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АКСІОЛОГІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ВИМІРІ 

ЦИФРОВІЗОВАНОГО СВІТУ 

 

Постать Григорія Сковороди за понад двохсотрічну історію студій 

залишається легендою, адже, за твердженням відомого сковородознавця 

Валерія Шевчука, «...навколо цієї постаті та й імені створено своєрідний ореол 

– він ніби персонаж милої казки про мандрованця, котрий відрікся благ 

мирських, чинів, не мав власного даху над головою <…>, а награючи на сопілці 

чи флейті, блукав собі з торбою дорогами України і навчав людей вічних істин 

<…>» [5, с. 7]. Суголосною є думка й Петра Білоуса: «“Мандрівний філософ”, 

“мандрівний поет” – це свого роду штампи, які закріпилися за Григорієм 

Сковородою і звично повторюються у найрізноманітніших текстах» [1, с. 93].  

У ХХІ столітті такі стереотипи продовжують використовувати, зокрема в 

навчальних матеріалах для закладів загальної середньої освіти. Очевидно, що в 

цьому разі нівелюється актуальність філософської системи, що є дієвою для 

одного з таких популярних напрямів організації способу життя, як 

дауншифтинг (від англ. downshifting – перемикання швидкості автомобіля на 

нижчу передачу; уповільнення чи послаблення будь-якого процесу), що бере 

початки орієнтовно в 1991 році. Сьогодні це – «соціальна поведінка або тренд, 

які стосуються людей, що живуть простим життям, щоб вийти з щурячих 

перегонів обсесивного матеріалізму і зменшити стрес, понаднормові і 

психологічні витрати, які можуть супроводжувати його. Життєва філософія 

«життя заради себе», «відмови від чужих цілей» [2]. 

Популярний інтернет-ресурс «Словотвір», майданчик для перекладів 

запозичень, пропонує український відповідник слову «дауншифтинг» – 

«сковородинство» [3]. 

Студіювання творів і біографічних відомостей Г. Сковороди, отриманих 

насамперед із листування з учнем Михайлом Ковалинським, дає підстави 

стверджувати, що такий відповідник є коректним. Адже наскрізним для життя й 

учення мислителя було дотримання гармонії між внутрішнім і зовнішнім 

світом. Окремі складники філософії мандрівного філософа є актуальними для 

прихильників руху дауншифтерів або тих, хто вагається зі своїм вибором.  

Варто згадати хоча б той факт, що талановитий юнак із села Чорнухи 

співав в інтимній капелі імператриці Єлизавети, а за два роки роботи став її 

уставником, тобто художнім керівником. Проте під час однієї з подорожей до 
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Києва Г. Сковорода довів дієвість життєвого закону, який повторює услід за 

Епікуром: «Спасибі блаженному Богу за те, що потрібне зробив неважким, а 

важке непотрібним» [4, с. 1380]. До своєї посади він не повернувся, адже 

відчував внутрішній дискомфорт між прагнення свободи й щоденним 

обов’язком. Хоча, як відомо, одержував достойну заробітну плату, а матір його 

була звільнена від сплати податків. Отже, для того, щоб кардинально змінити 

спосіб життя, необхідно відчути внутрішню потребу, тобто пізнати самого себе. 

А це є ключова ідея концепції Г. Сковороди, ґрунтовно розроблена в трактаті 

«Наркісс. Разглагол о том: Узнай Себе» [4, с. 231–292], де ідеалом людини, яка 

пізнала себе є Нарцисс, персонаж давньогрецького міфа, закоханий у своє 

відображення в джерелі. Для українського філософа Нарцисс осягнув власну 

досконалість, а не шукав взірців для наслідування. Лише усвідомивши свої 

прагнення, людина зможе спробувати щось змінити у світі. Про це філософ 

писав учневі в листі від 18 липня 1763 року: «Копай всередині себе колодязь 

тієї води, яка зросить і твій дім, і сусідські. <…> Чим тобі допоможе скіпетр 

або палац, або золото, якщо ти загубиш і вб’єш найціннішу душу свою, тобто 

самого себе?» [4, с. 1142]. У цьому ж листі є і засадничі принципи емоційного 

інтелекту: «Заглуши і приборкай пристрасті твоєї душі й уже тепер звикай 

панувати над ними» [4, с. 1142]. Ідеться про найвищий рівень названого вміння 

– управління своїми емоціями. 

