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головних вимог філософської науковості, а саме неупе-
редженості. Вважалося, що філософи цього періоду 
знаходилися в межах християнської догматики, а тому 
їх діяльність була спрямована виключно на обґрунту-
вання і доведення істинності положень віри. Без сумні-
ву, західноєвропейську середньовічну філософію не-
можливо адекватно зрозуміти без урахування того 
першочергового значення, яке мала для її представни-
ків християнська віра, що була невід'ємною природною 
засадою їх світогляду. Постає питання, наскільки пра-
вомірною є негативна оцінка впливу такої обставини в 
контексті дослідження філософії Середньовіччя. 

Cередньовічні філософи неодноразово ставили пе-
ред собою за мету обґрунтування положень своєї віри, 
але досягнення цієї мети вони не розглядали як щось 
необхідне. Здійснюючи дослідження сфери раціональ-
ного, віруючий філософ лише прагне дізнатися про те, 
що він може знати та якою є природа його знання. 
Адже, згідно з логікою віруючого, знання людини ніколи 
не може претендувати на абсолютну довершеність. Бог 
вищий за розуміння і будь-яке знання взагалі – це істи-
на, якої не можна спростувати, яку не обов'язково зна-
ти, але в яку необхідно вірити. Сам акт філософського 
осмислення дійсності є проявом істини, у ньому віруюча 
людина реалізує закладену божественним провидінням 
здатність, і те, наскільки високо оцінюється нею рівень 
власної можливості наблизитись до істини, не змінює її 
засадничої переконаності в істинності положень віри. 
Віра звільняє філософа від необхідності раціонально 
обґрунтовувати цілісну метафізику, надає йому свободу 
неупередженого ставлення до процесу пізнання. 

Якщо в добу античності істина розглядалася як мета 
пізнавального процесу, досягнення та зміст якої безпо-
середньо залежали від його здійснення, то в Середньо-
віччі істина набула первинного щодо пізнання значення 
переконаності самого суб'єкта пізнання в її самоочеви-
дній неспростовності. Адже, як зазначалося, істинне 
знання розглядалося як результат досвіду божествен-
ного одкровення, опосередкованого тими чи іншими 
джерелами його набуття. В Середньовіччі під впливом 
засад християнського віровчення пізнання істини розу-
мілося як досвід живої і відкритої актуальності смислу в 
дійсності божественного одкровення. Норма й традиції 
встановлювались і визнавались не стільки через ви-
знання необхідності їх авторитету, скільки через те, що 
свідомості середньовічного мислителя була притаман-
на орієнтованість на пошук сталих і завершених форм 
знання, що за рахунок своєї незмінності й універсаль-
ності наближались до божественної істини – доверше-
ної та вічної. 

Можемо сказати, що саме прагнення максимально 
ясно і відверто викласти досвід трансцендуючого акту 
особистості, яка, звертаючись до Бога – Істини, знахо-
диться у стані максимальної відкритості, є однією з го-
ловних умов творчості мислителів-християн. Середньо-
вічні філософи намагалися максимально точно висло-
вити те, що вони хочуть і можуть сказати, і така позиція 
є досить актуальною для сучасної філософії. Те, що 
істина виявляє себе не в доказі, а в розумінні її як пов-
ноти невичерпного смислу, є однією з головних тез се-
редньовічного християнства, і саме це споріднює її з 
філософією сучасності. 

 
С.Вал.Бондар, асп. 

 
КАТЕГОРІЯ "ІРОНІЯ" У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ УЧЕНЬ 

 
Різні історичні епохи вкладають різне значення у ка-

тегорію "іронія". Незважаючи на це, вона має й відносно 
постійний зміст. В іронії буквально сказане протилежне 
висловленому, вона свідчить про наявність критичної 
дистанції між індивідом і соціумом, що усвідомлюється 
індивідом, і яку він прагне подолати чи перевершити. 

Згідно з характеристикою Платона, сократівська іронія 
спрямована на те, щоб змінити життя й людину на краще. 
В античному значенні іронія – це категорія, яка має на меті 
виразити певну "високу ідею" за допомогою виражальних 
прийомів, протилежних ідеї, що виражається. Вона містить 
у собі естетичне начало, елемент грайливості. 

Післяантичне уявлення про іронію трохи спростило-
ся: її порівнюють з неправдою, похвалянням, підкрес-
люється скритність і показна підлесливість іронізуючо-
го. В середні віки категорія "іронія" у філософській і бо-
гословській літературі згадується рідко, переважно у 
негативному сенсі, а комічне та його різновиди, у т.ч. 
іронія, засуджуються. В епоху Відродження вона так 
само не знаходить поширення. 

