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АНОТАЦІЯ 

Халіман М. А. Світоглядне протистояння: соціально-філософський 

аналіз. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 

наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет МОН України, Запоріжжя, 2018. 

Нагальною проблемою соціально-філософських розвідок сьогодення 

виступає аналіз світоглядного протистояння, його сутності, атрибутів та 

модусів, тенденцій розвитку світоглядних конфліктів та шляхів можливого їх 

вирішення. Важливою причиною актуалізації досліджуваної проблеми є 

також необхідність подолання системної кризи українського суспільства, що 

обумовлена значною мірою «світоглядним зіткненням» жителів різних 

регіонів України. Світоглядна строкатість життєдіяльності сучасного соціуму 

виступає однією з причин як широкого протестного руху, зіткнень, 

суспільної напруги, так і ефективної мобілізації соціального капіталу 

етнічних груп та територіальних громад, що веде до соціальних потрясінь та 

значних змін в окремих країнах світу і становленню нового формату світу. 

Формування соціально-конструктивної стратегії регіонів та країн неможливо 

без врахування специфіки мультикультуралізму та світоглядного 

різноманіття як об’єктивних чинників життєдіяльності сучасного 

суспільства.  Глобалізація життєдіяльності світової спільноти, масштабні 

міграційні потоки роблять склад суспільств більш складним, що обумовлює 

повсякденну взаємодію соціальних суб’єктів з різноманітними світоглядними 

настановами, які раніше були розділені простором та перешкодами в його 

подоланні. Звернення до проблематики світоглядного протистояння 

обумовлене також необхідністю налагодження діалогу між представниками 

різних світоглядних орієнтацій й ціннісних настанов для їх конструктивного 

співробітництва у вирішенні актуальних проблем існування людства в цілому 

та окремих регіонів зокрема. 



 

 

Особливого значення філософське осягнення досліджуваної теми має 

для України, де діють як світові тенденції розвитку світоглядного 

протистояння, так і тенденції, що обумовлені особливостями геополітичного 

позиціонування України та її історико-культурним досвідом. Проблема 

світоглядного протистояння є гостроактуальною та потребує теоретичної 

концептуалізації. Змістовне дослідження світоглядного протистояння 

потребує використання філософської рефлексії, що обумовлюється природою 

самого світоглядного протистояння як феномену соціального буття. 

Метою дисертаційної роботи є дослідження соціально-філософських 

вимірів світоглядного протистояння у сучасному суспільстві.  

Зазначена мета зумовила реалізацію таких завдань 

– з’ясувати стан наукового опрацювання проблеми світоглядного 

протистояння у філософській думці; 

– визначити специфіку соціально-філософського аналізу феномена 

світоглядного протистояння;  

– експлікувати сутність та атрибути світоглядного протистояння у 

сучасному суспільстві; 

– визначити наявні модуси світоглядного протистояння у сучасному 

суспільстві; 

– розглянути світоглядне протистояння як підґрунтя сучасного 

геополітичного переформування; 

– дослідити світоглядне протистояння як чинник кризи сучасного 

українського суспільства. 

Об’єктом дослідження є світоглядне протистояння як суспільне 

явище. 

Предмет дослідження – соціально-філософські виміри світоглядного 

протистояння в сучасному світі. 

Методологічні основи дослідження. Джерельну базу дослідження 

складає сукупність соціогуманітарних і філософських текстів, соціологічні, 

соціально-психологічні, політологічні, а також міждисциплінарні теоретичні 



 

 

ресурси, присвячені осмисленню проблеми світоглядного протистояння як 

соціокультурного феномена.  

У роботі використані такі підходи: 

– системний – світоглядного протистояння аналізується як складна 

цілісна система поглядів із поєднаними певною внутрішньою логікою 

елементами й уявленнями; 

– екзистенційний – світоглядне протистояння розглядається як форма 

суперечності, зіткнення варіантів відповідей на основні питання існування та 

призначення людини, певних спільнот, територіальних громад, державних 

утворень; 

– історико-генетичний – світоглядне протистояння досліджується як 

соціокультурний процес із властивою для нього історичною динамікою 

розвитку; 

– компаративний – ситуації світоглядного протистояння 

порівнюються щодо властивої ним специфіки у різних соціокультурних 

системах; 

– феноменологічний – ситуації світоглядного протистояння 

розглядаються як феномени соціального буття, які вивчаються не так, як 

вони постають тільки перед  свідомістю дослідника, а як перед будь-якою 

свідомістю. 

Наукова новизна розкривається у таких положеннях, які виносяться на 

захист: 

Вперше: 

– запропоновано структурно-аналітичну модель концепту 

«світоглядне протистояння» як форми  суперечності, зіткнення варіантів 

відповідей на основні питання щодо екзистенціалів людського буття, 

соціального призначення певних спільнот, територіальних громад, 

державних утворень та шляхів їх суспільного облаштування, що веде до 

боротьби соціальних суб’єктів за домінування їх світоглядних комплексів в 

соціокультурному просторі;  



 

 

– обґрунтовується інтегроване розуміння феномена світоглядного 

протистояння як необхідного компонента методологічного комплексу 

дослідження суспільства та процесів переформатування сучасного світу. 

Уточнено: 

– філософське узагальнення процесів переформатування світу під 

впливом світоглядного протистояння сучасних цивілізацій засобами 

глобального інформаційного суспільства, зокрема за рахунок включення у 

висвітлення ситуацій світоглядного протистояння «нових медіа» (електронні 

ЗМІ, блоги, інтернет-портали, соціальні мережі) та використання новітніх 

комунікаційних технологій.   

Дістало подальшого розвитку: 

– розуміння модусів світоглядного протистояння, якими виступають 

культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-ідеологічний, гендерний, 

етно-національний, соціально-професійний; 

– розуміння системи атрибутів світоглядного протистояння, яка 

поєднує концепти «симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», 

«радикалізму» щодо виявлення конфліктогенного потенціалу, розриву 

суспільного діалогу і  переходу світоглядного протистояння у субстанційне  

та інструментальне насильство;  

– аналіз світоглядного протистояння як багатошарового феномена, 

що містить: світоглядне протистояння у рамках західного суспільства; 

світоглядне протистояння культури Заходу та не-західних культур; 

світоглядне протистояння локальних культур із культурою Заходу в рамках 

самих західних суспільств через посилення міграційних потоків; світоглядні 

конфлікти і протистояння у форматі самих локальних культур під впливом їх 

інтеграції у глобалізовану світову систему взаємодії; 

– розуміння специфіки світоглядного протистояння як чинника 

виникнення кризисних явищ в українському суспільстві, що обумовлено 

відмінними історичними ідентичностями для різних регіонів країни та 

наявністю різноманітних конкуруючих світоглядних комплексів. 



 

 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів зумовлене 

тісним зв'язком із нагальними завданнями осмислення світоглядного 

протистояння в українському та світовому суспільствах та із необхідністю 

вироблення відповідної державної внутрішньої та зовнішньої політики. 

Дослідження робить внесок у розуміння причин світоглядного протистояння, 

а також можливих шляхів його подолання. Результати досліджень формують 

методологічну базу для подальшої розробки соціально-філософських 

проблем, пов'язаних із геополітичним позиціонуванням України у 

міжнародному середовищі і необхідністю вирішення або зменшення гостроти 

проблеми світоглядних конфліктів у сучасному суспільстві.  

Наукові результати роботи можуть бути використані у процесі наукової 

розробки соціально-філософських аспектів феномена світоглядного 

протистояння та методів його вирішення у конкретних соціально-культурних 

умовах і в сучасній Україні. Результати роботи можуть використовуватися 

для поглиблення змісту і поліпшення практичної спрямованості таких 

нормативних навчальних курсів, як «Філософія», «Культурологія», 

«Політологія»; при розробці спецкурсів для студентів із проблем соціальної 

філософії та соціології; для пошуку дієвих форм і методів виховання і 

саморозвитку особистості з урахуванням сучасних цивілізаційних змін. 

Ключові слова: світогляд, цінності, світоглядне протистояння, насилля, 

толерантність, геополітичне переформатування, суспільство, людина. 
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SUMMARY 

Khaliman M. A. Worldview confrontation: socio-philosophical 

analysis. – Qualification scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for the candidate degree of Philosophy in specialty 09.00.03 – 

«Social philosophy and philosophy of history».  Zaporizhzhia National University, 

the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

An urgent problem of socio-philosophical exploration of today is the 

analysis of philosophical confrontation, its essence, attributes and moduses, 

tendencies of development of ideological conflicts and ways of their possible 

solution. An important reason for updating the problem under investigation is also 



 

 

the need to overcome the systemic crisis of Ukrainian society, which is largely due 

to the «worldview collision» of residents of different regions of Ukraine. The 

world-wide variability of the life of modern society is one of the reasons for the 

broad protest movement, collisions, social tension, and the effective mobilization 

of the social capital of ethnic groups and territorial communities, leading to social 

upheavals and significant changes in individual countries of the world and the 

formation of a new format of the world. Formation of the social and constructive 

strategy of regions and countries is impossible without taking into account the 

specifics of multiculturalism and ideological diversity as objective factors of the 

life of modern society. Globalization of the life of the world community, large-

scale migration flows make the composition of societies more complex, which 

determines the daily interaction of social actors with a variety of philosophical 

guidelines that were previously separated by space and obstacles to overcome it. 

Addressing the worldview problem is also due to the need to establish a dialogue 

between representatives of different ideological orientations and value orientations 

for their constructive cooperation in solving the actual problems of human 

existence in general and in particular regions in particular. 

Of particular significance is the philosophical comprehension of the subject 

under study for Ukraine, where both global tendencies in the development of 

ideological opposition and the tendencies caused by the peculiarities of the 

geopolitical positioning of Ukraine and its historical and cultural experience 

operate. The problem of worldview oppression is urgent and requires theoretical 

conceptualization. A meaningful study of world-view confrontation requires the 

use of philosophical reflection, which is conditioned by the nature of the 

ideological confrontation itself as a phenomenon of social being. 

The purpose of the dissertation is to study the socio-philosophical 

dimensions of ideological opposition in modern society. 

The stated purpose has led to the realization of such tasks 

– to find out the state of scientific research of the problem of philosophical 

confrontation in philosophical thought; 



 

 

– to determine the specifics of the socio-philosophical analysis of the 

phenomenon of ideological opposition; 

– to explain the essence and attributes of ideological confrontation in 

modern society; 

– to identify the existing modes of ideological confrontation in modern 

society; 

– to consider ideological opposition as the basis of modern geopolitical 

reformation; 

– to study the ideological confrontation as a factor of the crisis of modern 

Ukrainian society. 

The object of research is a world-view opposition as a social phenomenon. 

The subject of research – socio-philosophical dimensions of ideological 

confrontation in the modern world. 

Methodological basis of the study. The source of the research consists of a 

set of socio-humanitarian and philosophical texts, sociological, socio-

psychological, political science, as well as interdisciplinary theoretical resources 

devoted to comprehension of the problem of ideological confrontation as a 

sociocultural phenomenon. 

The following approaches are used in the work: 

– systemic – ideological opposition is analyzed as a complex holistic 

system of views with elements and representations that are combined with a certain 

internal logic; 

– existential – ideological confrontation is considered as a form of 

contradiction, collision of variants of answers to the main questions of the 

existence and appointment of man, certain communities, territorial communities, 

state formations; 

– historical-genetic – ideological opposition is studied as a socio-cultural 

process with the historical dynamics of development characteristic to him; 

– comparative – the situation of ideological confrontation is compared 

with the peculiar features of it in various socio-cultural systems; 



 

 

– phenomenological – situations of ideological opposition are considered 

as phenomena of social being, which are studied not as they appear only to the 

consciousness of the researcher, but as before any consciousness. 

The scientific novelty of the thesis is characterized by the following results: 

For the first time we have: 

– the structural-analytical model of the concept of «ideological 

opposition» as a form of contradiction, collision of variants of answers to the main 

questions about the existential of human being, the social purpose of certain 

communities, territorial communities, state formations and ways of their social 

arrangement, which leads to the struggle of social actors for the domination of their 

ideological complexes in the socio-cultural space; 

– the integrated understanding of the phenomenon of ideological 

opposition as the necessary component of the methodological complex of the 

research of society and processes of transformation of the modern world is 

substantiated. 

Specified: 

– philosophical generalization of processes of reformatting the world 

under the influence of ideological confrontation of modern civilizations by the 

means of the global information society, in particular by incorporating the «new 

media» worldview opposition (electronic media, blogs, Internet portals, social 

networks) and the use of the latest communications technologies. 

The following have been further developed: 

– understanding of the modes of ideological confrontation, which are 

cultural-civilizational, religious, political and ideological, gender, ethno-national, 

social-professional; 

– an understanding of the system of attributes of ideological confrontation, 

which combines the concepts of «symmetry», «exclusiveness», «rigidity», 

«radicalism» with regard to the identification of conflictual potential, the 

breakdown of social dialogue and the transition of a world-view opposition to 

substantive and instrumental violence; 



 

 

– analysis of ideological confrontation as a multilayered phenomenon, 

containing: ideological confrontation within the framework of Western society; a 

world-view confrontation between the culture of the West and non-Western 

cultures; ideological confrontation of local cultures with the culture of the West 

within the framework of the most western societies through the intensification of 

migration flows; ideological conflicts and confrontation in the format of local 

cultures themselves under the influence of their integration into the globalized 

world system of interaction; 

– understanding of the specificity of world outlook as a factor in the 

emergence of crisis phenomena in Ukrainian society due to the excellent historical 

identities for different regions of the country and the presence of various 

competing ideological complexes. 

Theoretical and practical significance of the results is determined by the 

close connection with the urgent tasks of comprehension of the ideological 

confrontation in the Ukrainian and world societies and the necessity of developing 

an appropriate state internal and external policy. The research contributes to 

understanding the causes of world-view opposition, as well as possible ways to 

overcome it. The research results form the methodological basis for the further 

development of socio-philosophical problems related to the geopolitical 

positioning of Ukraine in the international environment and the need to solve or 

reduce the acuteness of the problem of world-view conflicts in modern society. 

The scientific results of the work can be used in the process of scientific 

development of the socio-philosophical aspects of the phenomenon of ideological 

opposition and the methods of its solution in specific socio-cultural conditions and 

in modern Ukraine. The results of the work can be used to deepen the content and 

improve the practical orientation of such normative training courses as 

«Philosophy», «Cultural Studie», «Political Science»; in developing special 

courses for students on social philosophy and sociology; to find effective forms 

and methods of upbringing and self-development of the individual taking into 

account modern civilizational changes. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що нагальною 

проблемою соціально-філософських розвідок сьогодення виступає аналіз 

світоглядного протистояння, його сутності, атрибутів та модусів, тенденцій 

розвитку світоглядних конфліктів та шляхів можливого їх вирішення. 

Важливою причиною актуалізації досліджуваної проблеми є також 

необхідність подолання системної кризи українського суспільства, що 

обумовлена значною мірою «світоглядним зіткненням» жителів різних 

регіонів України. Світоглядна строкатість життєдіяльності сучасного соціуму 

виступає однією з причин як широкого протестного руху, зіткнень, 

суспільної напруги, так і ефективної мобілізації соціального капіталу 

етнічних груп та територіальних громад, що веде до соціальних потрясінь та 

значних змін в окремих країнах світу і становленню нового формату світу. 

Формування соціально-конструктивної стратегії регіонів та країн неможливо 

без врахування специфіки мультикультуралізму та світоглядного 

різноманіття як об’єктивних чинників життєдіяльності сучасного 

суспільства.  Глобалізація життєдіяльності світової спільноти, масштабні 

міграційні потоки роблять склад суспільств більш складним, що обумовлює 

повсякденну взаємодію соціальних суб’єктів з різноманітними світоглядними 

настановами, які раніше були розділені простором та перешкодами в його 

подоланні. Звернення до проблематики світоглядного протистояння 

обумовлене також необхідністю налагодження діалогу між представниками 

різних світоглядних орієнтацій й ціннісних настанов для їх конструктивного 

співробітництва у вирішенні актуальних проблем існування людства в цілому 

та окремих регіонів зокрема. 

