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Багалій, Дмитро

Український мандрований філософ Григорій Сковорода :

[монографія] / Д. Багалій ; Шокало О., голов. ред. – 2-ге вид., випр. -

Київ : Орій, 1992. – 472 с. - (Спадок). - ISBN 5-87274-006-9.
У своїй монографії автор узагальнив усі відомі на той час дослідження. Учений

використав нові документи і переконливо обґрунтував почесне місце філософа в

культурному й громадському житті України, пов'язав учення Григорія Сковороди з усім

попереднім ходом розвитку філософської думки в нашому краї, назвавши філософа

спадкоємцем Феофана Прокоповича й Григорія Кониського.
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Сковорода, Григорій Савич

Байки Харківські. Афоризми / Г. С. Сковорода ; за ред. акад. О .Р.

Мазуркевича; упоряд. Н. О. Батюк. - Харків : Прапор, 1972. – 132 с. : іл.
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Сковорода, Григорій Савич

Вибрані твори / Г. С. Сковорода, І. П. Котляревський ; вступ. статті

Н. О. Батюк та ін. - Харків : Прапор, 1985. - 304 с. : іл. - (Шкільна

бібліотека).
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Сковорода, Григорій Савич

Вибрані твори : упоряд. Л. Ушкалова : приміт. й комент. Л. Ушкалова

та С. Вакуленка / Г. С. Сковорода. - Харків : Прапор, 2007. - 384 с. : іл. -

ISBN 978-966-8690-73-0.
До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722 - 1794)

ввійшли цикли "Сад божественних пісень", "Харківські байки", діалоги "Нарцис", "Розмова про

старовдавній світ", "Розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті", "Алфавіт миру",

"Боротьба архистратига Михайла із Сатаною", "Суперечка біса з Варсавою", притчі "Вдячний

Єродій", "Убогий Жайворонок". Їх подано за автографами, найкращими списками й

першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди.
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Сковорода, Григорій Савич

Дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / Г. С.

Сковорода ; упоряд. В. М. Нічик , Я. М. Стратій ; АН України, Iн-т

філософії - Київ : Наукова думка, 1992. - 382 с. - (Філософія України).
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Сковорода, Григорій Савич

Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади.

Листи / Г. С. Сковорода ; Дзеверін І. О., ред. - Київ : Наукова думка, 1983. -

544 с. - (Бібліотека української літератури. Дожовтнева українська

література).
В особі Григорія Сковороди вітчизняна демократична література має

оригінального мислителя і письменника, пристрасна думка якого не бажала й не могла

миритися з несправедливою, ворожою трудовій людині соціальною дійсністю. Він виступив як

виразник людей гуманізму та селянського просвітительства, різко засудив хижацькі інтереси

панівних класів, їх злочинність та аморальність, жорстокість і зажерливість, паразитизм і

пихатість. Протягом усього життя Сковорода послідовно уникав всього того, що могло

уярмити його дух і волю до свободи, і з повним правом заповів написати на могилі слова:

"Світ ловив мене, та не впіймав".
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Сковорода, Григорій Савич

Літературні твори : АН УРСР / Г. С. Сковорода ; вступ. ст., упорядк.

текстів і примітки Б. А. Деркача. - Київ : Наукова думка, 1972. – 436 с. : іл.
До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722 - 1794)

ввійшли цикли "Сад божественних пісень", "Харківські байки", діалоги "Нарцис", "Розмова

про стародавній світ", "Розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті", "Алфавіт

миру", "Боротьба архистратига Михайла із Сатаною", "Суперечка біса з Варсавою", притчі

"Вдячний Єродій", "Убогий Жайворонок". Їх подано за автографами, найкращими списками й

першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди.
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Сковорода, Григорій Савич

Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода ; редагув. і вступна ст. В. В.

Войтович. - Львів : Світ, 1995. - 528 с. - ISBN 5-7773-0209-2.
Книга знайомить читачів з діалогами і трактатами Г. С. Сковороди, в яких дається

роз'яснення "Святого письма", розуміння Бога, Всесвіту, Людини.

Вперше друкується біографія філософа, яку скомпонував його друг і учень М.

Ковалинський.
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Сковорода, Григорій Савич

Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; за ред. Л.

