Пам'ятна монета
Григорій Савич Сковорода –
видатний народний мислитель,
прозаїк, поет, музикант,
просвітитель і гуманіст,
який присвятив своє життя
пошукам істини та залишив
по собі яскравий слід.
З 12 років слухав лекції
в Києво-Могилянській
академії. Подорожуючи,
в європейських університетах
отримував знання з медицини, філософії,
математики, фізики, музики. Знав латинську,
грецьку, церковно-слов’янську, польську
і німецьку мови. Уважав, що філософія
тренує мозок і впорядковує думки.
Своєю творчістю поет і філософ
підсумував найвищі досягнення давнього
українського письменства, підготувавши
основу для розвитку нової української
літератури. Він належить до особистостей,
які відіграють значну роль у формуванні
національної свідомості й ідентичності. Його
називають "батьком української філософії",
"українським Сократом", "народним
просвітителем", й недаремно його твори
перекладено англійською, вірменською,
грузинською, італійською, німецькою,
польською, португальською, словацькою,
фінською, чеською та іншими мовами.

Сад
божественних
пісень

Сенсом людського існування Григорій
Сковорода вважав самопізнання, завдяки
якому можна досягти гармонії з собою
та світом, і мислитель своїм життям
показав можливість здійснення глибинних
перетворень. Він умів насолоджуватися
кожною миттю свого життя і стверджував,
що "Шукаємо щастя по сторонах, по віках,
по станах. А воно скрізь і завжди з нами…".

"Сад божественних
пісень" – це унікальна
барокова збірка
метафізичних віршів,
яка збагатила українську національну
творчість новими темами і образами.

Філософ уважав, що його "сад" проріс
із "зерен Священного Писання" – єдиного
і справжнього джерела щастя. Автор
майстерно інтерпретує кожну тему,
а універсальність його ідей завжди
матиме невичерпну цінність.
Художники: Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптори: Святослав Іваненко,
Володимир Атаманчук.
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