Релевантні темі дослідження соціально-філософські проблеми 

розглядалися у досить широкому корпусі наукових розвідок. Так, найбільш 

розробленим є феномен світогляду, осмислення якого є передумовою аналізу 

світоглядного протистояння. Феномен світогляду розглядався у класичних 
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роботах І. Канта, Г. Гегеля, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга та ін., де було досягнуто 

загальне розуміння його як іманентного елемента людської свідомості. У 

працях М. Вебера, В. Дільтея була визначена проблема варіативності 

світогляду та ролі світоглядних відмінностей у ґенезі соціальних та 

соціокультурних конфліктів. Твори філософів-екзистенціалістів 

М. Гайдеггера, К. Ясперса, дозволили виявити екзистенційну природу 

світогляду людини, що значно поглиблює уявлення про причини та функції 

світоглядних протистоянь.  

У сучасній соціальній філософії було надано низку підходів до 

вирішення проблем протистоянь, які є за своєю природою світоглядними; 

зокрема, у теорії комунікативної раціональності Ю. Хабермаса, критичній 

позиції М. Фуко. Певні аспекти досліджуваної теми  через аналіз конкретних 

ситуацій світоглядних протистоянь розглядались в роботах американських 

дослідників «культурних воєн» (Дж. Лакофф, Дж. Хантер, Н. Хомскі). Теорія 

С. Хантингтона базується на тлумаченні світоглядного протистояння як 

складової конфлікту цивілізацій. Глибокий аналіз світогляду щодо його 

структури, класифікації, сучасних тенденцій розвитку, у тому числі у умовах 

трансформаційного суспільства, надано у роботах вітчизняних науковців 

В. Воловика, Л. Кривеги, М. Лепського, О. Тарана та ін. У той же час, 

незважаючи на велику кількість досліджень, проблема світоглядного 

протистояння не досліджувалася цілісно, що обумовило фрагментарність та 

розпорошеність уявлень про цей феномен.  

Особливого значення філософське осягнення досліджуваної теми має 

для України, де діють як світові тенденції розвитку світоглядного 

протистояння, так і тенденції, що обумовлені особливостями геополітичного 

позиціонування України та її історико-культурним досвідом. Проблема 

світоглядного протистояння є гостроактуальною та потребує теоретичної 

концептуалізації. Змістовне дослідження світоглядного протистояння 

потребує використання філософської рефлексії, що обумовлюється природою 

самого світоглядного протистояння як феномену соціального буття. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до науково-дослідних тем: «Соціально-філософська 

концептуалізація тенденцій та проблем розвитку сучасного соціуму», номер 

державної реєстрації – 011211001519 (вересень 2011 – вересень 2015 р.), 

«Соціально-філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного 

соціуму», номер державної реєстрації – 0116U004847 (січень 2016 – грудень 

2020) та планів науково-дослідної роботи кафедри філософії Запорізького 

національного університету. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження соціально-філософських вимірів світоглядного протистояння у 

сучасному суспільстві. Основна увага в процесі дослідження була 

зосереджена на розв’язанні таких завдань: 

– з’ясувати стан наукового опрацювання проблеми світоглядного 

протистояння у філософській думці; 

– визначити специфіку соціально-філософського аналізу феномена 

світоглядного протистояння;  

– експлікувати сутність та атрибути світоглядного протистояння у 

сучасному суспільстві; 

– визначити наявні модуси світоглядного протистояння у сучасному 

суспільстві; 

– розглянути світоглядне протистояння як підґрунтя сучасного 

геополітичного переформування; 

– дослідити світоглядне протистояння як чинник кризи сучасного 

українського суспільства. 

Об’єктом дослідження є світоглядне протистояння як суспільне 

явище. 

Предмет дослідження – соціально-філософські виміри світоглядного 

протистояння в сучасному світі. 

Методологічні основи дослідження. Джерельну базу дослідження 

складає сукупність соціогуманітарних і філософських текстів, соціологічні, 
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соціально-психологічні, політологічні, а також міждисциплінарні теоретичні 

ресурси, присвячені осмисленню проблеми світоглядного протистояння як 

соціокультурного феномена.  

В дисертаційному дослідженні автор використовує принципи 

взаємного зв'язку, розвитку, об’єктивності, єдності логічного та історичного, 

соціальної теорії і практики. 

У роботі використані такі підходи: 

– системний – світоглядного протистояння аналізується як складна 

цілісна система поглядів із поєднаними певною внутрішньою логікою 

елементами й уявленнями; 

– екзистенційний – світоглядне протистояння розглядається як форма 

суперечності, зіткнення варіантів відповідей на основні питання існування та 

призначення людини, певних спільнот, територіальних громад, державних 

утворень; 

– історико-генетичний – світоглядне протистояння досліджується як 

соціокультурний процес із властивою для нього історичною динамікою 

розвитку; 

– компаративний – ситуації світоглядного протистояння 

порівнюються щодо властивої ним специфіки у різних соціокультурних 

системах; 

– феноменологічний – ситуації світоглядного протистояння 

розглядаються як феномени соціального буття, які вивчаються не так, як 

вони постають тільки перед  свідомістю дослідника, а як перед будь-

якою свідомістю. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження обумовлена тим, що 

протистояння світоглядних орієнтирів усе більш явно отримує значення 

чинника, який визначає суспільно-історичну динаміку сучасного соціуму; 

разом із тим, дана тема не була висвітленою спираючись як на актуальний 

суспільний досвід, так і на положення сучасних течій суспільно-
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філософського дискурсу. Наукова новизна розкривається у таких 

положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

– запропоновано структурно-аналітичну модель концепту 

«світоглядне протистояння» як форми  суперечності, зіткнення варіантів 

відповідей на основні питання щодо екзистенціалів людського буття, 

соціального призначення певних спільнот, територіальних громад, 

державних утворень та шляхів їх суспільного облаштування, що веде до 

боротьби соціальних суб’єктів за домінування їх світоглядних комплексів в 

соціокультурному просторі;  

– обґрунтовується інтегроване розуміння феномена світоглядного 

протистояння як необхідного компонента методологічного комплексу 

дослідження суспільства та процесів переформатування сучасного світу. 

Уточнено: 

– філософське узагальнення процесів переформатування світу під 

впливом світоглядного протистояння сучасних цивілізацій засобами 

глобального інформаційного суспільства, зокрема за рахунок включення у 

висвітлення ситуацій світоглядного протистояння «нових медіа» (електронні 

ЗМІ, блоги, інтернет-портали, соціальні мережі) та використання новітніх 

комунікаційних технологій.   

Дістало подальшого розвитку: 

– розуміння модусів світоглядного протистояння, якими виступають 

культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-ідеологічний, гендерний, 

етно-національний, соціально-професійний; 

– розуміння системи атрибутів світоглядного протистояння, яка 

поєднує концепти «симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», 

«радикалізму» щодо виявлення конфліктогенного потенціалу, розриву 

суспільного діалогу і  переходу світоглядного протистояння у субстанційне  

та інструментальне насильство;  

– аналіз світоглядного протистояння як багатошарового феномена, 

що містить: світоглядне протистояння у рамках західного суспільства; 
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світоглядне протистояння культури Заходу та не-західних культур; 

світоглядне протистояння локальних культур із культурою Заходу в рамках 

самих західних суспільств через посилення міграційних потоків; світоглядні 

конфлікти і протистояння у форматі самих локальних культур під впливом їх 

інтеграції у глобалізовану світову систему взаємодії; 

– розуміння специфіки світоглядного протистояння як чинника 

виникнення кризисних явищ в українському суспільстві, що обумовлено 

відмінними історичними ідентичностями для різних регіонів країни та 

наявністю різноманітних конкуруючих світоглядних комплексів. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлене тісним 

зв'язком із нагальними завданнями осмислення світоглядного протистояння в 

українському та світовому суспільствах та із необхідністю вироблення 

відповідної державної внутрішньої та зовнішньої політики. Дослідження 

робить внесок у розуміння причин світоглядного протистояння, а також 

можливих шляхів його подолання. Результати досліджень формують 

методологічну базу для подальшої розробки соціально-філософських 

проблем, пов'язаних із геополітичним позиціонуванням України у 

міжнародному середовищі і необхідністю вирішення або зменшення гостроти 

проблеми світоглядних конфліктів у сучасному суспільстві.  

Наукові результати роботи можуть бути використані у процесі наукової 

розробки соціально-філософських аспектів феномена світоглядного 

протистояння та методів його вирішення у конкретних соціально-культурних 

умовах і в сучасній Україні. Результати роботи можуть використовуватися 

для поглиблення змісту і поліпшення практичної спрямованості таких 

нормативних навчальних курсів, як «Філософія», «Культурологія», 

«Політологія»; при розробці спецкурсів для студентів із проблем соціальної 

філософії та соціології; для пошуку дієвих форм і методів виховання і 

саморозвитку особистості з урахуванням сучасних цивілізаційних змін. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є одноосібно виконаною 

роботою, в якій дисертантом особисто розглянуті існуючі у філософській 

думці підходи до визначення концепту світоглядного протистояння, 
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розроблено теоретико-методологічні засади його аналізу, визначено його 

сутність та атрибути, надано класифікацію його модусів, проаналізовано 

актуальні проблеми світоглядного протистояння у сучасному світі та в 

Україні. 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження 

обговорювалось на кафедрі філософії Запорізького національного 

університету. Принципові ідеї, теоретичні положення було викладено на 

таких конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень» 

(Одеса, 4-5 грудня 2014 р.); VIII університетській науково-практичній 

конференції «Молода наука – 2015» (Запоріжжя, 7-9 квітня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки сьогодні: 

постулати минулого і сучасні теорії» (Дніпропетровськ, 6-7 листопада 2015 

р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (Київ, 5-6 лютого 

2016 р.), ІХ університетській науково-практичній конференції 

«Молода наука – 2016» (Запоріжжя, 12-14 квітня 2016 р.); Х університетській 

науково-практичній конференції «Молода наука – 2017» (Запоріжжя, 12-14 

квітня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне 

прогнозування та проектування майбутнього країни в умовах глобальних 

конфліктів» (Запоріжжя, 24 березня 2017 р.).  

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 13 наукових 

працях, серед яких 5 статей – у спеціалізованих фахових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, шести підрозділів, висновків та переліку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації 207 сторінок, з них 159 сторінок основного 

тексту. Список використаних джерел становить 26 сторінок і налічує 296 

найменувань, з них іноземними мовами 69. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

СВІТОГЛЯДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 

 

Світоглядне протистояння є складовою функціонування та розвитку 

соціуму, а світогляд – інтегральною частиною людської свідомості. Доцільно 

констатувати, що поряд із емоційно-психологічним складом людини 

світогляд визначає її особистість. Інституціолізовані (групові) форми 

світогляду – релігійно-міфологічні системи, філософські доктрини, 

ідеології – є надбанням великих груп людей. Для мас вони виконують 

функції, схожі із тими, які індивідуальний світогляд відіграє у бутті 

особистості, й навіть більше. Для груп людей інституціолізований світогляд є 

провідним детермінантом суспільної думки та групової дії. Відповідно, 

конфлікт і суперечність у світоглядній позиції може обумовлювати, і 

обумовлює на практиці, виникнення і розвиток протистояння між 

особистостями і між їх групами. Дослідження світоглядних конфліктів 

потребує поглибленого розуміння самого концепту «світогляду» та 

використання комплексу відповідних методів щодо розгляду його суспільної 

ролі та функцій. Культура наукового дослідження потребує, перш за все, 

з’ясування стану наукового опрацювання зазначеної проблеми, що і буде 

зроблено в підрозділі 1.1. 

1.1. Стан наукового опрацювання проблеми світоглядного 

протистояння у філософії 

Аналіз віддзеркалення в суспільствознавчій думці проблеми 

світоглядного протистояння потребує з’ясування категоріального ряду 

дослідження. Це поняття – світогляд, світоглядне протистояння, світоглядна 

картина світу. Проаналізуємо стан опрацювання зазначеної проблематики в 

філософській літературі. 
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У найбільш широкому сенсі, під світоглядом ми розуміють результат 

духовного осягнення людиною та людством світу. Об'єктом світогляду 

виступає світ як цілісність, а його предметом – відношення «людина – світ». 

Тобто центром уваги світогляду є питання про співвідношення активної, 

цілеспрямованої, розумної частини світу (людини) зі світом – як об'єктивно 

існуючою цілісністю (протилежністю людини). Співвідношення «ми» (люди) 

і «він» (світ) можна розглядати як сутність світогляду. Світогляд у 

сутнісному розумінні — це сукупність образів і уявлень чи система понять і 

категорій, яка підпорядкована процесові визначення місця людини, людей у 

світі, їхнього історичного походження і призначення. Виходячи з природи 

людини, світогляд є системою узагальнених почуттів, інтуїтивних уявлень і 

теоретичних поглядів на навколишній світ і на місце людини в ньому, на 

відношення людини до світу, до самої себе і до інших людей, й водночас це 

система основних життєвих настанов людини, певної соціальної групи і 

суспільства. Наявність світогляду є виявом системності духовності людини, 

суспільства і водночас показником зрілості не лише особистості, а й 

соціальних груп, тих чи інших політичних сил. Розвиток світогляду 

відбувається шляхом зміни форм практичного освоєння людиною світу і її 

теоретичного самоусвідомлення. Тому світогляд — найвища форма 

самоусвідомлення людини, логічно впорядкована система світовідчуття, 

світосприйняття та світорозуміння.  

Світогляд є ємним концептом. Початок його осмислення пов’язаний із 

Німецькою класичною філософією, де у використання був уперше введений 

складний іменник Weltanschauung (Welt – світ, anschauung – уява; букв. «уява 

про світ»). Це поняття було у незмінній формі запозичено у інших мовах: 

«Worldview» (World – світ, view – погляд, зображення, уява), 

«мировоззрение», «світогляд». Ми не можемо погодитися із тим, що у 

англійській мові є відсутньою понятійна різниця між світоглядом та 

картиною світу, як на цьому наполягає Д. О. Лєонтьєв [36]. Англійська мова 

надає аналогічну палітру сенсів; у той же час термін Weltanschauung дійсно 
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широко використовується у англомовній філософській та науковій літературі 

у своєму оригінальному звучанні. 

Світогляд стає окремим предметом філософської рефлексії лише 

наприкінці XVIII ст. Першим термін «світогляд» вводить в академічний 

філософський дискурс І. Кант. Складний іменник «Weltanschauung»  

з’являється у третій «критиці» Канта – «Критиці здатності суджень» (1790 

р.). Ця робота Канта присвячена його філософській естетиці; Кант пише, що 

можливість для людини помислити нескінчене є свідченням здатності души 

перевершити можливості усіх її почуттів. Ця здатність є виявом 

понадчуттєвого,  «бо лише за допомогою такої здатності і її ідеї ноумена, 

який сам не допускає споглядання, але покладений в якості субстрату в 

основу споглядання світу як явища, нескінченне чуттєвого світу цілком 

з'єднується в чистому інтелектуальному визначенні величини під поняттям, 

хоча в математичному визначенні за допомогою числових понять воно 

ніколи не може мислитися цілком» [22, с. 93]. У даній цитаті перекладач 

зважив за доцільне використати словосполучення «споглядання світу»  для 

більш адекватного передання змісту «Weltanschauung»  кантівської думки. 

Аналогічним чином у англомовних виданнях дане слово кантівського тексту 

як правило перекладається як «our intuition of the world»  – наша «інтуїція 

світу» [82, с. 111]. У цьому сенсі і у цьому контексті «світогляд»  має 

розумітися як здатність людини до цілісного споглядання світу як явища. Те, 

що потреба адекватного передання кантівської думки спонукає перекладачів 

обходитися без прямого перекладу іменника «Weltanschauung», свідчить про 

відсутність у філософії Канта відповідного концепту «світогляду», який 

відігравав би самостійне значення. Точніше кажучи, на нашу думку, у даному 

випадку ми маємо справу із альтернативною лінією творення філософського 

концепту «світогляду» – як «світоспоглядання», «світоуяви», а не 

«світорозуміння» чи «світопояснення». Кант відзначає принципову здатність 

людської свідомості до світоспоглядання.  
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У рамках іншої гілки розвитку німецької класичної філософії – 

гегельянства, відбувається перетворення сенсу цього концепту. Так, у Г.В.Ф. 

