; таким чином він 

заснував в Україні педагогіку, у центрі якої стоїть дитина (нім. Pädagogik 

vom Kind aus). Майже забута наприкінці ХІХ століття, його творчість 

викликала нову увагу, навіть відродження інтересу європейських читачів і 

дослідників. Після розпаду Радянського Союзу Сковорода відіграв 

важливу роль у процесі становлення самобутності української нації [1].  

Сьогодні спадщина Григорія Сковороди викликає великий науковий 

інтерес та активно досліджується у Німеччині, зокрема у філософській та 

лінгвокультурній перспективах. Так, в "Українському вільному 

університеті" (м. Мюнхен) до основного навчального плану "Ukrainistik" 

включено курс "Григорій Сковорода між минулим і майбутнім, або на 

шляху до модерності" (нім. "Gregorius Skoworoda: zwischen Vergangenheit 

und Zukunft oder auf dem Weg zur Modernität"). У Гіссенському центрі 

східноєвропейських досліджень (м. Гіссен) у межах курсів із соціальних 

наук та культурології, історії та культурології, на факультет мов, 

літератури та культури запропоновано інтердисциплінарний семінар 

"Філософія та риторика: Сковорода та міграція культурних концептів", у 

межах якого проаналізовано вибрані твори українського філософа 

Григорія Сковороди для вивчення міграції понять у часі та просторі як 

будівельних блоків культури як феномена трансформації. Тандем-семінар 

є частиною проекту «Україна цифрова: Україна у її транскультурному та 

транснаціональному контексті» Гіссенського університету імені Юстуса 

Лібіха (JLU) спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська 

академія» (НаУКМА), що підтримується Німецькою службою академічних 

обмінів (DAAD) за фінансової підтримки Федерального міністерства 

освіти та досліджень (BMBF). 

Також німецька славістка, літературознавиця і викладачка 

університету Елізабет фон Ердман у своєму дослідженні "Unähnliche 

Ähnlichkeit: die Onto-Poetik des ukrainischen Philosophen Hryhorij Skovoroda 
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(1722-1794)" / укр. "Несхожа подібність: онтопоетика українського 

філософа Григорія Сковороди (1722-1794)" стверджує, що мислення і 

писання Сковороди як філософія часто були сприйняті безсистемно і 

віднесені до російського просвітництва, тому вона була вмотивована 

зробити їх систематику прозорою і поглянути на них у світлі українських 

традицій, в яких вони виросли і в яких вони відбулися. Дослідниця у своїй 

роботі прослідкувала тісний зв'язок між буттям, релігією, філософією, 

життям, текстами та їх інтерпретацією протягом усього життя Григорія 

Сковороди, і дійшла висновку, що поява українського філософа Григорія 

Сковороди вражаюче показала, наскільки непослідовною у регіонах 

Російської імперії була епоха Просвітництва [2, с. 9]. Елізабет фон Ердман 

вважає, що студіювання філософських, релігійних і поетологічних образів 

мислення Сковороди в контексті philosophia perennis (лат. "вічна 

філософія") може створити відправну точку для розгляду таких питань на 

перетині історії та сучасності, а також сприяти історичній і систематичній 

прозорості робіт українського філософа Григорія Сковороди для 

майбутніх поколінь, які будуть цікавитись питаннями про те, що таке 

всезнання, яка природа образу Божого і як він впливає на буття і роздуми 

людини, як створено світ і який існує зв’язок між знанням і буттям, між 

поетикою, епістемологією, етикою і метафізикою та ін. [там само, с. 61]. 
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МІСТИЧНО-РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК 

ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

 

Григорій Сковорода останнім часом для українців перетворився у 

своєрідний символ філософії, а його життя можна розглядати як своєрідну 

філософську творчість. Саме завдячуючи цій творчості він і став для 

українців культовою фігурою. Бо якщо поцікавитися в пересічного 

українця про філософію Г.Сковороди, то сумнівно, що він дасть 

задовільну відповідь. Однак цей українець добре засвоїв: Г.Сковорода був 

мандрівним філософом. І саме ця філософська мандрованість є мабуть 

однією з головних ознак цього оригінального українського мислителя.  

Другою, не менш головною ознакою Григорія Сковороди була його 

прихильність до всього незвичайного, таємного, містичного. До речі, 

слово містика походить від грецького слова містерія, що означає таїнство, 

таємне священнодійство. Містерії – це дуже давня релігійно-містична 

практика, яка являє собою сукупність таємних культових заходів, 

присвячених божествам, до участі яких допускалися лише посвячені. 

Людина, яка брала участь у цьому священнодійстві, переживала певний 

духовний досвід, який сприяв кардинальним змінам у її світогляді та 

світосприйнятті. 

Що ж стосується Григорія Сковороди, то згідно с його біографом, 

Михайлом Ковалинським, філософ ніколи не брав участі в якихось 

містеріях, проте спонтанний містичний досвід переживав кілька разів у 

своєму житті. 
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Так, близько 1770 р. Г. Сковорода в саду Троїцького монастиря міста 

Охтирки пережив глибоке містичне потрясіння. За його ж словами, він 

відчув у собі надзвичайний рух, увесь світ зник перед ним і лише почуття 

любові, благодаті, вічності оживлювало його існування; мислитель 

проникнув у себе, і з того часу присвятив свою особу покірності духу 

божому й став мандрівним філософом. 

Звичайно, не варто сприймати це містичне потрясіння як єдину 

причину того, що Г.Сковорода почав втечу від світу. Всім відома його 

самоепітафія: «Світ ловив мене, але не впіймав».  

Очевидно, то був момент, до якого він йшов не один рік. Мислитель 

так і не зміг влаштуватися в «суєтному світі». Водночас він намагався дати 

філософське осмислення сенсу свого життя, а також відповідь на головне 

питання – як не дати зловити себе світові.  

Відповідь Сковороди проста і складна одночасно: слідуй своєму 

рідному шляху, тобто тому, що тобі властиво за природою, без огляду на 

визнання та успіх. Але жити так – практично духовний подвиг на межі 

можливого. І єдиний шлях до безсмертя. 

 Тут треба сказати, що містична традиція в Україні мала 

довготривалу історію. По-перше, це вплив ісихазму, тобто християнського 

містичного світогляду або давньої традиції духовної практики, на 

українських  діячів консервативного спрямування, зокрема, на острозьких 

книжників-традиціоналістів Івана Вишенського, Іова Княгиницького та 

інших. Відгоміни ісихазму (правда,  дуже трансформовані) зустрічаємо в 

Україні й у пізніші часи. Їх можна побачити в Захарії Копистенського, 

Ісайї Копинського, Іоникія Галятовського, Паїсія Величковського. До речі, 

останній вчився разом із Г. Сковородою в Києво-Могилянській академії. 

Так само, як і Г. Сковорода, не закінчив повного навчального курсу. 

Однак, на відміну від Г.Сковороди, Паїсій вибрав чернецтво. Перебував у 

монастирях України, Молдавії та на Афоні. Після себе залишив чималу 
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творчу спадщину. Головний його твір – «Про розумну, або внутрішню 

молитву» повністю відображає зміст поняття «ісихазм».  

  По-друге, це політична дезорганізація українських земель, які у ХІV-

ХVІ століттях опинилися під владою чужоземних правителів. Така 

ситуація породжувала почуття непевності, песимізму, сприяла поширенню 

містицизму, «втечі від світу». Тому Україна й виявилася благодатним 

ґрунтом для поширення й культивування ісихазму, тому  це вчення 

суттєво вплинуло і на православну богословську думку, і на православну 

духовність. 

 З погляду філософії, ісихазм цікавий як духовна практика, яка має 

позачасовий характер. Будь-який знавець буддизму чи даосизму, 

платонізму або неоплатонізму побачить багато спільного між ісихазмом та 

східними, чи давньогрецькими духовними практиками. 

Наприклад, встановлення на неможливість пізнання Бога людським 

розумом, або встановлення на людину як центру Всесвіту, як божественну 

істоту, яка має свободу вибору. Звідси вчення про «внутрішню людину», її 

божественне походження, що глибоко сховано в душі. Питання в тому, 

щоб за допомогою благочестивого життя, молитви віднайти її і 

наблизитися до Бога. Людина, як підкреслював засновник ісихазму 

Григорій Палама, створена вільною, вона може вибирати між добром і 

злом. У цьому виборі Бог не допоможе. Людина це повинна зробити сама. 

У духовному сходженні людини, вважав Паїсій Величковський, є 

два щаблі – діяння та бачення. Він виокремлював, відповідно, два види 

розумної молитви – діяльну, призначену для початківців, і умоглядну (для 

тих, хто набув високого рівня духовності й здатності до духовного 

бачення). Діяльна молитва – це початок духовного сходження,            

умоглядна – його завершення. У визначенні цих двох щаблів 

П.Величковський орієнтувався на твори Григорія Синаїта, якого високо 

шанували ісихасти. Істинне духовне бачення трактувалося Паїсієм як 



41 
 

відкриття розуму, що сталося в результаті попереднього подвигу діяння, 

очищення людської душі й серця від скверни душевних та тілесних 

пристрастей перед невимовними й неосяжними божественними таїнами. 

При бажанні схожі моменти можна побачити і в містиці Г. Сковороди. 

Дехто з дослідників навіть вважає, що попередниками мандрівного 

філософа варто вважати українських православних консерваторів кінця 

XVI-XVII ст., лінію яких і продовжував П. Величковський. Правда, це не 

зовсім так. У поглядах Г. Сковороди своєрідно поєдналася й києво-

могилянська схоластика, і український православний традиціоналізм, і 

неоплатонізм, і навіть епікурейство. 

Наприклад, неоплатонівська ідея поділу світу на божественний 

(ідеальний) та матеріальний, негативне ставлення до речей матеріального 

світу, ігнорування «зовнішнього» пізнання й зосередження на 

самопізнанні, концепція досягнення щастя і, нарешті, теорія сродної праці 

тощо. Представлення цих концептів маємо у віршах, байках і особливо у 

творі під назвою «Початкові двері до християнської доброчесності».  

Повертаючись до містики Сковороді, необхідно підкреслити зміст і 

призначення духовної практики, яка полягала у пізнанні божественної 

мудрості. Філософ визначав кілька шляхів пізнання – самопізнання та 

пізнання за допомогою Біблії. Умовою ж пізнання божественної 

премудрості у Сковороди виступає віра. Правда, вона певним чином 

«раціоналізована» в просвітницькому дусі, позбавлена конфесійної 

заангажованості. Ця віра має гуманістичну спрямованість. Не даремно в 

одному з листів до М. Ковалинського Г. Сковорода писав: «Властивість 

віри – помічати або розуміти, а чим більше хто помічає, тим більше плекає 

надії, тим полум’яніше любить, з радістю творить добро, безмежно і 

безмірно, наскільки це можливо» [1, с.413]. 

Отже віра – це умова пізнання божественної мудрості. Самопізнання 

– це один з шляхів її пізнання, і цьому питанню філософ присвячує 
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спеціально трактат «Наркіс...». Для назви цього твору був використаний 

образ античного персонажа – Нарциса, який займався самоспогляданням. 

У цьому трактаті є персонаж під іменем Друг, що репрезентує самого 

автора. Він говорить: «Отже, пізнати самого себе, і відшукати самого себе, 

і віднайти людину – все це одне й те саме значить». При цьому Друг дає 

зрозуміти: пізнання себе – то не чуттєве пізнання, пов’язане з очима, 

носом, слухом тощо. «Бачиш у собі одну лише землю, – говорить Друг. – 

Але тим самим нічого не бачиш, тому що земля і ніщо – одне й те саме. 

Одна справа бачити тінь дуба, а інша – саме дерево. Бачиш тінь свою, 

простіше сказати, пустоту свою і ніщо. А самого себе зроду не бачив» [1, 

с.125]. 

Далі Друг пояснює, «...що названі наші око, вухо, язик, руки, ноги і 

все наше зовнішнє тіло саме собою ні в чому не діє. Але все воно 

поневолено думками нашими. Думка, володарка наша, знаходиться в 

неперервному хвилюванні день і ніч. Вона й розмірковує, радить, дає 

визначення, змушує. А крайня наша плоть, як приручена худоба, мимоволі 

слідує за нею. Так ось бачиш, що думка є нашою головною точкою і 

серединою. А тому вона й часто серцем називається. Отож, не зовнішня 

наша плоть, а наша думка – то головна наша людина» [1, с.125]. Тобто 

важливо пізнати людську думку. А пізнати її – значить пізнати і Бога, на 

що чітко вказує Друг: «Один труд в обох випадках – пізнати себе й 

зрозуміти Бога, пізнати й зрозуміти точну людину, всю працю й обман від 

його тіні, на якій усі зупиняємося. Адже істинна людина і Бог одне й те 

саме. І ніколи ще не бувала видимість істиною, а істина видимістю; але 

завжди в усьому є таємниця і невидима істина, тому що вона є господня» 

[1, с.136].  

Такі підходи до самопізнання вписуються не лише в традицію 

платонізму. Вони певним чином зближували Г. Сковороду із індійською та 
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китайською, зокрема даоською  філософською традицією, де теж основний 

акцент робився на самозаглибленні й самопізнанні. 

Залишилось визначити, що ж розумів філософ під поняттям 

"божественна мудрість"? Згідно з думкою Сковороди, премудрість божа – 

це невидимий світ, вона завжди існувала і вона постійно присутня. 

Мислитель пише: «...премудрість божа у всі віки і у всіх народів 

неухильно продовжує мову свою, і вона не що інше є, як повсюдної 

природи божої невидиме лице та живе слово, що таємно гримить до всіх 

нас усередині. Але не хочемо слухатися її порад, дехто через те, що 

позбавлений слуху, але сама велика частина – по нещасливій упертості, 

що від поганого залежить виховання. 

Прислухалися нетлінному цьому гласу премудрі люди, які 

називалися у євреїв пророками, і з великим трепетом виконували те, що їм 

повелівали» [1. с.119]. 

Отже, цю божественну істину знали Авраам, Мойсей і доносили її до 

свого народу. Ця премудрість мала і має різні імена: 

«Вона називається образ божий, слава, світло, слово, порада, 

воскресіння, життя, шлях, правда, мир, доля, оправдання, благодать, 

істина, сила божа, ім’я боже, воля божа, камінь віри, царство боже та інше. 

А самі перші християни називали її Христом, тобто царем, тому що вона 

одна скеровує до вічного та тимчасового щастя всі держави, всі спільноти 

й кожного окремо. Та й, окрім того, у древніх царственним називалося все, 

що верховним та головним шанувалося» [1, с.119]. 

Таким чином, містично-релігійний досвід Григорія Сковороди зіграв 

дуже важливу роль як у формуванні його світогляду та його філософії, так 

й у формуванні його образу життя та ставлення до смерті. 

Може тому філософія Сковороди вже біль ніж два століття 

приваблює не тільки українську, але й міжнародну філософську спільноту 

своєю оригінальністю, глибиною та своєрідністю. 
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Його міркування про людське щастя, сродну працю, сенс життя , про 

призначення людини та характер її відносин з навколишньою реальністю 

свідчать про те, що сам філософ прозрівав божественну мудрість яка 

давала йому силу і натхнення бути щасливим і вільним не тільки фізично і 

морально, а й духовно. 
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FUNCTIONS OF HYPERBOLE IN LITERARY  

TEXTS OF HISTORY AND MODERNITY 

 

One of the phenomena of world culture is Нregory Skovoroda. He did 

great works on the development of spirituality, the manifestation of a thrill for 

knowledge and the expansion of the horizons of understanding the world 

through the study of languages, historical literary memos, through analysis of 

the texts of ancient treatises and annals, through theological works and ancient 

books.  

An excellently educated person, a polyglot, Н. S. Skovoroda perfectly 

knew many ancient and new European languages, he also knew ancient Greek 

and Roman philosophy and literature – such personalities as Heraclitus, 

Epicurus, Plato, Aristotle, Seneca, Lucretius – often referred to them in his 

works and analyzed them using various types of stylistic devices. 

This paper is concerned with purposeful exaggeration or hyperbole in 

literary texts.  

Stylistics is one of the main factors in studying language. Using only 

stylistic materials is not enough to learn stylistic devices at the period of 

stylistic lesson of any language, but also materials from the literature must be 
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used. Doing stylistic analyses on literary texts will give great opportunity to 

learn the given material easily.  

 One of the main devices in stylistics is hyperbole. It is one of the most 

widely used and important stylistic devices, which is used even in ancient 

literature. Hyperboles can be met not only in literary texts, but also in everyday 

speech of any language.  

 Hyperbole is used when the author tries to underline something by 

exaggerating it. In other words hyperbole has the role of exaggeration of events, 

power, size and importance of something.  

The term hyperbole has a long history going back to Aristotle, and 

features throughout the historiography of rhetoric. In Smith’s Mysterie of 

Rhetorique Unvaild, for example, hyperbole is defined as: ‘‘when the trope is 

exceedingly enlarged, or when the change of signification is very high and lofty, 

or when in advancing or repressing one speaks much more than is precisely 

true, yea above all belief’’.[5] 

 As it is already said main subject of the hyperbole is exaggeration. So the 

information which is used as the subject of the hyperbole can be not true, but 

this information is just used to exaggerate something, to underline its 

importance. Let’s show the role of hyperbole by one sentence: “I said you forty 

times to clean your room”, so as it is said in sentence may be its not true that he 

said it forty times, but by this way (by using exaggeration) he means the 

importance of cleanliness of the room.  

 Hyperboles are widely used in belles-lettres styles, the style used 

byliterary writers. From the ancient times Aristotle used hyperbole and paid 

attention to this style as it is more productive in influencing the reader.  

 Great Turkmen poet Mahtymkuli was also the master of writing poems. 

His poems were full of meaning for those were translated into many languages. 

In his poem “The Land of Turkmen” we meet such lines:  
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   When souls, hearts and minds of tribes are united,  

   Their troops when gathered will melt stones   

      and ground on their way, [3] 

 In the second line in the phrase “will melt stones” he used hyperbole. Of 

course it is not impossible to melt the stones without special tools, but by 

writing such phrase he tries to explain the power of unity.  

Hyperbole is a trope in which an exaggerated term is used for emphasis or 

effect. Abrams and Harpham state that “The figure of speech, or trope, called 

hyperbole (Greek for “overshooting”) is bold overstatement, or the extravagant 

exaggeration of fact or of possibility. It may be used either for serious or ironic 

or comic effect.” [1] 

 By reading literary works from English literature we also meet 

hyperboles used by British writers. For instance the most flamboyant of the 

English Romantic poets, George Gordon, Lord Byron also used hyperbole in his 

poems. He created heroes in his poems, also could describe events using 

stylistic devices.  

   “The river nobly foams and flows, 

The charm of this enchanted ground, 

And all its thousand turns disclose 

Some fresher beauty varying round” [2] 

 Carolling the beauty of the nature he uses hyperbole by saying “thousand 

turns”. He uses here exaggeration to convey the emotionality to the reader 

which is one of the main functions of the hyperbole.  

Such type of exaggeration also can be met in these lines by Robert Burns 

(A Red, Red Rose): 

    And I will love thee still, my dear, 

       Till the seas gang dry. 

Till the seas gang dry, my dear, 

       And the rocks melt with the sun; [4] 
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  Here in order to show perpetuity of the love, he uses logically unreal 

hyperboles: “till the seas gang dry” and “the rocks melt with the sun”. It 

is masterpiece by Robert Burns in which he focuses on power of the love 

by using hyperboles.  

Hyperbole play great role not only in literature, but also in rhetoric. 

Many famous politicians use hyperbole to influence their audience, and 

there we understand how it is important in speech. 
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POLITICAL AND LEGAL IDEAS OF HRYHORIY SKOVORODA  

AND THEIR IMPLEMENTATION IN MODERN SOCIETY 

 

In the understanding of our contemporaries, the image of Hryhoriy 

Skovoroda was formed from the analysis of the scientists’ researches of the past 

centuries, who considered him as an artist, a great philosopher, a poet, a teacher, 

a theologian and even a composer. But in our opinion, the figure of Skovoroda 

should be studied not only from the side of a cultural educator, but also as a 

political figure. Many of his works are dedicated to political and legal ideas, 

which consist the national idea and patriotism. In particular, the following 

famous domestic scientists as O. Donchenko, T. Boyeva, O. Skakun,                          

P. Chayalo, O. Osetrova, A. Klyuy and others.were engaged in research in this 

field. 

In our opinion, nowadays when the idea of European integration and 

appropriation of Western mentality is typical of Ukraine, Ukrainians need more 

than ever to find the most rational way to understand and implement in our 

legislation such terms as “civil society”, “democratic state”, “law”, “freedom” 

and “humanism”. For this, it is necessary not only to borrow the interpretation 
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of such terms, but also to find something fundamentally original that will 

correspond to the national mentality. For this purpose we decided to turn to the 

works of Hryhoriy Skovoroda, which have not lost their relevance today. 

Philosophical, political, and pedagogical views of H. Skovoroda were 

formed during one of the most difficult periods for our country. This was the 

period of active adaptation of the Ukrainian elite to new living conditions. It 

was the time, when Skovoroda felt the betrayal of the educated classes. The 

scientist T. Boyeva stated that “this betrayal consisted in the fact that the 

Cossack chairmen refused their own national, socio-psychological, political, 

cultural identity and took the wrong path of adapting to someone else's living 

conditions" [1, p. 175]. The situation that developed at that time could lead to 

the complete loss of the national idea and Ukrainian soul at all. Ukraine needed 

to find its own way of development and it is very important not to forget its 

roots. Thus, an intellectual who would not succumb to the domination of foreign 

propaganda, but who would create and multiply Ukrainian heritage and 

uniqueness, was to take the leading path of the people's enlightening. 

According to T. Boyeva's research, H. Skovoroda considered the concept 

of "democracy" as “an ideal of human society based on the principles of love, 

mutual understanding, common ownership, public equality and joint work" [1, 

p. 175]. That is, democracy cannot arise just from nothing, it is the work of the 

community, it is the understanding of the social system, which is not forced by 

Western or Eastern cultures, but arises from a person's desire to change the 

world around for the better. 

By the way, another researcher O. Donchenko, while examining                      

H. Skovoroda's views on democracy, emphasizes that public property 

("everything there is common") should not be taken as what the state claims, it 

should be equal rights of every member of society before the state [ 2, c. 18]. 

H. Skovoroda compared the concepts of society and the individual in his 

works, which we have repeatedly heard from his contemporaries. Thus, the 
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individual and his or her wishes are the highest priority, and also his or her 

interests should dominate over public and state interests. Therefore, human 

rights and freedoms should have privileged position before the interests of the 

state. All this suggests that H. Skovoroda was a supporter of the natural theory 

of law himself. 