Філософські концепції і художні системи Нового часу 
виникають у процесі переосмислення гуманістичних 
ідеалів Ренесансу. У цей час з'являється ціла низка 
трактатів, присвячених проблемі дотепності, яка розу-
міється в широкому значенні слова як вільна гра обра-
зами й ідеями, що має метою висловити свою думку 
найбільш ясно і повно.  

Центральне значення ця категорія набуває лише в 
естетиці романтизму. Ф. Шлегель розуміє іронію як спо-
сіб художнього вираження трансценденталізму, вияв-
лення нескінченної вищості творця над власним тво-

ром, усвідомлення невідповідності задуму та його реа-
лізації. Заглиблення в себе, відсторонення особистості 
від світу становить тут спосіб звільнення особистості, 
піднесення її над світом. У К.В. Зольгера іронія – це 
момент діалектичного розвитку об'єктивної ідеї, що пе-
реходить у буття. 

На відміну від романтиків, Г.В.Ф. Гегель ясно відчу-
ває руйнівну силу іронії. Її засади він бачить у лицемір-
стві, помилковій сваволі суб'єкта. Однак, вона потрібна, 
коли на певному етапі розвитку абсолютної ідеї необ-
хідно зняти застарілу форму моральності і замінити її 
новою, більш високою. 

Для С. К'єркегора суть іронії – у вільному визначенні ін-
дивідом свого місця і значення у світі, в розкритті справж-
нього сенсу існування, осягненні протилежності добра і зла. 

У контексті марксистського філософського вчення 
"іронія" розглядається, насамперед, як "іронія історії", що 
характеризує об'єктивний сенс історичних подій. Інший її 
аспект полягає в тому, що в процесі "історичної творчос-
ті" результати діяльності людей практично ніколи цілком 
не збігаються з їх первинними цілями. Іронія супрово-
джує будь-яку цілеспрямовану діяльність людини. 

У трактуванні Ф. Ніцше іронія виявляється виявленням 
безсилля і страху сучасної цивілізованої людини перед 
майбутнім, синонімом розпачу, а не переваги індивіда. 

Іронія і самоіронія стають у ХХ ст. одним з доміную-
чих видів комічного в літературі і мистецтві. Т. Манн 
протиставляє іронію радикалізму, вважає її характерис-
тикою консервативного мислення. Іронія дає волю ви-
бору, але не санкціонує сам вибір, оскільки розкриває 
суперечливість будь-якого позитивного принципу. М. 
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Хайдеггер говорить, що суть іронії – в розкритті нових 
можливостей і перспектив. Х. Ортега-і-Гассет бачить у 
ній симптом розпаду гуманістичних засад. Іронія стає 
формою існування мистецтва, в якій за допомогою глу-
зування над собою знімається весь гуманістичний, 
"людський" зміст. 

У сучасній філософській літературі іронія представ-
ляється моментом зміни, перспективою розвитку ідей, 

засобом осягнення істини в області філософії і мистецт-
ва. В її основі лежить конфлікт, викликаний оманами 
людини, суперечністю видимості й реальності, прийняття 
світу як різноманітного, випадкового, навіть абсурдного. 
У той же час, вона розглядається як спосіб подолання 
абсурдності, безглуздості існування, шлях досягнення 
гармонії людини із самою собою та навколишнім світом. 

 
С.Вол.Бондар, асп. 

 
ПОНЯТТЯ НАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 

 
Історія теоретичних досліджень поняття "нація" на-

лічує не один десяток років. В XIX – на початку XX ст. 
спостерігаються перші спроби теоретичного осмислен-
ня відповідних явищ у житті суспільства, здебільшого 
пов'язані з ідеологічною та політичною кон'юнктурою 
того часу. В період між двома світовими війнами цими 
проблемами серед науковців цікавилися переважно 
історики, іноді соціологи та політичні аналітики. Після 
Другої світової війни до них приєдналися соціологи, 
дослідники історії ідей, філософи. А вже з 70-х років XX 
ст. дана проблема стає об'єктом зацікавлення предста-
вників багатьох наук, які розглядають різні аспекти да-
ного питання. Так, історики розглядають націю як істо-
рико-культурний чи історико-політичний феномен, на-
магаючись в його дослідженні дотримуватись принципу 
єдності об'єктивних та суб'єктивних характеристик. По-
літологи цікавляться проблемами буття нації у таких 
аспектах, як політика, державне управління. Для них 
нація – форма організації певного народу, певної полі-
тичної спільноти. Філософи ж прагнуть розглянути на-
цію здебільшого як культурну спільноту, в єдності істо-
рії, мови, літератури, традицій, міфів тощо. 

