до 295-річчя від дня народження Григорія Сковороди

Інформаційно-бібліографічний відділ

Вінниця, 2017

295 років тому народився Григорій Савич Сковорода (1722-1792)
– найвидатніша постать у літературно - філософському житті України
XVІІІ ст. Людина всебічно обдарована – філософ, мислитель,
письменник, педагог, музикант, знавець Античності й Середньовіччя.
Про нього у світі видано понад п’ять тисяч наукових праць, його твори
перекладено більше ніж на 20 мов, а за своєю популярністю серед
науковців і культурної громадськості світу український філософ і
сатирик посідає друге місце після Тараса Шевченка. Його твори
популярні у Китаї та Японії, Папа Римський і той цитує Сковороду під
час своїх проповідей. Сковорода не лише залишив у спадок
нащадкам свої твори та роздуми, але й дав рідкісний приклад життя
людини, яка дозволила собі жити за покликом душі і навчала того ж
інших. Пропонуємо згадати кілька його думок, які не втратили
актуальності і нині…
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***
Ні про що не турбуватися, ні про що не хвилюватися - значить, не жити, а
бути мертвим. Адже піклування - рух душі, а життя - це рух.
***
Любов з'являється з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.
***
Бери вершину і матимеш середину.
***
Не називай солодким те, що породжує гіркоту.
***
Як нерозумно випрошувати те, що можеш сам досягти!
***
Хто не любить клопоту, мусить навчитися просто й убого жити.
***
О, якби ми в ганебних справах були такі ж самі соромливі і боязкі, як часто ми
буваємо боязкі і хибно соромливі у порядних вчинках.
***
Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати - це наполовину
закінчити.
***
Вчися збирати марнування думок твоїх і звертати їх всередину тебе. Люди
живуть почуттями, а для почуттів байдуже, хто правий.
***
Уникай людей, які, бачачи твої вади і недоліки, виправдовують їх або навіть
схвалюють. Такі люди або підлабузники, або боягузи, або просто дурні. Від них
не чекай допомоги ні в якій біді чи нещасті.
***
Нам недобре від того, що ми знаємо багато зайвого, а не знаємо
найпотрібнішого: самих себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і
пам'ятали те, що живе в кожному з нас, то життя наше була б зовсім іншим.
***
Хто сліпий, тому всюди ніч... Якщо ти темрява - скрізь для тебе пекло.
***
Більше думай, а тоді вирішуй. Поспішай повільно!
Без бажання все важке. Навіть найлегше.
***
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Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: ми прагнемо до того, чого немає, і
нехтуємо тим, що є, так ніби минуле зможе вернутись назад, або напевно
мусить здійснитися сподіване.
***
З видимого пізнавай невидиме.
***
Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто
вміє ним користуватись…
***
Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні.
***
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.
***
Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує?
***
Все минає, але любов після всього зостається.
***
Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений.
***
Ти робиш найкращу і для тебе рятівну справу, коли твердо ступаєш по шляху
доброго глузду.
***
Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий.
***
Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили
намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.
***
Світло відкриває нам те, про що ми у темряві лише здогадувалися.
з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.
***
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. Нема його ніде від того,
що воно скрізь. Воно схоже до сонячного сяйва – відхили лише вхід у душу свою..
***
Коли дух у людині веселий, думки спокійні, серце мирне, тоді все світле, щасливе,
блаженне. Це є філософія.
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