So, concerning to the concept of the term "right", we should pay attention 

to the fact that Skovoroda believed that the law derives not from the will of the 

legislator or the state, but from the will of the person himself [3, p. 50]. A man 

is the source of law, he creates it, changes it, and terminates it”. Thus, when a 

person is born, he creates the law, and when he lives different situations, he 

changes the law for others and adapts the law to himself. The state is not a 

creator – it is only an observer that does not intervene, but helps to provide 

guarantees. The essence of Scovoroda’s socio-political idea was that a person 

should be able to achieve inner freedom, happiness, self-affirmation and higher 

spirituality. In other words, under any circumstances, a person must make his or 

her choice in actions in accordance with his or her unique human essence and 

purpose in this world [2, c. 17]. 

H. Skovoroda also lays the principle of kindred labor as the basis of the 

"natural theory". That means, by working, a person creates all the necessary 

conditions for himself and makes himself happy and independent [3, c. 50-51]. 

Thus, the concept of understanding law, which does not ensure the interests of 

the state, but is aimed at the people’s interests, meets the modern standards of 

understanding of a democratic state, and can be implemented in the system of 

the theory of legislation of Ukraine. 

Taking into account all mentioned above, we came to the conclusion that 

Hryhoriy Skovoroda considered the concepts of "law", "democracy", "public 

property" as something that depend primarily on the person himself, on the 

individual who provokes a change in the state and law. Skovoroda's political 

views are relevant not only for his time, they close to our time also. When the 
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struggle for the rights and freedoms of man, his happiness and spirituality, 

building a strong legal, independent state, public and moral society are 

extremely important for Ukrainian people. After all, the thinker focused his 

views on the improvement of society, looked for ways to achieve high 

spirituality in social relations. Therefore, H. Skovoroda's ideas encourage 

reflection on the realities of our present and ways of creating our independent 

Ukrainian state. The most important thing in creating a prosperous, original and 

independent country is that there is no need to borrow European standards and 

values, but there is a need to build one's own attitude to political concepts based 

on the fact that everything begins with the love and happiness of an individual 

who builds a happy country around himself. 
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ  

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Філософія Г.Сковороди викладена у його художньо-літературній 

спадщині та філософських творах. Вона відображає буття, душевний стан 

українців другої половини XVIII століття і, на наш погляд, й досі є 

частковим відображенням української ментальності.  

Щоб збагнути філософію Г.Сковороди варто звернутись до її 

суспільно-культурного контексту. XVIII століття серед мислячих 

українців визначилось часом непевності та непорозуміння. Поступове 

обмеження самоуправління і подальша його ліквідація в Гетьманщині 

царським урядом, закріпачення Катериною II українського селянства з 

поміщицьким правом продажу цілих селянських сімей без їхньої згоди, 

обмеження діяльності освітніх установ Гетьманщини та винищення 

українських шкіл, розділення козацького стану на дворянство та, 

фактично, безправне селянство за «Жалованною грамотою дворянству» 

1785 р., на нашу думку, дуже обурювало та пригнічувало українців того 

часу. Григорій Сковорода, виріс у незаможній козацькій сім’ї на 

Полтавщині, добре розумів ці настрої. Українська філософська традиція 

представлена мандрівними дяками, які, маючи освіту Києво-Могилянської 
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академії та її філій, добре знали духовний світ простолюду та поєднували 

народну творчість зі шкільною вченістю. На тлі усіх вищезазначених 

тенденцій, рішення Сковороди отримати статус мандрівного філософа не є 

дивним. Напевно, звідси і з’являється бажання «втекти від світу», шукати 

«свою хату скраю». У його поглядах вбачається певне песимістичне 

ставлення до ситуації, яка склалася у суспільстві. Негативізм 

простежується, наприклад, у знаному вірші з «Саду божественних   

пісень» – «Всякому місту: звичай і права», у якому хтось обдурює людей, 

хтось «зводить дім свій на новий манір», хтось «панегірик сплітає з 

брехні», тобто «всякому голову крутить свій дур». Г. Сковорода ставиться 

негативно до тенденції і ніби наголошує, що зовнішній світ не вартий 

уваги та часу, в той час як світ внутрішній, невидимий потребує пізнання. 

У цій ідеї Г. Сковороди простежуються неоплатоністичні погляди: поділ 

світу на матеріальний та ідеальний. Філософ зазначає, що знання про світ 

ідеальний, невидимий є божественною премудрістю, яку важливо пізнати. 

Вона присутня у кожній людині – це душа. Тобто для пізнання 

божественної премудрості слід пізнати себе, свої «душевні печери». При 

тому це пізнання не пов’язане із звичними органами сприйняття. Питанню 

самопізнання Г. Сковорода присвячує свій філософський трактат «Наркіс. 

Розмова про те: пізнай себе», у якому присутній образ античного 

персонажа, який займався самоспогляданням – Нарциса. У творі є 

персонаж під іменем Друг, що втілює самого автора і він каже: «Отже, 

пізнати самого себе, і відшукати себе самого, і знайти людину – одне і те 

ж». Друг пояснює, «…що зване нами око, вухо, язик, руки, ноги і все наше 

зовнішнє тіло само по собі ніяк не діє і є ніщо. Воно все підпорядковане 

нашим думкам. Думка, володарка його, перебуває у безперервнім 

хвилюванні день і ніч. Це вона розмислює, радить, робить визначення, 

приневолює. А зовнішня наша плоть, як загнуздана худоба чи хвіст, 

мимоволі йде за нею вслід. Отож думка – головна й середня наша точка. 
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Звідси вона зчаста й серцем зветься. Відтак, не зовнішня наша плоть, але 

наша думка – головна наша людина» [1, с. 7]. Ми вважаємо, що 

самопізнання внутрішнього світу людиною веде до усвідомлення своєї 

«сродної праці», а це, у свою чергу, веде й до досягнення щастя у житті. 

Г. Сковорода, подібно Епікурові, визначає головною метою життя 

досягнення людиною щастя. Також філософ наголошує на тому, що усе 

потрібне в житті Бог зробив неважким, і що задля досягнення щастя, не 

потрібно «подорожувати по планетах, волочитися по палацах, бродити по 

Єрусалимах», варто лише зазирнути у себе і збагнути прагнення свого 

духу, своєї «думки», зрозуміти до якої життєвої праці «лежить серце». 

Свою теорію «сродної праці» Г.Сковорода обґрунтовує у своїй байці 

«Бджола та Шершень»: «Шершень – се образ людей, котрі живуть 

крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А 

бджола – се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться» 

[2, с. 11]. 

На фоні здобутків сучасної європейської думки філософія 

Г.Сковороди може здатись дещо «примітивною», дилетантською, та, як 

зазначають деякі науковці – анархічною: «Історики філософії, наприклад, 

Д.Чижевський, звертають увагу на те, що Г.Сковорода не творив 

(принаймні спеціально) філософської системи. І це дійсно так. Філософія 

Г.Сковороди виглядає хаотичною, а в деяких моментах непослідовною» 

[3, с.8]. Але така хаотичність і такий творчий спосіб викладення думок 

може надати його філософії багатогранності та варіативності її тлумачення 

іншими, що може навіть бути перевагою.  

Отже, з нашої точки зору, у своїй філософській думці Г. Сковорода 

закликає до досягнення щастя шляхом самопізнання, не шукати його «за 

морем», обмежитись тільки необхідним у житті. Займатись тим, що 

людині «прописала природа», тобто сродною працею. Також Г. Сковороді 

у своїй філософії вдалося поєднати, здається на той час, непоєднувані 
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погляди християн та епікурейців, а також неоплатонізм із вираженим 

містицизмом. При цьому в філософії Г. Сковороди знайшли відображення 

як реалії ранньомодерного часу, так і особливості української 

ментальності.  

Література 

1. Сковорода Г. С. «Наркіс. Розмова про те: пізнай себе». Твори в двох 

томах. Том 1. Поезії, байки, трактати, діялоги. За ред. Олекса 

Мишанич. Київ: УНІГУ & НАН України, 1994. Режим доступу: 
http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Narkis.pdf  

2. Сковорода Г. С. «Бджола та Шершень». Бібліотека української 

літератури «УкрЛіб» 2000-2022. Режим доступу: 
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=271 

3. Кралюк П. М. «Незвична» філософія Григорія Сковороди. 

Національний університет «Острозька академія», 2012. Режим доступу: 

oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1#   

 

 

  

http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Narkis.pdf
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=271
http://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1


57 
 

Arabadzhi Roman Petrovich  

1st year student of the department of Academic vocal  

Odesa National Academy of Music 

named after A. V. Nezhdanova 

Odesa, Ukraine 
arabadroma@gmail.com 

Scientific supervisor: Kuzmenko Yuliia Oleksandrivna  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Associate Professor of the Department of Foreign Languages 

Odesa National Academy of Music 

named after A.V. Nezhdanova 

Odesa, Ukraine 
 juliakuzmenko2015@gmail.com 

  

THE PROBLEM OF REACHING HAPPINESS AND  

SELF-KNOWLEDGE IN THE WORKS OF  

HRYHORIY SKOVORODA 

 

Happiness is an important and multifaceted concept in its essence. People 

often took one side of happiness and were giving definition to this phenomenon 

at the expense of other concepts. For example, happiness is in love, happiness is 

in work, happiness in virtue, etc. In the modern world, questions related to 

happiness as a meaning of life, are widespread and constitute one of the main 

problems of human existence. If we talk about the meaning of life and 

happiness in it, it is impossible to answer the question without considering such 

a process as self-knowledge. The problem of human’s happiness and self-

knowledge was analyzed in detail by outstanding philosopher Hryhoriy 

Skovoroda. The following domestic scientists as Ya. Andrutska, P. Kralyuk,          

O. Danylyan and O. Dzoban dealt with this problem. All of them came to the 

conclusion that H. Skovoroda's theory is modern and singled out such a concept 

as "philosophy of the heart". 

H. Skovoroda persistently emphasized that people, in their majority, take 

the easy path of the appearance of happiness, and cited the example of what 
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happened to Epicurus's teaching about happiness. Similar to Epicurus,               

H. Skovoroda considered that the goal of achieving happiness by human is very 

important: "…notes that happiness is easy to achieve, because God made what 

is necessary easy. "Do you want to be happy now?" asks the philosopher. And 

answers: «Don’t seek happiness across the sea, don’t ask for it from a man, 

don’t travel around the planets, don't drag around palaces, don't crawl around 

the globe, don't wander around Jerusalem... happiness, as a necessary need, is 

given always and everywhere" [1]. People saw the outside of his teaching about 

happiness as pleasure, and they scold him for it till this day. We can’t get 

happiness in the enjoyment but in the purity of the heart, in spiritual balance, in 

joy. H. Skovoroda affirms the original opinion with his own life that the call 

"Know yourself" is not only an expression of the need to learn about human 

existence, but also an indication of the main path of this knowledge. And its 

essence is that a person can know oneself best, because the path of knowledge is 

not only a rational understanding of human life, it is primarily an experience of 

it. Perhaps, that is why H. Skovoroda longed for solitude, because he saw 

reaching the depths of his own soul as the highest happiness. He didn’t seek 

self-isolation, but to self-improvement.  

 H. Skovoroda notes that happiness depends on the inner state of a 

person and is not connected with the material world: "The kingdom of God is 

within us," he declared. Happiness is in the heart, the heart is in love, and love is 

the part of the eternal law. Our happiness is a spiritual world, but this world 

does not belong to any substance; it’s not gold, nor silver, nor wood, nor fire, 

nor water, nor stars, nor planets" [1]. 

 According to H. Skorovoda, knowing, mastering and conquering the 

outside world is superfluous. The main thing should be inner and heartfelt 

knowledge. "For him, it is important to comprehend "nothing", that is not 

perceived by the senses. This is the invisible world, the knowledge of which is 

God’s wisdom. This wisdom has always existed and is always present" [1]. The 
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main Skovoroda’s work, which he devoted to the problem of self-knowledge, is 

the treatise "Narcissus. The conversation is about: know yourself." The main 

image of this treatise is the ancient character Narcissus, who is engaged in self-

contemplation, and another character called Friend, who represents the author 

himself. He says: "So, to know yourself, and to find yourself, and to find a 

person – all this means the same thing." Also, Friend explains, "...that our eye, 

ear, tongue, hands, feet, and our entire external body itself does not act in 

anything by itself. But all of it is enslaved by our thoughts. Thought, our 

mistress, is in continuous excitement day and night. It thinks, advises, defines, 

forces. And our foreskin, like domesticated cattle, involuntarily follows it. So, 

you see that thought is our main point and centre. And that is why it is often 

called the heart. Therefore, not our outer flesh, but our thought is our main 

person." That’s why, it is important to know human mind. And to know it 

means to know God as well" [3]. 

 The idea of human’s "heart". Which meaning is put in this term? The 

"heart" in Skovoroda’s philosophy is defined as the sphere of person’s spiritual 

life. It encompasses many meanings: "heart" is a person’s state of soul, which 

guides his actions and forces a person to live good or evil; "the heart also 

symbolizes the individuality of a person as a spiritual being. Heart is the only 

world of a person. It includes not only moral experiences, feelings, passions, but 

also knowledge" [2]. Exactly in the heart our feelings and desires arise. 

Therefore, perhaps, there is a call "look into yourself", which in turn is 

connected with Skovoroda’s theory, which is called "related work". "Related 

work" is the work that "fits to our heart" [3]. Skovoroda primarily developed his 

"philosophy of the heart" in his writings: "The Entrance Door to Christian 

Charity", "Narcissus. The conversation about: know yourself." 

 We agree that a person’s knowledge of his inner, spiritual world is very 

important and can lead him or her to happiness. Indeed, the body is mastered 

and controlled by human spirit, his or her "mind ", but we believe that human 
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material body needs observation no less than the inner world of a person. In our 

opinion, a human body is the highest manifestation of nature’s creativity, where 

nature is the Creator, the Artist of Life. Anyway, everything on our planet is 

connected with life, everything functions for it. A human body has certain 

proportions, shapes, certain coloring of different parts of the body: hair, skin, 

eyes. And a successful combination of these characteristics leads to the birth of 

a new unique object of beauty that is a symbol of life. A human body is a 

beautiful "invention" of nature, which is still have being studied and which is 

still an object of aesthetics. But a harmonious, "rich" body doesn’t always 

correspond with the "richness" of a person's inner world, and vice versa, if a 

person has a sick body, which he doesn’t takes care of, can he achieve 

happiness while constantly enduring bodily suffering? When the body is 

seriously ill, a person, feeling that he is losing life, the ability to enjoy the 

beauty of the world and the ability to create, isn’t he deprived of happiness?  

 After analyzing various works of H. Skovoroda, we came to the 

conclusion that each of us has a part of inner "artist", "creator", which resonates 

with the theory of "related word" H. Skovoroda. The only issue is, was a person 

able to understand and feel this urge to a certain creative activity during his or 

her life? Someone, for example, creates art: time frozen in notes, oil 

brushstrokes on canvases, created with marble, letters which comes alive, as 

soon as you start to perceive it with the organs of internal and external 

sensation. The feelings and thoughts with which a person resonates with a piece 

of art extend much further in time than the time spent by a person for perceiving 

it. Others (musicians, actors, artists etc.) recreate this time in the moment, here 

and now. Notes recorded hundreds of years ago are being transformed by voice 

or music instruments, the performing and perception of which takes time. Time 

passes on stage, in performed music, in a painting in a completely different way 

than in daily life. The love story performed on stage flows much faster than in 

life, and we get a story full of feelings and events. 
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 In all manifestations of creativity, a person is realized, first of all, in the 

material world, and to be realized, a human needs a healthy tool, which he must 

be able to handle skillfully with his or her own body. The material and 

perishable body, which as any instrument, and the human body is very fragile 

and delicate instrument, needs special care. In our opinion, it is important to 

"hear" what exactly our body needs, it is important to focus on feelings, which 

signalize to our "mind" about needs of a body: certain food and water, brain 

desires of receiving the joy of knowledge, contemplation of beauty, the need for 

rest, the need of to be fit, etc.  

 Summarizing all mentioned above, we came to conclusion that in order 

to achieve happiness, a person needs self-realization, in extent that is laid into a 

person by the Creator and that extent is determined by the scope of person’s 

own desire. In order to succeed in this, a person must achieve the harmony of 

own spirit and body, learn to "listen" and take care of it. In self-knowledge and 

creative activity of a person, his or her desire for self-realization is revealed. In 

our opinion, "happiness" is a category associated with the perishable world, 

with the ability to feel and create. When the connection with material world is 

lost, happiness also disappears. And to be in a state of happiness as long as 

human spirit needs it, in our view, it is necessary to keep the perishable and the 

imperishable in harmony.  
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етапі". Т. 3: Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми 
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PANTEISMO DI GRIGORY SKOVORODA COME LA BASE 

DELL'ATTIVITÀ FILOSOFICA 

Molte pubblicazioni sono state dedicate alla ricerca dell'opera di Grigory 

Skovoroda in onore del suo trecentesimo compleanno. Nell'ambito della 

ricostruzione di un quadro generale dei suoi aspetti filosofici, assume 

particolare rilevanza lo studio delle questioni religiose nelle opere di                 

G. Skovoroda. Lo scopo di questo articolo sarà quello di interpretare la filosofia 

di G. Skovoroda secondo la prospettiva della colorazione religiosa. L'obiettivo 

principale dell'articolo è quello di rivedere le caratteristiche principali della sua 

posizione religiosa in quanto panteista. 

Il grado di sviluppo della questione resta, tuttavia, ancora fermo ad un 

livello iniziale, poiché sostanzialmente i ricercatori hanno studiato l'opera di                       

G. Skovoroda dal punto di vista meramente filosofico, dedicando meno 

attenzione all'aspetto religioso. Tuttavia, la tesi proposta da M. Rick nel suo 

lavoro intitolato “Il simbolismo nell'opera di G. Skovoroda: un'analisi religiosa” 

[3], intende il simbolo come base degli insegnamenti religiosi di G. Skovoroda; 

la novità scientifica apportata dall'articolo consiste nel considerare la posizione 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4949/1/20160428-29_TEZY_V3_P283.pdf
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4949/1/20160428-29_TEZY_V3_P283.pdf
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di G. Skovoroda nei confronti di “Dio” e il concetto di divinità nel mondo 

circostante. 

Skovoroda ha vissuto e ha lavorato nel XVIII secolo che, come ben noto, 

è stato un periodo molto difficile per la storia culturale e intellettuale 

dell’Europa e, in particolare, per l’Ucraina moderna; difatti, tale periodo storico 

era caratterizzato dal fatto che qualsiasi filosofia era, in una certa misura, intrisa 

di contenuto religioso. Così, tutte le domande filosofiche ricevevano 

un’interpretazione religiosa, il dogma teologico dominava in tutte le aree del 

pensiero umanitario dell'epoca. A quei tempi era impossibile trovare scienziati 

nei circoli accademici ucraini che cercassero in qualsiasi modo di negare 

l'esistenza di Dio. Tutte le risposte alle domande filosofiche erano da ricercare 

sul piano religioso, il monopolio della Verità apparteneva esclusivamente alla 

Chiesa. Tale tendenza è sottolineata da molti ricercatori tra cui figura, ad 

esempio, I. Ogorodnik che afferma: "A causa delle condizioni di allora, 

l'insegnamento etico e morale di G. Skovoroda, come la sua stessa filosofia, 

acquisisce una colorazione religiosa" [1, p. 257]. Queste parole confermano il 

fatto che G. Skovoroda non rappresentasse un'eccezione alla regola generale, 

anzi, si può affermare che la religione occupasse un posto decisivo e 

privilegiato nelle sue riflessioni filosofiche. 

Tuttavia, il filosofo errante aveva un atteggiamento non convenzionale 

nei confronti della religione. Ciò che contraddistingueva il suo pensiero dagli 

altri filosofi era, infatti, una evidente predilezione e valutazione della 

componente filosofica ed etica del cristianesimo rispetto al suo contenuto 

teologico. Da ciò ne conseguiva un’interpretazione dei simboli religiosi secondo 

la propria coscienza. Ma, nonostante le sue visioni religiose atipiche e le 

aspirazioni umanistiche, il pensatore rimasto, in un certo senso, un "vero 

cristiano". Nel suo libro "Grigory Skovoroda: Filosofia della libertà", M. 

Popovich ha scritto a riguardo: "Definire Grigory Skovoroda come un ateo o un 

materialista, ovviamente, sarebbe una bugia deliberata. Un pensatore dell’allora 
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non avrebbe trovato neanche un ammiratore se avesse suggerito che Dio non 

esiste. G. Skovoroda soggettivamente non ruppe mai con la fede cristiana e con 

l'Ortodossia in particolare, come dimostrano i testi delle sue opere, e come 

dimostra anche il fatto che la cerchia più stretta dei suoi ascoltatori e ammiratori 

comprendeva sacerdoti di vario rango, a volte piuttosto elevato. Considerava le 

sue opere come una certa interpretazione delle disposizioni e dei rituali sacri 

generalmente accettati" [2, p. 175]. 

Pertanto, sarebbe sbagliato affermare che egli era un ateo o un 

materialista. Durante questo periodo storico, era molto difficile professare 

un'ideologia materialisticamente atea che presupponeva in maniera del tutto 

erronea, secondo le convenzioni culturali dell'epoca, l'abbandono della più pura 

inclinazione di fede cristiana. Considerando che G. Skovoroda non 

rappresentava Dio come una forza onnipotente al di sopra del mondo, della 

natura e dell'uomo, ma lo concepiva come natura invisibile e onnipresente che 

contiene tutto ed è in ogni cosa, allora possiamo essere d'accordo sul fatto che la 

visione religiosa del mondo del filosofo ha un carattere panteistico chiaramente 

esplicito. Sostanziando l'idea che il vero Dio è la natura, Skovoroda fa 

addirittura riferimento alla Bibbia: “Nella Bibbia, Dio è chiamato: fuoco, acqua, 

vento, ferro, pietra e altri innumerevoli nomi. Perché non chiamarlo la natura? 

[4, p. 47]. Di conseguenza, la natura panteistica delle idee religiose è diventata 

la ragione della comprensione multivalore del concetto di Dio negli 

insegnamenti religiosi e filosofici di G. Skovoroda, che era di grande 

importanza per rivelare la struttura multilivello del simbolismo divino. 

Di conseguenza, da questo studio si può concludere che la base degli 

insegnamenti filosofici di Grigory Skovoroda è stato il dogma religioso, dovuto 

al periodo socio-culturale in cui lo scienziato ha vissuto. Parlando di "Dio" 

come una forza immateriale che trattiene, crea e penetra tutto intorno, gli 

insegnamenti filosofici di G. Skovoroda riconducono al filo conduttore 

caratterizzante tutte le sue opere che non può non avere una natura panteistica. 
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THE PROMINENT FIGURE OF HRYHORIY SKOVORODA AS A 

MUSICIAN AND HIS PLACE IN UKRAINIAN MUSICAL CULTURE 

 

The activities of the outstanding Ukrainian philosopher, poet, and 

musician Hryhoriy Skovoroda became an important stage in the development of 

Ukrainian culture in the second half of the 18th century. However, if                        

H. Skovoroda's philosophy and his literary heritage have long been the subject 

of scientific research, his role in the history of Ukrainian music is still very 

important nowadays and needs to be researched more. 

