
4 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 5

ДО ЧИТАЧІВ

Наукова дослідницька традиція досягає належної продуктивності лише за умови сис-
темної організації, існування та роботи на підставі цілеспрямовано здійснюваних до-
слідницьких програм. Спорадичні дослідження, хоч би якими евристичними були інко-
ли їхні результати, не можуть забезпечити належної глибини, всебічності та 
об’єктивності пізнання предмета. Стан справ у вивченні філософської спадщини Гри-
горія Сковороди — мислителя, від якого зазвичай розпочинають відлік вітчизняної ін-
телектуальної традиції, — наочно демонструє справедливість цих тверджень.

Не можна сказати, що постать Сковороди обділена увагою дослідників. До неї вже 
впродовж сторіччя (від появи відомої книжки В.Ф. Ерна 1912 року) повсякчас зверта-
ються не лише історики вітчизняної філософії, а й гуманітарії різних дисциплін. Іс-
нують традиції реґулярних наукових форумів, присвячених цьому видатному мислите-
леві (як-от Харківські міжнародні Сковородинівські читання, які проводяться вже 
понад двадцять років, а також Сковородинівські читання у Переяславі-Хмельниць  ко-
му). Вивченню Сковороди присвячені тисячі наукових праць. Попри це, існує чимало 
«білих плям» в опануванні його інтелектуальної спадщини. Тому звернення до досвіду 
міжнародного Сковородинівського колоквіуму, що проводиться в Інституті філософії 
НАН України з 2012 року, є важливим не лише як ще одне доповнення до вельми обсяж-
ного компендіуму сковородинознавчих студій. Більш значущим є виоформлення цих до-
сліджень у науково-дослідницьку програму «Sko vo ro dianum», яка, маємо сподівання, 
піднесе вивчення класика вітчизняної філософської думки на новий щабель організації 
та евристичності. У визначенні тематичного блоку цього числа для нас важливою 
була не тільки постать Григорія Сковороди, а й, не меншою мірою, спосіб організації 
наукових досліджень, у тому числі й історико-фі лософських.

Додаткова мотивація для такої тематики полягала в тому, що в центрі зазначеної 
програми опинилися не цілком традиційні аспекти творів Г. Сковороди, а передусім їх 
античні та середньовічні джерела — та частина філософської традиції, яка сама по 
собі на сьогодні є мало досліджуваною в українській філософії й потребує особливої 
уваги та підтримки. Не менш важливим є здійснення досліджень в режимі міжнарод-
ної співпраці науковців, що обіцяє, зокрема, переоснащення методологічного інстру-
ментарію вітчизняних історико-філософських досліджень. 

Мабуть, не варто дивитись на запропоновану програму досліджень феномену Ско-
вороди як на щось остаточне і цілком визначене. Лише існування у режимі відкритого 
наукового проекту, чутливого до критики, пропозицій та інтелектуальних ініціатив, 
є запорукою її успішного здійснення. Саме цьому «Філософська думка» і хотіла б спри-
яти пропонованою публікацією.

В останньому, шостому числі «ФД» за цей рік ми перенесемося з «сивої давнини» по-
чатку вітчизняної філософської традиції в «палаюче сьогодення», присвятивши те-
матичний блок обговоренню і аналізу «феномену Євромайдану» в його різноманітних 
вимірах.