Філософські дослідження нації проходять переваж-
но у двох напрямках: (1) розгляд етимології поняття 
"нація" (походження, семантична еволюція і трансфор-
мація, терміни "двійники", формальні визначення); (2) 
феноменологічне дослідження нації: версії змістовних 
інтерпретацій даного поняття (внутрішня структура, 
система логічних і генетичних зв'язків між його складо-
вими, спосіб його функціонування тощо). 

Актуальність даних проблем для філософії викликав 
ряд суспільно-політичних та культурних явищ, а саме те, 
що за радянських часів теоретичні дослідження даних 
проблем не виходили за рамки певних ідеологічних на-
станов, хоча ми й не можемо говорити, що в цей період 
спостерігається повний застій у розробці даної пробле-
матики. Однак, вітчизняна традиція дещо відстає порів-
няно із західними розробками. З іншого боку, "інсталяція" 

історичного досвіду становлення української нації в ана-
літичні рамки теорій, що створювалися на основі аналізу 
світового історичного досвіду, призводить до верифікації 
сучасних теорій нації та констатує його унікальність, 
адже тривалий час Україна залишалась на периферії 
інтересів європейських дослідників. Однак, інтерес до 
проблем нації в українській інтелектуальній спадщині 
має досить поважну історію як у сфері ідеологічних роз-
робок (Д.Донцов, В.Липинський, М.Сціборський, 
Ю.Вассян, Ю.Бойко та ін.), так і в наукових дослідженнях 
(О.Бочковський, В.Старосольський, І.Лисяк-Рудницький, 
М.Прокоп та ін.). Саме тому використання світових дося-
гнень з даної проблематики та можливість самостійного 
неідеологізованого трактування нації можуть бути засто-
совані для створення якісно нових підходів до проблем 
становлення української нації. 

Незважаючи на те, що процес утворення "нових" на-
цій, що розпочався в кінці XIX – на початку XX ст., інтен-
сивно продовжується, велике зацікавлення викликають 
теорії, які стверджують, що нація – це лише одна із істо-
ричних форм організації суспільства. Обґрунтовується 
це тим, що в кінці XX ст. національні культури під натис-
ком засобів масової інформації, що інтернаціоналізува-
лися, все більше відступають на регіональний рівень. 
Тому яким би сильним емоційним натиском не володів 
націоналізм, без створення держав він – ніщо, а світ та-
ких держав (національна держава з національною куль-
турою) вже не виступає здійснюваним проектом. Це дає 
підстави стверджувати, що національні держави і нації 
поступово відступають і надають місце новим наднаціо-
нальним формам організації суспільства та культури. 

Теоретичні засади для будь-яких світоглядних змін 
завжди дає філософія, саме тому дослідження проблем 
нації та можливих її альтернатив потребує глибокого 
філософського вивчення та аналізу.  

 
В.А.Бугров, доц. 

 
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В СТРУКТУРІ ФАХОВОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ 

 
Побудова фахової філософської освіти в сучасному 

освітньому просторі України (врешті, не лише України) з 
необхідністю ставить низку питань як теоретико-
методологічного, так і методичного характеру. Не пре-
тендуючи на повноту та вичерпність, спробуємо охара-
ктеризувати ці питання. 

По-перше, одним із найскладніших питань є про-
блема співвідношення філософії та історії філософії. 
Залишаючи осторонь теоретичні аспекти цієї проблеми, 
наголосимо насамперед на методичній складовій цієї 
проблеми: що викладати студентам фахових факульте-

тів раніше – історію філософії чи фундаментальні філо-
софські дисципліни (онтологію, гносеологію, антрополо-
гію тощо)? Відповідь, здавалося б, очевидна, однак 
аналіз навчальних планів та програм як вітчизняних, так 
і зарубіжних університетів змушує з осторогою постави-
тись до такої очевидної позірності. На нашу думку, тут 
слід вдатись до комплементарності історико-
філософських та власне філософських дисциплін, хоча 
ми розуміємо, що варіацій такої комплементарності 
може бути багато, що не в останню чергу обумовлено 
національними традиціями. 
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