Traditionally, H. Skovoroda is defined as a philosopher, although his 

musical talent was known, either. Previously, such a passion for music was 

perceived rather as a hobby, which perhaps, is not worth special attention, and 

mailto:%20juliakuzmenko2015@gmail.com


66 
 

only recently Skovoroda's musical heritage has become the subject of our 

research. It has been proven that music was the basis of his perception of the 

world. It was manifested in various forms such as writing (composing) and 

performing songs, playing the flute, and other musical instruments. 

Undoubtedly, the basis of this was the cultural features of that time. In the Kyiv-

Mohyla Academy, where Skovoroda studied, music was the main subject of 

study and a kind of way of life, as it accompanied all celebrations and even 

philosophical debates, which were held quite often. Before they began, the choir 

performed an anthem, the orchestra played a march, and during the breaks, 

singers and the orchestra performed concerts, cantas, and different plays. [1] 

Incredibly inquisitive, Skovoroda mastered the principles of the 

polyphonic choral concert, the art of Italian opera and concert singing, and the 

rules (principles) of composition, and having mastered such musical instruments 

as the violin, organ, transverse flute, virtuoso playing the lyre, harp, and 

bandura after that he became indispensable in student orchestra. [2] 

The study of music had a significant impact on Skovoroda's literary 

activity, as he called most of his lyric poetry "songs" and probably set them to 

music himself. In his work Onisia Shreyer-Tkachenko "H. Skovoroda is a 

musician" says that "music was a companion of his life, all the main stages of 

his creativity and activity are connected with it. Believing in the great power of 

music, H.S. Skovoroda composes most of his poetic works precisely in the form 

of songs, that is in the musical-poetic genre, where music should have a leading 

role." [4] 

Hryhoriy Skovoroda as a poet, composer and professional musician 

enriched musical and poetic creativity with new themes and images. The 

musical language of most of his songs gravitates towards folk-song melodies 

and tunes. At the same time, his songs mark the development of a new genre 

known as a solo song with instrumental accompaniment. The successes of                

20-year-old Hrihoriy were so significant that he received the title of choir 
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soloist with appropriate financial support. The chapel and its soloist Skovoroda 

were at the center of all musical events: not a single ball or solemn event took 

place without the participation of the Court Choir. 

In the first opera performances "The Power of Love and Hate", 

"Alexander in India" by the Italian Francesco Araya , Skovoroda also sang 

among 50 choristers, and thanks to his knowledge of many foreign languages, 

he had the opportunity to travel to the towns and villages of countries such as 

Hungary, Austria, Italy, which greatly enriched his musical experience and, 

above all, his songwriting, since vocal lyrics were extremely popular in Western 

Europe at that time. And after returning to the Motherland, Hryhoriy generously 

shared his musical knowledge. 

H. Skovoroda, a private village teacher and lecturer at the Kharkiv 

Collegium, was a unique figure at that time. He came to the students holding a 

pipe and a flute, gave singing lessons, improvising on instruments, held classes 

with the choir accompanied by the organ, practiced with the school orchestra, 

invited Lyrniks and sang with them Ukrainian songs, his songs (cantas). In 

Kharkiv, he willingly attended home musical evenings, where he sang and 

performed solo on the flute. 

H. Skovoroda started the development of Ukrainian romance song with 

singing folk songs, spiritual, secular songs and psalms during his travels. His 

songs managed to be preserved thanks to folk performers who passed them 

down from generation to generation, they were sung by Ukrainian bandurists, 

lyre players, itinerant dykes, chumaks, undergoing changes due to the passage 

of time. Some of the most famous are his satirical song "Every garden has 

manners and rights", lyrical songs "The sycamore stands above the mountain", 

"Oh you, yellow-sided bird", the psalm song "Ah fields, green fields" and the 

song "Oh, my years are gone" was printed with notes during Skovoroda's 

lifetime (in "Bogoglasnyk") in 1790 at the Pochaiv printing house. The psalm 

song "About Truth and Lie" and the song "Sun and Bird" recorded by               
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M. Lysenko from kobzar Ostap Veresai have also been preserved. H. Kvitka-

Osnovyanenko claimed that the solemn and joyful hymn "Christ is Risen" and 

the canon "Resurrection Day" also belong to Hrihoriy Skovoroda. 

The center of Skovoroda's musical world was his collection of poems 

"The Garden of Divine Songs", which were set to music by the author, but the 

melodies of not all of these works have reached our time. Only individual 

musical notes that were included in collections such as "Bogolasnyk" have 

survived. In these poems, the author reveals the everyday world where we can 

see the beauty of nature and human feelings, his experiences of joy and sorrow, 

everyday troubles and philosophical reflections. It was the collection that the 

famous Ukrainian composer Ivan Karabyts took as a basis in his choral concert, 

which is also called "Garden of Divine Songs". However, modern composer 

Oleksandr Shchetynskyi interprets his works in his own way in the choral 

symphony "Know Yourself", which was written based on Skovoroda's 

philosophical texts. [3] 

Moreover, H. Skovoroda's appeal to biblical subjects, the most common 

texts of psalms, united Ukrainian baroque with European baroque traditions. His 

work became the basis for the future choral concerts of Artemiy Vedel, 

Maksym Berezovsky, Dmytro Bortnyansky. These traditions were followed by 

other geniuses of Ukrainian music, including Mykola Lysenko, Mykola 

Leontovych, Kyrylo Stetsenko. 

Summarizing everything mentioned above, we came to the conclusion 

that Hryhoriy Skovoroda gave priority to the importance of folk, song 

creativity. His songs are a new genre of solo songs with instrumental 

accompaniment. He was an innovator and a humanist who revived the spiritual 

world of man in many ways in the song genre and became one of the first to 

raise the question of the value of Ukrainian song. His musical, literary and 

philosophical activity made a significant contribution to the further 
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development of Ukrainian musical culture and his ideas and thoughts have a 

great importance in the XXI century. 
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MUSICAL WORLD OF HRYHORIY SKOVORODA 

The figure of an outstanding philosopher, talented poet, professional 

musician-performer Hryhoriy Savych Skovoroda worries modern society 

nowadays. His work, which was the result of the highest achievements of 

ancient Ukrainian writing and composition, has a great impact on us these days. 

Music played a significant role in the life and work of H. Skovoroda. It was his 

faithful companion and all the main stages of his creativity and activity are 

connected with it. The philosopher considered the folk song to be a means of 

propagating freedom-loving ideas, a call to an honest working life, to moral 
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self-improvement. Even today, in such a difficult time for our country, we come 

to his work as a poet and a composer, which inspires us in faith of victory. 

Hryhoriy Savych Skovoroda as a poet, composer and professional 

musician enriched musical and poetic creativity with new themes, new motives 

and images in his works. The musical language of most of his songs gravitates 

towards the melos of folk songs. At the same time, his songs mark the birth of a 

new genre – a solo song with instrumental accompaniment. We can find many 

expamles of confirmation of a certain tradition of Skovoroda’s songs 

performing with instrumental accompaniment. 

The musical and poetic work of Hryhoriy Skovoroda is represented by 

cantas and songs. During the life of the author, his songs were not published. 

They were sung by ordinary people all over Ukraine, and these songs are still 

found in folk "editions" and remakes. Only a few songs are found in 

handwritten collections of the late 18th and early 19th centuries. Skovoroda 

explained his musical world with a brilliant thought: “To me, my pipe and sheep 

are more expensive than the royal crown”. After all, music and poetry 

constituted an inseparable unity and harmony of Skovoroda's life and 

philosophy [2]. For him, philosophy was, according to his own expression, "the 

most perfect music", the "musical" direction of literary works that is felt even in 

the titles (the book «Symphony, bride Askhan ...»), in the determination of the 

very genres of the opuses: song, canto, spiritual concert, canon, stichyrs, 

“musical and psalm improvisations” (the term introduced by I. Tylyk). 

Hryhoriy Skovoroda boldly raised the importance of folk, and we will 

add song creativity. His songs are a new genre of solo songs with instrumental 

accompaniment. He was an innovator  and a humanist who, in the song genre, 

multifacetedly revived the spiritual world of man. Skovoroda also made a 

significant contribution to the system of training vocalists. He used the 

empirical method of training vocalists, that is, the method of imitation. The 

essence of this method lies in the student's professional perception of the 
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teacher's singing through ear copying, when the vocal muscles fix the correct 

pitch of the voice, completing it through personal emotions, feelings, and 

temperament. 

Skovoroda’s exceptional musical abilities as a perfect hearing, excellent 

voice, mastery of many instruments, talent as a composer and a teacher were his 

means of conveying the philosophy of life and worldview, the essence of which 

we now call the national baroque tradition, which, in fact, defines the 

foundations of Ukrainian musical baroque. After all, he perceived philosophy as 

“the most perfect music”, he called his own poetry songs, symphonies, sonatas, 

and the word sounded like a melody to him. Analyzing Skovoroda’s musical 

work, we can consider him a saint, who heals the mental wounds of the lonely, 

poor and destitute with songs and a magical play. Aaccording to his thoughts, 

“music speaks to our soul”, he could see in it “a source of grateful thoughts” 

and “a way of summarizing the world”. [1] 

As we know from the stories of his friends, Hryhoriy made melodies as a 

child, seeking solitude and contemplation of the world around him and while 

improvising on the flute, he improved the instrument and his performing so 

much that he could transmit the chirping of birds on it. Hryhory's beautiful 

voice, ability to play folk instruments and general knowledge opened for him 

the door to one of the best European universities of that time – the Kyiv-Mohyla 

Academy. “From the first time, the young newcomer attracted the attention of 

the conductor of the choir, and he was immediately accepted into the choir”. 

Having mastered such musical instruments as the violin, organ, flute traverse, 

masterfully playing the lyre, harp, and bandura, he became indispensable in the 

student orchestra. 

Investigating the artist's educational period, we leart that Hryhoriy was 

incredibly inquisitive and he had mastered the principles of partesny 

(polyphonic choral) concert already at the academy. He studied the music of 

John Damascene and  understood the laws of composition. After all, the 
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traditions of prominent musicians-educators Feofan Prokopovich, Hryhoriy 

Konyskyi, Lazar Baranovych were concentrated in the Mohyla Academy, 

Mykola Dyletskyi's “Musical Grammar” was also known [3]. It was the most 

famous educational institutions where Ukrainian musical geniuses Maksym 

Berezovsky, Artemiy Vedel and other artists received their education. 

Skovoroda's musical world encompassed the music of his native land, the 

people whose history lasted, according to him, for three millennia. Through the 

variety of genres, intonations and rhythms, he professed and spread his 

philosophy of being, conducted a dialogue with the whole world. The entire 

spectrum of Skovoroda’s songs are presented in modern Ukrainian chamber and 

vocal music, transformed into the genres of solo singing, romances, romance 

songs, art songs, satirical couplets, etc. 

An important source for studying Hryhoriy Skovoroda’s song work is his 

collection of texts entitled “The Garden of Divine Songs”. There is a large 

group in the of allegorical songs in this collection which is marked with a social 

orientation, purely satirical, close to folk art and satires and fables of Russian 

poets, Krylov's predecessors – Dmitriev, Khemnitser, Ismailov. The well-known 

cant “For Every City Good Luck and Rights” belongs to this collection (later 

was used by I.P. Kotlyarevsky in “Natalka-Poltavka”). Many songs express the 

protest against social inequality and injustice: “Oh, happiness, happiness”, “Oh 

you, yellow-sided bird”, “Oh you, light comforter”. Many handwritten text 

collections of that time contain “Field song of Mr. Skovoroda” (“Oh fields, 

green fields”), which was so well-known and popular in those days that it was 

considered unnecessary to record its melody. 

Analyzing and summarizing all mentioned above, we came to the 

conclusion that music in the life of our prominent compatriot Hryhoriy 

Skovoroda was the dominant worldview, because the words of the Poltava 

genius of world culture confirm this: “Music speaks to our soul”. We can feel 
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this truth when we read the author's poetry or perform musical works based on 

the artist's text and music. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ СКОВОРОДИНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ «ЩАСТЯ»  

ДО МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ 

 

Впродовж усього свого існування людство постійно стикалося з 

випробуваннями, пов’язаними із духовним становленням. Люди шукають 

шляхи вирішення своїх цілей, потреб. На жаль, рожеві дитячі мрії із 

плином часу часто перетворюються у надскладні дилеми, розв’язання 

яких, вибір правильного рішення вимагають від індивіда цілісності, 

загартованості, освіченості, віри тощо. Дуже важливо, йдучи до 

поставлених цілей, залишитися порядною, чесною людиною. До дітей, 

людей похилого віку суспільство не таке прискіпливе, як до молоді, 

оскільки саме вона є фундаментом нашого майбутнього. 
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Як правильно скорегувати світогляд молодого покоління, щоб 

зберегти моральні, ментальні цінності, які у поєднанні із сучасними 

етичними перевагами зроблять його, насамперед, щасливим? 

Живильним джерелом для цього є спадщина великого українського 

філософа-гуманіста, педагога Григорія Сковороди, трьохсотліття якого 

відзначають українці. У дослідженні автори проаналізують, чи достатньо 

обізнана молодь із моральними постулатами Григорія Сковороди, чи 

сприймає вона їх, чи готова втілити у своє життя, чи відповідає 

Сковородинське поняття щастя розумінню щастя молодими українцями. 

Творча спадщина Григорія Сковороди була і залишається 

матеріалом для різнопланових досліджень. Видатний український 

літературознавець Олександр Білецький вважав творчість Сковороди 

визначним явищем національної культури, а Валерій Шевчук, письменник, 

літературознавець, публіцист, культуролог, назвав Григорія Сковороду 

символом мудрості української землі. 

Валерій Шевчук у своїх працях зазначав, що твори Сковороди 

написані складною для сучасного читача мовою, і тому багато дослідників 

намагаються здолати відстань між читанням і розумінням творів першого 

українського філософа; також Шевчук наголошував, що Григорій 

Сковорода бачив значущість людини тільки в моральному аспекті – 

станова приналежність мислителя зовсім не цікавила.   

Літературознавець Леонід Ушаков у своїх працях неодноразово 

розглядав життя та творчість Григорія Сковороди та як вони вплинули на 

українську культуру. 

Григорій Сковорода увійшов в історію культури українського 

народу як видатний оригінальний філософ-гуманіст. За життя йому 

пропонували багато різних посад, але мандрівний філософ понад усе 

цінував свою волю, право самому визначати своє життя, жити так, як йому 

до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій – це Григорій 
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Сковорода вважав найбільшим щастям для себе. Така філософія може 

бути притаманною тільки сильній людині – людині, яка зуміла 

закарбувати свої життєві принципи у пам’яті багатьох поколінь, не 

видавши, при цьому, за життя жодної книги своїх творів.  

Філософія Сковороди охоплює усі сфери людського життя. Він 

багато говорить про щастя, його розуміння і шляхи досягнення 

внутрішньої гармонії. У своїх філософських діалогах Григорій Сковорода 

каже, що найперше людина має «пізнати себе», зрозуміти, що для неї є її 

«сродним», усвідомити, що вона є частиною чогось вищого і всеосяжного, 

і жити, роблячи добрі справи. Через пізнання самої себе, за Сковородою, 

людина може пізнати сутність усього сущого. Пізнання себе, внутрішнє 

духовне самовдосконалення – саме такий шлях до щастя пропонує 

великий гуманіст. 

Багато уваги Сковорода приділив і проблемам виховання, 

розробивши просту, проте дійсно геніальну систему виховання. Його 

педагогічна теорія складається із двох постулатів – натуралістичної 

основи та із самодіяльності вихованця. Вчитель є тільки служителем 

природи, який повинен знати все про свого вихованця, проте, за 

подібністю до садівника, може лише слідкувати за ним, як за деревом, 

дивитися за розвитком вихованця. Мудро вихована людина обов’язково 

стане щасливою. 

Сучасний світ вимагає від нас ще більшої уваги до молоді, спонукає 

допомогти їй витримати всі випробування сьогодення. Саме зараз, як 

ніколи раніше, у нагоді стануть мудрі поради великого філософа, педагога 

щодо побудови щастя. Сучасна молодь вирізняється активною життєвою 

позицією, незалежністю, пошуками шляхів до щастя. Важливо, щоб нове 

покоління не загубилось, мандруючи цими шляхами. На превелику 

радість, незважаючи на певний зсув пріоритетів у матеріальний бік, для 

багатьох найціннішими моральними принципами стали відкритість, повага 
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до інших та до самих себе, незалежність, бажання вчитись, любов до 

рідної землі, самореалізація тощо. 

Визначна постать Григорія Сковороди відіграє важливу роль у 

національній ідентичності, у вихованні нового покоління українців. 

Сьогодення вимагає глибокого вивчення творчості великого українця, а у 

подальшому передачі її молодому поколінню. Це сприятиме побудові 

щасливої української спільноти, сильної української держави. 
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THE PHILOSOPHY OF THE HEART OF HRIHORIY SKOVORODA 

AND ITS INFLUENCE ON THE PRESENT 

 

The name of Hryhoriн Savich Skovoroda (1722-1794) is associated with 

going beyond the Western European rationalist tradition. Being a prominent 

thinker of the 18th century, with his undivided service to the truth, he gave 
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Ukraine the example of the first scientist-ascetic, "with a pure mind and an 

unshakable spirit in the treasuries of the eternal" [1, p. 378], practicing “the 

philosophy of the heart”. Contemporaries compared Skovoroda with Socrates, 

who also did not share life and philosophizing. And just as philosophical 

reflection in ancient culture began with Socrates, so philosophy in its own sense 

began in Ukraine with Hryhoriy Skovoroda. Both of them were first noticed a 

scientist V. F. Ern in the monograph "Skovoroda. Life and Teaching" (1912): 

"Skovoroda's whole life is a huge and deeply interesting metaphysical 

experience" [2, p. 5]. 

E. Kovalinsky, the closest student and spiritual friend of the philosopher, 

completing the biography of the thinker written for posterity "The Life of 

Hrihoriy Skovoroda", honored his teacher’s memory with the following words: 

"Zealous of the truth, spiritual God reader, and in word, and in mind, and in life, 

a sage; A lover of simplicity and freedom from fuss, without flattery, a direct 

friend, always satisfied with everything. He reached the pinnacle of science, 

knowing the spirit of nature, an example worthy of hearts [1, p. 414]. 

Hryhoriy Skovoroda was the first philosopher of Ukraine of the 18 th 

century, who had an excellent command of Latin, Greek, Hebrew and German, 

spent five years in Poland, Hungary, Austria, Italy, the German principalities 

and, travelling abroad, listened to the lectures at several famous universities of 

Europe. He read in the original Plato, Aristotle, Demosthenes, Virgil, Horace, 

Cicero; studied the philosophy of modern times – Descartes, Spinoza, Leibniz; 

understood the systems of Copernicus and Newton. Skovoroda, as a universal 

thinker, came to the conclusion about the eternity and infinity of gradations of 

matter, about the dominance of natural connections, causes and effects in 

nature. Later, he will say about the unsystematic nature of education in Russia 

at that time: "If our age or country has far fewer sages than in other centuries or 

countries, then we ourselves are to blame, because "we are swayed by 
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innumerable and diverse books without measure, indiscriminately, without 

harbors”. 

Hryhoriy Skovoroda was a great philosopher, an outstanding poet of his 

time, a "citizen of the world" who travelled all his life, but did not accept alms, 

but distributed the wealth of thought and knowledge himself. T. H. Shevchenko 

in the story "The Twins" linked Skovoroda with the philosopher Diogenes, but 

if he was looking for a Man outside, among others, thus Hryhoriy Skovoroda 

called on people: to find a Man in himself! Leo Tolstoy showed significant 

interest to the work of a thinker, who highly appreciated the moral level of them 

and wrote a short biography about the philosopher.  

A thinker, scientist, poet, musician and educator, Hryhoriy Skovoroda 

suffered a lot from human ignorance, rudeness, injustice, misunderstanding and 

slander, including from obstinate church leaders. "He did not have a permanent 

place of residence, he considered himself an alien on earth in the full sense of 

the word". He lived alone, but was never limited to solitude, because he was 

always at work: he wrote philosophical dialogues and treatises, many letters, 

composed poems and music, played the violin, flute, bandura, harp, taught and 

was an educator in the highest sense. The difficult path that H. Skovoroda went 

through, it did not harden him, but gave him the strength to say: "When a 

person's spirit is cheerful, his thoughts are calm, his heart is peaceful, then 

everything is light, joyful, and gracious. This is philosophy ". 

The favorite author of H. Skovoroda was a Greek historian and moralist 

Plutarch. The thinker especially loved his work "Nora", and he translated five of 

them: "On death", "On divine justice", "On protection from debts", "On the 

pursuit of wealth" and "On the silence of the Heart". Only the last translation 

has survived, which became a monument of our culture of the second half of the 

18th century. Skovoroda interpreted Plutarch's philosophical ideas in accordance 

with his own teaching, provided the author's preface and notes, which 

determined the title of the work "Interpretation from Plutarch on the Silence of 
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the Heart". The question of differences in the interpretation of the heart in 

Stoicism and Christianity, but in the parable "Grateful Herodius" (1787) already 

drew an accurate image of a "good heart": "A good character and the highest 

beauty is a good heart, thought” [3, p. 115]. 

In his teaching there are "three worlds": one huge, infinite, macrocosm. 

Another boundary Man is a microcosm. And the third, symbolic, is the Bible. 

Symbols of the Bible, wrote Skovoroda, "open a second mind in our rough 

practical mind, subtle, contemplative, winged, which looks with the clear and 

bright eye of a dove." Why does the Bible teach on the path of symbolic and 

anthropological self-knowledge? "She teaches how to ennoble the human heart" 

[1, p. 403], - answers Hryhoriy Skovoroda. But the first step on this path is to 

understand that each of us has two hearts - mortal and eternal, gross and subtle. 

A person who penetrates the depths of this militancy and is seized with the 

desire to see the true idea of God in his heart, feels the full power of the Word 

of God. "Honestly speaking," says G.S. Skovoroda, "I remember the words." 

"The deep heart of a person, the greatest, is a person, and who knows it?" [3, p. 

129]. 

