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29 травня 2015 року в Інституті філософії НАН Ук-

раїни ім. Г.С. Сковороди відбулися VIІI давньоруські 

історико-філософські читання пам’яті В. Гор ського 

«Філософські ідеї в культурі Київської Русі». Ор га ні-

заторами заходу стали відділ історії філософії Ук раїни 

Інституту філософії, філософський факультет Київ-

сь кого національного університету ім. Тараса Шев-

ченка та редакція журналу «Наука і су спільство».

Після вітальних слів директора Інституту філо-

софії, академіка НАНУ Мирослава Поповича та 

доктора філософських наук, заступника декана фі-

лософського факультету КНУТШ Сергія Руденка, 

згідно з програмою читань відбулися презентації 

кількох найсвіжіших наукових видань: останніх чи-

сел журналу «Наука і суспільство», IV випуску збір-

ки наукових праць «Софія Київська: Візантія. Русь. 

Україна» [Софія київська, 2014], VII випуску періо-

дичного видання «Філософські ідеї в культурі Київ-

ської Русі» [Філософські ідеї, 2015], збірки наукових 

праць «Святий рівноапостольний Во ло ди мир — 

творець Української Держави» [Святий рів но апос-

тольний Володимир, 2015], а також кількох мо но-

графій та багатотомних видань. Зокрема, відо мий 

дослідник київських графіті В’ячеслав Кор нієнко 

представив власну книгу «Графіті Софії Київ ської 

ХІ — початку ХVIIІ ст.: Інформаційний потенціал 

джерела» [Корнієнко, 2014a], а також ба гатотомне 

видання «Корпус графіті Софії Київ ської» [Кор-

нієнко, 2010а, 2010b, 2011, 2014b, 2015].
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Доповіді учасників стосувалися переважно аналізу наукової спадщини 

В. Горського та досліджень міфологічних, релігійних і філософських аспек-

тів духовних пам’яток Київської Русі.

Слід зазначити, що виступи, присвячені філософським надбанням 

В. Горського, були покликані осмислити праці філософа не лише як джере-

ло методологічних ідей, котрі часто можуть посприяти леґітимації проблем-

них тем історії української філософії, а й із позицій наукових можливостей 

для сучасної методології історії української філософії. Наприклад, С. Ру-

ден ко присвятив доповідь критичному переосмисленню так званої презумп-

ції рівноцінності, яку свого часу пропонував запровадити в історико-філо-

софські дослідження В. Горський: згідно з такою презумпцією внесок кож-

ного філософа чи вчення у розвиток філософії належить осмислювати як 

рівноцінний для дослідження [Горський, 2006: с. 27]. С. Руденко зробив 

наголос на необхідності доповнення цього принципу певними оцінними 

ієрархіями з різними підставами, що вкрай важливо не лише в історико-фі-

лософських студіях, а й при викладанні філософських дисциплін. Сергій 

Йосипенко розкрив можливості так званого «соціологічного підходу», пред-

ставленого у працях В. Горського радянських часів [Горський, 1969, 1972, 

1974, 1977]; цей підхід згодом трансформувався у відомий «культурологіч-

ний підхід». На думку доповідача, в наш час існують достатні можливості й 

підстави використати деякі засади даного підходу в історико-філософських 

дослідженнях, адже його науковий потенціал не міг бути розкритий за ра-

дянських часів з огляду на неможливість послідовно застосувати навіть 

марксистську методологію. Микола Симчич у своєму виступі окреслив по-

гляди В. Горського на філософію в Києво-Могилянській академії ХVII–

XVIII століть, доповнивши їх власними міркуваннями про європейський 

контекст функціювання закладу в той період. На думку М. Симчича, філо-

софія, що її викладали у КМА, являла собою типову для Європи ХVІI — по-

чатку XVIII століття другу схоластику. Цікавим також виявився виступ В’я-

чеслава Артюха, у якому дослідник узагальнив головні ознаки кон текстуалі-

за ції феномену української філософії, наново зачепивши цю гостру й дис-

кусійну проблему, до якої неодноразово звертався в минулому В. Гор ський.

Виступи, що стосувалися філософської спадщини Київської Русі, були 

представлені переважно фахівцями, які безпосередньо проводять наукові 

дослідження у цій галузі. Дмитро Гордієнко дослідив політичні відтінки ка-

тегорії «мудрість» у системі чеснот візантійського імператора, виявив гене-

алогію та множину значень даного поняття. Таким чином дослідник, фак-

тично, зробив опосередкований внесок у вивчення києворуської топіки 

чеснот ідеального правителя, запозиченої Руссю, як відомо, саме з Візантії. 

Аналогічній проблематиці була присвячена й доповідь Олександра Киричка 

який проаналізував лексему «власть» у писемній спадщині Київської Русі, 

виділив її головні політичні смисли і спробував обґрунтувати тезу, що киє-

воруські значення слова «влада» певною мірою корелювали із загально-
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вживаними європейськими термінами: «auctoritas» (влада як авторитет), 

«potestas» (влада як могутність, можливість), «dominium» (влада як воло-

діння) та «imperium» (влада як повеління).

Зрештою, доповіді Тетяни Воропаєвої та Олени Сирцової були присвя-

чені дослідженню міфічних та релігійних витоків духовної спадщини  Київ-

ської Русі. Т. Воропаєва висловила багато цікавих припущень щодо міфоло-

гічного аспекту культури Київської Русі, а О. Сирцова окреслила коло апо-

каліптичних ідей в «Повістях минулих літ», розглянула їхню національну 

специфіку та вплив києворуської апокаліптики на розвиток української 

культури наступних століть. 

Як і в попередні роки, VIII києворуські історико-філософські читання 

відбулися на високому науковому рівні, у атмосфері жвавої дискусії, від-

критого обговорення актуальних історіографічних, методологічних та тек-

стологічних проблем.
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