Гегеля поняття «Weltanschauung» знайшло розгорнуте трактування вже у 

«Феноменології духу». У російських та українських перекладах цього твору 

термін «Weltanschauung»  переважно визначається як «моральна свідомість»  

чи «моральний світогляд» (напр., [8; 9]), у англійських як «moral view of the 

world» [76]. Наявність світоуяви є тим, що визначає вільну свободу чистого 

мислення та створює діалектичний поділ між ним та природою. «Свобода є 

свободою чистого мислення, на протилежність якій, отже, у цей же час 

виникла природа як дещо настільки ж вільне» [8, с. 312]. Поза логікою 

гегелівської доктрини цю думку можна було б перефразувати – моральна 

свідомість робить людину людиною. Світоуява як уява про мораль є актом 

самопізнання Абсолютного духа. Моральна свідомість є «єдністю обов’язку 

та дійсності… як потойбічне дійсності, яке може все ж таки бути дійсним» 

[8, с. 313]. Отже, Гегель, розвиваючи лінію думки Канта, тісно пов’язує 

світоуяву із мораллю, етикою та етичними категоріями. У філософії Гегеля 

осмислення здатності людини до світоуявлення є тісно пов’язаним із 

провідними положеннями гегелівської доктрини. Індивідуальна природа 

людини не має місця центрального об’єкту філософської думки та 

поступається цим статусом Абсолютному Духу – Абсолютній Ідеї. Саме вона 

здійснює процес самопізнання, перебуваючи у процесі діалектичного 

розвитку. За такої постановки виникає питання – чи існує єдність людської 

особистості, суспільства та свідомості, які нерозривно втягнуті у процес 

осягнення Абсолютним Духом Абсолютної Ідеї. Чи має сенс для Гегеля 

питання про індивідуальне усвідомлення світу? На нашу думку, дуже 

обмежений. Усвідомлення людством світу є процесом осягнення загального 

та його зведення до конкретного. Індивідуальна світоуява людини є лише 

опосередкуванням прогресу абсолютної свідомості. Гегелівський підхід є 

основоположним для цілого спектру напрямів, навіть традиції у європейській 
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філософії та суспільній думки Нового часу в осмисленні свідомості та 

світогляду.  

На початку ХХ ст. увагу до проблеми світогляду та світоглядних 

конфліктів приділяють Х. Рікерт, Г. Зіммель, П. Наторп, Е. Гуссерль, Н. 

Хартман, Е. Ласк, О. Шпенглер та інші.  В їх працях вже говориться про 

множину світоглядних орієнтацій, властивих окремим групам людей, у тому 

числі в історичному та соціальному вимірах їх існування. Суб’єктивістська 

хвиля у філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст., поєднавшись із 

ірраціоналізмом романтичної думки, створила умови для такого переходу. 

На нашу думку, принципового значення щодо уявлення про природу 

світогляду людини та його функцій у житті людини і суспільства мав 

розвиток екзистенціалістського напряму у філософії ХХ ст. Як підкреслює 

М. Гайдеггер, під світоглядом слід розуміти сприйняття взаємозв’язку речей 

природи та одночасно пояснення сенсу та цілі людського буття, і, тим самим, 

історії [57, с. 5-7]. 

У творах К. Ясперса, який виступив як теоретик екзистенціальної 

філософії та історик філософії, надано глибоку концепцію щодо механізму 

формування світогляду на індивідуальному та колективному (соціальному) 

рівнях. Ваги поглядам К. Ясперса надає той факт, що його концепція мала 

коріння у психологічній та психоаналітичній практиці. Як відомо, стрижнем 

концепції К. Ясперса є поняття пограничної ситуації, стану людської 

свідомості, який досягається при практичному зіткненні людини із 

питаннями, які находяться поза межами його контролю та, за звичайних 

обставин, поза межами його усвідомлення – смертю, випадком, провиною та 

ненадійністю світу [69, с. 23-24]. Опиняючись перед лицем цього 

«абсолютного провалу» людина змушено намагається надати відповіді, 

усвідомивши своє безсилля та надавши йому якесь тлумачення: «Треба 

виходити із пограничних ситуацій, оскільки саме із цього виходить основне 

спонукання: у ситуації краху знайти шлях до буття» [69, с. 24]. Вихід із 

пограничної ситуації є двояким: спасіння та звільнення пропонується 
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великими універсальними релігіями, також спасіння, подив та усвідомлення 

розгубленості (втраченості) надає «філософська релігія» – раціоналізація 

усвідомленої пограничної ситуації. Переформулюючи думку Ясперса, можна 

казати, що погранична ситуація й необхідність надати певні несуперечливі 

відповіді на її питання є рушійним механізмом формування світогляду. Це є 

вірним, як на рівні індивідуальної людської свідомості, адже із пограничною 

ситуацією так чи інакше зіштовхується кожна людина, так і на груповому 

рівні, адже систематизовані відповіді на «граничні питання» складають зміст 

світових релігій і доктрин філософії. 

К. Ясперс наголошує на можливості різних відповідей на граничні 

питання. Концепція «осьового часу» К. Ясперса може бути розглянута як 

багатоплановий процес творення світоглядних систем. По-перше, «осьовий 

час» має мати складний характер щодо своїх рушійних сил, пов’язаних і з 

соціально-економічними, і з соціально-культурними трансформаціями 

суспільств. По-друге, «осьовий час» демонструє як індивідуальні, особистісні 

відповіді на «пограничні питання» поширюються у соціумі та формують 

колективні інституціолізовані форми світогляду, які поділяють маси людей і 

які стають основою для глибокої соціокультурної трансформації. По-третє, 

«осьовий час» передбачає ситуацію світоглядного протистояння, коли надані 

відповіді на «пограничні питання», утворюючи несуперечливі та більш-

менше раціоналізовані світоглядні системи, конкурують між собою; «тверді 

початкові засади життя починають коливатися, спокій полярностей 

змінюється занепокоєнням протиріч і антиномій» [70, с. 31]. Такими були: 

боротьба між прихильниками (учнями) Сіддхартхи Гаутами та їх опонентами 

у давній Індії; ситуація «розквіту тисячі шкіл» у давньому Китаї; конкуренція 

між школами античної філософії у Давній Греції. По-четверте, визначаючи 

«межеву ситуацію»,  К. Ясперс указує на стан обмеженої інформації, із яким 

зіштовхується людина. «Межеве питання» щодо непевності світу означає, 

зокрема, обмеженість уявлення людини про світобудову. Причина світу є 

трансцендентною щодо нього та недосяжною людській уяві, залишаючись 
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предметом віри. Розвиток науки може лише «розширювати межі нашого 

незнання» не надаючи остаточних відповідей на «пограничні питання». 

Принцип обмеженості інформації та неочевидності для людини засад 

світобудови пояснює необхідність створення світоглядних комплексів як 

пояснювальних моделей та їх різноманітність.  

Ми можемо побачити аналогічне розуміння проблеми неочевидності  у 

світоглядному осмисленню світу у творах античних філософів та у 

засадничих концептах світових релігій, зокрема, авраамічних. Так, дана 

проблема є стрижневою у відомому «міфі про печеру» Платона, який у свою 

чергу є метафоричною основою базових положень платоничного ідеалізму. 

Міф про печеру розміщено у VII книзі діалогу «Держава», героями якої є 

Сократ і Главкон [44, с. 239-268]). У образах печери та в’язнів, які будують 

своє уявлення про світ на основі гри тіней на стіні печери, Платон вміщує 

тезу про заперечення достовірного пізнання реальності завдяки органам 

почуттів. Платон припускає, що пізнання є досяжним через 

філософствування, яке відкриває шлях до осягнення дійсного світу ідей; 

філософствування є доступним для філософів та заперечується нездатним до 

дійсного пізнання натовпом. Ця теза Платона отримала розвиток у численних 

творах філософів та соціальних теоретиків, де їй надаються різні можливі 

трактування. У певному сенсі сучасні теорії натовпу Г. Лебона [35] або теорія 

суспільної думки У. Ліппмана [37] будуються на цій платонівській доктрині. 

Образ печери Платона може бути витлумачений і як досяжність для людини 

певних істинних трансцендентних цінностей, як це робиться у філософії 

самого К. Ясперса. Так чи інакше, розвиваючи метафору Платона (виносячи 

за дужки можливість виходу до «істинного світла» певних особистостей) 

можна казати, що в’язні печери є вимушеними будувати уявлення про світ 

виходячи із його непевних відображень (гри тіней), і це примушуватиме їх 

створювати альтернативні пояснювальні моделі, які конкуруватимуть між 

собою (перебуватимуть у стані світоглядного протистояння) та кількість яких 

може бути досить великою. 
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Таким чином, у межах екзистенціалістського напряму у філософії 

К. Ясперсом створені засади цілісної філософської теорії світогляду, яка 

описує причини, механізми виникнення та функції світогляду, явище 

світоглядного різноманіття та можливість світоглядного протистояння. 

Ясперс же надає опис однієї із перших історичних ситуацій, коли світоглядне 

протистояння набуває глобального розмаху у так званий «осьовий час» 

історії людства. 

Ми можемо зазначити, що у сучасній філософській думці та у науках 

про суспільство увага до проблем світогляду та світоглядного протистояння 

зростає під час загострення світоглядних суперечностей у періоди 

динамічних соціальних змін, що зайвий раз підкреслює пов’язаність зрушень 

у соціально-економічній й соціально-політичній будові суспільства із 

соціокультурним та соціально-психологічним вимірами існування людини. 

Можна виділити, зокрема, чотири такі періоди у історії Новітнього часу: 

соціальні конфлікти  на межі ХІХ-ХХ ст. та в першій половині ХХ ст., 

«культурну революцію» 1960-х-70-х рр., пострадянську трансформацію 1990-

х рр. та сучасне геополітичне переформатування світу. 

Як зазначалося вище, у філософських та соціально-політичних 

доктринах на межі ХІХ-ХХ ст. надавався детерміністський погляд на 

проблему індивідуального та групового світогляду. Індивідуальний світогляд 

мислився як відображення групового (класового) світогляду, груповий 

світогляд аналізувався через відображення інтересів, існування яких 

обумовлювалося тими чи іншими об’єктивними процесами у соціально-

економічній чи соціально-політичній системі суспільства. Світоглядне 

протистояння розглядалося як частина та відображення боротьби суспільних 

класів. 

Підкреслимо, що зв’язок ідеології та наукової картини світу є 

історичним, ситуативним. Рівною мірою ідеологію можна розглядати як 

раціоналізацію міфів та міфологічної картини світу. Ідеології завжди 

включають у себе елементи нормативних та метафізичних припущень, які 
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знаходяться поза межами можливостей емпіричного дослідження. На 

сьогодні у науковому співтоваристві стверджується погляд на ідеологію як на 

сукупність міфологем, які є формами спрощеного усвідомлення, де складні 

раціональні обґрунтування зводяться до образних та інтуїтивно сприйнятих 

конструктів [25]. Саме ідеологічні варіанти творять спектр вторинних 

класифікацій світогляду, відповідно до проваджуваного у них акценту – 

екологічний світогляд, економічний, ліберальний консервативний тощо. 

Припускається, а подекуди і вважається бажаним, що ідеологія може 

бути штучно сконструйованою, отримавши статус «національної ідеї» [21]. 

Більш витончено, але подібну думку поділяв і Х. Ортега-і-Гассет. Цей 

філософ був переконаний, що ідеологія і політична влада органічно пов'язані 

між собою. Він вважав, що живим і творчим началом, що направляють весь 

хід згуртування суспільства, виступає національна «догма», проект тривалого 

спільного життя (тобто ідеологічний проект). В його уяві народи ніколи не 

живуть як спільнота просто так. Окремі групи, що утворюють державне ціле, 

з точки зору Х. Ортеги, завжди проживають разом для чогось, мають єдину 

мету, завдання, прагнення. Нації, на його переконання, формуються і живуть 

лише постільки, поскільки втілюють в собі якесь прагнення здійснити 

загальну програму майбутнього. Ідеологія повинна входити в свідомість 

людей і забезпечувати нормальне функціонування держави. Її він порівнював 

з роллю мастила для функціонування машини. Х. Ортега вважав, що дух, що 

володіє владою, повинен забезпечувати думкою тих людей, які думки не 

мають, тобто більшість людей. Тим самим, зазначає Х. Ортега, дух зміцнює 

своє панування і унеможливлює соціальний хаос [43, с. 56]. 

У соціальній філософії Франкфуртської школи Ю. Хабермасом у його 

творі «Теорія комунікативної думки» [75] створюється соціокультурна 

проективна модель, що заснована на версії некласичної раціональності, де 

робиться спроба перейти від об’єктивізму новоєвропейської думки до 

раціональності діалогу. Вважається, що Ю. Хабермас спрямовує 

інтелектуальні зусилля на створення такої моделі суспільного дискурсу, за 



19 

 

якої світоглядна різниця не заважала членам суспільства ані зберігати 

прихильність своїм поглядам, ані знаходити раціональне порозуміння один із 

одним – консенсус [79, с. 122-119]. Провідну загрозу Ю. Хабермас вбачає у 

примусовій економічній та адміністративній раціоналізації, яку несе із собою 

модернізація суспільства, коли повсякденне життя людини стає проникнутим 

«формальними системами»  (фактично, суспільною ідеологією). Ю. 

Хабермаса непокоїть тиск суспільно-політичної системи на особистість, і 

таке занепокоєння є цілком у дусі Франкфуртської школи [86, с. 21]. Але 

підкреслимо, що подібний тиск має спиратися, і спирається у реальності, на 

певну державну ідеологію, відповідно до якої і «форматується»  суспільство. 

Не важливо, чи є ця ідеологія формально обов’язковою та відкритою, як це 

робилося у тоталітарних суспільствах, чи такою, що отримала домінування у 

рамках демократичного політичного процесу. 

Проблема світоглядного протистояння знайшла якнайширшого 

розвитку у зв’язку із дослідженням так званих «культурних війн» у США та 

європейських країнах. Для американського суспільного дискурсу аналіз 

світоглядного протистояння став особливо нагальною потребою. Сучасний 

філософський і науковий аналіз світоглядного протистояння значною мірою 

будується саме на матеріалах соціокультурного конфлікту у даній країні. За 

його ходом і  було введено до наукового обороту поняття «культурних війн». 

Їх дослідження породило широку літературу щодо розгляду консервативного 

світогляду, де дослідниками застосовуються як структурно-функціональний 

й концептуальний [71; 73], так соціологічний [80-81] та інші підходи. Термін 

«культурні війни» було запропоновано американським дослідником релігії, 

культури і соціальної теорії Дж. Хантером у його праці «Культурні війни: 

Боротьба за визначення Америки» [77]. Під цим визначенням розумілася 

політизація суспільної дискусії із питань, які торкалися фундаментальних 

переконань груп людей із чітко визначеною світоглядною позицією, та 

формування у суспільстві двох непримирених антагоністичних позицій. 

Війни є «культурними», адже стосуються не питань політичних прав, як це 



20 

 

було характерним для першої половини ХХ ст., а більш глибоких форм 

організації людського життя: родини, права, освіти тощо. У книзі 

підбивалися підсумки тривалого і гострого політичного протистояння в 

американському суспільстві із питань абортів, володіння зброєю, 

глобального потепління, міграції, гомосексуальності, вживання наркотиків та 

інше. Прикладом такого контроверсійного питання є креаціонізм й 

еволюціонізм. За кожним із цих окремих питань відбувалася гостра 

поляризація думок і суспільна боротьба, яка набувала політичного значення. 

Неважко було розкрити, що за кожним із них стояли протилежні світоглядні 

позиції, які у американських реаліях належали до консервативного 

(ортодоксального) і ліберального (прогресистського), або «соціально-

прогресистського» та «традиціоналістського» напрямів. При цьому інші 

ознаки соціальної належності окрім світоглядної (напр., релігійна, етнічна, 

соціальна, політична) не мали суттєвого значення. «Культурні війни» могли 

бути витлумачені як боротьба «християнських фундаменталістів», 

ортодоксальних юдеїв та консервативних католиків проти секуляристів, 

юдеїв-реформістів та ліберальних католиків і протестантів за контроль над 

родиною, мистецтвом, освітою сферою права та політикою [77, с. 8]. 