In this teaching, Hryhoriy Savych translates the teaching about the heart 

from the Bible into the context of philosophical anthropology, revealing its 

content components in accordance with the basic provisions of Christian 

philosophy. "From the Bible I learn that the human heart cannot do without 

exercises" [1, p. 408]. The heart, in Skovoroda's interpretation, is not just an 

organ of the body, but a special, indescribable center of the soul or the core of 

human nature. Everything has its essence in the heart; the heart is an all-

encompassing abyss; the heart is the essence of a person and the seed of our 

being, it is the force that nourishes life. Thus, the thinker interprets the heart as 

the deepest spiritual symbol, which occupies a central place in the religions and 

cultures of all nations. According to Skovoroda, a person's exterior is only a 

mask that covers the spiritual essence of a person. 
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The philosopher follows the principle of "seeing everything twice" – 

visible and invisible, visible and hidden – and distinguishes the "earthly body" 

from the "spiritual, secret body", and, accordingly, the principle of the 

hierarchical structure of being, "if there is a body above your body, that is, 

above head and above the old new heart [3, p. 136]". He speaks of the "new", 

"spiritual" heart of thought. It is a deep, mysterious center in man, where 

everything is presented in an incomprehensible way, and even our members 

have their essence in heart," wrote H. Skovoroda. 

According to the teachings of the thinker, the spiritual substance of the 

heart is the essence of being and the consciousness of life, the imaginary 

concentration of all creative manifestations of the individual. But not only man 

has a spiritual heart, it is also given to the human race. And even natural things 

and processes also have a place to be invisible to the gaze of the heart, hiding 

from this, the whole world is understood by the philosopher as a multifaceted 

mosaic of the beating of spiritual hearts. In it, the permanent heart has its own 

rhythm, movement, space and time, but at the same time it is connected to all 

hearts that exist in the one universal heart. H. S. Skovoroda is a profound 

researcher of human nature, connected with the philosophical tradition of 

ancient thought. First of all, it contains elements of Platonic anthropology – the 

doctrine of the "erotic" nature of man's desire for truth and beauty. For almost 

years, the founder walked in his gray retinue and preached to the entire territory: 

"The heart does not love without seeing beauty!" [3, p. 122]. But love will be 

holy if the heart has found in itself flawless beauty and truth. 

Each interlocutor, according to H. Skovoroda, "is a sower" of words in 

human hearts, and an elevated conversation is a way of such a glow, "as if 

mutual hearts are lobbied" [3, p. 413]. "The seed is an important symbol in 

almost all cultures. In Christianity, it is given in the parable of the sower, where 

the "seed," according to the Savior, "is the word", and the Gospel of John tells 

us that "all things began to be through Him." 
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H. S. Skovoroda saw the driving force of human activity primarily in 

thought – it is "the secret spring in our bodily machine, the head and beginning 

of all movement". This profound truth has been known to sages since ancient 

times, so in the East it is said in the book "Guan-tzu": "Hearts remind us of how 

thought precedes words, sound follows the phenomenon". A person is what he 

thinks. The highest creativity consists of outpourings of the heart, the 

philosopher believes. He depicted the life of the heart as it is revealed by man 

and for man in its generality, necessity and freedom. His catchphrases are also 

known: "Without a grain, a nut is nothing, without a heart, a man". 

For the thinker Skovoroda, based on the Orthodox tradition, the truth is 

known due to the fact that God presents himself to the world, communicates 

about himself through divine energies or "rays of the Godhead" that penetrate 

the world and are given in mystical experience, as "the light that shines in the 

darkness of the elements. But as a Platonist and a Christian, he understands that 

without love it is impossible to reach the truth. "All the power of the Decalogue 

is contained in one name for love. It is an eternal union between God and man. 

She is an invisible fire that ignites the heart to the word or will of God, and 

therefore she herself is God [3, p. 120]. 

Summarizing all mentioned above we came to the conclusion that in the 

history of our philosophy, Hryhoriy Skovoroda played a significant role as one 

of its founders and established himself as a kind of pioneer from the Christian 

doctrine of the heart to “the philosophy of the heart”. Skovoroda's teaching was 

not yet science in the traditional sense – it was a moral enlightenment of people 

who need the truth and it is very important nowadays. 
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ON PAGES OF "GARDEN OF DIVINE SONGS" 

 

Having graduated from the Kyiv Academy, which the artist dreamed of 

since childhood, having acquired fundamental knowledge of ancient literature 

and Western European philosophy and literature in St. Petersburg and abroad, 

having mastered Latin, ancient Greek, Polish and German, Hryhoriy Skovoroda 

radically differed in his outlook and methodology from others teachers of that 

and even modern era. His words were witty and simple, he explained complex 

theoretical concepts, and used examples close to people from life, sometimes 

from folklore works. The artist sought to develop the natural talents and 

intelligence of his listeners, demanded understanding and immersion in 

scientific principles, annulled the mechanical jaggedness of text books, which is 

still relevant in our time. To help people understand and find beauty in nature, 

he personally went with them to the forest, to the field, to the river, and taught 

them to observe. 

He often introduced listeners to songs of anti-serfdom content, which 

were prohibited at the time, and sang folk songs, secretly from extra ears, for 
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the worldview and real perception of life. The professor was categorically 

against humiliating the human dignity of students, especially against physical 

punishment. For such an innovation in teaching and education, other colleagues 

wrote denunciations on Skovoroda, publicly accused him of free-thinking and 

treason of various kinds. 

Of great importance and influence on creativity and the formation of 

democratic beliefs it was the fact that the artist often visited villages among the 

common people (in particular, the village of Kovrai can be singled out), 

observed the brutal abuse of serfs and the flourishing of landlord despotism. 

During this period, he began educational activities among people who could not 

afford to go to the academy, taught literacy to poor peasant children. 

For the last 25 years of his life, Hryhoriy Skovoroda led a traveling 

lifestyle, an important role was played by meetings and dialogues with the 

participants of the Haydamak movement, headed by Gonta and Zaliznyak. All 

his possessions were concentrated in one bag, where there were personal 

belongings, manuscripts, books, a staff in his hands, a pipe in his belt, and an 

entourage behind his shoulders. He refused lucrative positions, remaining an 

appreciator of will and word. 

It was in Kovrai that the professor translated the works of ancient authors, 

created a number of philosophical works and poems, which were later included 

in one of the famous collections "The Garden of Divine Songs". 

The full title of the collection is "The garden of divine songs, withered 

from the seeds of the sacred scriptures." To be honest, the poems are minimally 

related to the "scripture", Skovoroda used only epigraphs from the Bible for the 

poems, but they have nothing to do with the biblical texts in terms of content. 

The book got its name thanks to an ancient poetic tradition, similar to Mitrofan 

Dovgalevsky's poetics course "The Garden of Poetry" or, for example, the 

collection "The Garden of the Suffering Christ...". The analogy is that the author 

acts as a lyricist who spent most of his life among the people, from one way or 
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another he looked at reality, putting not God as the main thing, but nature, 

thoughts, the inner world and feelings of man (philosophy of pantheism). More 

precisely, these are personal experiences and philosophical reflections in the 

artist's poems about happiness, meaning, good, evil, honesty and authenticity. 

An individual feature of Hryhoriy Savich Skovoroda's poetry is a combination 

of personal and public motifs. 

The artist breathed new life into the idea of "know yourself", which was 

created by the ancient Greek philosophers Socrates, Plato and others. It is 

necessary to learn in order to identify natural abilities, physical and mental 

capabilities and character, in order to find "related work. As Skovoroda himself 

said: "Happy is the one who has combined a close private position with a public 

one. This is the true life" – work that does not follow the call of the soul 

destroys conscience and peace, thereby harming society. That is, according to 

the worldview of the poet, all people can be happy. 

The philosopher repeatedly turns to insightful landscape lyrics, subtly 

glorifying the beauty of Ukrainian nature (for example, in the songs "Ah fields, 

green fields", "Spring dear, ah, has come!", "Oh you, yellow-sided bird", "The 

cloud has already passed. The rainbow in the sky is playing..."). In the first song 

I mentioned, you can see folk motifs: both the partial folkloric structure of the 

poem and the mention of the images of "green fields", "clean streams", "curly 

forests", nightingales and larks, contrasting the mood of a carefree dreamy 

traveler with the hot passions of city life. 

The problem of social evil is highlighted in the 12 th song "I will not go to 

the rich town". In addition to anti-urban motives, the urban spirit and endless 

rural nature are contrasted here as a symbol of freedom, free spirit, inner 

harmony and moral health (thoughts and convictions of the author himself, who 

refused worldly pleasures). 

Peace with oneself is another important topic for Skovoroda. This thought 

is embodied in the 28th song "Soar to heaven, even in the Versailles forest." He 
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openly feels contempt for "golden clothes", "royal crown", "beauty of Versailles 

parks", preferring peace and tranquility. 

“Every city has morals and rights…” In many works he, on his opinion, 

criticized mercilessly the ideas of educators  the shortcomings of social order. 

Every stanza is composed of six lines, in some of the first Hryhoriy reflects the 

drawings of living reality, and in the next two, as if to sound like a refrain, he 

opposes his own thoughts. The philosopher was not afraid of any earth rulers, 

even death, turbulently only one thing disturbs him: "How would I die not 

without a mind," not to get out of the way which he choses himself and not to 

give in to the call of a safe foundation. From the literary-rhythmic side of the 

verse, the same number of syllables with others, with parallel rims, approaches 

the four-footed dactyl. The inaccurate rhyme is notable here as a sign of folk's 

poetry: косо – волосов.  

In this song, Skovoroda expressed the sentiments of the working people, 

thanks to which the work became so relevant to this day. It was sung by 

kobzars, lyre players, peasants and burghers, and it was printed separately in 

other collections. Due to its high popularity, the poem underwent numerous 

changes in the text, new stanzas appeared, it was translated into colloquial 

language, and even this variant had several versions. One of these, according to 

some scientists, got into the play "Natalka Poltavka" thanks to the efforts of the 

writer Ivan Kotlyarevskyi. 

Later, the composer Mykola Lysenko created an opera in 3 acts based on 

Kotlyarevsky's play, which reveals the best features of the Ukrainian national 

character - nobility, courage, spiritual strength combined with purity. It was 

here that Skovoroda's song blossomed, from the mouth of Vozny. 

The artistic work of the philosopher is of great importance for the 

development of progressive democratic trends in Ukrainian literature, in which 

the term "enlightenment realism" appeared. He did not call for a revolution and 

the destruction of serfdom and landlord autocracy, but he tried to open the eyes 
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of those people who suffered from it. The best traditions of Skovoroda's work, 

which were discussed above using specific examples from the collection 

"Garden of Divine Songs", were inherited and developed by Ivan 

Kotlyarevskyi, Taras Shevchenko, Ivan Franko and other progressive writers of 

new literature. 

The very ideas and philosophy, opposition, attention to nature, constant 

search for oneself, conscience, the problem of power and society, 

categoricalness against evil are close to modern people. And, to put it simply, 

what is now sold in bookstores, which is freely available on the Internet, whose 

texts are sung in modern performances of opera houses, cannot be irrelevant. 

And the question "who am I?" will resonate with everyone for more than one 

generation. The main thing is to remain human and preserve nature within 

yourself. 
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THE INFLUENCE OF H. SKOVORODA’S CREATIVITY 

 ON THE DEVELOPMENT OF MODERN ETHNOPEDAGOGY 

 

According to the National Doctrine of Education Development, the high 

level of national self-awareness formation, knowledge of national psychology 

and character of the people, cultural and historical traditions, moral and ethical 

heritage, history and modern being are one of the most important aspects of 

preparing the younger generation for the future professional activities and adult 

life in general. Therefore, exploration of theoretical basis of ethnopedagogy and 

its practical developments should be considered as a necessary factor 

influencing the modern educational process and the implementation of the 

humanistic paradigm in general. 

The purpose of the study is theoretical substantiation of ethnopedagogy 

foundations and the influence of the creative heritage of H. Skovoroda on its 

development. 

The analysis of recent research and publications made it possible to 

establish that prominent representatives of the Ukrainian people                            

(Kh. Alchevska, O. Dukhnovich, Yu. Fedkovich, I. Franko, B. Hrinchenko,                

M. Kostomarov, P. Kulish, I. Ohienko, S. Rusova, T. Shevchenko,                           

H. Skovoroda, V. Sukhomlynskyi, L. Ukrainka, K. Ushinskyi, H. Vashchenko 

and others) dedicated their scientific works to various aspects of the formation 

of national self-awareness, the use of means of folk pedagogy and 

ethnopedagogy. Despite a sufficient number of scientific studies devoted to 
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investigating various aspects of the concepts «anthropology», 

«ethnopedagogy», «folk pedagogy», «national consciousness», 

«ethnoeducation» within philosophical, sociological, psychological and 

pedagogical directions, the question of considering the influence of 

H. Skovoroda’s creativity on the development of modern ethnopedagogy 

remains open. 

Therefore, reviewing the conceptual apparatus of the research, it should 

be noted that the concepts «folk pedagogy» and «ethnopedagogy» are often 

equated. Therefore, considering them, we note that the basis of folk pedagogy is 

spiritual culture, folk customs, traditions, social and ethical norms. On the other 

hand, folk pedagogy and ethnopedagogy are empirical knowledge of the people 

on education. They are reflected in the customs and rites related to the life of 

children and youth, in folklore, games and toys, in the traditions of family and 

public social education (according to V. Kukushin, 2013). Both of these 

concepts coincide, but the first one is more often used in the literature to denote 

pre-scientific pedagogical knowledge and that existing outside of theories and 

scientific systems; it came up from the living experience of preparing younger 

generations for life. The second concept mainly indicates the national identity, 

ethnic specificity and originality of traditional pedagogical knowledge. 

Therefore, while the term «folk pedagogy» is used mostly for the purpose of 

comparing traditional folk knowledge with scientific knowledge, the term 

«ethnopedagogy» emphasizes the local features of this knowledge [3]. 

Based on the research subject, we note that Hryhoriy Savvych Skovoroda 

(1722-1794) was the first in Ukraine to point out the creative potential of the 

people in the field of pedagogical culture. He taught the people and learned 

from the people. H. Skovoroda’s entire pedagogical theory was permeated with 

the spirit of national character, national ideals built on the best national 

traditions. His pedagogical ideas are the source of folk pedagogy. 
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H. Skovoroda aimed at educating a citizen. He relied on the principle of 

nature conformity of education, which was based on the ideas of folk pedagogy 

about taking into account the child’s natural features and inclinations in the 

learning process. In his opinion, each person should occupy a certain place in 

society not according to wealth or nobility, but according to similarity, that is, 

according to their abilities, which are revealed and opened up in activity («Not 

every water will dissolve soap» or «Being a cow – don’t put on a saddle»). He 

believed that only cooperation based on individual inclinations, preferences and 

capabilities reveals the prospects of personal and general happiness of people, 

creates opportunities for free and harmonious development of each individual. 

Like as it is in folk pedagogy, H. Skovoroda considered labor as an 

economic, moral and pedagogical category, as the main content of education 

and a method of influence, as an indispensable condition of real human life. He 

considered labor as a «living and restless movement of the whole machine» and 

proved that work leads to happiness only when it corresponds to the vocation of 

each person. 

H. Skovoroda’s views are permeated with true humanism, democracy and 

national character. He proved that correct upbringing lies in the very nature of 

the people, like fire and light in flint. Following folk traditions, H. Skovoroda 

gives primary importance to family education and parents as child’s natural 

educators [1]. 

It should be noted that all his life H. Skovoroda was among the people, 

willing to investigate its nature, will, language, traditions, rites and customs. He 

defended the cognitive, educational, emotional and figurative potential of 

Ukrainian, in particular, Cossack spirituality. Spiritual values in his works (the 

parable «Grateful Erodiy», poems «The wretched lark», collections of works 

«Garden of Divine Songs», «Fables of Kharkiv» and others) were represented in 

the ideas of freedom of the human and the people, nation, state, creating 
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national way of life, national folk education, etc. He also paid attention to oral 

folk art (folklore), folk music and song, poetry. [2] 

Summarizing, we come to the conclusion that H. Skovoroda in the folk 

spirit glorified the mind, labor, human happiness, the sacred images of father 

and mother, the national teacher, as well as love for the homeland, hard work, 

humanity, human dignity, conscience, friendship, sense of national belonging. 

The perspectives for further research can be seen in theoretical foundations of 

the mentioned problem and the influence of the creativity of the outstanding 

Ukrainian philosopher, poet, teacher, musician on the development of moral, 

intellectual, labor and aesthetic education of the younger generation. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ 

 

Те, що музика в житті Григорія Сковороди була домінантою 

світосприйняття, є фактом незаперечним і доведеним у більшості 

досліджень про українського генія світової культури. 

Сковорода-музикант виявив себе головним чином як автор кантів і 

культових творів – псальм, концертів, служб, то в Кавраях його цікавлять 

чисто світські жанри. Тоді він створив пісні «Всякому городу нрав і 

права», «Ой ти, птичко жолтобоко», «Стоїть явор над горою». 

Вплив творчості Г. Сковороди на розвиток пісні й канта надзвичайно 

великий. Найперша його заслуга полягає в тому, що він розширив 

тематику і коло образів згаданих жанрів. Тут і глибокі філософські 

роздуми про суспільство, про сили, що ним керують, тут і гумор, і їдка 

сатира, що викриває недоліки тогочасного життя. Нерідко Сковорода 

виступає у своїх творах як борець за правду, за людське достоїнство. 

Розглянемо ще два твори Г. Сковороди: «Ой ти, птичко жолтобоко» і 

«Стоїть явор над горою». Вони були написані також у селі Кавраях на лоні 

живописної сільської природи, в тісному спілкуванні з простим людом. 

Свідченням цього є їх майже чиста народна українська мова. Знову ж таки 

до нас не дійшла оригінальна музика цих пісень, їх, очевидно, співали, 
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переймаючи мелодію з голосу Сковороди, супровід автор імпровізував на 

лірі або бандурі. 

Сковорода розширив коло тем пісенної творчості, дав новий 

поштовх для розвитку її поетичної і музичної мови, помітно наблизив її до 

фольклору. 

Особливий інтерес викликає 18-та пісня «Ой ти, птичко жовтобока». 

Провідний мотив твору подвоєний: спокій та свободу людині дає 

самозаглиблене життя на лоні природи; крім того, мудрість і сила волі 

людини – у подоланні гордині, покорі Божій волі та прагненні жити 

скромно, просто. Цей мотив розкривається в цілій системі символічних 

образів: на пташку, яка зів'є гніздо надто високо, чигає небезпека – хижий 

яструб-убивця; явора, що виріс на горі, ламає вітер, а вербичка, що 

прихилилася в низині, зростає у спокої. Поезія побудована на виразній 

антитезі: пташка – яструб, явір – вербичка. Автор вправно наслідує 

народнопісенну традицію . 

На жаль, не вдалося знайти зроблені рукою Сковороди записи 

мелодій. Деякі з них збереглися завдяки народним виконавцям, які 

передавали їх із покоління в покоління. Його пісні співали українські 

рапсоди-бандуристи, лірники, мандрівні дяки, чумаки, зазнаючи змін 

внаслідок плину часу. Їх можна сприймати як народні, іменовані також 

«сковородинськими». І понині відомі його сатирична пісня «Всякому 

городу нрав і права», ліричні канти «Стоїть явір над горою», «Ой ти, 

птичко жолтобоко».  
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THE TRADITIONS OF SKOVORODA IN PECULIARITIES  

OF TEACHING THE DIALOGUE SPEECH TO  

PRIMARY FORM CHILDREN 

 

The education of young people occupied the attention of Н. Skovoroda 

until his old age. In 1787, seven years before his death, Skovoroda wrote two 

essays, The Noble Stork and The Poor Lark devoted to the theme of education 

where he expounded his ideas. 

One of Skovoroda’s missions was teaching. Formally he taught poetics in 

the Pereyaslav Collegium (1750-1751) and poetics, syntax, Greek and 

catechism at Kharkov Colleguim. 

Skovoroda was also a private tutor for Vasily Tomara (1740-1813) and a 

mentor as well as a lifelong friend of Michael Kovalinsky (1745-1807), his 

biographer. In his teaching Skovoroda aimed at discovering the student’s 

inclinations, abilities and devised talks and readings which would develop them 

to the fullest. This approach has been described by Skovoroda’s biographer 

Kovalinsky: “Skovoroda began teaching young Vasily Tomara by working 

more on the heart of his young disciple and, watching for his natural 

inclinations, he tried to help only in developing by engaging, with light, and 
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tender direction which the boy could not even notice, as Skovoroda paid 

particular attention not to overtax the young mind with heavy learning. In this 

way the boy became attached to Skovoroda with love and trust.” 

Dialogic teaching means using talk most effectively for carrying our 

teaching and learning. Dialogic teaching involves ongoing talk between teacher 

and students, not just teacher presentation. 

 Through dialogue, teachers can elicit pupils’ everyday, “common sense” 

perspectives, engage with their developing ideas and help them overcome 

misunderstanding. 

 When pupils are given opportunities to contribute to classroom dialogue 

in extended and varied ways, they can explore the limits of their own 

understanding. At the same time they practice new ways of using language as a 

tool for constructing knowledge. 

One of our main aims is to work closely with teachers to identify and 

evaluate the kinds of teaching strategies which encourage and maintain 

dialogues with pupils. 

 A second interest is to compare the strategies used by upper primary and 

lower secondary teachers (as rather different traditions form their practice). This 

should provide clearer and more inclusive account of dialogic teaching in 

science education, and help teachers create and use it to best effect.  

The main problem is how to teach the dialogue in primary school. 

Classroom dialogue should be: 

1) collective with participants reaching shared understanding of a task; 

2) reciprocal with ideas shared among participants; 

3) supportive with participants encouraging each other to contribute and 

valuing all contributions; 

4) cumulative, guiding participants. 

The role of teaching dialogue in speaking is great. Teaching by using 

dialogue can help pupils to develop their conversation skill in common practice 
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in most English classes. The advantage of dialogues is that the children not only 

know the meaning about the words of English but also the correct English rules. 

Dialogue is a conversation between two or more person. The benefits of 

dialogue method of teaching is that it involves ongoing talk between teacher and 

pupils. At every English lesson the teacher can effectively use dialogues in 

teaching process. 

By engaging pupils in dialogue teachers can: 

 elicit ideas; 

 explain ideas; 

 clarify the point and purpose of what the students will do in class; 

 model or demonstrate useful ways of using language; 

 help pupils grasp new concepts and new ways to describe their thoughts. 

Though dialogue can serve many functions in fiction, three of its primary 

purposes are to: establish the tone and atmosphere of a scene; reveal your 

characters; advance your storyline. The 5 functions of a dialogue are: 

 show a character through their voice; 

 advance the plot; 

 provide information about time and place of the narration; 

 break the monologue of the narrator; 

 use the flashback to present memories. 

Dialogue will reveal character, both in what is said and how it’s said. The 

dialogue will reveal immediate needs and desires, but it also reveals 

background, education, social class and a host of other attributes. The interplay 

between the characters will reveal their relationship and power balance. 

Strategies for effective verbal communication are the following: 

 focus on the issue, not the person; 

 be genuine rather than manipulative; 

 empathize rather than remain detached; 
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 be flexible towards others; 

 value yourself and your own experiences; 

 use affirming responses. 

