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АНТИЧНІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ 
ДЖЕРЕЛА ФІЛОСОФІЇ СКОВОРОДИ 

Відверта розмова на сторінках «Філософської думки», розпочата у першому 

випуску за 2012 рік під запитальною назвою «Антична філософія: тут і те-

пер?», яка зафіксувала вельми невтішний стан досліджень з античної філо-

софії в українській філософській спільноті, дістала своє логічне продовження 

на І Сковородинівському колоквіумі «Філософія Григорія Сковороди в інтер-

претаціях початку ХХІ ст.», який відбувся в Інституті філософії НАН України 

(11 грудня 2012 року), та ІІ Сковородинівському колоквіумі «Античні та серед-

ньовічні джерела філософії Сковороди» (10–11 грудня 2013 року). Колоквіуми 

були присвячені антикознавчим, текстологічним, медієвістичним та патро-

логічним дослідженням філософії Григорія Сковороди, фундаментально зверне-

ної як до Біблії, так і саме до античних джерел. 

Метою античномислячого філософського товариства, яке зібралося на 

колоквіумах для обговорення антикознавчих аспектів філософського доробку 

Сковороди, було визначено не лише залучення фахівців із греки, латини бібліє-

знавства та патрології для глибшого розуміння стилю мислення і змісту тво-

рів самого українського філософа, а й вихід у цій царині сковородинознавства 

на давно очікуваний в Україні текстологічний світовий рівень досліджень і ви-

дань античної філософії в цілому.

Результатом розпочатого обговорення стала презентована на ІІ колок-

віу мі науково-дослідницька програма «Skovorodianum», ключовими аспекта-

ми якої було оголошено найменш розвинуті напрямки сучасного історико-фі-

ло соф ського й філологічного сковородинознавства: текстологія, античність 

(гре ко-латинські джерела), всесвітній контекст (переклади й рецепція). 

Відповідно було окреслено три головні підходи подальшої роботи в рамках за-

гального проек ту, присвяченого в перспективі 300 річниці від дня народження 

Сковороди:

По-перше, передбачено систематичне проведення міжнародних колоквіу-

мів із зазначеної антикознавчої та медієвістичної проблематики для поглиб-

леного джерелознавчого дослідження спадщини Сковороди та репрезентації 

творів філософа не лише на тлі історико-культурних подій в Україні, де сучас-

ні досягнення незаперечні, а й в контексті ширшого світового історико-фі-

лософського процесу, де герменевтична глибина, своєрідність стилю і парадиг-

мальне значення філософії Сковороди в її зверненні до античності за лишаються 

не лише неусвідомленими, а й просто невідомими. 
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По-друге, йдеться про видання наукової серії перекладів сучасного зару-

біжного сковородинознавства. Вже розпочато роботу над монографією док-

тора Міланського університету М.Ґ. Бартоліні про неоплатонічні джерела 

Ско вороди; надалі очікується переклад з польської монографії доктора Кра-

ківського університету Д. Пилиповича, який готує нову редакцію книги для 

українського читача, переклад з німецької книги Елізабет фон Ердман про он-

топоетику Сковороди, а також низка англомовних та франкомовних видань.

По-третє, антикознавчою перлиною проекту «Skovorodianum» має ста-

ти фахова підготовка білінґви і видання праць античних та середньовічних ав-

торів, до яких звертався Сковорода, у формі паралельних греко-українських і 

латино-українських коментованих текстів під загальною назвою «Античний 

кабінет Сковороди». Вже триває робота над трактатами Діонісія Ареопагіта 

«Про божественні імена», Боеція «Про розраду філософією» і Цицерона «Про 

старість», заплановано звернення до трактатів Оригена та Максима Спо-

відника. Такі видання не лише сприятимуть глибшим історико-філософським 

дослідженням Сковороди, а й істотно допоможуть приведен ню до тями анти-

кознавчих студій, занедбаних наразі в Україні порівняно зі світовим рівнем.

У цьому тематичному випуску пропонуємо низку статей учасників двох 

зазначених колоквіумів і тих, хто підтримав ідею об’єднання сучасних анти-

кознавчих зусиль й інтелектуального звернення до античної філософії в Україні 

довкола античних джерел і ремінісценцій Григорія Сковороди.