Загострення світоглядних протистоянь відбувалося під час політичних 

кампаній, коли активісти використовували контроверсійні гасла задля 

активізації політичної дискусії та мобілізації власних груп підтримки [78]. 

Реакцією ліберальних інтелектуальних еліт на ситуацію культурних 

воєн була спроба пояснити існуючу у американському суспільстві 

світоглядну різність через відмінність типів особистостей і структур 

мислення опонентів. Ми вважаємо, що найбільш послідовно ця лінія 

дискурсу проведена у рамках так званої когнітивної школи, зокрема, у 

працях теоретика когнітивної лінгвістики Дж. Лакоффа. Філософською 

основою концепції Лакоффа є розгляд людської свідомості як фізіологічного 

процесу. У своїй найбільш резонансній праці «Філософія у плоті: Втілений 

розум та його виклик у західній думці»  («Philosophy in the Flesh: The 
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embodied mind and its challenge to western thought») Мислення за Лакоффом 

відбувається за механізмами зв’язків у нейронних мережах («Ми є 

нейронними істотами» [84]). Лакофф постулює думку, що «Будь-який 

розумовий процес, який ви здійснюєте, використовуючи концепти, вимагає, 

щоб нейроструктури вашого мозку його реалізували. З цього випливає, що 

архітектоніка нейромереж вашого мозку визначає, які саме концепти ви 

маєте і, відповідно, який тип мислення ви можете здійснювати» [84, с. 16]. Із 

наукової точки зору це твердження є гіпотезою, із філософської – позицією 

радикального, механістичного матеріалізму. У той же час теорія «тілесного 

мислення», «тілесної когнітивної здатності» (embodied cognition), що має 

опосередковане коріння у філософії американського прагматизму Дж. Дьюї.  

Мислення людини є функцією від «мови», якою здійснюється 

кодування сенсів. Провідною одиницею цієї мови є концептуальна метафора. 

Люди мислять більшим чином метафорично, використовуючи аналогії, ніж 

логічно, розуміючи сутнісні зв’язки між явищами. Дуже мало із цих метафор 

є чітко визначними. Переважно домінують менш чітко окреслені та складні 

комплексні метафори (концепти). Аналіз концептуальних структур мислення 

є ключем до розуміння політичних процесів та тих чи інших політичних 

(світоглядних) поглядів. На нашу думку, тут яскраво виявляється 

суперечливість доктрини Лакоффа: провадити аналіз на засадах свого 

фундаментального постулату – мислення є цілком нейрофізіологічним 

процесом – він не може, адже розвиток сучасної науки не дозволяє 

стверджувати це достеменно, тим більше мати відповідні методологічні 

інструменти опису процесів мислення із цієї позиції. Отже, Лакофф 

переходить до аналізу структур мислення за зовсім іншої методології, яка 

більш подібна до філософії структуралізму. 

Конкретний аналіз структур мислення американських консерваторів і 

лібералів став предметом розгляду у великій праці Лакоффа «Моральная 

політика»[83]. Вододіл між ними на думку дослідника пролягає у двох різних 

концептах такого базового поняття як родина. Розуміння ідеалу родини 
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визначає відмінне ставлення до проблеми відносин держави і громадянина, 

що є центральним питання сучасної американської політичної ідеології. 

Консерватори дотримуються моделі «жорсткого» домінантного батька (strict 

father model), де роль батька відіграє держава, а роль дітей – громадяни. 

Громадяни- «діти» потребують жорсткого дисциплінування, щоби 

перетворитися на відповідальних дорослих. Перетворившись на «дорослих»  

громадяни вже не потребують батьківської опіки та мають діяти самостійно, 

беручи повну відповідальність за своє життя. На практиці це означає вимогу 

мінімізації ролі держави і її інституцій у житті суспільства. Ліберали 

дотримуються моделі «родини батьків-вихователів» (nurturing parent model), 

де добрі батьки надають простір свободи для розвитку дитини, але 

охороняючи її від шкідливих впливів. На практиці це означає визнання 

активної ролі держави у забезпеченні захисту суспільства від таких явищ як 

забруднення навколишнього середовища, соціальної несправедливості, 

бідності. Більшість людей використовують ту чи іншу комбінацію обох цих 

протилежних метафор. 

Проблеми у протистоянні лібералів неоконсерваторам. Лакофф вбачає 

у метафоричній нестійкості мислення лібералів та запозиченні ними мови 

опонентів із її специфічним метафоричним ладом. Наприклад, використання 

вислову «tax relief»  (податкова знижка, буквально: «полегшення від 

податків») від початку ставить лібералів у програшне становище, адже вже 

містить метафоричне сприйняття податку як «тягаря», що заслуговує на 

полегшення [84, с. 416-417]. Дж. Лакофф також вважає, що ліберали у 

власній аргументації більшим чином покладаються на факти та логіку, тоді 

як консерватори використовують яскраві метафори, що надає їм перевагу. 

Схожим шляхом щодо аналізу «культурних воєн» та світоглядного 

протистояння йшли неоконсервативні інтелектуали. Саме оформлення 

неоконсервативній течії було наслідком та реакцією на протистояння 

поколінь і світоглядів.  А неоліберальні політичні технологи, випрацьовуючи 

тактику протидії у світоглядному протистоянні, розробили відому нині 
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концепцію «вікон Овертона», яка описує механізм світоглядних зрушень, чи 

механізм сприйняття світоглядних зрушень  у суспільстві. 

Важливо розуміти, що раціоналістичне розуміння світогляду є 

спадщиною філософії Просвітництва. Але таке розуміння не є 

безальтернативним. Навпаки, світогляд може розглядатися як феномен 

принципово ірраціональний та взагалі не як продукт свідомої розумової 

побудови («а-теоретичний»  за В. Дільтеєм).  Його інтерпретація виступає 

інтерпретацією ірраціональної системи думок, почуттів та ставлень [73, с. 47; 

83, с. 43]. «Світогляд»  обов’язково є пов’язаним із розумінням 

(інтерпретацією) світу та моральними цінностями, але не обов’язково має 

бути підтримуваний певною теоретичною структурою знання [72, с. 215]. 

Великої уваги в науковій літературі було приділено дослідженню 

ліберального світогляду у зв’язку із проблемою мультикультуралізму [87]. 

Ліберальний мультикультуралізм та похідна від нього політика стали 

джерелом гострих світоглядних та політичних конфліктів особливо 

актуальних у країнах Європи. Згідно із широко відомою концепцією 

американського філософа і політолога С. Хантінгтона, географічне сусідство 

різних конгломератів країн, поділяючих загальні культурні особливості 

(релігія, мова, базові цінності та ін.), які об’єднуються С. Хантінгтоном у 

відповідні цивілізації, може провокувати (і зазвичай провокує) їхнє 

протистояння, яке саме й позначається автором як «зіткнення цивілізацій» 

[63]. Ці зіткнення зазвичай відбуваються уздовж відповідних «ліній розлому» 

між суміжними цивілізаційними утвореннями сучасного світу [63, с. 396-

492].  

У вітчизняній філософській думці становлення сучасних підходів до 

аналізу проблеми світоглядного протистояння та світогляду в цілому 

пов’язане із творчістю нової (на відміну від старої Київської філософської 

школи дорадянського періоду) Київської філософської школи другої 

половини ХХ ст. Цим було здійснено відхід від теорії «відображення» та 

надано самостійного значення духовному світу людини. Творчий та 
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неупереджений погляд на природу світогляду людини дозволив розглянути 

пов’язані із ним філософські проблеми на базі оновленої, недогматичної 

філософії. Філософи Київської школи (Є. Бистрицький, І. Бичко, І. Бойко, В. 

Горський, В. Сагатовський, В. Табачковський, В. Шинкарук, М. Попович та 

інші) розглянули світогляд як індивідуально вмотивований спосіб 

життєдіяльності особи, спосіб духовно-практичного освоєння оточуючого 

світу. Ґрунтовні розробки уявлення про світогляд та аспекти взаємовідносин 

світогляду та соціуму надано у праці В. Воловика [7]. Глибокий аналіз 

світогляду щодо його структури, класифікації, сучасних тенденцій розвитку, 

у тому числі у умовах трансформації суспільства, надано у роботах Л. 

Кривеги [29-30]; питання, пов’язані із проблемою аналізу ролі світогляду у 

соціальних процесах, досліджуються у працях В. Зубова, М. Лепського, В. 

Тарана [18; 19; 49; 51-52]. 

Розглянемо деякі визначення основних категорій дисертаційного 

дослідження, що надані у публікаціях останнього часу. Так, В. І. Воловик 

зазначає, що ми можемо казати про наявність трьох самодостатніх 

історичних типів світогляду, пов’язаних зі стилями мислення [7]. Дроблення 

поняття світогляду, пов’язування його із певними історичними епохами 

передбачає відмові від тези про його іманентний людській свідомості 

характер. Недоцільним є ототожнювати світогляд із так званою «науковою 

картиною світу», із сукупністю наукової інформації про людину та явища 

природи або йти шляхом подальшого зайвого дроблення понять, наприклад, 

розділяючи «світогляд», «картину світу», «систему філософських ідей» як 

складові «єдиної культурної бази особистості»  та «картини світу 

особистості» [4, с. 491]. Д. О. Леонтьєв розуміє під світоглядом ядро 

індивідуального образу світу, що містить як уявлення про найбільш загальні 

властивості, зв'язки і закономірності, властивих явищам і предметам 

дійсності і взаєминам людей, так і уявлення про характеристики ідеального, 

досконалого світу, суспільства і людини [36]. Д. О. Леонтьєв виділяє 

змістовний аспект світогляду (набір постулатів, на яких будується уявлення 
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суб'єкта про закономірності в світі), ціннісний аспектів), структурний аспект 

(особливо психологічної організації окремих світоглядних постулатів в більш 

менш чіткий ціле), функціональний аспект (ступінь і характер впливу 

світоглядних структур на сприйняття, і осмислення людиною дійсності і його 

вчинків) [36]. М. Королева співвідносить світогляд зі смисловою реальністю; 

картина світу являє собою складну багаторівневу суб'єктивну модель 

життєвого досвіту, в якій зосереджена сукупність значущих для особистості 

об'єктів і явищ. При цьому базисом для картини світу є смислові образи, як 

стійкі системи особистісних смислів [28]. 

За З. Поповою та І. Стерніним, «картина світу»  є впорядкованою 

сукупністю знань про дійсність, яка сформувалася у суспільній та 

індивідуальній свідомості. «Безпосередня картина світу»  є когнітивною, 

вона виявляється у процесі пізнання дійсності як усвідомлення світу 

особистісно-індивідуально, «без посередників». «Опосередкована картина 

світу»  є результатом перекладу отриманого знання вторинними знаковими 

системами [45, с. 50-53]. На думку В. Яковлева, ядром світогляду є не знання 

про світ взагалі, але самосвідомість, сфокусована на самовизначення людини 

в навколишньому світі культури, що осмислюється з позицій його 

можливостей, які він надає для людини. Світогляд покликаний вирішувати 

найважливіші проблеми соціального буття: визначати місце людей у світі, 

сенс життя, основні переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, які «в своїй 

інтегральній цілісності»  і визначають ставлення людини до «навколишньої 

дійсності» [68, с. 32]. П. Коровка вважає, що світогляд можна розглядати як 

систему генералізованих, особистісно значущих, відображених в діяльності 

категоріальних схем і образів різного ступеня усвідомленості, що включають 

в себе когнітивний, особистісно-смисловий і емоційний компоненти в їх 

єдності, що відображають найбільш загальні аспекти буття людини в світі 

значимих об'єктів (смерть, життя, Бог, космос, природа, сім'я, інші люди і т. 

д.) [27, с. 270]. Є. Базарова, яка розділяє поняття світогляду та картини світу, 

зазначає, що остання «включає у себе історичний компонент, світогляд та 
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світовідчуття, цілісно-духовний зміст, емоційне ставлення до світу. Образ 

відображує не лише особистісно-світоглядний і емоційний компонент особи, 

але також спеціальний компонент – духовний стан епохи, ідеологію» 

[4, с. 491]. Є. П. Літвінов під світоглядом розуміє «специфічну форму 

свідомості людини, що включає в себе узагальнену систему його знань, 

переконань і ідеалів, в яких виражається його ставлення до природи, 

суспільству і самому собі і які визначають його суспільно-політичному і 

моральну позицію, а також і волю, без вживання якої практична діяльність 

неможлива. Таким чином, в якості найважливіших структурних елементів 

світогляду виступає система узагальнених поглядів людини на світ і його 

місце в ньому, зміст яких визначають знання, переконання і ідеали людини, 

його воля, а також результати практичної діяльності» [38, с. 10]. 

Як бачимо, у наведених визначеннях переважає найбільш загальний 

акцент на образах реальності («різного рівня усвідомленості» ), які у своїй 

свідомості формує людина. Ці образи поєднуються із емоційним зв’язком 

(«значимими явищами») та ідеалами, особистими і суспільними. Є досить 

стійкою та відображується у великій кількості спеціальних публікацій 

тенденція вбачати у сучасній «картині світу»  результат систематизації 

наукового знання [50]. Представником Київської школи філософії В. 

Черноволенком світогляд мислиться як «синтез результатів досліджень 

конкретних наук із знаннями світоглядного характеру» [66]. Гносеологічна 

обмеженість щодо розуміння людиною навколишньої реальності не 

знаходить достатнього розуміння, що виявляється у положеннях щодо 

альтернативності віри та досвіду у людській свідомості («світогляд 

віруючого – віра, а не чуттєвий досвід або мислення» [40, с. 9]. Окремі 

дослідження містять пряме або опосередковане посилання на теорію 

відображення [32].  

Претензією радянської філософії було обґрунтування власних 

положень авторитетом науки та наукової доказовості, зводячи, у свою чергу, 

«єдино правильний»  науковий світогляд до «принципу відображення».  А 
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уявлення про бажане майбутнє до «прогнозу»  та «випереджаючого 

відображення» [33, с. 82]. Сама філософія мислилася тотожною науці, як її 

узагальнююча дисципліна. Існують і нерадянські версії сцієнтизму, тобто, 

абсолютизації ролі науки в системі культури і ідеології, надання їй здатності 

надавати остаточні відповіді на усі докорінні проблеми буття та, кінець-

кінцем, перетворення її на замінник релігії [16, с. 264]. Спробу побудови 

такої концепції робив академік В.  Вернадський [6; 26]. В новітній період 

чергова криза наукової картини світу, пов’язана із ускладненням 

ймовірнісних математико-статистичних моделей, які є методологічною 

базою сучасного наукового пошуку, примусила науку «стримувати свої 

претензії на фундаменталізм і більш тверезо оцінювати свої реальні і, на 

жаль, дуже обмежені можливості в творенні гармонійної матеріальної і 

духовної середовища проживання людини і людства» [10, c. 12]. Відомим є 

висловлювання, що «…наука не може дати відповіді на всі питання, якими 

вона займається, а світогляд може дати відповіді на всі питання, якими воно 

не займається. І, звичайно, в цьому сенсі термін «науковий світогляд»  є 

найчистіша дурниця» [39, c. 19]. Тим не менше, у сучасному дискурсивному 

полі присутні як досить радикальні версії сцієнтизму, що мають поширення у 

академічній сфері країн Заходу, так і спроби побудови «постнекласичного», 

«ноосферного»  наукового світогляду [1]. 

Доречним є поставлене, зокрема, В. Фіногентовим, питання – чи є 

«науковий світогляд»  сформованим власне науковими засобами, чи цей 

процес забезпечується переважно засобами позанауковими? В. Фіногенов 

також цілком слушно заперечує тотожність наукової картини світу (наукове 

знання у прямому сенсі) із науковим світоглядом, зазначаючи, що останній 

має мати ціннісно-аксіологічну компоненту [55, c. 1-2]. 