The important qualities are required to engage effectively in a dialogue. 

In order for true, effective dialogue to occur certain elements must be present: 

 equality of participation; 

 each person has voice and their voice is heard and equally valued; 

 no threat of retribution, judgement, or coercion is allowed and no one’s 

opinion “trumps” another’s; 

 no preconceived outcome; 

 open agenda. 

How is dialogue teaching implemented? Get the dialogic talk right: 

1) Children share a common goal or purpose. 

2) Children allow each other to speak. 

3) Children ask questions in order to understand better. 

4) Children paraphrase or reflect back each other’s words. 

5) Children are prepared to express uncertainty or tentativeness. 

We can distinguish the four major elements of writing an effective 

dialogue, such as: 

1) Listen to other people speaking. 

2) Read the dialogue you write out loud. 

3) When in doubt, write how it sounds. 

4) Play with punctuation. 

In common, dialogue is based on a few fundamental premises: the belief 

that participant has important information, perspectives, and insights to share, 

and that the viewpoints of authority figures, professionals, or experts are not 

necessarily more accurate or valuable than those of students, families, and 

community members. 
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THE WORLD OF MUSIC IN CREATIVITY OF HRYHORIY SKOVORODA 

 

Hryhoriy Skovoroda’s artistic output contains a huge number of aesthetic 

considerations regarding the essence, role and nature of the influence of music 

on human life. He had unique musical abilities. First of all, perfect hearing, 

wonderful voice and mastery of many instruments, a rare talent of a composer 

and teacher. H. Skovoroda was able to talentedly convey the philosophy of life 

and worldview, the essence of which we call the national baroque tradition, 

which, in fact, defines the foundations of Ukrainian musical baroque. Although 

Hryhoriy did not leave behind special musicological works, music occupied a 

significant place in his life and worldview. Hryhoriy Savych expressed his 

philosophy in words and music, and the instrument of expression was the flute. 

He perceived philosophy as «more perfect music», he called his own poems the 
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songs, symphonies, sonatas, and the word sounded like a melody to him. And as 

it is known in the philosophy of various peoples, music is considered as a 

special energy of the Universe, it is a force that unites and organizes the 

Universe, it weaves itself into the primordial chaos and creates Cosmos out of 

it. Hryhoriy Skovoroda was considered a righteous man, who healed the mental 

wounds of the lonely, poor and destitute with songs and magical play since he 

believed that «music speaks to our soul», he saw a «source of grateful thoughts» 

in it and a way of summarizing the world. Over the years, researchers of 

H. Skovoroda’s works have paid attention to the musical basis of his creativity. 

According to biographical information, Hryhoriy wrote melodies since 

childhood, seeking solitude and contemplation of the world around him. And 

improvising on the flute, he improved his skills to such an extent that he could 

transmit various sounds of nature and birdsongs on it. Hrigory’s beautiful voice, 

ability to play folk instruments and vast knowledge allowed him to study at one 

of the best European universities of that time – the Kyiv-Mohylyanska 

Academy. Among the sciences taught at the Kyiv Academy, where Hryhoriy 

continued his studies after the village school, there were Music and the Art of 

singing according to notes. He mastered playing musical instruments such as 

flute, organ, and violin, also masterfully played the lyre, harp, and bandura, and 

became indispensable in the student orchestra. Incredibly inquisitive, Hryhoriy 

mastered the principles of partes polyphonic choral concert at the academy. He 

studied the music of European composers and the laws of composition. Music 

also accompanied philosophical debates in the academy: before the lectures, the 

choir sang a hymn, the orchestra played a march, during the breaks they 

performed concerts and cantas, and the orchestra, in turn, performed 

instrumental pieces. Unfortunately, the works and melodies recorded by 

Hrygoriy himself have not been found. Some of his themes have been preserved 

thanks to folk performers who passed them down from generation to generation, 

and some poetic and musical works are attributed to him without proper 
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grounds. His songs were sung by Ukrainian rhapsody-bandurists, lyre players, 

traveling dykes, chumaks, but they underwent changes over time. They are 

often referred to as folk, as well as «Skovorodynska». To this day, his satirical 

song «Every garden has morals and rights», lyrical songs «Standing a sycamore 

over a mountain», «Oh, you, yellow bird», psalm song «Ah, fields, green fields» 

are known today. And the song «Oh, my summers are gone» was printed with 

notes during Skovoroda’s lifetime in «Bogoglasnik» in 1790 at the Pochaiv 

printing house. The Skovorodin song-psalm «About truth and wrong» and the 

song «The sun and the bird» recorded by Mykola Lysenko from the kobzar 

Ostap Veresai were also preserved, which, according to historical data and 

stories, was even sung by the serf choir of Prince Potemkin. Hryhoriy Kvitka-

Osnovyanenko insisted that the solemn and joyful hymn «Christ will rise» and 

the canon «Resurrection Day» also belong to Hryhoriy Skovoroda’s musical 

world encompassed the music of his homeland, the land and the people, whose 

history lasted, according to him, for three millennia. Through the variety of 

everyday genres, intonations and rhythms, he professed and spread his 

philosophy of being, and conducted a dialogue with the world. 

Due to his knowledge of many foreign languages and high erudition, he 

was selected in 1750 to accompany the royal mission to Hungary. But having a 

sufficiently free-spirited character, he refused the duties assigned to him and 

began to travel through the cities and villages of European countries: Hungary, 

Austria, Italy. He traveled for 3 years, and during this time he took music 

lessons from various famous musicians, which significantly enriched his 

musical experience and, above all, his songwriting: vocal lyrics were extremely 

popular in Western Europe at that time. After returning home, Hryhoriy Savych 

began to teach music, generously sharing his musical knowledge and skills. He 

held the position of a private rural teacher, taught at the Kharkiv Collegium. 

H. Skovoroda had a special approach to students. He taught flute and bagpipes, 

gave singing lessons, improvising on instruments, led classes with a choir 
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accompanied by an organ, practiced with a school orchestra, invited lyre players 

and sang Ukrainian songs and his cantas with them. In Kharkiv, he willingly 

attended home musical evenings, where he sang and performed a solo on the 

flute. 

It is known from history that H. Skovoroda’s songs are usually called 

«psalms» or «cantos». These spiritual songs, common in Polish, Belarusian and 

Ukrainian lands in the 17th and 18th centuries, have common roots. The very 

concept of Kant means a sample of a household polyphonic song of spiritual 

content, the main feature of which was the three-part performance (two upper 

voices and a bass) of syllabic poetry. Unlike canonical church psalms, as sacred 

prayer songs, psalms were performed not in churches, but within the confines of 

home musical singing. A great place in H. Skovoroda’s poetry is devoted to the 

concept of voice and chorus. Choral church singing remained the only form of 

written musical art in Ukrainian lands until the end of the 18th century. As in 

the 21st century, in the Orthodox churches of those times songs were performed 

in the Church Slavonic language without instrumental accompaniment during 

the liturgy, prayers, etc. 

The basis of the musical theme of H. Skovoroda’s psalms are the 

concepts of song, music, chorus, and voice. They reveal a wide range of bird 

images (birds, nightingales, larks, turtledoves, doves), which are positioned by 

the image of sirens (the personification of worldly passions), whose sweet-

voiced singing leads to nothingness and eternal silence. The musical effect is 

produced by the verbs swirling, whistling, noise, the concept of trill (irritating), 

whistle. An open question remains the analysis of the melodies on which 

H. Skovoroda’s songs are based, their connection with canonical church psalms. 

In the works of H. Skovoroda, the term «symphony» is used in the sense 

of «concordance», which meant agreement of sacred words. Biblical 

concordances have long been drawn up as an alphabetical collection of words, 

sayings and phrases from the Holy Scriptures with reference to the sources of 
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their occurrence in the text. «Concordances of words» was usually called a book 

in which phrases or passages consisting of the same words were collected from 

one or more works. Thus, H. Skovoroda’s symphonies have little in common 

with traditional symphonies-concordances, since the author introduced the 

principle of selecting consonant quotations into the storyline of his text as an 

artistic detail and added to the context of an expressive musical theme. 

The musical code of H. Skovoroda’s work is manifested not only in the 

artist’s psalms and symphonies. The musical code of the «Skovorodinov» 

symphonies was created from the author’s efforts to reproduce the manner of 

performance and melody of church psalms by verbal means. Almost all 

dialogues of the thinker are accompanied by interjections, which belong to both 

solo performers and usually the choir.  

When considering the issue of H. Skovoroda and music, it is impossible 

to cover the entire spectrum of his interaction with music, even now historians 

are solving many questions about his work and making many discoveries. 

Hryhoriy Skovoroda carried music through almost all of his creativity, even in 

literature he was able to combine these 2 genres. He studied music and taught it 

to others. Although no printed works of his remained, there is every reason to 

say that music occupied a very important place and was inseparable from                 

H. Skovoroda’s life and work. 
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THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF HRIHORIY SKOVORODA  

AND ITS INFLUENCE ON THE PRESENT 

 

 In the history of pedagogical thought of the 18th century one of the 

important places is occupied by the pedagogical heritage and educational 

activity of the outstanding teacher, mentor, philosopher, musician and educator 

Hryhoriy Savich Skovoroda (1722-1794). According to the periodization of 

pedagogical thought in Ukraine, developed and substantiated by academician  

O. V. Sukhomlynskyi, the pedagogical heritage of H. S. Skovoroda was formed 

and developed during the period of pedagogy and schools of the Cossack era 

(Ukrainian baroque), the chronological boundaries of which cover the second 

half of the 17th-18th centuries. 

 H. Skovoroda entered the history of Ukrainian pedagogical thought and 

education as an "ideologist" of natural education, by which, according to some 

authors [2], he understands "gifts, inclinations received from birth." In fact, we 

believe that H. Skovoroda, as a representative of Ukrainian philosophical 

anthropology is considered as a person of a bio-sociospiritual being, who had in 

mind not only purely physiological inclinations, but the entire complex of 

human abilities, since in all his works the anthropology of natural and cultural 

conformity of education and upbringing unfolds a person who demanded from 

parents, teachers to study all factors of a person's life in order to influence him 

purposefully. 
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 The general pedagogical views of H. Skovoroda are highlighted in the 

articles of modern scientists such as L. Atlantova, O. Lubar, D. Fedorenko,                

L. Popova and some others. According to L. Atlanova, H. Skovoroda 

emphasized the need for early knowledge of the child's nature [2, p. 117], and 

he was sure that family education and folk pedagogy play an important role in 

this process. In addition, research by scientists into the philosopher's 

pedagogical views is established that it was he who laid down the principle of 

public education in the common system of education: serving the working 

people, liberate society from violence through education, free access to studying 

at school for all children, teaching children "useful" laws, etc. 

 It is known that a significant contradiction of the modern theory and 

practice of education is such a state of affairs, when the role of personal 

approaches to learning and raising a person is increased, in fact, in the real 

pedagogical process, the existential dimension of the essence of a person who is 

learning prevails over the essential (often ambivalent), instead of the dialectical 

combination of these findings. In overcoming this contradiction, a significant 

role can be played by the anthropological trend of the Ukrainian "philosophy of 

the heart", which was firstly presented by H. Skovoroda. This philosophy 

focuses on "anthropological, ethical and humanistic issues, on the elevation of 

the truly human, spiritual principle in a person" [2, p. 128] and a separate 

component of which were pedagogical views. 

 H. Skovoroda didn’t only glorify Ukrainian folk pedagogy, but also 

creatively applied it in his pedagogical work as a teacher of poetics in the 

Pereyaslavsk and Kharkiv collegiums, where he later also taught a catechism 

course, and as a home teacher in the family of Ukrainian aristocrat Stepan 

Tomary. Being the mentor of his son Vasyl, Skovoroda first began to work on 

nurturing the heart of his student and, revealing his natural abilities, helped his 

growth easily, gently, inaudibly. And the pupil loved the teacher sincerely, with 

all his soul. Thanks to the reliance on Ukrainian ethnopedagogy and new 
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scientific and pedagogical discoveries, the educational process carried out by  

H. Skovoroda, as well as the pedagogical concepts developed by him, are 

marked by high efficiency and originality. They often did not coincide with the 

official canons of the time, and even contradicted them, causing 

misunderstanding and protest on the part of those in power. Skovoroda was 

dismissed from his post, and from 1769 until the end of his life (9.XI.1794), 

during the last 25 years, he travelled, preaching his philosophical and 

pedagogical views among people. 

 In our opinion, the legacy of H. Skovoroda has a significant 

contribution to the embodiment of the centuries-old ethnopedagogical 

experience of the Ukrainian people because it was indicated in his writings that 

he " ...in the spirit of folk wisdom suggests... to educate children in moderation 

of desires..., love for parents, folk customs and traditions, widely use folk 

traditional means of transmitting wisdom, etc." [2, p. 122-124]. 

 Almost all of H. Skovoroda's works contain the word "dialogue" or its 

variants (conversation, rant, talk, etc.) in the title. The dialogue is the whole life 

of H. Skovoroda, in which "a meeting" of different meanings, different cultures, 

different generations takes place. Therefore, dialogism is the requirement in 

education and upbringing without is impossible to attract a person to different 

"worlds" and thoughts, to the recognition of the multidimensionality of human 

existence, which includes a developed system of communication, and cultural 

artifacts, and education and upbringing, etc. The thinker directs this dialogism 

to a philosophical and educational statement (anthropologeme), to the 

recognition of dialogue as a purely natural (ancestral) quality of man. According 

to H. Skovoroda, a person who studies should have a complete environment, 

both in space and in time. This anthropology first of all requires natural and 

cultural appropriate conditions for finding the harmony of soul and body, man 

and nature, knowledge and faith. Therefore, the first "world" that a person 

encounters is his family, the traditions of the people, holidays and customs, and 



105 
 

the mechanism that forms a personality should be considered folk, national 

(ethnic) pedagogy. 

 Long before the founders of pedagogical anthropology in the 19th 

century, H. Skovoroda's "Philosophy of the Heart" formed a methodological 

strategy of humanism and respect for the individual, recognition of the identity 

of a person and the uniqueness of his inner world, the primacy of every 

"applied" reality, in particular, the strengthening of ethnocultural education and 

ethnopedagogy by this methodology [3]. 

 Summarizing all mentioned above we came to the conclusion that the 

pedagogical heritage of H. Skovoroda belongs to the significant assets of the 

Ukrainian and world progressive pedagogical thought and culture of the 18th 

century. This thought obviously highlights the features of the worldview of a 

humanist teacher, which embodies his multifaceted pedagogical activity, 

emphasizes the importance of self-discovery by a person of his own vocation 

and happiness in work according to abilities, which will contribute to the best 

development of society. 
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ANALYSIS OF MUSICAL WORKS ON HRYHORIY SKOVORODA’S 

WORDS AND THEIR INFLUENCE ON MODERNITY 

 

In our work we want to analyze an extraordinary world of works based on 

the words of a genius poet Hryhoriy Skovoroda. His fame as a great poet has 

been preserved for almost three millennium. In the 20th century and nowadays, 

the echo of Skovoroda’s philosophy is heard in the music of our 

contemporaries. After all, it is not by chance that the music of the 1960s is 

marked by a powerful wave of national neo-baroque, where philosophical 

themes, religious and spiritual images dominate. The study of the literary work 

of H.S. Skovoroda in itself can contribute to the birth of creative impulses in 

masters of various arts, especially in music. 

Musical world of Skovoroda is encompassed the music of his land, the 

people whose history lasted, according to his account, for three millennium. 

Because of the variety of everyday genres, intonations and rhythms, he 

professed and spread his philosophy of being, and conducted a dialogue with 

the world. In the research of a domestic scientist D. Yavornytskuy we can find 

the thought: “With songs and playing the flute, which was a companion 

throughout his life, the traveling thinker "healed" the mental and heart wounds 
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of the sick, lonely, despised and poor". [2] With his songs (cantas), he ridiculed 

human and earthly sins, one of them – "Every city has morals and rights" – it 

seems to have been written today. He composed songs: rural and urban, cantas, 

psalms, parables about everyday life, lyrical elegies about love and nature, 

hymns and odes to the glory of freedom, life and humanity. Skovoroda 

expanded the meaning of song lyrics to the level of a civil and social tuning fork 

(camertone). 

Unfortunately, many of his works have not persisted. Those that have 

come down to us are known not in the original, but in folk songs that came 

through centuries. It is also known that his musical works, in particular cantas 

and romance songs, quickly spread among the masses and were very popular 

even during his lifetime. In our opinion, the influence of H. Skovoroda's work 

on the development of song and cantas is extremely great. We think that, firstly, 

his merit lies in the fact that he expanded the subject matter and the range of 

images of the above-mentioned genres. There are deep philosophical reflections 

on society and the forces that govern it, here is humor and sharp satire that 

exposes the shortcomings of contemporary life. In his works, Skovoroda often 

acts as a fighter for the truth, for human dignity. It is known for certain that              

H. Skovoroda composed his poems as parable songs. He wanted to uncover the 

most important topics of public and personal life. The poet praised the nobility 

of ordinary people, their moral superiority over the rich, sharply criticized 

injustice, dishonesty, greed. 

Analyzing his literary works, such as: “Angels, come down”, “Нappiness, 

where do you live?”, “Hurry up, guest, hurry up” etc. we came to the conclusion 

that in order to create music to Hryhoriy Skovoroda's poems, it is not enough to 

get acquainted only with the texts, the features of syllabic-tonic verse and 

transfer everything in the field of modern musical perception. We consider, that 

it is necessary to try to find out and understand what the author was like, how he 

could imagine this or that artistic image, and try to embody it with the musical 
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means of the time or, on the contrary, following the laws of modern musical art, 

applying something new, extraordinary. 

Nowadays, we can find only a small number of musical works based on 

the poems of H. Skovoroda. In the published music literature, even in such a 

significant center of education as Kharkiv, there are only three copies in solid 

music libraries: these are the songs "Oi ty, ptashko, yellow-sided", "Yavir", 

"Every city has morals and rights" from the opera "Natalka Poltavka" that was 

created by I. Kotlyarevskyi and M. Lysenko in 1889 based on the poems of               

H. Skovoroda. Unfortunately, the original melody of this song in Skovoroda's 

recording has not reached us. Three versions of it are known: 1) in the folk 

opera "Natalka Poltavka" (the work was written in 1818 p.); 2) in the collection 

"Vasylkiv Nightingale" by S. Karpenko, published in Kyiv in 1864 p.; 3) in the 

recording of the text and melody with accompaniment by the kobzar Liberda 

(Kharkiv, 1920).  

In the scientific articles of domestic scientists, we found the names of 

three other famous composers who wrote music to the texts of Skovoroda 

literary heritage: 1) I. F. Karabits (1945—2002), Ukraine; 3) L.O. Hrabovsky 

(born 1935), USA; 3) Petro Prystupov – Warsaw, Germany. Ivan Fedorovych 

Karabyts is a Soviet and Ukrainian composer, conductor, teacher, public figure 

and producer, the only (to our time) of modern Ukrainian composers whose 

music was performed in the most prestigious hall of the USA – Carnegie Hall. 

He created the Concert "The Garden of Divine Songs" based on H. Skovoroda’s 

poems for choir, soloists and symphony orchestra in 1971. "This was his 

favourite work and today it is considered that this is the first neo-baroque 

composition in Ukrainian music, which built a bridge from Bortnyansky and 

Berezovsky to modernity". [1] 

Leonid Oleksandrovych Grabovskyi is a Ukrainian composer who 

worked in Moscow as an editor in the editorial office of the magazine "Soviet 

Music" in 1981 (now "Musical Academy"). In 1989, he went to the USA at the 
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invitation of the Ukrainian Music Center, since 2005 he has lived in Jersey City. 

In 1991 he wrote "Temnere Mortem" ("Despise Death"), a cantata to a text by 

Hryhoriy Skovoroda for a 4-part mixed chamber choir a cappella. There is a 

one-man play based on the theme of Skovoroda: "I know a person". Petro 

Prystupov-Warsava is a Ukrainian living in Germany, a composer whose 

arsenal includes more than 150 songs based on the poems of Ukrainian, 

Russian, and foreign poets. He is a laureate of the Ukrainian author's song 

festivals "Oberih" and "White Sails" and a laureate of the International Literary 

and Art Award named after H. Skovoroda, Kyiv, (2011). He sings, 

accompanying himself on the kobza or guitar. The author considers the creation 

of music based on Hryhoriy Skovoroda's poems to be his main goal. His cycle 

"The Garden of Divine Songs" contains 30 poetic texts. Having started this 

work in 1974, the author wrote music for all the texts of "The Garden" in 34 

years. 

Unfortunately, it was not possible to find the handwritten notes of 

melodies written by Skovoroda. Some of them have been preserved thanks to 

folk performers who passed them down from generation to generation. His 

songs were sung by Ukrainian rhapsody-bandurists, lyre players, traveling 

dykes, chumaks, they undergone changes due to the passage of time. They can 

be perceived as folk, also called "Skovorodyn". His satirical song "Every city 

has its own morals and rights", lyrical songs "Standing a sycamore over a 

mountain", "Oh you, yellow-winged bird", psalm-song "Ah, fields, green fields" 

are still known. And the song "Oh, my summers are gone" was printed with 

notes during Skovoroda's lifetime in "Bogovlasnik" in 1790 at the Pochaiv 

printing house. [3] 

In our opinion, the center of Skovoroda's musical world is his "The 

Garden of divine songs, grown from the seeds of the holy scriptures" (author's 

title "The garden of divine songs, prozyabshii iz zeren svishenogo pysaniya"). 

After all, Skovoroda's "Garden" reveals, first of all, the everyday world where 
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we can see the beauty of nature and human feelings, his experiences of joy and 

sorrow, everyday troubles and philosophical reflections. [4] 

Perhaps, by such "clarification" of the name of the collection (there are, in 

fact, almost no canonical texts), he defined the essence of Ukrainian musical 

culture and its spiritual purpose – from symphonies, liturgies to household 

songs. It is this essence of Skovoroda’s music that sounds in the choral concert 

"The Garden of Divine Songs" by Ivan Karabyts. Oleksandr Shchetynskyi 

interprets it in his own way in the choral symphony "Know Yourself" based on 

Skovoroda's philosophical texts. The same Skovoroda’s baroque tradition unites 

composers with different styles of expression, such as Yevhen Stankovych and 

Valentin Sylvestrov, Ivan Karabyts and Lesya Dychko, Viktor Stepurko and 

Viktoriya Poleva, Anna Khavrylets and Bohdana Frolyak, Oleksandr Kozarenko 

and Oleksandr Shchetynskyi. [5] 

Summarizing all of the mentioned above and analyzing the artist's most 

famous works, we came to the conclusion that in our difficult times it is 

extremely important to know the work of Hryhoriy Skovoroda. In his poems, 

and songs based on his poems, there are philosophical reflections on society, on 

the forces that govern it, there is humor and caustic satire that exposes the 

shortcomings of contemporary life. The poet appears in his works as a fighter 

for the truth, for human dignity. He sought to cover the most important topics 

from public and personal life. First of all, he praised the nobility of ordinary 

people, their moral superiority over the rich, sharply criticized injustice, 

dishonesty, greed. Since those times, almost nothing has changed, and what is 

relevant is that we should all be noble, generous and honest, regardless of our 

background and social status. 
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ВИЗНАЧНА І НЕДООЦІНЕНА ПОСТАТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Дослідники життя і вчення Григорія Сковороди сходяться на тому, 

що йому якимось чином вдається залишатися близьким і сучасним для 

нових генерацій, навідь попри те, що вже змінилося кілька епох. Ця 

визначна для України постать вважається передвісником нової епохи – 

епохи українського романтизму. А Юрій Андрухович якось назвав 

Григорія Сковороду першим гіпі у світі, адже його світогляд, філософія 

щастя та сердечна філософія були споріднені із поглядами гіпі 60-х років 

ХХ століття у США. Можна нескінченно полемізувати про цю 

неформальну особистість, але усі дослідники сходяться на тому, що він є 

визначним філософом-мислителем епохи бароко європейського масштабу.   

