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3 грудня 2016 р.
ЛІТЕРАТУРА (8-й клас)
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА-ФІЛОСОФ
1. Філософія – наука про найзагальніші закони розвитку природи,
суспільства та мислення. За Г. Сковородою, “філософія, або любов до
мудрості, скеровує усе коло діл своїх до тієї мети, щоб дати життя духу
нашому, благородство серцю, світлість думкам, яко голові всього. Коли дух
людини веселий, думки спокійні, серце мирне, – то й усе світле, щасливе,
блаженне. Оце і є філософія”.
До найвідоміших філософських праць Г. Сковороди належать такі:
“Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу”, “Кільце”, “Вдячний Еродій”,
“Убогий Жайворонок” і “Вступні двері до християнської добронравності”.
Філософ залишив нам багато афоризмів, якими треба керуватися кожній
людині, не залежно від віри, віку, статі чи національності. Ці короткі влучні
оригінальні вислови містять глибоку й узагальнену думку.
2. Значення творчості Г. Сковороди.
Григорій Сковорода першим в українській літературі почав зближувати
фольклор і художнє письменство, саме через вислови народної мудрості –
прислів’я та приказки – він трактував проблеми тодішнього суспільства.
Сковорода першим з українських митців і вчених здобув усесвітню славу.
Він став першим поетом-ліриком і байкарем в українській літературі, саме
його науково-педагогічна діяльність сприяла відкриттю Харківського
університету (першого в Україні). Григорія Сковороду вважають одним із
найвидатніших людей України.
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ЗАВДАННЯ
Прочитайте і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди:
Не все те отрута, що неприємне на смак.
Бери вершину і матимеш середину.
З усіх утрат втрата часу найтяжча.
Скільки зла таїться всередині за гарною подобою.
Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру.
Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.
Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти.
Солодке пізнає пізніше той, хто може проковтнути неприємне.
Не за обличчя судіть, а за серце.
Ні про що не турбуватися – значить не жити, а бути мертвим.
Не розум від книг, а книги від розуму створились.
Чи може людина, сліпа у себе вдома, стати зрячою на базарі?
Демон проти демона не свідчить, вовк вовчого м’яса не їсть.
Людина – коваль свого щастя.
Не все те невірне, що тобі незрозуміле.
О книги, найкращі порадники, найвірніші друзі!
Не суди лиця – суди слово.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1) Підкресліть та запам’ятайте афоризми Григорія Сковороди, якими ви
хотіли б керуватися у житті.
2) Прочитайте про значення творчості Г. Сковороди.