Наукові відкриття можуть справляти вплив на світоглядні системи 

заперечуючи або доводячи справедливість тих їх положень, які у тому чи 

іншому контексті стосуються пояснення будови фізичного світу 

(геліоцентрична система, тривалість існування Вселеної чи вік походження 
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людини, ін.). Але диференціація, відокремлення наукових та світоглядних 

проблем одні від інших вказує на різні рівні їх компетенції. «Важливою 

особливістю багатьох світоглядних проблем... є те, що вони належать 

переважно до сфери належного і стосуються світу сущого лише в тій мірі, в 

якій світ сущого співвідноситься зі світом належного» [55, с. 2-3]. До складу 

власне «знаннєвої» складової наукового світогляду входить перетворене 

наукове знання [55, с. 4]. 

На нашу думку, значний вплив на дослідження проблеми світогляду 

справляє брак чіткого методологічного поділу індивідуального та 

суспільного проявів цього явища, що є сформованою у попередні часи 

доктринальною особливістю вітчизняних наукових та філософських шкіл. ЇЇ 

складовими є наступні положення: 

1. Теорія відображення передбачає механізми формування світогляду 

як прямого усвідомлення людиною світу. 

2. У суспільному вимірі людина є носієм світогляду своєї соціальної 

групи – класу суспільства. 

3. Світогляд людини («класова свідомість») є відображенням 

інтересів, які визначаються його положенням у суспільному виробництві 

(«виробничими відносинами»). 

4. За «передового», позбавленого експлуатації людини людиною 

способу виробництва, груповий світогляд є відображенням «передових»  

виробничих відносин. 

5. Отже, переважною проблемою розгляду є формування цього, 

позбавленого «викривлень» світогляду у людини. Тому дослідження 

зосереджуються на індивідуальному вимірі [45, c. 53]. 

Хоча  деякі положення у сучасних дослідженнях майже не 

артикулюються – вони є надто вочевидь пов’язаними із так званою 

«марксистсько-ленінською філософією» радянської доби, саме вони, на нашу 

думку, залишаються імпліцитно, навіть не усвідомлено присутніми у 

теоретичних побудовах багатьох дослідників. 
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Наведене вище визначення З. Д. Попової  та І. Стерніна прямо вказує 

на формування картини світу у людини поза процесом соціалізації, як 

результат переживання й усвідомлення особистого досвіду. Хоча таку 

можливість можна припустити за наявності виключних умов (феномен так 

званих «дітей-мауглі» ), аналіз цих виключень доводить, що у реальності 

позасоціальний механізм формування світогляду є неможливим. Формування 

людини у виключних умовах перебування поза людським суспільством є 

явищем психічної депривації та призводить до розвитку украй викривлених 

та неповноцінних форм не лише соціалізації, але й інтелектуального і 

психічного розвитку [34, с. 277]. Розгляд «індивідуальних»  форм 

становлення свідомості (зокрема, через механізм «образи – логічне 

обґрунтування образів – категоріальна рефлексивність – глибинне 

усвідомлення» [40, с. 12]) поза процесом соціалізації не має практичного 

сенсу. У дійсності людина не створює власний світогляд, а здійснює етико-

моральний вибір із існуючих у суспільній свідомості альтернатив, творчо 

перероблюючи їх. 

Різнобій у загальному розумінні концепту світогляду тягне за собою 

мозаїчність поглядів на його структуру та класифікацію. За влучним 

зауваженням Є. Армер, навіть у філософській та науковій літературі дана 

категорія або використовується у невідрефлексованому вигляді, або до неї 

вдаються як до метафори, або вона розглядається як частина 

загальнонаукової картини світу [3, с. 24]. Цей науковець під світоглядом 

розуміє ядро суспільної або індивідуальної свідомості, сукупність або 

систему поглядів на світ та місце людини у ньому та обумовлені цими 

поглядами основні життєві принципи діяльності людей (цінності, 

переконання, ідеали. норми та т. ін.), а також схеми відчуття та переживання 

людьми всього, що відбувається із ними. Це означає, що світогляд 

формується у процесі соціалізації особистості, а, значить, безпосередньо 

уплетений у життя людини і не може бути вирваним із неї» [3, с. 25]. 
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Якщо проаналізувати визначення світогляду, які містять 

характеристику його внутрішньої будови, можна констатувати, що як 

компоненти світогляду якнайчастіше можуть згадуватися «картина світу», 

система цінностей, емоційне ставлення, ідеали, переконання. Фахівці цієї 

проблематики визначають світогляд у складі трьох основних компонентів: 

інтелектуальна сфера (знання, уявлення, вміння оперувати ними), 

спонукально-мотивуюча (мотиви, інтереси, ідеали, емоційні особливості), 

дієво-практична (активність у реалізації індивідом знання та відносин) [4; 27; 

29; 36; 38; 56; 67]. Так, О. Улєдов визначає структурними компонентами 

суспільної свідомості чинники раціональні (переконання, життєва позиція), 

емоційні (соціальні почуття, суспільні настрої, склад психіки), вольові 

(соціальні установлення, життєві орієнтації), що у цілому формують 

суспільну думку [53, с. 66-67]. За З. Д. Поповою та І. Стерніним, 

«безпосередня картина світу»  складається із вражень, почуттів, мислення 

[45, с. 50-53]. Трикомпонентну схему концепту «світогляду» пропонує С. 

Мякінніков, виділяючи його аспекти: онтологічний – загальні погляди на 

буття світу, принципи життя у ньому, картина світу; пізнавальний; ціннісний; 

практичний (діяльнісний), але не аналізуючи сутнісне відношення між ними 

[40, с. 8]. Дослідник формує логічну послідовність «знання – оцінки – 

переконання – принципи – ідеали – життєві плани» [40, с. 12], але не надає 

послідовного поділу між індивідуальним та суспільним вимірами світогляду, 

що призводить до мозаїчності усієї концепції. Є. Літвінов розглядає концепт 

світогляду у перетинанні аспектів онтологічного, гносеологічного, 

аксіологічного та праксеологічного [38, с. 11]. У дослідженні В. 

Черноволенка також виділяються три аспекти світогляду – натуралістичний, 

гуманітарний та гносеологічний [66, с. 59]. Для П. Коровки світогляд у 

структурному плані є поєднанням когнітивних (знання, уявлення, імпліцитні 

постулати про закономірності світу), емоційних (ставлення до елементів 

буття та свого місця у ньому) елементів, цінностей та ідеалів, підсумкового 

образу розвитку відображених у світогляді тенденцій та закономірностей 
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буття, функціонального аспекту (впливу світоглядних структур на світогляд), 

структурного аспекту (закономірності організації світоглядних елементів у 

ціле) [27, с. 270]. Не розділяючи індивідуальний та суспільний виміри 

світогляду, Б. В. Сафонов та Л. М. Дорогова вказують на такі його структурні 

елементи як раціональна, чуттєва та вольова сфери [48, с. 58], що є 

відсиланням до філософії Платона. Такий визначний представник вітчизняної 

школи «наукового світогляду», як В. Вернадський передбачає поєднання у 

ньому таких структурних компонентів як загальнонаукова картина світу, 

філософські судження, культурна та духовна складові життя суспільства 

[6, с. 230-232]. 

Теба зазначити, що визначання поняття «світогляду», «картини світу»  

якнайчастіше містять механічний перелік компонентів, які його 

утворюються, але не надають уявлення про їх структурну будову та 

функціональний зв’язок. Таким є визначення концепту «світогляд»   у 

«Філософській енциклопедії» [54, с. 454]. 

Певним виключенням із загальної тенденції є концепція світогляду 

О. Радугіна, який визначає цінності як «ядро»  та смислоутворюючу 

категорію будь-якого світогляду. О. Радугін вказує, що «конкретно-наукова»  

або «універсальна» картина світу стає індивідуальною лише тоді, коли буде 

відповідати «усьому способу мислення»  та життєвому досвіду індивіда [46]. 

Незважаючи на нагальну актуальність, яку має проблема світоглядного 

протистояння як у трансформаційному, перехідному суспільстві України, так 

і мультикультурному суспільстві розвинених країн, у вітчизняній соціально-

філософській думці вона є дослідженою порівняно мало. Так, у праці О. 

Андрієнко проблеми світоглядних конфліктів розглядаються у контексті 

процесу глобалізації та зменшення значення національних кордонів у 

суспільстві, яке демократизується. Дослідниця вводить категорію 

національного світогляду, як світоглядної картини етно-національної групи 

та аналізує світоглядні особливості українського трансформаційного 

суспільства. На думку О. Андрієнко, ми можемо спостерігати конфлікт між 
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новим космополітичним світобаченням та національним менталітетом. У 

національній світоглядній картині світу наявні архаїчні елементи, 

стереотипи, які власне і є провідним рушієм конфлікту, основою якого є 

ксенофобські мотиви. Відбувається руйнація колишньої соціокультурної 

ідентичності, із властивою їй картиною світу, але нова картина світу ще не є 

сформованою. Демократизація і подолання кордонів потребують розвитку 

нового мислення, що є можливим за умов цивілізаційного співробітництва, 

усвідомлення легітимності різних цивілізаційних моделей та «поширення 

освіти і знань як головного джерела демократії» [2]. Цей аналіз та його 

провідні тези є «класичними» щодо мейнстріму сучасної теорії глобалізації. 

Ідея про подолання культурних бар’єрів та культурних конфліктів через 

розвиток демократії у освічених суспільствах, що, певно, має на увазі 

толерантність та відкритість у відносинах мас людей, є основою сучасної 

політики провідних держав світу. 

Толерантність є окремим пов’язаним аспектом розгляду проблеми 

світогляду у вітчизняній філософській та науковій думці. Це є відповіддю як 

на реалії трансформаційного суспільства України так і на сучасні світові 

тенденції. У роботі В. Ханстантинова «Толерантність як риса світоглядної 

позиції особистості» концепт світогляду розглядається як «сукупність 

узагальнених уявлень людини про світ та її місце в ньому, підвалини 

людських взаємин зі світом, що виконує функцію само усвідомлення і 

світоорієнтування людини в ньому» [62, с. 28]. Автор спирається на доволі 

нестандартну багатокритеріальну класифікацію світоглядів, що передбачає 

виділення «фантастичного», викривленого, або «адекватного»; 

усвідомленого чи неусвідомленого; цілісного або фрагментарного; 

внутрішньо узгодженого або суперечливого світоглядів, й відповідних 

цінностей як системоутворюючої якості світоглядної позиції. Автор декларує 

цінність толерантності, але надає лише низку ознак (компонентів) 

асоційованої із нею структури світоглядної позиції без аналізу структури та 

системоутворюючого зв’язку між ними. Цінність толерантності більше 
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декларується, аніж аналізується у контексті конфлікту світоглядних 

орієнтацій. У досліджені А. Гриньків розглядається діалог та конфлікт 

релігій у існуючому «соціокультурному комунікативному полі». Аналізуючи 

механізми виникнення конфліктних ситуацій, А. Гриньків приходить до 

висновку, що «релігійна нетерпимість пов’язана з нездатністю зрозуміти і 

визнати: право іншого на істину і володіння нею…». Рушіями тут 

виступають «ендогенні» чинники міжрелігійного діалогу, тобто, 

доктринальні положення релігій і cформована ними світоглядна картина. 

Конфлікт може тривати, або «вирішитися на основі компромісу, відступити 

від претензії на абсолютний та універсальний характер своєї віри» [12, с. 18]. 

Але чи є такий шлях можливим у рамках існування релігійної світоглядної 

системи як такої? Відмова від претензій на абсолютний характер своєї 

релігійної віри є, фактично, відмовою від своєї віри, що навряд чи можна 

вважати реалістичним шляхом виходу із  світоглядного конфлікту такого 

типу.  Проблема діалогу та конфлікту релігійних світоглядних настанов, 

релігійної культури розглядається в дослідженнях І. Капріцина. Цим автором 

розроблена концепція процесу спадкоємності у розвитку релігійної культури, 

що розкривається в динаміці спадкоємного досвіду, суспільній діяльності 

суб’єктів та надійності соціального механізму діяльності, як взаємодія 

людини та її гіпостазоваваного ідеалу і засобів його інтерпретації. І. 

Капріцин вважає, що конфлікту поколінь, в тому рахунку і світоглядний, має 

культуроутворюючу роль, бо міжпоколінні конфлікти визначають 

артикуляцію інтересів учасників релігійних відносин і це веде до подолання 

одномірності традиційних теоретичних моделей відносин між поколіннями 

як форми прояву соціальної деструкції, у тому числі, в контексті релігійних 

культурних практик і модернізації домінуючих конфесійних спільнот у 

сучасних суспільствах [24]. Певним внеском у розробці світоглядної 

проблематики є наукові розвідки К. Ель Гуессаба (специфіка арабо-

мусульманського світогляду) [20], О. Буканової (еволюція світогляду) [5]. 

Дотичною до проблеми світоглядного протистояння є наукова розвідка  
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М. Цюрупи щодо сутності, структури, типів конфлікту. Автор оригінальної 

концепції конфліктології виокремлює головні закономірності появи та 

вирішення конфліктів в основних сферах життєдіяльності суспільства [65]. 

Вплив соціальних технологій на створення ситуацій світоглядного 

протистояння розглядається в працях О. Горпинич. На думку автора, 

застосування системи соціальної роботи як фактора формування 

громадянського суспільства  та світоглядних настанов людини потребує, щоб 

держава та недержавні організації дотримувались певних принципів 

поведінки свобода, толерантність, світоглядний плюралізм, соціальна 

справедливість та інші. О. Горпинич слушно зауважує, що сучасні 

інформаційно-комунікативні технології здійснюють значний вплив на 

світоглядні настанови людини через їх всеосяжне проникнення в усі сфери 

життєдіяльності особистості. Цей факт актуалізує вивчення глобальних 

світоглядних трансформацій як наслідок переходу від індустріального до 

інформаційного суспільства, що приводить до тотальної зміні форм 

соціальності [11, с. 101]. 

Характерною для філософствування щодо проблем світоглядного 

протистояння у пострадянській філософській традиції є робота Є.  Кроткова 

[31]. Перелічимо її основні проблеми та настанови. Переважно світоглядне 

протистояння розглядається у опозиції «релігійний»  – «секулярний»  

світогляд. Це є очевидною ремінісценцією на радянський академічний 

дискурс із його провідними положеннями щодо «наукового атеїзму», 

«світською етикою» , «релігійним світоглядом». Є. Кротков приєднується до 

тези В. Дільтея щодо пов’язаності основ світогляду із відповідями на 

фундаментальні питання існування людини. Він пов’язує виникаючу 

ситуацію світоглядного вибору особи із такими «більш розімкнутими 

факторами» як «воля, уява, віра, надія та пристрасть». Намагаючись бути 

послідовником філософії критичного раціоналізму, кінцевий вихід із ситуації 

світоглядного протистояння автор вбачає у побудові певного «простору 

загальнолюдських цінностей», які спираються на загальнозначущі «зрозумілі 
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і доступні кожному гуманістичні цінності і принципи моралі» та відмові від 

нав’язування суспільству «світоглядних доктрин» [31]. Аналогічним чином, 

як відносини релігійного і наукового світоглядів ця проблема розглядається у 

працях М. Гусейханова, К. Цахаевої, У. Магомедова [13] та О. Чеснової [67]; 

як відносини філософії і релігії у праці Т. Савіцької [47]; як відносини 

філософії і ідеології у праці А. Жиліної [17]. 

У роботі У. Хамар розглядається модус протистояння філософських 

світоглядів у площині проблем їх викладання у вищій школі. У основу її 

дослідження покладається суперечлива думка щодо наявності філософської 

істини та про обов’язок викладача доводити до студента «відповідність 

філософського знання дійсності» [61, с. 112]. Адже у випадку надання 

студенту інформації про дві філософські доктрини, положення яких 

суперечать одне одному, виникає ситуація особистісного світоглядного 

вибору. Позиція автора є такою, що «завданням філософської освіти, подібно 

до завдань освіти в будь-якій галузі знань, повинно бути формування 

переконань, а не обмеження поданням інформації про різні можливі 

світоглядні концепції», «адже будь – які знання люди передають одне одному 

для того, щоб їх використовувати» [61, с. 114]. Ця теза сама по собі є 

контроверсійною. Вона передбачає, що окрема філософська доктрина має 

статус істинності, аналогічний такому у науковому знанні – відповідає 

емпіричному досвідові, є експериментально відтворюваною, дозволяє 

виключити суб’єктивний чинник у тлумаченні результатів – авторка 

провадить прямі аналогії між науковим та філософським знанням, що не є 

коректним. Претензія філософської доктрини на абсолютну істинність сама 

по собі містить ситуацію світоглядного конфлікту і потенціал світоглядного 

протистояння. 