Григорій Сковорода залишив нам різноманітну творчу спадщину. Це 

і ліричні вірші, частина з яких стали народними піснями, і гострі 

викривальні вірші, у яких ми бачимо засудження вад тогочасного 
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суспільства, і глибокі притчі, і повчальні байки. Філософія Сковороди 

охоплює усі сфери людського життя. Він багато говорить про щастя, 

розуміння щастя і шляхи досягнення внутрішньої гармонії. Григорій 

Сковорода пропонує людям почати шлях до щастя з пізнання себе і 

невпинного внутрішнього духовного самовдосконалення. Багато уваги 

Сковорода приділив і проблемам виховання, загалом жодна сфера життя 

не залишилася без уваги митця. За життя він не видав жодної книги, 

натомість його масово читали та цитували, переписували рукописи та 

пропагували їх. Його творчість і філософія тривалий час була недостатньо 

вивчена, але сьогодні привертає дедалі більше уваги, адже більшість 

дослідників стала оцінювати її як набагато глибшу і складнішу, ніж досі 

прийнято було вважати.  

Не тількі «не розгадана» творчість митця цікавить пересіних читачів, 

але й Григорій Сковорода як особистість був і лишається загадкою. Про 

нього написано десятки, якщо не сотні наукових праць, проте всі вони 

більшою чи меншою мірою є здогадками, припущеннями, а подекуди й 

відвертими вигадками. Зокрема, розповідалося, що він пройшов пішки 

майже всю Європу, мав дар пророцтва, лікував хвороби. Друг і учень 

Сковороди Михайло Ковалинський писав, що добра, і погана слава 

поширилась про нього на теренах України й далі. «Численні хулили його, 

деякі хвалили, всі хотіли його бачити, можливо, лиш за дивацтво й 

незвичний спосіб його життя, небагато ж знали його таким, яким він 

справді був внутрішньо».  

Все свідоме життя Сковорода жив за власними нормами. Наприклад, 

не їв м’яса й риби, не любив лицемірні «вищі» товариства, а у шкільному 

курсі «християнської добронравності» наполягав передусім на тому, що 

людина повинна шукати Бога в собі, замість того, щоб вкотре 

втовкмачувати старі біблійні постулати. Близько 1770 р. Григорій 

Сковорода в саду Троїцького монастиря міста Охтирки пережив глибоке 
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містичне потрясіння. За його ж словами, він відчув у собі надзвичайний 

рух, увесь світ зник перед ним і лише почуття любові, благонадійності, 

вічності оживлювало його існування; мислитель проникнув у себе, і з того 

часу присвятив свою особу покірності духу божому й став мандрівним 

філософом. Очевидно, то був момент, до якого він йшов не один рік, адже 

мислитель так і не зміг влаштуватися в світі і намагався дати філософське 

осмислення свого становища вдаючись до містицизму. Будь-яка 

пристрасть в його філософії була смертним гріхом, а проявляти любов 

можна і в сократівському «себепізнанні», у «спорідненій» учительській 

праці й у гармонії з природою. Він відстоював права людської особистості 

в кожній людині, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію. 

Закономірно, що за такі вольності філософ поплатився місцем учителя в 

Харківському колегіумі. За життя Сковороді пропонувати низку посад, але 

як мандрівний філософ він понад усе цінував свою волю, право самому 

визначати своє життя, жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з 

людьми різного віку та професій. 

Напевно Грирогій Сковорода був такою людиною, яка могла б жити 

в кожній з епох, якби епохи не були затісними для неї. Навідь на могилі 

філософа написано: «Світ ловив мене, та не впіймав». Своїм способом 

життя, поведінкою і світоглядом він з легкістю міг би стати кумиром 

молоді сьогодення, перетворившись для українців у своєрідний символ 

філософії.  
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THE RELEVANCE OF THE PHILOSOPHICAL IDEAS  

BY HRYHORII SKOVORODA FOR THE FORMATION  

OF MODERN MANAGER 

 

Today, humanity is at the stage of changing the technological structure 

and transition to the digital dimension in all spheres of life. In the digitalization 

era, the issues of managing the society development are becoming more and 

more relevant.  A lot of attention is being paid by scientists and practitioners to 

the issues of collective management at all levels. The human factor becomes 

decisive for the effective management of the organization. In each specific case 

of management in any field of activity, the success of the organization 

functioning depends on the manager’s personal qualities, on his ability to work 

with people. Each country, and Ukraine is not an exception, has its own unique 

national features in the organization of managerial activities, which should be 

taken into account in the education and managerial staff training. Reflecting on 

the features of our national mentality that leave an imprint on the manager’s 

work, we are looking for answers to a number of questions that should shed 

light on the philosophy of management and the principles that a modern 

manager should be guided by in his work. In the context of this problem, the 

issues of analyzing the philosophical ideas by Hryhorii Skovoroda and their 
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implementation in the process of forming a modern manager become extremely 

relevant. 

Nowadays the personality of Hryhorii Skovoroda and his heritage are 

more than ever in the center of attention of both domestic and foreign scientists. 

I. Karivets, referring to the outstanding contemporary philosopher Z. Bauman, 

notes “The study and research of the creative heritage by Hryhorii Skovoroda 

will contribute to the formation of a holistic worldview of the Ukrainian person 

and his self-discovery in the modern globalized world [1, p. 89]. I. Shtohrin 

draws attention in his article dedicated to H. Skovoroda that he “... somehow 

manages to remain close and modern for new generations, despite the fact that 

several eras have already changed. In each new generation, there are people who 

accept Skovoroda “as their own”, love him as a friend and respect him as a 

teacher. In his philosophical dialogues, Hryhorii Skovoroda says that first of all, 

a person must “know himself”, understand what is “native” for him, realize that 

he is a part of something higher and comprehensive, and live doing good deeds. 

According to Skovoroda, a person can know the essence of all things through 

self-knowledge” [2]. 

At the same time, L. Reva draws attention to the fact that there are only 

isolated examples of spreading works and ideas by H. Skovoroda in the world 

scientific space [3]. A significant part of the publications is dedicated to the 

study of the idea of “related work”. O. Donchenko emphasizes the fact that “the 

related work idea” is the basis for social harmony, a guarantee for public order, 

mental comfort, social and individual well-being” [4].  

The analysis of recent publications devoted to the ideas by H. Skovoroda 

focuses on the scientific search for the implementation of his philosophy in the 

training of modern managers capable of ensuring “social and individual well-

being” in our society. 

The current socio-economic state of the society development, the 

integration of Ukraine into the global economic space, the social demand for 
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highly qualified and competent specialists require constant improvement of the 

future managers training for their successful adaptation to the conditions of the 

professional environment, increasing competitiveness, the ability to resist 

stressful processes and effectively solve complex professional tasks. 

In order to take into account all national peculiarities in the modern 

manager formation, it is necessary to return to the beginning of the formation of 

Ukrainian management. A prominent role in this process was taken by Hryhorii 

Skovoroda – a unique and mysterious figure, who Ukrainians are proud of 

today. Ancient Greece gave us outstanding philosophers, whose worldview has 

defined our philosophical consciousness for many centuries. At the same time in 

our relatively recent history, there was Hryhorii Skovoroda, whose worldview is 

universally recognized at the world level, but requires modern research and 

understanding. So we are a great nation, the mental essence of which with its 

desire for freedom and independence was revealed by this outstanding 

philosopher. 

His ideas were far ahead of their time. Only now we begin to notice the 

connection with modern management in the aphorisms by this author. Hryhorii 

Skovoroda wrote: “The loss of time is the most difficult among all the losses”. 

Time is really the key resource of every person and the correct organization of 

this resource is one of the main tasks for a modern manager. This expression is 

directly related with the concept of time management, which researchers have 

been paying attention to for decades. According to scientists, time management 

was born in the 1920s, but after analyzing Skovoroda’s statements, we can say 

that this issue was raised in Ukraine as early as the 1760s. 

A number of other aphorisms show that Skovoroda was the pioneer of 

Ukrainian management. He said: “If it is a great thing to rule over bodies, it is 

even greater – to rule over souls”. Indeed, another task of every manager is to 

effectively use human resources. There are many methods of influencing 

employees to increase their productivity, and the leading one of them is the 
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method of motivating staff. Even 200 years ago, Skovoroda told people about 

motivation, which is now the basis of management. After all, in management, 

motivation is something that is “inside” a person. If a person is motivated, his 

satisfaction with work can lead to a quality result. Returning to Skovoroda’s 

aphorisms, we trace the relationship between “managing souls” and the concept 

of motivation. 

Skovoroda devoted many catchphrases to motivation and management 

activities, for example: “Who is passionate has a good start, and a good start 

means half of a good finish”. Passion is an inner excitement, urge or elation, so 

“passion” can be equated with motivation, as a motivated person stimulates 

himself to work independently at the call of the soul. She finds a muse and 

understands that she will get what she personally needs as a result. On the other 

hand, a person without motivation works without a goal and performs his work 

poorly, so that it is considered completed. 

Another wise expression of the thinker can be applied not only to 

management, but also to life in general: “Think more and then decide”.  Without 

a doubt, every manager of any level always strives to make the best, most 

optimal management decision that will ensure a successful solution to the 

problem or issue. Therefore, this expression should become the main principle 

of managerial work, because the manager always faces a difficult choice, which 

must be made after clear and weighted analysis. 

A systematic approach to the object of management should be one of the 

modern management principles. Skovoroda also teaches us here: “Understand 

just one apple seed, and that is enough for you. When a tree with roots, 

branches, leaves and fruits is hidden in it, then you can find in it countless 

millions of gardens; I dare say – countless worlds”. Thus, the manager should 

look at the studied phenomena and processes as a set of numerous 

interconnected elements that are “hiding” in the “apple seed”. 
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Skovoroda’s ideas provide modern managers with instructions for 

education: “Study yourself for a long time if you want to teach others.  In all 

sciences and arts, the fruit is correct practice”. At the same time, he draws 

attention to the fact that “The best mistake is the one made in education”. This 

necessitates the formation of modern knowledge management and lifelong 

learning. 

Therefore, the analysis of the relevance of Hryhorii Skovoroda’s 

philosophical ideas proves the undeniable necessity and importance of 

implementing his ideas to the formation of a modern manager. There is no doubt 

that only Ukrainian national management based on the philosophy of our 

outstanding compatriot can be effective in Ukraine. It is also obvious that it 

must take into account both the peculiarities of the national mentality and the 

specific circumstances of the current transitional period, when our people 

endure trials in the existential struggle for existence, independence and 

democracy. An outstanding Ukrainian writer, philosopher, educator – Hryhorii 

Skovoroda made an outstanding contribution to the Ukrainian mentality 

development, which proves the involvement of his ideas in the formation of a 

modern manager in Ukraine. 
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PEDAGOGICAL IDEAS OF HRYHORIY SKOVORODA 

 

The activity of the outstanding Ukrainian philosopher, teacher, poet and 

humanist educator Hryhoriy Savovych Skovoroda falls during the period of 

decline of the school in Ukraine. However, it was the source that nourished 

Ukrainian pedagogical thought for many centuries. 

From the testimonies of contemporaries, we know that students loved 

Hryhoriy Skovoroda and willingly listened to his lectures. In his students, he 

brought up love for the homeland, respect for the people, honesty, diligence, 

contempt for life’s temptations (wealth and ranks), politeness, gratitude to 

parents, teachers and benefactors, he developed their natural inclinations and 

never imposed on them activities they had no abilities for. H. Skovoroda was an 

extraordinary person and master of words. He was a legendary teacher loved 

and respected by all the students. 

http://lsej.org.ua/3_2021/4.pdf
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But realizing that he could not preach his learning at any schools and 

colleges, H. Skovoroda became a traveling philosopher and teacher. In boots, 

with a stick in his hands, with manuscripts and a flute on his shoulders, he went 

from village to village, stopping sometimes at an apiary, then at a farm, and 

with his talks he enlightened people, raised their national self-awareness. The 

source of views of the pedagogue-philosopher were the traditions of folk 

pedagogy, folk wisdom, folk views on education and upbringing. Hrihoriy 

Skovoroda loved his native nature, Ukrainian music, songs and his people. He 

considered teaching as a means of educating the entire nation. Traveling around 

Ukraine, being all the time among common people, he earned the fame of a 

people’s teacher. 

Social well-being, according to the philosopher, ultimately depends on 

the level of education organization. Education and training should become 

nationwide. 

H. Skovoroda was firmly convinced that the poor needed education as 

well. He did not recognize high society education, when only the rich have 

access to science. 

Being an adherent of popular education, promoting general education for 

all the levels of society, H. Skovoroda denied and ridiculed «monkey» 

aristocratic education. 

The main directions of progressive pedagogy were reflected in the 

pedagogical views of H. Skovoroda: humanism, national character, conformity 

to nature, high morality, patriotism. Folk ethnopedagogy influenced 

H. Skovoroda’s main pedagogical idea – labor education based on the principle 

of similarity. Young people in educational institution not only learn, but also 

understand the purpose of their own life, in particular, how to apply their 

knowledge in related work. The upbringing of an honest individual who works 

according to his natural inclinations permeates H. Skovoroda’s entire 

pedagogical system. A person is brought up in the whole way of social being, in 
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the relationship between the person and the environment, in particular the 

family one – this is the basic idea of H. Skovoroda’s pedagogical system. 

Understanding everything that surrounds him, a person reveals his / her moral 

qualities, improves and enriches them, which constitutes the purposefulness in 

the educational process. 

The pedagogue-philosopher revealed the importance of natural 

endowments for the formation of knowledge and skills necessary for the 

successful performance of person’s part of social work. In his opinion, the 

teacher should identify the inclinations and capabilities of each student and 

develop them. It is necessary to teach a person according to his / her natural 

inclination: «You can teach a falcon to fly quickly enough, but not a turtle. You 

can get an eagle to look at the sun in a minute and get pleasure from it, but not 

an owl». Only the one who knows his nature will be useful for himself and for 

society. A person is able to find a certain type of useful work for himself, and 

this is the source and basis of human happiness, the interweaving of the interests 

of the individual and the people. 

H. Skovoroda defended the principle of conscious knowledge 

assimilation. He believed that knowledge should be acquired not only from 

books and teacher’s explanations, but also from the surrounding reality, in 

communication with nature during practical activity. He opposed scholastic 

education, strongly condemning cramming. Hryhoriy Skovoroda wanted to see 

an active individual: «Dare! Do not be afraid!». He very subtly noted that there 

is no creative search without wondering, which should be student’s companion 

in learning, providing creativity. Only emotionally grounded knowledge forms a 

complete personality. This is a very important moment in personality-oriented 

learning. 

Gradually revealing natural abilities, parents should promote the 

development of positive inclinations and cut off the negative ones. Learning and 

upbringing should be non-intrusive, tactful, but consistent and systematic. If a 
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young person is endowed with an inclination to agricultural work, then you 

should not try to make him a teacher or a priest. 

Diligence was an important basis of the pedagogical system. The roots of 

H. Skovoroda’s aesthetic attitude to work are based on his parents’ family, their  

hardworking, the influence of the folklore he was brought up under. This is 

where his aphorisms come from: «He who does not go through hard work will 

not come to good», «Value a person not by clothes, not by money, but by 

fruits». Besides, in H. Skovoroda’s educational activities, considerable space 

was given to his positive attitude towards any kind of work, particularly 

physical work. The philosopher claimed that laziness, parasitism are the greatest 

human flaws. He consistently demanded hard work from his students. 

The principle of humanism in the pedagogical views of H. Skovoroda is 

revealed as educator’s understanding of child’s thoughts, experiences and 

aspirations, faith in a noble personal principle and the power of education. 

According to him, the key to successful upbringing of children should be 

conversation, explanation, good instructions, example, advice, eradication of 

bad habits, etc. The decisive factor in moral education is the formation of habits 

of highly moral behavior of young people, since «habits do not live in 

knowledge, but in action». 

Skovoroda’s works of art, in particular his songs, contribute to the 

aesthetic education of the younger generation. The beautiful depends on human 

nature as well as the moral. Beauty is goodness, usefulness, natural expediency, 

it is connected with charitable life. A person must be able to observe and find 

the inner in the outer. The truth of life is not in complexity, but in simplicity. 

Everything simple is true, and everything complicated is false. «Truth has a 

simple language», said Hryhoriy Skovoroda. And he looked for this language in 

communication with ordinary people during his travels, in educational lessons 

among peasants, in conversations with his pupils. 
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Summing up, we come to the conclusion that ethnopedagogy influenced 

H. Skovoroda’s main pedagogical idea – labor education based on the principle 

of similarity. Education of a hardworking person, an honest individual who 

works according to his natural inclinations, permeates the entire pedagogical 

system of H. Skovoroda, who looked at education as a means of upbringing the 

entire nation. 

Traveling around Ukraine, being all the time among common people, he 

earned the fame of a people’s teacher. The source of H. Skovoroda’s 

pedagogical views were the traditions of folk pedagogy, folk wisdom, folk 

views on education and upbringing. 
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ІДЕЯ ЧИСТОЇ («СРОДНОЇ») ПРАЦІ ТА «УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ»  

У ФІЛОСОФІЇ ТА СВІТОГЛЯДІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

«Вийти і прямувати до Абсолюту, а, отже, до самих себе 

справжніх». У цьому судженні – більше, ніж усе, оскільки життя 

Григорія Савича – це Абсолют, народжений на глибокій духовності, 

мудрості та закарбований на скрижалях української культури. 

Сутність педагогіки Сковорода вбачав у «доброму вихованні»: 

поняття про Добро і Зло, Правду і Кривду мають закласти в людині любов 

і «сродність» до певного виду діяльності. Це стосується й науки.  

«Мало можна вказати таких народних постатей, яких би так 

пам’ятав і поважав народ, – говорив Микола Костомаров. – На всьому 

обширі від Острогозька до Києва у багатьох будинках висять його 

портрети. Його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд…» [1, с. 

57] 

Можливо, колись здобутком вітчизняного кінематографа стане 

художній фільм, котрий в повній мірі розкриє істинну сутність 

українського Сократа. 

Дослідницький інтерес до творчості Г. С. Сковороди останнім часом 

не лише не спадає, а навпаки зростає швидкими темпами. Спадщину        

mailto:darinana08@gmail.com
mailto:natalja.borisenko@gmail.com


125 
 

Г. Сковороди багатоаспектно досліджувала низка вчених. Зокрема,                

Г. Гребенна, О. Дзеверин, Н. Дічек, І. Іваньо, Н. Калініченко, Т. Кочубей, 

А. Розенберг, В. Сарбей, М. Ярмаченко та ін. Тому дослідження проблеми 

«сродної» праці у педагогічній та літературній спадщині Г. Сковороди є 

досить актуальною і має безперечне теоретичне значення. 

Заслуговують на увагу ґрунтовні дослідження ідей українського 

духу в працях Г. С. Сковороди такими науковцями, як І. Зязюн,                          

О. Майструк, Д. Мартиненко, Г. Панасюк, В. Постовий, Д. Прокопова,            

І. Стогній, О. Ткачук та ін. При всій багатогранності досліджень творчості 

видатного українського філософа і педагога, слід звернути увагу на ті 

проблемні питання, на які шукав відповіді Г. С. Сковорода і які є 

актуальними для сучасного українського суспільства. 

Григорій Сковорода – ідейний предтеча нової української 

літератури. Його кращі твори є життєдайним джерелом, з якого черпатиме 

мудрість і наснагу ще не одне покоління: «Учив, як жив, а жив, як навчав». 

Байкар наголошував, що праця є природною потребою кожної 

людини і розглядав процес праці як насолоду і відчуття щастя навіть 

незалежно від його результатів, тому розділення людей, що займаються 

«сродною» і «несродною» працею – найбільш глибока думка, яка є 

провідною у діалозі «Алфавіт, або Буквар миру», притчах «Вдячний 

Еродій» та «Убогий Жайворонок», байках «Бджола та Шершень», 

«Жайворонки» тощо. 

«Запитайте в гончого собаки, коли йому весело? Тоді, коли він ганяє 

зайця. Або кіт, – коли він задоволений своїм життям? Безперечно, коли 

сидить біля нори, щоб зловити мишу, хоча може її й не їсти,» – підкреслює 

автор. [4, с. 109] 

У підході до з'ясування «сродної» праці філософ відштовхується від 

погляду на суспільство як на цілісний організм, члени якого пов'язані між 

собою функціональною залежністю, завдяки якій встановлюється 
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суспільна рівновага, що забезпечує життєдіяльність і зумовлює добробут 

його членів.  

«Сродна праця» розкриває та дозволяє реалізувати здібності 

людини, визначає сенс людського існування, духовно збагачує 

особистість. Це особливо актуально сьогодні, коли в умовах духовної 

кризи для характеристики сучасної людини використовуються такі 

терміни, як, «глобальна» чи «постіндустріальна людина», які 

підкреслюють вплив інформаційних технологій на формування 

особистості, внаслідок чого людина не зважає на свій внутрішній світ.  

Л. Ушкалов у своїй книзі «Ловитва невловного птаха: життя 

Григорія Сковороди» зазначив: «…духовний і культурно-політичний 

«резистанс» українських письменників-«шістдесятників» … був 

закорінений саме в сковородинівському «філософсько-антропологічному 

світовідчуванні». Не випадково ж образ Сковороди так часто зринає у 

творчості «шістдесятників» [6, с. 300]. 

Ідею «першого розуму нашого» (М. Вінграновський) про розвиток 

природних нахилів дитини поширювали В. Симоненко, Л. Костенко,             

І. Драч, І. Світличний, І. Дзюба та ін., проте умови тоталітаризму, який не 

визнавав віри в Бога і розглядав постать філософа з властивої йому 

матеріалістичної позиції, стали перешкодою для втілення в життя інших 

вагомих думок Сковороди. 

