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АФОРИЗМИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ 

 

 Григорій Савич Сковорода – український просвітитель-гуманіст, філософ, 

поет та педагог [2]. Це особистість глибинного характеру, світлого серця та 

надзвичайного розуму. Багатогранна творчість Сковороди й досі дивує 

влучними афоризмами, які містять у собі глибокий та узагальнений зміст. У 

своїх лаконічних висловах, Сковорода висвітлював теми щастя, життя, 

самопізнання, освіти, дружби, любові, свободи, праці, часу, краси та здорового 

способу життя. Велика кількість його крилатих афористичних виразів, ставши 

афоризмами, підкорили світ, та є актуальними протягом 295 років. 

 Варто зазначити, що афоризм – це яка-небудь узагальнена думка, 

висловлена стисло в дуже виразній формі [1]. Афоризмами можуть бути 

прислів’я, сентенції класичних авторів, крилаті вислови з літературних та 

філософських творів  

 Афоризми Григорія Сковороди користуються великою популярністю під 

час написання творів-роздумів. За основу такого твору беруть найкращі влучні 

вислови поета та всебічно аналізують їх. Такі твори нерідко можна знайти в 

мережі Інтернет, зокрема на спеціалізованих сайтах з великим асортиментом 
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даного матеріалу. Чимало творів на основі афоризмів Сковороди є на сайті 

«Твори на кожен урок» [5], серед яких є такі: Твір-роздум за афоризмом Г. 

Сковороди «З усіх утрат, утрата часу найтяжча» [6], «Сродна праця – це 

найсолодша в світі річ» Г. Сковорода [7] та інші твори. На жаль, на подібних 

сайтах авторів даних творів найчастіше не вказують. 

Мета нашої роботи – дослідити особливості афоризмів Сковороди, 

проаналізувати їх роль та значення в сучасному суспільстві. 

Уміння та талант висловлювати свою думку лаконічно й водночас 

змістовно, давньогрецькі філософи вважали ознакою мудрості. Видатний 

античний мудрець Аристотель вважав, що афоризми слід вживати тоді, коли 

недостатньо знати щось самому, а треба переконати в цьому інших [4].  

Афоризми завжди користувалися великою популярністю серед поетів та 

філософів. Такий інтерес зумовлений тим, що афоризми є однаково близькими 

як науковій діяльності,  так і художній творчості. Проаналізувавши афоризми 

та вислови Григорія Сковороди, з різних творів, можна розділити їх на 10 

тематичних груп:  

1. Істина 

2. Життя, щастя, радість 

3. Самопізнання, розум, людські чесноти 

4. Освіта, наука, навчання 

5. Любов, кохання 

6. Дружба, стосунки між людьми 

7. Праця 

8. Час 

9. Здоровий спосіб життя 

10. Краса 

Наведемо приклади найбільш влучних та яскравих афоризмів Сковороди.  

Так, про істину поет говорив: 

«Не все те отрута, що неприємне на смак». 

«Бери вершину і матимеш середину». 

«Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» [8]. 

Про життя, щастя і радість було сказано: 

«Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий?» 

«Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба 

в воді, так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас самих» [8]. 

Щодо самопізнання та розуму Сковорода говорив: 

«Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ. Копай 

всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську». 

«Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти!» [8]. 

У свою чергу, про освіту, науку і навчання було сказано: 

«Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя».  

 «Більше думай і тоді вирішуй».  

 «З видимого пізнавай невидиме» [8]. 
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Про любов та кохання: 

«Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю».  

«Все минає, а любов після всього зостається» [8]. 

Про дружбу та стосунки між людьми: 

«Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-

трьох ворогів».  

 «Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого 

отруйнішого від удаваного друга» [8]. 

Щодо праці Сковорода говорив: 

«Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — значить, не жити, а 

бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух».  

«Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати — це наполовину 

завершити» [8]. 

Про тему часу було сказано: 

«З усіх утрат утрата часу найтяжча».  

«Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений» [8]. 

Здоровий спосіб життя: 

«Надмір породжує пересит, пересит — нудьгу, нудьга ж — душевну тугу, а 

хто хворіє на се, того не назвеш здоровим».  

«Хіба розумно чинить той, хто, починаючи довгий шлях, в ході не дотримує 

міри?» [8]. 

Щодо краси Сковорода казав: 

«Не любить серце, не бачачи краси» [8]. 

За життя Григорія Сковороди, його крилаті вислови користувалися 

великою популярністю, завдяки їх мудрості, доречності та правдивості. 

Афоризми досить часто вживали у повсякденному житті, а також в 

різноманітних сферах діяльності. Тому, вони швидко поширювалися, а про 

афористичний талант Сковороди знали майже всі. Згодом, афоризми поета 

стали майже невід’ємною частиною у спілкуванні звичайних людей, а також 

громадських діячів та відомих постатей.  

 Протягом багатьох років, влучні вислови Григорія Савича поступово 

зникали з активного вжитку. Деякі з них були перефразовані, але не змінювали 

свого початкового значення, а деякі афоризми були взагалі забуті. Проте, 

чимало лаконічних висловів поета й досі є популярними серед людей. Навіть у 

наш час, можна також почути або побачити той чи інший афоризм геніального 

автора.  

Варто зазначити, що існує проблема правильного прочитання та 

розуміння висловів Сковороди. Деякі люди не розуміють їх значення, і через це, 

змінюють та перекручують головну думку афоризмів. У результаті, під час 

спілкування, афоризми вживаються вже з втраченим початковим змістом.  

Досить поширеною є проблема інстинктивного перекладу афоризмів 

Г. Сковороди на іншу мову, та пошук російських відповідників. Це зумовлено 

тим, що українське населення частіше вживає у повсякденному спілкуванні 
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саме російські прислів’я, приказки та афоризми. Так, почувши крилатий вислів 

Григорія Савича «Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора» [8], 

люди відразу згадують популярне російське прислів’я «Лучше горькая правда, 

чем сладкая ложь», або «Не всякую правду приятно слушать» [2]. Російський 

відповідник можна знайти також до афоризма «Більше думай і тоді вирішуй» 

[8]. Він часто нагадує людям вислів «Семь раз отмерь, один раз отрежь» [2], 

який є більш поширеним у спілкуванні українців. 

Наперекір неправильному розумінню українських афоризмів, зокрема 

висловів Сковороди, існують люди, які чудово розуміють їх зміст, та досить 

часто вживають їх у своєму спілкуванні. Так, дуже популярним серед сучасної 

молоді є вислів «З усіх утрат утрата часу найтяжча» [8]. Питання швидкого 

плину часу є досить актуальним, а афоризми Сковороди, присвячені темі часу, 

дуже точно і доречно висвітлюють цю проблему. Окрім цього вислову, 

популярними також є афоризми, присвячені істині, щастю, розуму, освіті, 

коханню, дружбі та красі.  

У деяких соціальних мережах нерідко можна побачити такі афоризми 

Сковороди: «Бери вершину і матимеш середину», «Визначай смак не по 

шкаралупі, а по ядру», «Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя», 

«Більше думай і тоді вирішуй», «Все минає, а любов після всього зостається», 

«Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого 

отруйнішого від удаваного друга» та інші [8]. Найчастіше, крилаті вислови 

поета можна побачити у тематичних групах та на різних сайтах. Їх розміщують 

на фоновому зображенні, додають до нього музику тощо. 

Сучасна молодь користується афоризмами під час спілкування з друзями 

у соціальних мережах. Молоді люди звераються до висловів Сковороди, які 

найкраще відображають певну ситуацію. Так, наприклад, у випадку, коли дуже 

гарна дівчина виявляється підступною, хитрою та трохи дурною, молодь 

використовує вислів «Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» [8]. У ситуації, 

коли людина помилилася під час досить простої справи або швидко прийняла 

неправильне рішення, кажуть: «Більше думай і тоді вирішуй» [8].   