У праці Н. Гусєвої розглядається інший модус світоглядного 

протистояння – конфлікт між світоглядами поколінь. Принциповим 

висновком дослідження є те, що «проблема зв’язку між поколіннями 

загострюється в умовах, коли замість того, щоб «виростати» із досвіду 
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старшого покоління, досвід молоді одночасно різко від нього відрізняється 

або йому суперечить» [14; 15, с. 188], що і є джерелом конфлікту. Молодь є 

більш гнучкою та, маючи інший, більш відповідний поточним реаліям досвід, 

більш відкритою до змін.  

Отже, у сучасній вітчизняній соціально-філософській думці ми 

можемо відзначити брак цілісного бачення концепту світоглядного 

протистояння. Це поняття є актуальним як для світового суспільного 

розвитку, так і для вітчизняної ситуації. Воно залучається до політичних, 

соціальних, культурологічних досліджень. Але ми вбачаємо фрагментарність, 

розпорошеність у вивчення концепту «світоглядне протистояння», що 

відбивається у відсутності навіть найзагальнішої методологічної єдності 

досліджень цього феномена в науковій літературі. Треба зазначити, що в 

філософській традиції більше уваги зверталось на аналіз світогляду, його 

класифікацію та складові, а контекст світоглядного протистояння залишався 

на периферії наукових розвідок вчених. Тому вважається за доцільне 

здійснення соціально-філософського аналізу феномена світоглядного 

протистояння та з’ясування його впливу на становлення глобалізованого 

соціуму. 

1.2. Специфіка соціально-філософського аналізу проблеми 

світоглядного протистояння 

Призначення філософії завжди полягає у визначенні для людей 

смислоутворювальних орієнтирів, які б надавали адекватне бачення 

оточуючого середовища, залучали їх до світу мудрості, «царини софійності» і 

таким чином спрямовували на соціально-конструктивну активність. 

Філософське пізнання, на відміну від різних типів наукового пізнання, являє 

собою особливий тип цілісного пізнання світу. Особливістю філософського 

осмислення світу є прагнення вийти за межі дійсності, що дається людині в 

певному сегменті її життєвого досвіду, і знайти фундаментальні принципи і 
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основи буття через інтереси та уподобання людини. Здійснюючи 

філософську рефлексію суб'єкт пізнання прагне не тільки зрозуміти буття і 

місце людини в ньому, а й показати, якими вони повинні бути, тобто прагне 

створити ідеал, зміст якого буде обумовлено світоглядними настановами 

дослідника. Філософія  охоплює найбільш загальні питання природного, 

соціального та людського буття в їх взаємозв’язку та взаємному доповненні. 

Методологічний аспект дослідження феномену світоглядного 

протистояння передбачає визначення сукупності пізнавальних засобів, 

прийомів, підходів до вивчення цього питання [59]. На характер постановки 

та розв'язання проблеми світоглядного протистояння впливають декілька 

головних чинників: розвиток сучасної посткласичної та постмодернової 

наукової методології; значні соціальні зміни в сучасному світі; геополітичне 

переформатування соціального простору. Будь-яка проблема в царині 

соціальної філософії може бути осмислена з різних методологічних точок 

відліку. Але обраний науковий методологічний комплекс повинен бути 

спрямований на осягнення сутності досліджуваного феномена, на 

висвітлення функціональних і змістовних засад об'єкта пізнання. На нашу 

думку, найбільш плідним при дослідженні зазначеної проблеми буде 

застосування таких підходів, як системний, екзистенційний, історико-

генетичний, компаративний, феноменологічний.  

Об'єкт даного дослідження – світоглядне протистояння – слід, на нашу 

думку, предметно обмежити трьома парадигмальними сторонами. Перша 

включає онтологічні параметри, які фіксують його соціально-просторові 

параметри та сутнісні характеристики. У зв’язку з цим зазначимо, що 

світоглядне протистояння являє собою складну систему, яку можна описати 

за допомогою такого категоріального ряду, як світогляд, світоглядне 

протистояння, конфлікт, діалог, людина, суспільство, глобалізація [60]. 

Друга предметно-дослідницька сторона включає гносеологічні 

параметри, зокрема, дослідження світоглядного протистояння в рамках 

філософської рефлексії, що передбачає аналіз різних трактувань сутності 
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світоглядного протистояння, дослідження його специфіки сучасними 

науковцями. При дослідженні концепту «світоглядного протистояння» 

використовувалися всі зазначені настанови, що дає змогу простежити генезис 

досліджуваного концепту від його зародження до сучасного стану і 

формування понятійної конструкції. 

Третій методологічний зріз аналізу феномена світоглядного 

протистояння – аксіологічний. Він передбачає дослідження функціонування 

світоглядного протистояння в діалогічному й толерантному просторі 

людського буття, у взаємодії культур та цивілізацій. Важливо з’ясувати і 

активний вплив світоглядного протистояння на життєдіяльність світової 

спільноти взагалі та окремої країни (в нашому дослідженні – України) 

зокрема. 

Концепти світогляду і світоглядного протистояння є 

фундаментальними і необхідними для визначення соціокультурної місії 

філософії як тієї царини знань, цінностей та відповідних духовних практик, 

де відбувається формування, усвідомлення та експлікація системи поглядів 

на світ і місце людини у ньому. Тому недивно, що змістовий аналіз поняття 

світогляду отримав у філософії (як у загальносвітовій, так зокрема, й у 

вітчизняній) всебічний та вдумливий розгляд. Враховуючи різноманітність 

спроб осягнути зміст феномену світоглядного протистояння у всій його 

комплексності та багаторівневості, особливої методологічної значущості 

набуває вимога прояснення теоретичних засад, на яких відбувалися та 

продовжують відбуватися всі ці спроби осмислення світоглядного 

протистояння в контексті соціокультурних обставин, детермінуючих певним 

чином особливості його конкретно-історичних проявів. 

Для переважної більшості закордонних опрацювань теми світоглядного 

конфлікту властивий характер так званих «case studies», тобто вони 

спрямовані на досконале вивчення світоглядних протиріч у різноманітних 

контекстах конкретних предметних областей дослідження: наприклад, у 

сфері міжнародних відносин, або навпаки, у сімейному колі, або у сфері 
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надання соціальних послуг, тощо. Звичайно, така орієнтація на докладність 

вивчення окремих аспектів проблеми надає цим дослідженням практичної 

значущості та безперечної емпіричної валідності та релевантності, але це має 

і свій очевидний «зворотній бік», а саме: сучасній західній гуманітаристиці 

вочевидь бракує робіт, у яких були б здійснені справді переконливі 

дослідження фундаментальних філософських засад світоглядних протиріч 

[59]. У такій ситуації ми ризикуємо «за деревами загубити ліс».  

В цілому, проблематика протистояння зазвичай артикулюється не у 

зв’язку зі світоглядними розбіжностями, а скоріше як окремий предмет 

спеціальної галузі соціогуманітарних знань, а саме, конфліктології. Звичайно, 

конфліктологічні студії мають величезний евристичний потенціал, а також 

неабияку соціально–політичну значущість, і тому їхній подальший розвиток 

неминучий і дуже важливий як у теоретичному, так й у практичному 

відношеннях. Але очевидно, що будь–які конфліктологічні концепції, за 

великим рахунком, втрачають свій сенс, коли ігнорується їхнє світоглядне 

підґрунтя. Тому дослідницька увага до світоглядних засад соціальних 

конфліктів є необхідною передумовою їхнього справжнього усвідомлення та 

системного осягнення.  

Ми вважаємо, що першими кроками на цьому шляху засвоєння 

глибинних передумов соціальних і політичних конфліктів мають стати 

розвідки щодо базових атрибутів і форм світоглядного протистояння. Для 

цього, у свою чергу, необхідно визначитися із дефініціями основних понять, 

що направляють і структурують відповідну рефлексію. Такими поняттями в 

даному випадку поряд із концептом «світогляду» виявляються концепт 

«протистояння». Останній доречно розглянути в асоціації із добре 

розробленими у логіці поняттями «протиріччя» та «протилежності». Саме на 

основі аналізу характерних особливостей їхнього співвідношення та 

взаємного сполучення має, на наш погляд, бути сфокусованим концепт 

«світоглядного протистояння», а також виявлені його основні атрибути та 
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форми. Отже, спробуємо якомога більш послідовно і логічно викласти всі 

відповідні міркування з цього приводу.  

У логіці під протиріччями розуміються висловлювання, одне з яких є 

запереченням іншого. В одному з суперечних висловлювань щось 

стверджується, в іншому – це ж саме заперечується. На перший погляд, може 

здаватися, що поняття «протиріччя» може бути замінено поняттям 

«протилежності», тому що останнє, нібито, є тотожним попередньому. Але 

це не так, тому що вони характеризують два різних види (з трьох можливих) 

відношень логічної несумісності понять, коли їхні об’єми не співпадають ані 

повністю, ані частково: це, зокрема, протиріччя (або контрадикторність), 

коли «одне з понять містить певні ознаки, а інше заперечує (виключає) ці 

ознаки, не замінюючи їх іншими. У зв’язку із цим два видові поняття, що 

знаходяться у відносинах протиріччя, займають весь об’єм поняття, що є для 

них родовим; інший випадок логічної несумісності понять визначається як їх 

протилежність (або контрарність), коли їх об’єми містять у своїй сукупності 

лише частку об’єму загального для них родового поняття, видами якого вони 

є і якому вони співпідпорядковані. Відмінність між відносинами протиріччя і 

протилежності можна продемонструвати на прикладі: відношення між 

поняттями «біле» – «чорне» буде контрарним, а відношення між поняттями 

«біле» – «небіле» – контрадикторним.  

Застосувавши ці логічні розрізнення у контексті досліджуваної 

проблеми, ми можемо пересвідчитися, що відносини протистояння властиві 

обом зазначеним випадкам несумісності, але найбільшої напруги і 

поляризації вони набувають насамперед у випадку протилежності 

(контрарності). Тому саме останній тип відносин має бути перш за все 

виділеним і підданим аналітичному розгляду при дослідженні окремих 

випадків світоглядних протистоянь у різних політичних і соціокультурних 

контекстах. Безперечно, протистояння може асоціюватися також і з 

відносинами контрадикторності, однак у цьому випадку воно має скоріше 

нейтрально–термінологічний характер і в цілому не передбачає войовничості 
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та полемічного загострення – це скоріше незворушна констатація 

об’єктивного status quo, аніж пристрасне відчуття несумісності різних 

світоглядних позицій. Отже, протистояння як суто логічний термін може 

застосовуватися у якості змістової характеристики як відношень 

протилежності (контрарності), так і протиріччя (контрадикторності). Але 

коли мова йде про застосування терміна «протистояння»  в соціально– 

філософському контексті, доречно було б обмежити область його значень 

лише відношеннями протилежності (контрарності), коли несумісність 

позицій соціальних (соціокультурних) акторів не просто констатується, але 

й – головне – набуває певного ступеню поляризації та відповідного 

афективного забарвлення з боку самих соціальних акторів.  

Звичайно, таке семантичне звуження поняття «протистояння»  в 

соціально–філософському контексті його вживання не позбавлене певного 

схематизму, але останній в даному випадку виявляється не стільки ознакою 

слабкості теоретичного осягнення, а скоріше, навпаки – вказує на сутнісну і 

визначальну особливість саме соціально-філософського виміру 

протистояння. Виходячи з вищенаведених міркувань, можна визначити 

фокус світоглядного протистояння як такого випадку несумісності базових 

когнітивно-ціннісних засад і відповідних поведінкових схем, коли кожен із 

протагоністів не просто констатує наявність цих розбіжностей, але ще й 

поляризує їх, наполягаючи при цьому на виключній значущості й 

праведності саме власної світоглядної орієнтації.  

Які наслідки може мати даний фокус світоглядного протистояння? 

Очевидно, що тоді світоглядне протистояння мусить трактуватися як явище 

виключно соціально-деструктивне. Справді, коли самі основи спілкування, 

яке є необхідною передумовою будь-якого соціального контакту, 

заперечуються, і можливість встановлення (відновлення, підтримання) 

діалогу проблематизується, рветься комунікативна «тканина» соціального 

життя, руйнуються засадничі принципи суспільного устрою. Ситуація 

гоббсівського «природного стану» як «війни всіх проти всіх» перетворюється 
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з умоглядної теоретичної конструкції на фактичну тенденцію, яка 

посилюється по мірі того, як світоглядне протистояння, згідно із власною 

динамікою, набуває розмаху і радикальності.  

Світоглядне протистояння як апріорно деструктивний феномен не 

підпадає під дію гегелівської діалектики з її постулатом про «єдність та 

боротьбу протилежностей» як джерело будь-якого розвитку. В даному 

випадку протистояння породжує не творче «зняття» (Aufhebung) 

протилежностей у їхньому діалектичному синтезі, а навпаки – лише 

ескалацію та прогресуючу поляризацію сторін світоглядного протистояння, 

кінцевим результатом якого може бути лише знищення опонента-

супротивника. Замість того, щоб розкриватися назустріч одна іншій у 

пошуках компромісу, ці сторони, тією мірою, якою вони підтримують свій 

стан світоглядного протистояння, навпаки, все більш замикаються – кожна у 

власній непримиренності щодо протилежної світоглядної позиції. Звичайно 

ж, напруженість світоглядного протистояння може бути послабленою, але не 

завдяки конструктивному потенціалу самого світоглядного протистояння, а 

лише через втручання «ззовні».  

Слушним буде розглянути питання, чи є методологічні підходи, які 

спрямовані на когнітивний аналіз світогляду, як способу мислення, 

продуктивними? Щодо цього існують різні оцінки, зокрема, А. Хіршман 

вважав когнітивний аналіз світогляду у кінцевому підсумку 

контпродуктивним. На його думку, подібна постановка питання лише 

поглиблює лінії розколу у суспільстві, не надаючи ніяких суттєвих 

результатів. А. Хіршман створює альтернативний підхід до проблеми 

світоглядного протистояння, розвиваючи його у роботі під промовистою 

назвою «Риторика реакції: збочення, марність, небезпечність» [64]. Цей 

підхід можна визначити як дискурсивний, або заснований на аналізі 

риторики – логічної структури дискурсу, який породжується протистоянням. 

Підхід передбачає «зосередження на «холодному» аналізі зовнішніх 

феноменів: дискурсів, аргументів і риторики, що розглядаються історично і 
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аналітично» [64, с. 9]. За висновками А. Хіршмана, цей (світоглядний) 

«дискурс визначається не стільки базовими рисами особистості, скільки 

імперативами аргументації, що практично не залежать від бажань, складу 

характеру або переконань учасників» [64, с. 9]. Розкриття такої «рабської 

залежності від аргументації» може вести до її послаблення, модифікуючи 

дискурс та допомагаючи відновити діалог. А. Хіршман декларує свої 

ліберальні переконання, але прагне виступити як нейтральний дослідник. 

Протистояння, яке він аналізує, є двохсотрічною боротьбою сил реакції 

проти сил прогресизму. Будь-які пропозиції, спрямовані на цілі суспільного 

розвитку, знаходять стійку опозицію, яка, втім, не відмовляється від 

суспільного діалогу, але постійно висуває певний набір контртез, 

спрямованих на дискредитацію змін. За його спостереженнями такі ж самі 

порочні структури дискурсу є властивими не лише консервативній, але й 

ліберальній, прогресистській риториці. Структури реакційного дискурсу 

складають три контртези, або «типи реакційної критики». По-перше, це «теза 

про збоченість» – те, що пропонується силами прогресу, через ланцюг 

наслідків призведе до своєї протилежності; спроба розвивати суспільство у 

певному напрямі призведе до його руху у рівно протилежному напрямі. По-

друге, це «теза про марність» – спроба змін буде лише поверхневою та не 

зачіпатиме глибинних структур суспільства. По-третє, це «теза про 

небезпечність» – зміни, які пропонуються, матимуть неприйнятні витрати 

або наслідки, що зведе нанівець увесь позитив від перетворень. 