«Світ ловив мене, та не впіймав»: все життя Сковороди є втечею і 

прагненням сховатися від світу.  

Всюди він був бажаним гостем, але ніде довго не затримувався.  

Навіть Катерині ІІ не вдалося заманити його до царського двору: «Я не 

покину батьківщини. Мені моя сопілка і вівця дорожча царського вінця. 

Хіба ви хочете, щоб я збільшив число фарисеїв (лицемірних людей)?» [5, с. 

473], 



127 
 

Філософія Г. С. Сковороди є прекрасним прикладом існування 

філософії українського духу як динамічної, оригінальної системи поглядів; 

вона – своєрідний пошук і визначення українським народом свого місця в 

суспільно-історичному процесі. 

Як нам видається, саме стосовно Г. Сковороди можна прикласти 

слова зі Святого Письма: "Камінь, що ви, будівничі, відкинули, але 

каменем став Він наріжним" (Діяння 4:11). Він може стати тим наріжним 

каменем у фундаменті духовного відродження і піднесення духу 

українського народу на вищі щаблі, і наше завдання – повернути його у 

сучасність та по-новому прочитати автора своєрідної філософії серця і 

філософії свободи. 

Ініціатор акції «Імена України: Григорій Сковорода» Микола 

Томенко говорив: «Сьогодні правляча еліта, м’яко кажучи, не до кінця 

розуміє творчу спадщину філософа – людину, яка боролася з культом 

грошей і розкоші та доводила важливість духу над плоттю, чомусь 

зобразили на грошовій купюрі номіналом у 500 гривень. Треба було 

зробити це на одногривневій купюрі.» [3]. 

Цікавим є факт, що одним із досягнень українських митців є 

мюзикл, чи навіть рок-опера «Містер Сковорода», який має на меті 

розповісти про ідеї Сковороди крізь призму сучасності. Композитор 

Геннадій Татарченко та поет Олександр Вратарьов написали його ще у 

1994 році за мотивами п’єси Ярослава Верещака, проте прем’єра відбулася 

аж 6 червня 2007 року і не випадково була присвячена 1100-річчю 

Переяслав-Хмельницького: саме тут колись викладав філософ Сковорода. 

На думку Татарченка, у канві мюзиклу прихована філософія 

Сковороди. «Сковорода вважав, що добро лише тоді добро, коли йде від 

конфлікту й існує само по собі», – зазначає композитор. [7] 
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Багатогранна філософська й літературна творчість Григорія Савича 

Сковороди – остання ланка в перехідному періоді від давньої української 

літератури до нової. 

Увесь його творчий доробок – єдина система поглядів, провідне 

місце у якій посідає розроблена ним теорія пізнання. Пізнаючи себе і 

навколишній світ, людина самостверджується і виконує своє земне 

призначення.  

Кращі поезії Сковороди, що ввібрали досягнення народної лірики і 

сатирично-гумористичного віршування XVIII ст., ще за життя поета 

ввійшли до репертуару народних співців – кобзарів і лірників, зазнали 

народних переробок.  

Саме поетичні твори Г. Сковороди поряд із широким потоком 

народної словесності створили передумови для появи «Енеїди»                          

І. Котляревського – першого твору нової української літератури. 

Феномен постаті Григорія Савича Сковороди – у дивовижному 

гармонійному поєднанні краси тілесної й духовної. Філософ постійно 

наголошує, що людина має невичерпний духовний потенціал, який лише 

необхідно спрямувати у потрібне русло, на справи Божі: пізнання і 

творчість.  
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HRYHORIY SKOVORODA: PAST AND PRESENT 

 

The past and the present are always nearby and shape our future. Self-

knowledge and self-improvement of a person who is able not only to learn 

about the world, but also to find a way to his own evolution, to determine his 

spiritual calling, belong to the eternal problems studied by scientists of various 

fields and sciences. The creativity and heritage of Hryhoriy Savych Skovoroda 

is also closely related to this. Therefore, the goal of our research is to identify 

the relationship and further development of self-knowledge and self-

improvement of a person in the philosophy of H. Skovoroda and at the modern 

stage. 

Recently, more attention has been paid to the research of Hryhoriy 

Skovoroda's work. It was H. Skovoroda who was and is the spiritual father and 

creator of the Ukrainian national revival. According to the definition of 

https://www.unian.ua/culture/49102-grigoriy-skovoroda-nadihnuv-ukrajinskih-mittsiv-na-stvorennya-myuziklu.html
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Ukrainian researchers Rusyn M. and Ogorodnyk, Н. Skovoroda is a philosopher 

who seeks wisdom and knowledge, and not a sage who already has this wisdom 

and knowledge. 

The work of H. Skovoroda had a significant influence on the formation of 

a whole galaxy of Ukrainian and European thinkers and writers –                                

I. Kotlyarevskyi, H. Kvitka-Osnovyanenko, P. Gulak-Artemovskyi,                            

E. Hrebinka, and others. The literary works and philosophy of Hryhoriy 

Skovoroda were also important for Taras Shevchenko, who drew a parallel 

between Skovoroda and the Scottish folk poet R. Burns. Dmytro Dontsov 

emphasizes that the works of Hryhoriy Skovoroda have a solid basis for the 

traditional values of the Ukrainian national outlook. 

An outstanding Ukrainian thinker, Hryhoriy Skovoroda stands next to 

such philosophers who directly solved the issue of the spiritual growth of a 

person. The extraordinary nature of Hryhoriy Skovoroda's ideas lies in the 

concentration of his research enthusiasm around the search for human self-

identity, deep penetration into the mystery of human essence, and programming 

of one's own destiny. The problem of self-knowledge, self-programming of 

one's life path will never lose its scientific and practical importance. 

Hryhoriy Skovoroda's life vision, his ideal of a man was greatly 

influenced by the Cossack epic, because he came from a Cossack family. The 

Cossack epic is permeated with knight themes, with its inherent desire for glory, 

concepts of honor, courage, and personal dignity. The Cossacks were constantly 

replenished from various strata of the population, they constituted the Ukrainian 

elite, but belonging to it was determined not by origin, but by personal 

qualities.The leading features of the Cossack epic are: democracy, the priority 

of personal qualities, courage, reason, not external but internal religiosity, 

patriotism, loyalty to friends, contempt for material goods, for the accumulation 

of property. The norms of knighty behavior that were c haracteristic of the 

Cossacks became the basis of the Ukrainian philosopher's worldview and had a 
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huge impact on his anthropological views. The Cossack values on which 

Hryhoriy Skovoroda was raised gave him the model, the standard, which he 

later conceptualized and developed in his philosophy. The philosopher 

combined them with the Enlightenment vision of man and based his ideal of the 

"Spiritual Man." If the Cossack epic supported the freedom-loving spirit of the 

Ukrainian people and stimulated the constant struggle for freedom, then the 

"Skovorodinsky" epic is effective for people who are also connected with 

mental and physical activity, on the basis of spirituality. 

The Kyiv-Mohyla Academy played the most important role in the 

formation of Hryhoriy Skovoroda as a scientist. The student years spent in the 

walls of the Academy became the stage of his formation as an advanced thinker 

and a continuation of the progressive socio-historical and philosophical thought 

of the best representatives of the Academy. 

The formation of the worldview of the Ukrainian philosopher was also 

influenced by the thinkers of antiquity, the Renaissance and the New Age, who 

recognized matter as eternal, i.e. uncreated and indestructible. These are, first of 

all, Democritus, Aristotle, Epicurus, Giordano Bruno, M. Lomonosov, 

materialists of the 17th and 18th centuries. The image of a traveling philosopher 

is perceived by many generations of Ukrainians as the ideal of a sage-prophet 

who taught his people, brought them the truth about true blessing. 

The multifaceted creativity of Hryhoriy Skovoroda as a philosopher-

thinker, writer, teacher, musician, artist, connoisseur of the spiritual heritage of 

antiquity and the Middle Ages, intellectual achievements of the early modern 

era, his socio-historical, ethical and aesthetic views constitute an important 

stage in the development of domestic scientific and socio-political thought. 

Attention to the figure of Hryhoriy Skovoroda in Ukrainian linguistics is 

conditioned by the need for cultural self-knowledge and national-spiritual self-

identification. Therefore, it is no accident that the figure of the philosopher was 

and is of interest to representatives of many sciences, including literary critics, 
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philosophers, pedagogues, and linguists. Hryhoriy Skovoroda valued the soul, 

the heart, and its inner qualities in a person.According to D. Chyzhenko, "...for 

Skovoroda, the central thing in a person is not his "theoretical", "cognitive" 

abilities, but the emotional and volitional essence of the human spirit, which is 

deeper than they are – the "heart" of a person. Thoughts, aspirations, and 

feelings rise and grow from the heart. The main focus of a person's moral 

validity should be on the heart of a person" [1, p. 254]. 

The philosopher defines the main virtues of a person as: happiness, love, 

friendship, kindness, doing what he loves, fun, prudence, care, respect for 

parents, which he contrasted with laziness, sadness, and boredom. 

The peculiarity of Hryhoriy Skovoroda's creative behavior, which was 

reflected in the character of his philosophical teaching and   creativity, was that 

with a negative attitude towards the world, which, according to him, was 

"drowning in self-interest", he did not engage in criticism of political relations 

in society, but carried out a struggle with breaking into the sphere of education, 

culture and morality. Moreover, his own way of life completely coincided with 

the teaching that he himself preached. 

In our opinion, his concept of related work has a special value. Hryhoriy 

Skovoroda was perhaps the first of the scientists of the modern era to put 

forward the idea of transforming work from a means to life into the first vital 

need and the highest pleasure. He saw the meaning of human existence in work, 

and true happiness in free work according to one's calling. The idea of the 

determining role of related work in ensuring a happy life for the first time took 

on the features of a general principle of solving the problem of human 

happiness and the meaning of human existence. 

The philosopher considered the inner world, a good heart mood, and 

mental strength to be a direct subjective manifestation of human happiness. This 

"inner nature" is an affinity for certain types of work. People should know 

themselves, their abilities and develop a way of life that is adequate to their 
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nature. Kinship, vocation is the real God in man. One must do the work for 

which a person was born. Hryhoriy Skovoroda attached great importance to the 

knowledge of human nature, to a person's choice of his place in life, to practice, 

exercises that improve natural data. Science and habits should direct a person to 

the path of related, useful work for society, which is the main sphere of 

manifestation of the essence of a person in his high spiritual aspirations. 

Skovoroda's views not only preceded the development of Ukrainian 

spirituality by a good two centuries, but also represent with dignity the deep 

ethical values of the Ukrainian worldview and outlook. 

Skovoroda was and remains a leader of society. So, the revival and 

awakening of the Ukrainian nation in the new era actually begins with Hryhoriy 

Skovoroda. This focus on achieving inner freedom, independent of external 

circumstances, leads Hryhoriy to recognize in his philosophy as good 

everything that comes from nature. 

His philosophy does not relate to any specific period, time, Skovoroda's 

philosophy is eternal and firm. "Don't close your eyes to problems, but try to 

solve them. If you feel unhappy – change something in yourself or change 

yourself, discard fear, because it is the fear of the new that controls you, and 

start all over again. Maybe not immediately, maybe not like "snow on your 

head", but happiness will definitely knock on your door. Listen to yourself, to 

your heart" [1, c. 18]. 

Skovoroda's thoughts on freedom play an equally important role. He 

believed that the ideal humanity is that humanity where every person is free. 

This is relevant even now, when there is a war in Ukraine against the 

enslavement and extermination of our people. Hryhoriy Savych argued that it is 

necessary to build education on self-education, so that children are not imposed 

on a way of life, but taught to think logically, because you will not get far on a 

well-trodden path. 
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No material goods, the poet reminds through the centuries, can compare 

with the feeling of independence. After all, only a free person can make 

decisions, because he has "a crystal clear conscience", only a sovereign state 

decides which path of development to choose. The writer emphasizes that it is 

very important for any person to live according to his nature. Unfortunately, the 

modern realities of Ukraine indicate that someone has forgotten how important 

it is to value their own and other people's human lives. Love for other people 

distinguishes us from animals, allows us to enjoy a peaceful life. His heritage is 

quite relevant for the harmonious process of development and formation of the 

new youth of the whole world. 

The inner world of Skovoroda is very wide and deep, thoughts about the 

universe, about society, about man. But at the center of all his considerations 

was the vital activity of man and society, society and man [1]. 

He was imbued with love for his people, the entire system of his 

philosophical and social views was aimed at understanding human values. He 

experienced the tragedy of his people and cared about their future.                        

H. Skovoroda sought to enlighten people: "they will teach the brothers virtues." 

The past and the present are always nearby and shape our future. Past and 

present are your right actions that will benefit not only others, but also you. 

Your life depends on your thoughts and actions. You choose who to become in 

this world, you manage your life. 

So, the philosophy of H. Skovoroda today determines the development of 

modern society, tells us the way to victory over ourselves. 
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PHILOSOPHY OF MAN: THE TEACHING OF TWO NATURES AND 

TWO HEARTS 

 

As we all know, there are many philosophical teachings of Grigory 

Skovoroda. In this report we would like to talk about his teaching about two 

natures and two hearts in the context of today's world. 

Skovoroda's philosophy focuses on man and ethical and humanistic 

problems. He wrote many works, among the main ones: "Dialogue about the 

ancient world", "Friendly conversation about the spiritual world", etc. 

The teaching of two natures says that everything that exists in the world 

has two sides (nature): external – visible and internal – invisible. Grigory 

Skovoroda repeats this thesis dozens of times with different shades. Moreover, 
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the visible nature is changeable, and the invisible nature exists forever. This is 

the spiritual principle, or God. God is the unchanging root cause of everything 

that exists and of himself. God is the true, nature is in nature, the living is in the 

living, man is in man – this is the law. Such understanding of the world has a 

clearly expressed character: the visible nature opposite to God is defined as 

“creature”. [1] The concepts of substance, matter, element, nature and others are 

used equally. The teaching of the three worlds is closely connected with the 

teaching of two natures. Here the idea expresses that all the surrounding reality 

is interconnected worlds: macrocosm, microcosm and the world of symbols. 

The first – macrocosm – is a big world, or the world of nature. According 

to Skovoroda's understanding, nature is infinite and consists of a huge number 

of worlds. The fundamental principle of all things are four elements: fire, air, 

water and earth, and nature (matter) is eternal and at the same time it is 

subjected to natural laws. 

The second world is a microcosm or Man. The general laws of nature are 

also inherent in man. In other words, man is a small world, which reflects the 

big world. 

The third is the world of symbols. Symbols are images that embody any 

idea. The highest secret of the symbol is the word. The Word is the "truth and 

only beginning" of the human spirit. The Bible says, "In the beginning there was 

the word." Truly, the word is the beginning and the end of culture and 

spirituality. That is why the Bible is the book of books for Grigory Skovoroda. 

This is the perfect image of the world of symbols. The Bible is a means of 

knowledge the "spiritual beginning", the inner nature of the macro- and 

microcosm, in other words, God. Such is, in general terms, the teaching of 

Grigory Skovoroda about the three worlds. This teaching, like the teaching of 

two natures, was the main point for the teaching of man’s formation. 

The teaching of man consists, at first, in the idea of the inner man. 

According to Grigory Skovoroda, the inner Man is opposed to the outer world, 
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and He is lost in it. A person can “find” himself only by remaining alone, 

escaping from temptations and delving into the knowledge of himself, which is 

the comprehension of God. After all, the essence of the inner Man is God. So, 

the idea of this statement is aimed at proving that the happiness of an individual 

can be achieved by moral improvement. Here is the great role of the second 

position of the teaching.  

Secondly, the idea of the Human heart. The heart covers many meanings: 

the heart is the state of a person’s mind that directs actions and makes a person 

live for good or evil; the heart symbolizes the individuality of a person as a 

spiritual being; the heart is the only world of man, moral experiences, 

feelings.The knowledge can be mastered only by penetrating into the heart. [1] 

On this basis, a new idea develops - the idea of purification of consciousness 

from the will.  

In the dialogue “Narcissus” Skovoroda developed the thesis about two 

hearts: external (i.e. “carnal”, “secular”, Skovoroda also calls it “ash heart”) and 

internal, which allows to reveal the image of God in oneself through “trials”, i.e. 

"to know oneself". 

Thirdly, the idea of eliminating the will of man. The essence of the idea is 

that a pure heart is strengthened in a person through struggle. However, this 

does not mean that the individuality of a person disappears: on the contrary, it is 

preserved. 

Fourth, the idea of unequal equality. Its meaning lies in the fact that all 

people are equal before God, but at the same time they are all different. The 

ideal of unequal equality is the basis and inner meaning of ethical teaching. 

Each person has his own nature, it cannot be changed. [2] You can only, having 

known it, choose your own path in life. The happiness of a person does not 

depend “neither on high sciences, nor on honorary positions, nor on well-

being”, but depends on the heart, and the heart on God, therefore, on invisible 

nature. 
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The heart is a mystery, because the gross and limited consciousness is 

unable to cognize the true heart, its cosmic qualities and cosmic power. In this 

case, a person cannot know anything except through himself. Without 

unraveling himself, a person cannot understand anything in the environment; 

having unraveled himself to the end, a person penetrates into the deepest secrets 

of the Universe. 

As we can see, the teaching of two natures and two hearts is reflected in 

many other sayings and teachings of Skovoroda. We consider it is relevant not 

only in our time, because the world has been built on opposite things since 

ancient times, which is proved not only by our reality, but also by many 

philosophical statements and treatises that have come to us from the distant 

past. However, it is very difficult to answer the question: "How exactly can 

people keep in themselves (their visible nature) this attraction to the 

comprehension of the inner, which is God?" But we can only assume that our 

heart should be directly involved in this mission and we must do everything to 

have it illuminated by the light of a good path that gives rise only to kind and 

honest actions, primarily in relation to ourselves. After all, as mentioned earlier, 

a person is a small world, which reflects the big world. And it is precisely in 

order for our world to only become better that we simply must first make these 

changes in ourselves. 

Undoubtedly, the teachings of Skovoroda and his values will be relevant 

at any time. His desire to know himself, to be closer to goodness, light, and 

therefore to God, is so necessary for all of us today. Especially the changes that 

are not easy for our country and the times we all go through together. It is very 

important not to lose yourself and your spirituality under the pressure of the 

evil’s forces which test and tempt us every day. And it is our profession that is 

now more important and necessary than ever. We have the opportunity to 

immerse ourselves in this endless, multifaceted world of music and share this 

energy with people, multiplying goodness and beauty in the world. This is 
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exactly the spiritual, invisible, eternally existing side of nature that Skovoroda 

speaks of. 
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LIFE AND CREATIVITY OF HRYHORIY SKOVORODA 

 

Hryhoriy Skovoroda (3 December 1722 - 9 November 1794) was a 

Ukrainian philosopher, poet, teacher and composer. He made important 

contributions to philosophy and culture. H. Skovoroda was so important for 

Ukrainian culture and development of Ukrainian philosophical thought, that he 

has been referred to as the «Ukrainian Socrates». 

H. Skovoroda was born in 1722 into a small-holder Ukrainian Cossack 

family in the village of Chernukhi in Kiev Governorate (modern-day Poltava 

Oblast, Ukraine). He was a student at the Kiev Mohylyanska Academy, but did 

not graduate. In 1741, at the age of 19 due to his uncle Ihnatiy Poltavtsev he 
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was taken from Kiev to sing in the imperial choir in Moscow and St. Petersburg 

returning to Kiev in 1744. He spent the period from 1745 to 1750 in the 

kingdom of Hungary and is thought to have traveled elsewhere in Europe during 

this period as well. In 1750 he returned to Kiev. From 1750–1751 he taught 

poetics in Pereyaslav. For most of the period from 1753 to 1759 H. Skovoroda 

was a tutor in the family of a landowner in Kovrai. From 1759 to 1769, with 

interruptions, he taught such subjects as poetry, syntax, Greek and ethics at the 

Kharkоv Collegium. After an attack on his course on ethics in 1769 he decided 

to quit teaching. 

Hryhoriy Skovoroda is known as a composer of liturgical music, as well 

as a number of songs to his own texts. Of the latter, several have entered into 

the realm of Ukrainian folk music. Many of his philosophical songs known as 

«Skovorodski psalmy» were often encountered in the repertoire of blind 

travelling folk musicians known as kobzars. He was described as a proficient 

player on the flute, torban and kobza. 

In the final quarter of his life he traveled by foot through Sloboda 

Ukraine staying with various friends, both rich and poor, preferring not to 

remain in one place for too long. This last period was the time of his great 

philosophic works. In this period as well, he wrote poetry and letters in Church 

Slavonic language, Greek and Latin, and performed a number of translations 

from Latin into Russian. 

Haunted by worldly and spiritual powers, the philosopher led a life of an 

itinerant thinker-beggar. In his tracts and dialogs, biblical problems overlap with 

those examined earlier by Plato and the Stoics. 

Three days before he died, he went to the house of one of his closest 

friends and told him he had come to stay permanently. Every day he left the 

house early with a shovel, and it turned out that he spent three days digging his 

own grave. On the third day he ate dinner, stood up and said, «My time has 

come». He went into the next room, lay down, and died. He requested the 
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following epitaph to be placed on his tombstone: «The world tried to catch me, 

but hadn’t succeeded». 

H. Skovoroda’s first book was issued after his death in 1798 in Saint 

Petersburg, whereas his complete works were published for the first time in 

Saint Petersburg in 1861. Before this edition many of his works existed only in 

manuscript form. 

There is much debate regarding the language H. Skovoroda used in his 

writings. It was a form of written Ukrainian which differed somewhat from the 

vernacular Ukrainian. As a scholar studying in a religious institution he relied 

heavily on various forms of the Church-Slavonic language although the 

foundation of his written language was Ukrainian. 

Apart from written Ukrainian, Hryhoriy Skovoroda was known to have 

spoken and written Greek, Latin, German and Hebrew. His poetry has been 

analysed for foreign non-Ukrainian elements. After an in-depth study of 

H. Skovoroda’s written works the Slavic linguist George Shevelov was able to 

deduce that apart from Ukrainian it contained Russian, Church Slavonic 

vocabulary, and that the variant of Church Slavonic the philosopher used was 

the variety found in the Synodinal Bible of 1751. H. Skovoroda’s prose 

however included a higher content of non-Ukrainian vocabulary: Church 

Slavonic, other non-Slavonic European languages, and Russian. George 

Shevelov concluded, that H. Skovoroda’s language minus its many biblical and 

ecclesiastical, political and personal features is, in its foundation, the 

Slobozhanshchina variety of standart Russian as used by the intelligence. 