Ушкалова. - Харків : Майдан, 2016. - 1400 с. - ISBN 978-966-372-646-5.
Ця книга - перше видання творів великого українського поета й філософа, здійснене

в належному академічному форматі. Воно стане цінним для тих фахівців, які вивчають

творчість Григорія Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими

мовами, для підготовки популярних видань тощо.
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Сковорода, Григорій Савич

Повне зібрання творів : в 2 т. Т.1 / Г. С. Сковорода ; АН УРСР; Ін-т

філософії. - Київ : Наукова думка, 1973. - 532 с.
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Сковорода, Григорій Савич

Повне зібрання творів : в 2 т. Т. 2 / Г. С. Сковорода ; АН УРСР; Ін-

т філософії. - Київ : Наукова думка, 1973. - 575 с.
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Сковорода, Григорій Савич

Поезії / Г. С. Сковорода ; ред. кол. М. П. Бажан; вступ. ст. І. І.

Пільгука; упоряд. текст. В. В. Яременка. - Київ : Радянський

письменник, 1971. - 240 с. : іл. - (Бібліотека поета).
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Сковорода, Григорій Савич

Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода. - Харків : Прапор,

2002. - 280 с. - ISBN 966-7880-32-Х.
Книгу склали поезії, байки, філософські трактати, діалоги, притчі та афоризми

великого українського мислителя, богослова, філософа, письменника-гуманіста,
просвітителя і педагога Г. С. Сковороди (1722-1794).
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Сковорода, Григорій Савич

Сад пісень : вибрані твори / Г. С. Сковорода ; вступ. ст., упоряд.

та примітки В. Яременка. - Київ : Веселка, 1968. - 199 с. : іл.
"Сад божественних пісень" створювався протягом 1757 - 1785 рр. "Божественні"

пісні не слід розуміти буквально, хоч Сковорода і вказує, що його "Сад" проріс "із зерен

священного писання". Збірка є своєрідним ліричним щоденником, в якому відбилися
життєві події, роздуми, ліричний настрій їх автора.
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Сковорода, Григорій Савич

Твори : у 2 т. Т. 1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. Сковорода.

- Київ : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, 2005. - (Київська

бібліотека давнього українського письменства : студії ; Т. 5). - ISBN

966-513-081-1.
До двотомника творів Г. Сковороди (1722 - 1794) увійшли поезії, байки, притчі,

філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-

гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського

письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені

на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і
образів великого народного любомудра.
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Сковорода, Григорій Савич

Твори. Т. 2. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. / Г.

Сковорода. - 2-е вид., випр. - Київ : Обереги, 2005. - 480 с. - (Київська

бібліотека давнього українського письменства : Студії ; Том. 6). - ISBN

966-513-086-2.
До двотомника творів Г. Сковороди (1722 - 1794) увійшли поезії, байки, притчі,

філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-

гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського

письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені

на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і
образів великого народного любомудра.
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Стадниченко, В. Я.

Іду за Сковородою: Сповідь у любові до вчителя :

документальна повість-подорож / В. Я. Стадниченко. - Київ : Криниця,

2002. - 175 с. - (Моя книгозбірня). - ISBN 966-7575-45-4.
Народний навчатель, мисленик і поет Григорій Сковорода залишив дорогоцінний

заповіт: власноручний список своїх творінь і короткий напис на розгадку наступним

поколінням "Світ ловив мене, але не спіймав". Усебічно перемислений і

прокоментований мудрець усе ж залишається невловимим. Автор книги теж не встояв,

перед манливою постаттю на горизонті, знявся зі щоденного припуття й радісно пішов за
Сковородою.
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Стадниченко, Володимир

Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження,

інтерв'ю, світлини / В. Стадниченко. - Київ : Успіх і кар'єра, 2016. - 560

с. - ISBN 978-966-2082-17-3.
Друга книга із трикнижного проекту "Сковорода - 300", який вивершується у 2022

році 300-річчям від дня народження самобутнього європейського філософа, світового

мораліста, улюбленика українського народу Григорія Савича Сковороди, набагато

повніше розкриває образ мисленика, доповнюючи його новими, несподіваними гранями.

Насамперед, детальним розкриттям його концепції "філософії щастя", сміливим

проникненням у таїну побудови Всесвіту, в першу чергу, поділом його на "видимий" і

"невидимий" світи, що стало передвісником відкриття сучасною наукою невидимої,

"темної енергії", яка є основною складовою зоряного світу. По-друге, книга дає вперше

яскравий художній опис п'ятирічного перебування юнака Григорія в угорському Токаї. І,
нарешті, по-третє; в книзі простежується шлях Сковороди до істини, до Вищого розуму.
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