Тим не менше, за висновком А. Хіршмана, ця «риторика 

безкомпромісності» мала своїм наслідком встановлення плюралістичного 

суспільства. Сучасні політичні режими виникли не в результаті загального 

консенсусу, а через розуміння протилежними сторонами дискурсу взаємної 

неможливості досягнення панування. Терпимість та плюралізм стали 

результатом тупикового підсумку протистояння крайніх позицій [64, с. 180]. 

Але чи може задовольняти така ситуація? Хіршман пропонує іншу можливу 

модель дискурсу. Передбачається, що дискусія буде процесом вироблення 
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думок, що учасники не матимуть до її початку повністю сформованих 

переконань, що вони будуть готовими змінити свої початкові позиції у світлі 

доводів інших учасників та нової інформації [64, с. 181]. Хіршман розуміє, 

що така ідеальна ситуація не є досяжною відразу. Початковими кроками є 

згода на наявність іншої думки; такою, наприклад, є природа релігійної 

терпимості. Існує можливість тривалої «дискусії глухих» – «продовження 

громадянської війни іншими засобами», перефразовуючи відоме 

висловлювання Клаузевіца про політику. Запропонований А. Хіршманом 

підхід до аналізу риторики дискурсу ми вважаємо продуктивним у тому 

сенсі, що він надає аналітичну дискурсивну модель діалогу непримиренних 

світоглядних позицій в умовах демократії. Опоненти маскують 

непримиренність позиції перед «третьою стороною» – публікою, мусячи 

надавати зовнішньо раціональну аргументацію щодо власного заперечення 

позиції опонента.  

Зазначимо, що будь-яке наукове дослідження є тільки наближенням до 

істини, є з’ясуванням певних аспектів в осягненні сутності. Філософська 

рефлексія світоглядного протистояння передбачає вивчення широкого 

соціокультурного контексту його існування в історії людства. Вибір 

світоглядного протистояння як об'єкта дослідження свідчить, що останнім 

часом соціальна філософія розвивалася у напрямку концептуальних глибин, 

намагалася дати адекватну оцінку процесів, що відбуваються в сучасному 

соціальному просторі.  

Методологічно значущим для даного дослідження є принцип 

компліментарності, що означає мозаїчне використання вдалих 

методологічних знахідок сучасних соціально-філософських шкіл, напрямків.  

Сучасний стан людства характеризується культурно-цивілізаційними 

«розломами», що можуть стати в ході глобалізації ареною запеклих 

світоглядних зіткнень. Кінцевий результат буде визначати ступень готовності 

тієї або іншої спільноти до відстоювання своєї самобутності й значимості в 

світоглядній амальгамі сучасного світу. 
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Вивчення проблематики світоглядного протистояння необхідно 

проводити, на наш погляд, комплексно, з використанням наукових досягнень 

в царині філософії, соціології, політології,  соціальній психології тощо.  

Конструктивною є також ідея дослідження світоглядного протистояння 

з урахуванням світоглядно-методологічного плюралізму, необхідності 

подолання суб'єктивістських підходів до зазначеної теми, спрямованості на 

інтерпретацію суспільства як динамічного соціального поля, необхідності 

взаємокореляції інтересів світової спільноти, держав й людини. 

Регулятивною методологічною ідеєю дисертаційного дослідження є також 

ідея зв'язку різноманітних дисциплінарних дискурсів про світоглядне 

протистояння, що дозволяє осмислити багатовимірність світоглядних 

орієнтацій та орієнтує на вихід за межі вузько дисциплінарного бачення 

зазначеної проблеми. 

Слушним при дослідженні світоглядного протистояння та його впливу 

на розвиток суспільства є використання таких загальнонаукових методів, як: 

– аналіз і синтез, що буде слугувати виявленню атрибутів 

світоглядного протистояння, специфіки його проявів у різноманітних 

соціокультурних системах, об'єднання в єдине ціле частин, властивостей, 

відносин, які сприяють розумінню світоглядного протистояння в контексті 

дослідження даної проблеми; 

– аналогія, що дозволяє при вивченні окремих модусів світоглядного 

протистояння в різних соціокультурних системах виявити детермінанти його 

формування та впливу на сучасне суспільство. 

Соціально-філософський аналіз світоглядного протистояння, на наш 

погляд, передбачає: 

– визначення понять, що характеризують сутність світоглядного 

протистояння, процес його ґенези і функціонування; 

– з’ясування атрибутів та модусів світоглядного протистояння; 

– дослідження світоглядного протистояння як характеристики 

розвитку суспільства; 
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– вивчення проблеми співіснування та взаємовпливу різноманітних 

світоглядних орієнтацій в сучасному світі; 

– дослідження сутнісних характеристик світоглядного протистояння, 

його українського контексту. 

При вивченні світоглядного протистояння як об'єкту соціально-

філософського аналізу підвищується роль філософії як сфери знання, що 

забезпечує узгодження і координацію зусиль у «діалозі» наук про світоглядне 

протистояння, що дозволяє виявити методологічні принципи вивчення 

феномена світоглядного протистояння, об'єктивні закономірності та 

особливості його розвитку. Це свідчить про необхідність розробки та 

уточнення понятійно-категоріального апарату і принципів 

загальнонаукового, міждисциплінарного і філософського розгляду даного 

феномена, що і буде здійснено в розділі 2. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Дослідження феномену світоглядного протистояння в філософських 

розмислах носить фрагментарний, розпорошений характер. В філософській 

традиції більше уваги зверталось на аналіз сутності саме світогляду, його 

класифікацію та складові, а контекст світоглядного протистояння залишався 

на периферії наукових розвідок вчених. Тому слушним та своєчасним є 

соціально-філософський аналіз феномена світоглядного протистояння та 

з’ясування його впливу на становлення глобалізованого соціуму. 

2. Питання про однозначне визначення категоріального ряду даного 

дослідження залишається відкритим і дискусійним. Можна констатувати 

концептуальну невизначеність і розмитість досліджуваної проблеми. Багато 

дослідників або свідомо уникають дефініцій, або намагаються визначити суть 

явища або процесу лише за допомогою опису яких-небудь окремих його 

аспектів і тенденцій. Це і підкреслює необхідність комплексного 

дослідження проблеми світоглядного протистояння. 
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3. При поясненні суті проблеми світоглядного протистояння і його 

впливу на функціонування сучасного суспільства треба відштовхуватись від 

принципу соціокультурного детермінізму, що дає можливість глибше 

зрозуміти сутність багатьох аспектів цього феномену. Результативним є 

використання системного, екзистенційного, історико-генетичного, 

феноменологічного та компаративного підходів при вивченні досліджуваної 

проблеми.  

4. Соціально-філософський аналіз проблеми світоглядного 

протистояння передбачає визначення його сутності, атрибутів, модусів, 

чинників соціокультурної детермінації; з’ясування специфіки українського 

контексту світоглядного протистояння. 

5. Світоглядні системи формуються історично у діалектичному 

процесі взаємодії суспільного та інтелектуального у житті конкретної 

людської спільноти. Це формування є динамічним процесом, змістом якого є 

неперервний світоглядний дискурс, який відбувається у суспільстві. 

Історичний досвід вказує, що такий дискурс є стрижнем самої динаміки 

розвитку суспільства. Будь-які кардинальні суспільні зміни потребують 

відображення у світогляді. Світоглядне протистояння є іманентною 

властивістю суспільного розвитку і розкривається як невід’ємна складова 

процесу суспільних перетворень. 

6. Людському суспільству, як цілісності, властива множинність 

світоглядних систем. Це є наслідком принципової варіативності 

міфологічних, релігійних, філософських побудов, які відтворюються в 

інтелектуально-логічному процесі відповіді людини на запити її 

повсякденного життя. Водночас, це є наслідком існування різних 

соціокультурних систем, що обумовлено процесом історичного розвитку і 

структурою світової геополітики. Множинність світоглядних систем має 

внутрішній (у рамках одного суспільства) і зовнішній (у рамках 

інтелектуально-інформаційної взаємодії різних суспільств) виміри. Це 

обумовлює виникнення ситуацій світоглядного протистояння. 

Результати розділу наводяться у низці авторських публікацій [58-60].  
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РОЗДІЛ 2 

СВІТОГЛЯДНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 

СОЦІУМУ 

 

Теоретичний аналіз світоглядного протистояння потребує визначення 

його сутності та атрибутів, які розуміються як іманентно властиві риси 

світоглядного конфлікту, як передумови виникнення ситуації протистояння, 

та розгляд конкретних модусів світоглядного протистояння, що є засобом 

конкретного існування ситуації світоглядного протистояння. Зважаючи на 

пов’язаність світоглядного протистояння із насильством, до якого воно часто 

призводить, необхідним є дослідити його як пов’язаний теоретичний концепт 

та визначити його статус і значення у розвиткові світоглядних протистоянь. 

Практична необхідність дослідження обумовлює інтерес до проблеми 

створення певної системи суспільних (соціальних, культурних, політичних, 

інституційних) запобіжників, які б виключали перетворення ситуації 

суспільного діалогу на руйнівні конфлікти, де світоглядне протистояння 

виступає рушійною силою розвитку суспільних катаклізмів. 

2.1. Сутність та атрибути світоглядного протистояння у 

суспільстві 

Аналіз сутності світоглядного протистояння ґрунтується на 

твердженні, що світогляд людини – це сукупність уявлень людини про світ, 

про себе, про свої відносини зі світом, про життєву стратегію реалізації 

людиною її призначення. Як форма самовизначення людини, світогляд 

містить та систематизує перелік таких інтелектуальних утворень як знання, 

переконання, бажання, моральні настанови та естетичні уподобання, 

цінності, життєві орієнтири тощо. Соціалізація людини пов’язана зі 

світоглядними пошуками і світогляд не носить форми закритої, незмінної 

системи, а доповнюється, розвивається, а, іноді, і змінюється разом з 
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розвитком людини через постійну зміну об'єктивних умов її життєдіяльності 

і досягнення людиною нових соціальних можливостей та ролей. На 

світоглядні орієнтації людини впливають обставини її особистого життя, 

індивідуальний досвід, культурний ландшафт її соціального буття. 

Впливовими чинниками становлення світоглядної свідомості людини є також 

такі фактори як сила правових та соціальних норм, звичаїв, глобалізаційних 

та регіональних, локальних настанов; досягнення науки, релігія, а також 

існуючий устрій суспільства; пропаганда, реклама і агітація у засобах масової 

інформації; використання людиною нових комунікаційних засобів, що 

визначає певною мірою ступінь відкритості суспільства, доступ до 

альтернативних джерел інформації [19, с. 120]. Невід’ємною складовою 

життєдіяльності людини та суспільства є множина світоглядних настанов та 

їх протистояння на різних рівнях та в різноманітних формах. Логічним є 

припущення, що наявність світоглядного протистояння обумовлюється не 

лише конфліктністю взаємовідносин певних соціальних груп та суб’єктів 

щодо різних аспектів соціального буття, але й неспівпадінням наданих 

суспільством та окремою людиною відповідей на ключові питання їх 

існування.  

Сутність світоглядного протистояння, отже, складається у виникненні 

непримирених суперечностей (конфлікту положень) у відповідях на 

системоутворюючі, щодо світогляду, питання екзистенції людини, та 

наступному їх трансформуванні у альтернативно-непримирені течії 

світоглядного дискурсу. Рушіями цього процесу можуть бути проблеми 

адаптації світогляду до зовнішніх умов (існування соціуму), внутрішньої 

динаміки інтелектуального розгортання його провідних положень, або 

кроскультурна взаємодія між носіями різних світоглядів.  

Світоглядне протистояння  це зіткнення і протиборство соціальних 

суб'єктів з приводу розуміння світу, призначення людини, шляхів 

вдосконалення соціального буття, викликане несумісністю поглядів, 

цінностей, ідеалів, інтересів, програм життєтворчості. У сучасному 
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інформаційному суспільстві все світоглядні конфлікти розгортаються у 

динамічно мінливому глобальному інформаційному просторі, і саме за 

рахунок включення у висвітлення конфлікту глобальних медіа часто 

світоглядні конфлікти набувають масштабного поширення та соціальної 

гостроти. До «нових медіа» відносять різні види електронних ЗМІ, блоги, 

новинні інтернет-платформи, соціальні мережі, які з'явилися в результаті 

глобального поширення IT-технологій. В сучасних світоглядних конфліктах 

ЗМІ і «нові медіа» виступають одночасно як спеціальні суб'єкти, інструменти 

та канали конфліктної взаємодії. Вони висвітлюють світоглядне 

протистояння в певному (заздалегідь заданому корпоративним інтересом) 

ракурсі; впливають на його динаміку; активно формують уявлення про 

світоглядні конфлікти в очах безпосередніх учасників і оточуючих. ЗМІ і 

«нові медіа» здатні стимулювати конфліктуючі сторони до толерантності і 

пошуку мирних форм взаємодії або до посилення конфронтації. Часто 

прагнення побудувати сенсацію на розпалюванні антагонізму і ненависті, 

сприяє ескалації світоглядного конфлікту, поляризації інтересів сторін, 

непримиренності позицій. 

ЗМІ і «нові медіа» в світоглядному протистоянні використовуються для 

надання інформаційного тиску на опонентів за допомогою дезінформації, 

дискредитації, контрольованих інформаційних витоків, здатних сформувати 

позитивний або негативний образ світоглядного протистояння в очах 

громадськості. Особливо активно використовується останнім часом 

активність блогерів і блогосфери в цілому для поширення чуток й ведення 

«війни компроматів» з опонентами. 

Сучасні технології медіавпливу на світоглядне протистояння умовно 

можна розділити на дві категорії: 1) конструктивні технології (інформування 

громадськості, формування в свідомості учасників світоглядного 

протистояння установок на співпрацю і мирне врегулювання, роз'яснення 

суті спірних ситуацій); 2) деструктивні технології (провокація, 

дезінформація, вкидання компромату, агресивна пропаганда, розпалювання 
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взаємної ненависті, впровадження екстремістської ідеології) [20]. У «нових 

медіа» споживачі інформації самі беруть участь в її створенні, коригування 

та модифікації, тому світоглядний ресурс мережевих технологій досить 

значний і здатний підсилювати ефективність комунікації всіх учасників 

світоглядного протистояння, конфлікту, в тому числі екстремістів і 

терористів. За допомогою ЗМІ та «нових медіа» в світоглядних конфліктах 

створюється багаторівневий інформаційний ефект. 

Перейдемо до визначення основних атрибутів світоглядного 

протистояння. На нашу думку, вони можуть бути охарактеризовані за 

допомогою наступних концептів ‒ «симетричність», «ексклюзивність», 

«редукціонізм», «ригідність», «радикалізм» . 

«Симетричність», як ознака, вказує на деяку тотожність сторін 

світоглядного протистояння в своїх сутнісних особливостях по відношенню 

одна до одної. Ми вважаємо, що у будь-якому випадку світоглядного 

протистояння з обох його боків простежується, за великим рахунком, єдиний 

комплекс паттернів, чия сукупність характеризує саме відношення 

світоглядного протистояння у всій специфічності його сутнісних рис. Під 

ознакою «ексклюзивність» світоглядного протистояння ми розуміємо 

взаємну монологічність конкуруючих дискурсів його суб’єктів, кожен з яких 

виявляється зосередженим переважно на зміцненні власних світоглядних 

уподобань, і водночас, на знеціненні, перекручуванні або цілковитому 

ігноруванні позиції іншої сторони протистояння. Звичайно, такий однобічний 

характер комунікації спотворює її та робить проблематичним (або взагалі 

неможливим) встановлення діалогічних відношень, без яких врегулювання 

світоглядного протистояння стає, в свою чергу, дедалі все більш 

проблематичним. Справді, як домовлятися з тим, хто тебе не чує і не хоче 

чути?  