Для дауншифтерів цінною є позиція філософа щодо здорового способу 

життя та поціновування якості й простоти: «Он одѣвался пристойно, но просто; 

пищу имѣл состоящую из зелїй, плодов и молочных приправ; употреблял оную 

ввечеру по захожденїи солнца; мяса и рыбы не вкушал не по суевѣрію, но по 

внутреннему своему расположенію; для сна отдѣлял от времени своего не 

болѣе четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда 

ходил пѣшком за город прогуливаться на чистой воздух и в сады; всегда весел, 

бодр, легок, подвижен, воздержен, цѣломудр, всѣм доволен» [4, с. 1350]. 

Екологічність його мислення відображена й у пісні 12-й збірки «Сад 

божественних пісень»: «Не пойду в город богатый. Я буду на полях жить. / 

Буду вѣк мой коротати, гдѣ тихо время бѣжит. / О дуброва! о зелена! о мати 

моя родна! / В тебѣ жизнь увеселенна. В тебѣ покой, тишина» [4, с. 62]. У пісні 

13-й Г. Сковорода продовжує свої міркування: «Ах поля! поля зелены! / Поля 

цвѣтами распещренны! / Ах долины! яры! / Круглы могилы! бугры! <…> 

Пропадайте думы трудны! / Города премноголюдны! / А я с хлѣба куском умру 

на мѣстѣ таком» [4, с. 63]. 

Актуальним сьогодні є такий напрям менеджменту, як тайм-менеджмент, 

тобто управління часом. Із концепцією Григорія Сковороди на перший погляд 

видається найменш пов’язаним. Водночас філософа цілком правдиво назвати 

першим тайм-менеджером, а підтвердження такій тезі знаходимо у творах. По-

перше, в пісні 23-й «Саду божественних пісень» Г. Сковорода писав: «О 

дражайше жизни время! / Коль тебя мы не щадим! / Коль так, как излишне 

бремя, / Всюду мещем, не глядим! / Будто прожитый час возвратится назад. / 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

  

 

96 

 

Будто рѣки до своих повернутся ключей. / Будто в наших руках лѣт до 

прибавки взять. / Будто наш з безчисленных составленный вѣк дней. / Для чего 

ж мы жить желаем, / Лѣт на свѣтѣ восем-сот, / Ежели мы их теряем / На всякій 

бездѣлиц род?» [4, с. 74]. По-друге, у листі до свого учня Михайла 

Ковалинського, надісланого в квітні 1763 року, мислитель акцентує на 

власному досвіді: «… де ціна витраченого часу? Звертаючись до самого себе із 

такими словами, я почав підбивати підсумок часу: коли, для скількох, на які 

дурниці я витрачав річ, дорожчу за все. Я ще й тепер не вмію користуватися 

часом, ба навіть той час, який є тепер у моєму розпорядженні, витрачаю на 

дрібниці або, що ще гірше, – на смуток, або, що найгірше, – на гріхи. На 

майбутнє ми сподіваємось, сучасним нехтуємо: ми прагнемо до того, чого 

немає, а нехтуємо тим, що є, так, ніби те, що минає, може повернутись назад 

або напевно мусить здійснитись сподіване. Коли я про це роздумував, то згадав 

грецький двовірш, який я переклав по-латинському й завчив, коли був [в Лаѵрѣ 

Святаго Сергіа]. Оскільки цей двовірш досить вишуканий, ми перекладемо його 

тут: Ловімо час, бо старіє все дуже швидко: / Літо одне з козеняти робить 

кошлатого цапа» [4, с. 1128]. Безумовно, що раціональному плануванню часу 

завжди передує усвідомлення марного витрачання його.  

Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, що життєва 

філософія Г. Сковороди актуалізована в ХХІ столітті, але лише в нових 

найменуваннях. Тому глибинне осмислення сучасних трендів соціальної 

поведінки чи напрямів психологічних студій має спиратися на першоджерела, 

що потребують уважного прочитання (мовою оригіналу або в якісному 

перекладі) й переосмислення.  
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