Three days before he died, he went to the house of one of his closest 

friends and told him he had come to stay permanently. Every day he left the 

house early with a shovel, and it turned out that he spent three days digging his 

own grave. On the third day he ate dinner, stood up and said, «My time has 

come». He went into the next room, lay down, and died. He requested the 
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following epitaph to be placed on his tombstone: «The world tried to catch me, 

but hadn’t succeeded». 

H. Skovoroda’s works during his life were not printed, because censors 

found that his sacred writings were offensive to monasticism. Brought up in a 

spirit of philosophical and religious studies, he became an opponent of 

churchscholasticism and the spiritual dominance of the Moscow-based 

Orthodox Church. «Our kingdom is within us» he wrote «and to know God, you 

must know yourself... People should know God, like themselves, enough to see 

him in the world...Belief in God does not mean belief in his existence and 

therefore to give in to him and live according to His law... Sanctity of life lies in 

doing good to people». 

The official Muscovite stance divided humanity into more or less blessed 

by God and blessed, and those that are cursed, such as the serfs. H. Skovoroda 

taught that «all work is blessed by God», but distribution of wealth outside the 

circle of God called an unforgivable sin. The Muscowite Orthodox clergy was 

intolerant to his teachings as considered them heretical. H. Skovoroda taught 

that the only task of philosophy was to seek the truth and to pursue it. But in 

terms of human life, this goal is unattainable, and human happiness lies in the 

fact that everything has to find the truth. This goal can go in different directions, 

and intolerance of those who think differently, has no justification. Similarly, 

religious intolerance does not find justification for eternal truth revealed to the 

world in different forms. In relation to himself he was utterly uncompromising 

however in complete harmony with their teaching and their lives. He was very 

gentle and observant towards others. H. Skovoroda defended the right of the 

individual in each person, but translated this into concrete political language of 

the time. This meant a strong democratic trend that was associated with 

sympathy for enslaved peasant masses, with sharp hostility to the Muscovite 

oppressors. 
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It was only in 1798 that his «Narsisis or Know thyself» was published in 

the Russian Empire and even then without the inclusion of his name. In 1806 

the magazine «Zion Vyestnyk» printed some more of his works. Then in 

Moscow in 1837-1839 a few of his works were published under his name, and 

only in 1861 the first almost complete collection of his works was published. 

The best and most complete was published in 1896 in Kharkiv under the 

editorship of Professor. D. Bahaliy. Full academic publication of                                

H. Skovoroda’s works still does not exist since the manuscripts are held in 

various archives and libraries where the access to them is difficult. 

Hryhoriy Skovoroda’s contribution to the history and development of our 

culture is invaluable. A man who created a history and changed the world, but 

was not understood by his world during the lifetime. A man who defended the 

rights of the humanity, openly condemned Moscow oppressors. Once 

Catherine II wanted to see the famous philosopher, he arrived at her invitation 

to the palace. When the queen entered the hall everyone present bowed, except 

H. Skovoroda. To Catherine’s question why didn’t he bow, he answered: «I 

didn't want to see you, but you yourself wanted to look at me. And how will you 

look at me, when I will bend in front of you». Strong-willed person, who 

created Ukrainian culture, history, legacy for every Ukrainian, he lived for 

Ukraine, and to this day we are trying to wholly understand his genius, because 

he was ahead of his time. 

Tributes. On 15 September 2006, Skovoroda’s portrait was placed on the 

largest at that time banknote in circulation in Ukraine, the 500-hryvnia note. 

The Hryhoriy Skovoroda Institute of Philosophy was founded in 1946 

(until 1991 it was called Academy of Sciences of the UkrSSR). 

Few quotes by Hrygoriy Skovoroda: 

«Water cannot exist without fish, just as air without birds, just as time without 

people». 

«Your feet can’t help but lose their way, when your heart has lost it». 
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«Can a person, who is blind at home, see clearly at the marketplace?». 

«Wisdom was not created from books, but books were created from wisdom». 
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ФІЛОСОФІЯ ЩАСТЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: МОРАЛЬНО-

ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Філософські концепції й літературна творчість Г. Сковороди завжди 

привертала до себе увагу. Г. Сковорода своїм життям і своїми 

літературними напрацюваннями створив неповторний ідеал народного 

мудреця. Для нього любов до мудрості визначає все коло справ людини, 

дає життя нашому духові благородство серцю, світлість думкам. «Коли 

дух веселий, думки спокійні, серце мирне, – той усе світле, щасливе, 

блаженне. Оце є філософія, – писав мислитель» [3, с. 128]. Ці прості слова 

характеризують всю велич і глибину філософії українського Сократа. 

Тому цілком природно, що наведена вище думка Г. Сковороди стала для 

нього наскрізною ідеєю про взаємозв’язок життя і філософії, яка вивела 

його на осмислення широкого кола просвітницьких питань, моральної і 

релігійної проблематики, культури життя взагалі. З цієї причини він, 
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мабуть, відмовився від традиційних претензій філософів на створення 

власної картини світу і зосередився на вирішенні проблеми, що таке щастя 

людини, накликавши критику окремих дослідників його творчості. 

Г. Сковорода був глибоко віруючою людиною, в його сумці, що 

завжди подорожувала з ним, поряд із шматком хліба і кухле для води  

знаходилася Біблія. Мислитель прагнув сформулювати такі моральні 

принципи поведінки людини, які б допомогли їй віднайти істинний шлях 

до щастя, до вищого блаженства. В цьому одна з особливостей його 

філософії – її практична спрямованість, яка і сьогодні залишається 

надзвичайно актуальною.  

Мова його творів непроста, це – мова символів, що було в дусі 

панівного в тогочасній літературі барокового стилю, одним із останніх і 

найбільш яскравих представників якого якраз і був Г. Сковорода. Саме 

через світ символів він намагався осмислити життєві проблеми, розкрити 

шляхи та засоби гармонізації відносин в системі: Людина – Всесвіт – Бог. 

Біблія, міфологія, фольклор стали основною опорою його пошуків.     

Основний зміст філософського вчення Г. Сковороди, викладений у 

творах «Потоп зміїний» та «Вступні двері до християнської 

доброзвичайності», базується на концепціях «трьох світів» і «двох натур». 

Разом ці концепції, як стверджував мудрець, і повинні дати відповідь на 

запитання: «Що таке світ?». Згідно з першою концепцією, Г. Сковорода 

розмежовував реальність на три гармонійно взаємопов’язані світи: 

макрокосм – природний світ, мікрокосм – світ власне людини і 

символічний світ, або Біблія. Відповідно до другої концепції, кожен «з 

трьох світів» складається з «двох натур»: видимо, зовнішньої («твар», 

створений світ) і невидимої, внутрішньої (Бог). У виявленні невидимої 

натури завдяки видимій, зазначав Г. Сковорода, полягає основна проблема 

людського існування, що вирішується в процесі пізнання. Однак перш ніж 

«розбиратися» зі світом сутностей речей, людині слід з’ясувати свою 
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власну сутність. «Если хотим измерить небо, землю и моря, должны, во-

первых, измерить себя», – писав мудрець [2, с. 107]. Тому сократівське 

гасло: «Пізнай себе!» пронизує всі твори Г. Сковороди і перетворюється 

для нього на ключ до розуміння всього таємничого у світі, осягнення самої 

людини та явищ культури, створених нею.    

Отже, концепція двох натур, яка зумовлює антиномічне бачення 

великого світу (макрокосму), вміло поширюється Г. Сковородою і на 

осмислення малого світу (мікрокосму). Просвітник доводив, що в людині 

також є два єства: тілесне й духовне та наполягав на її кропіткому 

ставленні до формування свого духовного єства і постійному вивченні 

його. Він стверджував, що справжньою людина стане лише тоді, коли 

збагне, «що кров і плоть є ніщо», оскільки істинне єство людини утворює 

її невидиме (духовне) начало. 

Г. Сковорода своїм власним життям демонстрував, що заклик 

«Пізнай себе!» – це не тільки вираження необхідності осмислення своєї 

екзистенції, але і вказівка на те, як це необхідно робити; це не лише 

раціональне осягнення людського життя, а насамперед його переживання. 

Мабуть, тому Г. Сковорода прагнув одинокості, бо найвище щастя він 

вбачав у осягненні глибин власної душі. Для цього людину ніщо не 

повинно відволікати від творчого самозаглиблення. Мислитель не прагнув 

самоізоляції, він лише намагався створити умови для духовного 

самовдосконалення та рекомендував людині постійно прислухатися до 

найкращого радника – свого «серця». 
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ДОСВІД МИНУЛОГО (Г. С. СКОВОРОДА) – НОВАТОРСТВО 

СЬОГОДЕННЯ (ВЕБ-КВЕСТ) У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

Історія і сьогодення: як тісно це переплітається? Григорій Савич 

Сковорода український філософ-містик, український «Сократ», богослов, 

поет, педагог, який своїм способом життя, своєю творчістю, своїми 

думками, своїми діями мав великий вплив на сучасників, на їх погляди і 

прагнення і, звичайно, цей вплив відчутний і на подальших поколіннях, і 

на покоління 21 століття. Все те, що вважалося новаторством у часи 

Сковороди, було втілено саме ним у навчальний процес, тому необхідно 

сьогодні пам’ятати про це і продовжувати його традиції.    

Так, невід’ємною частиною нашого життя, як професійного, так і 

особистого став Інтернет, комп’ютер та безмежні можливості Google, тому 

важливо впроваджувати в навчальний процес інноваційні технології, які 

підвищують мотивацію, пробуджують інтерес, розвивають критичне 

мислення, допомагають проявити лідерські здібності, креативність, а 

також вчить працювати у команді. І саме інноваційні технології веб-квесту 

спряють активізації успішної роботи студента. 
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Становленню та впровадженню інноваційних технологій в освіті 

були присвячені роботи відомих науковців, а саме: М. Нолла,                           

Ю. Олькерса, Ю. Жиляєвої, Д. Левітеса, П. Лузана, О. Ловкої,                               

Г. Романової та ін.  

Слід виділити дослідників, які займалися проблемою застосування 

веб-квестів у професійній підготовці майбутніх спеціалістів, Р. Гуревича, 

І. Албегову, М. Кадемію, А. Новікову, І. Каньковського, О. Федорова,                 

І. Пєтухова, Г. Шамотонову. 

Термін «інновація» до наукового лексикону вперше ввів                             

Й. Шумпетер, що означає «втілення наукового відкриття, технічного 

винаходу в новій технології або новому виді виробу». Крім того, інновація 

розглядалася Й. Шумпетером як нова функція виробництва, її нова 

комбінація [1]. Таким чином, інновація – це уведене нововведення, яке 

надає якісне збільшення ефективності процесів чи продукції, за ринкової 

потреби.  

Інновація – це кінцевим результатом інтелектуальної діяльності 

людини, його творчих пошуків, процесів, його мислення і його фантазія, 

його відкриття, його винахід, його раціоналізація. Інновація, яка 

запроваджена у процес навчання є запорукою якісної сукупності нових 

форм, нових методів, нових засобів навчання, що впливає на позитивні 

зміни у результаті педагогічного процесу [2, с. 12]. 

Усім цим вимогам сучасності відповідає технологія веб-квесту. Веб-

квест походить від англійського webguest, що означає інтернет пошук. 

Вперше впроваджена технологія веб-квесту в 1995 році, сьогодні набула 

широкого резонансу і сприймається як один із найефективніших способів 

використання Інтернету на заняттях.  

Веб-квест в педагогіці прийнято вважати як проблемне, проєктне 

завдання з елементами рольової гри, для виконання якого 

використовуються інформаційні ресурси Інтернету [3, с. 57].   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Інноваційні методи веб-квесту дозволяють в першу чергу 

викладачеві оптимізувати самостійну роботу студента, розвивати 

критичне мислення, аналізувати та систематизувати необхідну 

інформацію, виділяти головне у потоці навчального матеріалу. І саме це 

забезпечує розробку і реалізацію інноваційної моделі навчання. 

Обов’язковим є залучення студентів до розроблення веб-квестів, так 

як це підвищує мотивацію і сприяє розкриттю творчого потенціалу та 

розвиває навички аналітичного мислення, покращує запам’ятовуванню 

попереднього і засвоєнню нового матеріалу. 

Головним завданням техніки веб-квесту є перетворення студентів з 

пасивних об’єктів навчального процесу в активних її суб’єктів з власними 

результатами та презентацією виконаної роботи. Вдале та доречне 

використання веб-квесту дозволить забезпечити у процесі навчання 

ефективне засвоєння відповідних знань, умінь і навичок, що спрямованні 

на конкретний результат. 

Застосовуючи у процесі навчання технологію веб-квесту, і викладач, 

і студент досягають певних змін у структурі всієї педагогічної системи 

освіти, так як формується новий метод вирішення завдань навчального 

процесу, який головним чином відрізняється від класичного, 

традиційного. Доречним застосуванням технології веб-квесту у процесі 

навчання буде підчас засвоєння базових знань з дисципліни або окремих 

розділів чи тем, що дозволить стимулювати когнітивну діяльність 

студентів, вдосконалити власні можливості, визначити перспективи, 

збільшити комунікативний потенціал, виявити творчі та аналітичні 

здібності. 

Технологія веб-квесту має великі переваги і перспективи, так як вона 

є універсальною і може бути застосованою як аудиторна,  індивідуальна, 

самостійна, групова чи домашня, але найбільшого ефекту і результату 

досягають у роботі в міні-групах. 
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Технологія веб-квесту передбачає самоаналіз і самооцінку свого 

дослідження і саме це надає можливість студенту визначити якість 

виконання певних завдань, його змістове наповнення, складність. 

Необхідно підкреслити, що у ході процесу веб-квесту викладач 

зобов’язаний всіляко підтримувати студентів, консультувати, корегувати, 

А студенти в свою чергу дослухатися до зауважень.  

Таким чином, технологія веб-квесту є сучасним більш 

вдосконаленим методом засвоєння навчального матеріалу з залученням 

новітніх технологій, яка покращує, розкриває потенціал студентів, 

підвищує мотивацію. Технологія веб-квесту сприяє видозміненню усього 

процесу навчання, удосконалює систему самостійної підготовки студента, 

дозволяє творчо удосконалювати виконання певних завдань, а також 

розвивати криничне мислення та захищати власну точку зору. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ ІГРИ ЯК ТРЕНАЖЕР ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Видатне місце у культурно-просвітницькому житті України другої 

половини XVIII століття, становленні передових ідей свого часу, посідає 

Григорій Савич Сковорода. Важливу роль у формуванні мовної свідомості  

філософа-мислителя Г. Сковороди відіграли суспільно-політичне 

положення, літературна мова і суспільна мовна свідомість в Україні у 

XVIII ст., а також освіта та культура бароко. Визначальну роль у 

становленні мовної свідомості Г. Сковороди відіграла освіта, здобута у 

Києво-Могилянській академії, що дала йому ґрунтовні знання 

церковнослов’янської, книжної української мов, грецької, латини, 

польської, німецької, давньоєврейської, а також поетики, риторики, 

філософії, природничих наук, математики з урахуванням не лише 

вітчизняних традицій, а й здобутків західноєвропейської науки і культури.  

У кінці XV – першій половині XVI ст. з’явилися перші спроби 

перекладу конфесійних текстів із церковнослов’янської мови на «просту», 

а в XVI – першій половині XVII ст. книжна українська мова значно 

розширила свої функції, що спричинило широке входження 

народнорозмовних елементів у полемічне, ораторсько-проповідницьке, 

художнє письменство, літописання, а також у ділові документи. 

Його Теорія трьох стилів засновується на прагненні віддавати 

перевагу лексиці високого стилю, викладу, що передбачав знання історії 

та традицій вживання певних дефініцій. Водночас зростав інтерес до 

лексики ділового листування, пожвавлювалися міжнародні зв’язки. Це теж 
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наклало на мову свій відбиток, вона вбирає безліч нових, запозичених слів 

– дипломатичну, військову, суспільно-політичну термінологію. Ці традиції 

зберігаються і зараз. 

Ділова сфера комунікації розвивається найбільш інтенсивно, і для 

успішного спілкування випускнику ЗВО необхідно мати значні мовні 

компетенції, що спираються на стійкі уявлення про особливості ділового 

стилю мовлення. До них входить: знання функціональних особливостей 

ділового стилю мовлення, його диференціації, мовних особливостей, 

способів вираження імперативності, правил оформлення документації, 

вміння використовувати стійкі звороти при створенні усних та письмових 

текстів, активне володіння лексикою, що застосовується у ділових 

переговорах, навички оформлення документів відповідно до стандартів та 

дотримання норм сучасної української літературної мови. Розвиток цих 

компетенцій – необхідна складова підготовки у сфері діяльності. Вивчення 

у ЗВО ділового стилю мовлення передбачається, залежно від спеціальності 

чи напряму навчання, стилістикою української мови, культурою мовлення 

та основами ділового спілкування. Професійна орієнтованість змісту 

навчання, що спирається на використання ігрових технологій, що імітують 

професійну діяльність під час навчання студентів, відіграє важливу роль, 

тим більше, що саме вирішення питань службового характеру вимагає від 

свідомого працівника будь-якої сфери грамотного  використання навичок 

ділового спілкування як в усній, так і у писемній формах. 

Успіх вирішення багатьох ситуацій залежить від того, якою мірою 

він оволодів необхідними для цього мовними компетенціями. Для всіх 

спеціальностей та напрямів необхідне використання законодавчих актів, 

що регулюють функціонування певного відомства, посадових інструкцій, 

вимог до працівника. 

Створення ситуації зі застосуванням механізмів рольової гри, коли 

студенту необхідно відрегулювати певне адміністративне питання, 
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випробуючи себе у ролі керівника будь-якої ланки, відповідальної за 

організацію того чи іншого заходу, за створення сприятливої атмосфери у 

підрозділі, за добір кадрів та регулювання відносин із нею (проведення 

зборів із складанням протоколу та підготовкою витягів з нього, видання 

наказів, розробка інструкцій, написання вітальних адрес, подячних листів 

та ін.), або в ролі підлеглого, який порушив посадову інструкцію або 

виявляє свій творчий потенціал і вносить пропозицію щодо покращення 

організації службової або виробничої діяльності (доповідна записка, 

пропозиція, доповідь, переговори та ін.), створює всі умови для того, щоб 

засвоєння норм ділового спілкування отримало об'єктивну значимість у 

власних очах студентів.  

Для цього використовуються різні лінгвістичні ігри, наприклад, 

лото, матеріал і зміст якого організується в залежності від конкретного 

завдання, яке стоїть перед викладачем та учнями, у тому числі в умовах 

ділової гри. 

Так, у роботі з підстилями офіційно-ділового стилю мови в лото 

можна ввести терміни, що називають мовленнєві жанри, з пропозицією 

співвіднести їх з підстилями, зокрема вибірку здійснювати у форматі 

групової роботи, розділивши аудиторію на міні-колективи. Дипломати, 

законодавці, адміністратори одержують спеціальні карти, в яких однакова 

кількість «відкритих» осередків, які потребують заповнення. Одночасно 

лінгвістичні консультанти, які приставлені до кожної групи, надають 

допомогу, використовуючи різні словники. Ця робота проходить у 

швидкому темпі, і проконсультуватися за кожним словом група не зможе, 

але отримати відповідь на якесь важке питання їй вдасться. При цьому 

консультанти одержують і власне завдання: виявити походження слів та 

визначити мови запозичення. Поруч із роботою над термінами учням 

пропонуються мовні формули, які треба співвіднести з певним видом 

документа й обгрунтовано використовувати у ситуаціях, які 



154 
 

передбачаються під час створення конкретних типів ділових текстів. До 

роботи залучаються документи особистого характеру, складені 

авторитетними особами. Аналіз таких текстів продуктивний через 

зацікавленість до автора і усвідомлення того, що документ – це твір 

публічний, що може стати громадським надбанням, але це накладає на 

пишущого певну відповідальність.  

Підібрати аналогічний матеріал можна запропонувати зробити 

самим студентам. Знайти його можна в оголошеннях у громадських 

місцях: у транспорті, на щитах міських організацій, у студентських 

гуртожитках, у деканатів, відділів з виховної роботи, фінансових та 

кадрових відділів. Численні приклади помилок різного характеру 

підбирають студенти у рекламних текстах. Важливо, що всі ці ілюстрації 

знаходяться поряд – в тому середовищі, в якому людина проводить більшу 

частину свого життя. 

Ha основі вивчення застосування ігор на заняттях з української мови 

(за професійним спрямуванням) можна визначити такі переваги: 

 Забезпечується інтеграція теорії і практики, зменшується відстань між 

теорією i практикою. 

 Розвиваються навички комунікативного діалогічного спілкування. 

 Зростає зацікавленість студента у використані додаткової cпeцiaльнoї 

лiтерaтypи. 

 Розвиваються здібності учасників гри приймати рішення за умов 

неповної інформації; набувається досвід у вирішенні проблемних 

завдань. 

 Вдосконалюються навички прийняття рішень в умовах обмеженого 

часу. 

 Забезпечується активна участь студента в колективній справі, 

інтенсивний обмін досвідом i знаннями між учасниками команд, 
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можливість для кожного з них порівняти свої знання і дії з іншими, а 

також уміння скоординувати ці дії [1]. 

І хоча інтерактивні ігри потребують значної кількості часу для 

підготовки як студента, так i викладача, проте результат від таких занять 

стає стимулом для подальшої викладацької роботи з такими методами 

навчання. 

В освітній сфері спілкування як системі безпосередніх (прямі 

контакти в колі «студент-студент», «студент-викладач», «викладач-

колектив студентів», «викладач-викладач», «студент-представник 

адміністрації, деканату»; «ректорат-студент» тощо), опосередкованих 

(обмін інформацією, за якого комуніканти роз’єднані в часі, віддалені у 

просторі; в офіційно-діловій комунікації це листування, подання заяви, 

листа-клопотання, службової записки тощо) зв’язків, взаємодій (суб‘єкт-

суб‘єктне спілкування), що реалізуються за допомогою вербальних і 

невербальних засобів, засобів комп’ютерної комунікації з метою 

взаємообміну інформацією, розв‘язання завдань, проблем, моделювання 

навчально-виховного процесу, ефективного управління ним, регулювання 

стосунків учасників освітньої діяльності, реалізації мети й основних 

завдань діяльності вищого навчального закладу, офіційно-діловий стиль 

утрачає комунікативну односторонність, його тексти набувають ознак 

мовно-мовленнєвої процесуальності, комунікативної інтенції (лат.  

intentio – устремління, бажання), яка виражає осмислений і усвідомлений 

намір адресанта (наприклад, заява студента про поновлення на навчання, 

про відрахування тощо; службова декана факультету про затвердження 

реєстру студентів щодо стипендіального забезпечення тощо) [2, c.139]. 

Застосування представлених тут форм організації навчальної 

діяльності, як свідчить практика, інтенсифікує навчальний процес, що у 

результаті сприяє формуванню значних майбутньої професійної 
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діяльності випускників вузів мовних компетенцій у сфері ділової 

комунікації. 
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