Таким чином, можемо дійти висновку, що через проблему неправильного 

розуміння основної думки афоризмів, а також інстинктивний переклад їх на 

російську мову, прочитання й розуміння висловів Сковороди в наш час дещо 

змінилося. Крилаті афористичні вирази є популярними серед українського 

населення, зокрема, молоді. Така популярність свідчить про актуальність та 

доцільність геніальної спадщини Григорія Савича Сковороди протягом століть. 

 

Список використаних джерел: 
1. Академічний тлумачний словник (1970-1980) [електронний ресурс]/ Афоризм 

– Режим доступу: http://sum.in.ua/s/aforyzm – Назва з екрана. 

2. Великий разум [електронний ресурс]/ Русские пословицы и поговорки – 

Режим доступу: http://www.greatmind.info/list.php?p=1&country_id=9 – Назва з 

екрана. 



ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 

 

Миколаїв, 2017 124 
 

3. Вікіпедія [електронний ресурс]/ Сковорода Григорій Савич – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki – Назва з екрана. 

4. Довідник Школяра [електронний ресурс]/ Назвіть і прокоментуйте афоризми 

Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів) – Режим доступу: 

http://lessons.com.ua/nazvit-i-prokomentujte-aforizmi-grigoriya-skovorodi-na-

prikladi-vivchenix-tvoriv/  – Назва з екрана. 

5. Твори на кожен урок [електронний ресурс]/ Головна – Режим доступу: 

http://ukrtvoru.info/ – Назва з екрана. 

6. Твори на кожен урок [електронний ресурс]/ Твір-роздум за афоризмом Г. 

Сковороди «З усіх утрат, утрата часу найтяжча» – Режим доступу: 

http://ukrtvoru.info/tvir-rozdum-za-aforyzmom-h-skovorody-z-usih-utrat-utrata-

chasu-najtyazhcha/ – Назва з екрана. 

7. Твори на кожен урок [електронний ресурс]/ «Сродна праця – це найсолодша 

в світі річ» Г. Сковорода – Режим доступу: http://ukrtvoru.info/srodna-pratsya-tse-

najsolodsha-v-sviti-rich-h-skovoroda/ – Назва з екрана. 

8. УкрЛіб [електронний ресурс]/ Афоризми Г. С. Сковороди – Режим доступу: 

http://www.ukrlib.com.ua/books/printout.php?bookid=0&id=103 – Назва з екрана. 
 

 

Чебан М.М., 

студент ІІІ курсу факультету мистецтв ВП 

«Миколаївська філія КНУКіМ»; 

Науковий керівник:  

Тригуб О.Л.,  

старший викладач кафедри дизайну  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», 

м. Миколаїв 

 

АНТИЧНІ МОТИВИ В СУЧАСНОМУ ЧОЛОВІЧОМУ ОДЯЗІ 

 

Індивідуальність – головне багатство особистості. Віра в себе, відчуття 

своєї неповторності – основне джерело самоповаги. Це відноситься не тільки до 

зовнішнього вигляду, але і до того, як людина мислить. Треба приймати себе 

такими, які ми є і постаратися свої недоліки перетворити в достоїнства. Мода 

на одяг, зачіски і навіть спосіб життя була і буде засобом підкреслення 

індивідуальності людини. 

Культуру людини підкреслює її одяг. Вона тим доцільніше і ліпше, чим 

більше відповідає правилам етикету. Зі смаком підібраний одяг, охайний вид 

роблять людину упевненою, зібраною і енергійною. Щоб вдягатися красиво, не 

обов'язково мати повний гардероб речей. 

Дотримуючись законів стильової єдності та колірної гармонії, людина 

додає зовнішньому виглядові природності і респектабельності. Тобто мода 

вимагає почуття міри, обліку факторів часу, смаку, віку. Античний одяг був 