«Редукціонізм» апелює не стільки до певного статичного стану речей 

при світоглядному протистоянні, скільки до певної його тенденції, до якої, за 

нашим переконанням, тяжіє будь-яке подібне відношення у своїй внутрішній 
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динаміці. Ми маємо на увазі тенденцію до редукування будь-яких складних, 

неоднозначних характеристик до однозначних. При цьому характеристики 

позитивні зазвичай асоціюються із власною стороною, у той час як негативні 

характеристики, навпаки, приписуються іншій стороні світоглядного 

протистояння. Через це відбувається формування спотвореного (а саме, 

спрощеного, «чорно-білого») сприйняття дійсності. Зокрема, важливим 

випадком такого деструктивного редукування виявляється відмова (далеко не 

завжди свідома) від розрізнення між відносинами протиріччя 

(контрадикторності) та протилежності (контрарності): перше зводиться до 

другого, а будь-які «півтони» і опосередковуючі поняття ігноруються, ніби їх 

взагалі не існує. Все це природно і неминуче призводить до посилення 

напруги між суб’єктами світоглядного протистояння, при тому, що 

можливість «зворотного руху» стає дедалі все більш проблематичною – 

внаслідок цієї ж самої фатальної тенденції до невиправданого спрощення 

дійсності та редукування її до набору жорстких дихотомій.  

Концепт «ригідність» характеризує властивість світоглядного 

протистояння, що полягає у порушенні – частковому або, у крайніх випадках, 

повному – здатності його суб’єктів змінювати власні світоглядні орієнтації 

відповідно до вимог дійсності та резонів здорового глузду. На наш погляд, 

такий стан справ багато в чому обумовлюється вищезазначеною 

монологічністю дискурсів, що продукуються суб’єктами світоглядного 

протистояння, їхньою закритістю перед світом, а також вже згаданою 

тенденцією до редукування складної соціальної дійсності, комплексної за 

самою своєю природою, до занадто спрощених та ідеологізованих її копій, 

створених зі стереотипних наборів жорстко фіксованих дихотомій. Однак, 

при всьому цьому, ми все ж не вважаємо, що даний атрибут може бути 

дедукованим із попередніх двох, позначених відповідно як «ексклюзивність» 

і «редукціонізм». Відношення між вже встановленими атрибутами – це 

відношення рівноправного і взаємного доповнювання, а не тавтології або 

підпорядкування. 
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«Радикалізм» як характеристика світоглядного протистояння також 

може і повинен бути розглянутий як самостійний елемент його інваріантної 

структури, яка не залежить принципово від історико-культурного і 

політичного контексту. Звичайно, конкретні обставини можуть мати – і 

мають – певний вплив на кожен з атрибутів, але цей вплив завжди 

залишається частковим і стосується лише кількісної міри його проявлення, не 

відміняючи наявності того чи іншого атрибуту світоглядного протистояння, 

яке завжди може розглядатися у його незмінній базовій структурі. 

Повертаючись до стислої характеристики останнього її елемента, можемо 

зауважити, що він (як і розглянутий вище «редукціонізм») вказує в першу 

чергу на тенденцію світоглядного протистояння до обопільної радикалізації 

світоглядних позицій його протагоністів, що призводить до їхньої 

прогресуючої поляризації, а значить, до посилення дестабілізаційних 

процесів у суспільстві. 

Принциповою щодо проблеми світоглядного протистояння та його 

атрибутів є проблема насильства. Адже перехід світоглядного дискурсу 

послідовно у форми конфлікту та протистояння є чреватим виродженням 

його у насильницькі форми. Цей потенціал є закладеним самою потенційною 

непримиренністю конфлікту екзистенційних відповідей, які суперечать одна 

одній. У такому випадку діалог є беззмістовним і дискурс не може мати 

позитивного вирішення. Отже, насильство може розглядатися як окремий і 

вкрай важливий атрибут світоглядного протистояння. Ми маємо на увазі 

протистояння між носіями певних світоглядних систем. Із історичного 

досвіду відомо, що світоглядне протистояння за всіх перелічених форм може 

набувати як м’яких, так і загострених форм. Ключового значення тут набуває 

феномен насильства, який, на нашу думку, визначає зміст модусів 

світоглядного протистояння і який, отже, потребує поглибленого аналізу. 

Насильство є складним теоретичним концептом. Отже, говорячи про 

теоретичний концепт насильства, ми маємо справу із трьома типами теорій, 

щодо його джерел та природи. Насильство може виводитися із природи 
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людини, яка керується вродженими інстинктами або підсвідомими мотивами 

(Еросу та Танатосу; влади та панування), гра яких обумовлює іманентне 

природі людини прагнення до насильства. Насильство може виводитися із 

природи суспільства, у даному випадку його наявність обумовлюється грою 

соціальних сил – нерівність людей по відношення до влади, власності та ін. 

обумовлює застосування апарату придушення щодо знедолених. Насильство 

може бути обумовленим динамікою суспільного конфлікту. Наявність 

останнього є наслідком зіткнення конкуруючих у суспільстві груп [27, с. 13]. 

Виокремлюють проблемні моменти, «пастки» щодо визначення 

насильства як теоретичного концепту. Це пастка «іншого тлумачення» – коли 

концепт насильство надто біологізується, патологізується, 

індивідуалізується; пастка «скандалізації» – використання у визначенні надто 

емоційного, сенсаційного лексикону, властивого засобам масової інформації; 

пастка «інфляції» – надто буденне, побутове сприйняття насильства; пастка 

«моралізування» – надання схематично спрощених оціночних суджень на 

кшталт «добрий – поганий» ; пастка «норматизування» – тлумачення 

насильства як природного стану та явища; «редукційна пастка» – спрощення 

складного і комплексного концепту насильства [43, с. 246; 66, с. 21]. 

Насилля як соціокультурний феномен є трансісторичною формою 

соціального життя, всезагальним модусом існування людства [11, с. 43]. Це 

загальне протистояння, яке зводить відносини до взаємодії «панування – 

підкорення» [24, с. 187]. Насильство не можна зводити до простого акту 

індивідуальної дії, обумовленого особистісною агресією. М. Фуко показав 

масштаби дії насильства як загального суспільного механізму влади і 

контролю. Виступаючи як політична дія, насильство має своїм сенсом 

змусити індивідів діяти у рамках певного соціального (політичного) порядку 

[47-50]. 

Виступаючи як механізм культури, насильство «формує»  свідомість 

індивіда, підкорюючи його певному соціальному порядку. Насильством може 

бути спрямованим на злам волі об’єкта, на який воно спрямоване. У той же 
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час раціональне, компетентне насильство має ціллю підкорення його волі 

[44, с. 82-83; 66, с. 18]. Насильство, отже, може набувати непрямих форм. 

Насильство пронизує психологічну та інтелектуальну сферу суспільства 

виявляючись у нав’язуванні поглядів і переконань, спотворені інформації, 

брехні і маніпуляції [46]. Насильство може бути вербальним, виступаючи як 

складова переконання [44, с. 83]. 

За механізмом реалізації насильство теж може бути класифікованим на 

спеціальні форми. Виділяють структуроване і неструктуроване, колективне 

та індивідуальне насильство. Структуроване насильство здійснюється 

певними політичними інституціями, його застосування є визначеним 

правилами, у якості яких часто виступають закони. Неструктуроване 

насильство є спонтанним та часто непередбачуваним у своїх наслідках та 

проявах [27, с. 14]. О. Дмитрієв та І. Залисін розрізняють насилля 

демонстративне та інструментальне [13, с. 40-41]. 

У контексті світоглядного протистояння класифікація насильства на 

субстанційне та інструментальне має принципового значення. Розглянемо 

більш детально це питання. Застосування субстанційного насильства 

продиктоване вимогами самої світоглядної доктрини. Так, процес ісламізації 

традиційних суспільств має свої особливості, які можна аналізувати із 

соціального, політичного, культуротворчого боків. Ми бачимо, що ціла низка 

суспільств витримала перший натиск ісламу і виробила певний історичний 

модус співіснування із мусульманською спільнотою та владою. Звичайно, у 

цьому процесі була присутня компонента світоглядного протистояння – 

гострого і актуального попервах, та такого, що згладжувалося та набувало 

форм традиції у історичній перспективі. 

У сучасну епоху ми спостерігаємо піднесення ісламського радикалізму, 

який може розглядатися як спроба продовження світоглядного протистояння 

із немусульманським світом засобами «насилля із позиції слабкого», що є 

світоглядною основою тероризму. Якого сенсу і значення мають акти терору, 

які усе частіше стають індивідуальними і неорганізованими, набуваючи форм 
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метафізичного насильства? Індивідуальний терор не несе ясних політичних 

завдань. Усе частіше його виконавці не належать до певної організаційної 

структури, політичної сили чи організації. Їх єдиною метою є виконання 

релігійних настанов фундаменталістського екстремістського ісламу про 

винищення невірних. Субстанційне насильство є єдиним сенсом даних актів, 

а самі ці акти є. по-суті, формою світоглядного протистояння. 

Інструментальне насильство не містить цілі само по собі та є засобом, а 

не метою процесу. Інструментальне насильство ми пов’язуємо із опором 

усталених форм суспільної організації експансії світоглядних систем, які 

порушують існуючу культурну гегемонію. Культурна гегемонія характеризує 

культурну норму як засіб інтеграції суспільства. Культурна гегемонія 

посередньо співвідноситься із поняттям непрямого насильства, 

відображуючи той факт, що відносини «панування-підкорення»  у суспільстві 

не можуть бути завжди і забезпеченими засобами відкритої сили. Суспільний 

лад тримається на згоді людей із існуючим соціальним порядком, на його 

розумінні як справедливого та безальтернативного. 

Зрозуміло, що така згода, таке бачення соціального порядку передбачає 

етико-ціннісне ставлення та є пов’язаним із пануючою світоглядною 

системою. Експансія іншої світоглядної системи руйнує існуючу культурну 

гегемонію, або викликає її глибоку трансформацію. Спротив цьому процесові 

передбачає використання насильства. Втім, і експансія іншої світоглядної 

системи може супроводжуватися насильством. Насильство у цьому випадку є 

інструментальним, та обумовленим не стільки самими світоглядними 

настановами, як логікою соціальної дії. 

Прикладом застосування інструментальних форм насильства є історія 

поширення християнства. На відміну від ісламу, яке засноване на 

фундаментальному догматі покори, який має абсолютний, імперативний 

характер, християнство містить уявлення про свободу волі людини, а єдність 

із Богом розуміється як союз заснований на любові. Здавалося б, світоглядне 

протистояння у ході поширення християнства, а потім і його ствердження, не 
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передбачає насильницьких форм. Тим більше, що і римське язичництво було 

віротерпимим. Існував досвід співіснування римської релігії із численними 

іншими релігійними і філософськими системами, а також інтеграції інших 

релігійних культів у римський пантеон. Але ці інтеграції відбувалися «на 

умовах» римського релігійного світогляду. У випадку із християнством такий 

варіант розвитку подій був виключеним через різність світоглядних 

положень – християнство засноване на єдинобожжі, де Бог є єдиною та 

персоналізованою першоосновою буття. Безпосередньо ця особливість 

християнського світогляду входила у конфлікт із офіційним культом 

обожнювання імператора Рима.  

Існували й інші обумовлені екзистенційними відповідями світоглядні 

положення, які ставили християнства у опозицію до панівного язичницького 

світогляду та обумовленого ним соціального порядку. Так, християнській 

світогляд не осуджував безпосередньо рабовласництво. Згадки про 

рабовладіння, пов’язані із інститутом рабовладіння метафори часто 

згадуються у Євангелії. Але християнській світогляд змінював самий зміст 

відносин між рабом та господарем. За нового змісту ці відносини 

перетворювалися, а вироблений античністю соціальний інститут рабства 

втрачав сенс. Аналогічним чином за християнського світогляду сутнісних 

змін зазнавали відносини володаря та підданого, підкорювача та 

завойованого тощо. 

Доки християнство не було поширеним пов’язане із світоглядним 

протистоянням насильство мало субстанційний характер відбуваючись 

усередині єврейських общин, де прихильники старого Закону – іудеї – 

прагнули до винищення християн як єретиків та відступників від Закону. 

Саме це винищення було вимогою Закону. По мірі того, як християнство 

ставало поширеним й християнській світогляд входив широкий конфлікт із 

давньоримський світоглядом, підриваючи існуючу культурну гегемонію та 

руйнуючи (або трансформуючи) існуючий соціальний лад, поширювалося 

інструментальне насильство. Римська влада намагалася зупинити поширення 
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християнства ставлячи засновану на його світоглядних положеннях релігійну 

практику (наприклад, відмову дотримуватися офіційного культу імператора) 

поза законом. Отже, полеміка із язичництвом переходить у переслідування, а 

світоглядне протистояння набуває насильницьких форм. Пізніша історія 

християнства містить приклади парадоксальних трансформацій, коли 

всупереч його догматичним настановам логіка світоглядного протистояння 

обумовлювала поширення інструментального насильства. На нашу думку, 

причиною тут стало зрощення Церкви із світською владою держави та набута 

християнським віровченням роль світоглядної основи соціального порядку. 

Можна побачити, що у ході цього процесу були вжиті великі 

інтелектуальні зусилля щодо пристосування християнського віровчення до 

соціальної реальності. Виникала ситуація «подвійної суперечності». З одного 

боку, протиріччя християнських догматів соціальній реальності мислилося як 

прояв загальної невідповідності пошкодженого гріховністю світу 

християнському ідеалу. З цієї точки зору дії або образ життя певних осіб міг 

розглядатися як їх особиста гріховність, відступництво. З іншого, сама 

християнська догматика піддавалася адаптуванню, активному 

переосмисленню. Застосування схоластами філософських систем платонізму 

та аристотелізму можна у певних аспектах розглянути і як процес 

вироблення модусів відповідності християнських догматів і соціального 

порядку. 

Переслідування єресей у часи Пізнього Середньовіччя – Раннього 

Нового часу відбувається силами та засобами державної влади. Політичні 

рухи оформлюються у вигляді єресей та релігійних течій (наприклад, 

Реформації). Становлення сучасного судочинства, слідства, дізнання 

відбувається у рамках розвитку церковного права та стандартизації 

загального канону віровчення. 

Можна сказати, що сумно відомі переслідування й страти єретиків та 

«відьом», дії Інквізиції відбувалися за очевидної суперечності цих дій 

фундаментальним засадам християнського віровчення, де на перший план 
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виходила інструментальна роль насильства та підтримання соціального 

порядку як основна мета переслідувачів. Це відображувалося навіть у самій 

процедурі переслідувань, коли церковна влада лише здійснювала оцінку 

ступеня провини переслідуваної особи, але саме переслідування, дізнання та 

кара були справою світської влади. 

У Новий і Новітній часи зміст даної логіки протистояння набуває 

неприкритих, доступних до прямого спостереження форм. Секуляризація 

суспільства і культури породжують ідеологію як «чисту»  форму ідейного 

підтримання соціального порядку. Якщо релігія спрямована на цілі 

особистого спасіння, духовного життя, ідеологія є спрямованою на цілі 

соціальної організації та має своєю прямою метою організацію соціального 

порядку. Хоча сама ідеологія може бути, і часто є, формою «секулярної 

адаптації»  певного релігійного світогляду. Таким чином, світоглядні 

конфлікти і світоглядне протистояння які відбувається між індивідуумами та 

соціальними спільнотами – носіями ідеологій, є подібним до релігійного 

конфлікту, якщо конфліктуючі положення є вираженням екзистенційних 

відповідей. 

Особливостями є те, що організуючою силою протистояння є не 

церковні інституції, а секулярні суспільні інститути – партії, політичні рухи, 

державна влада. Влада, як гарант соціального порядку, «виходь з-за спини»  

Церкви, а перебудова поцейбічної соціальної реальності стає основною 

усвідомленою та вираженою метою протистояння. Як показує досвід ХХ1 

століття., пов’язане зі світоглядним протистоянням насильство набуває більш 

масових та організованих форм. У тоталітарних країнах дотримання 

офіційної системи цінностей стає основною функцією держави, як апарату 

насильства. Використання субстанційного насильства було 

продемонстровано у практиці винищення «паразитуючих класів» у СРСР, 

КНР, режимом «червоних кхмерів»  у Камбоджі. У демократичних країнах 

інструментальне насильство у ході світоглядного протистояння задіється 

проти прихильників тоталітарних рухів які або вдаються до насильства, або 
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набувають суспільної ваги, що містить загрозу соціальному порядку 

демократичних країн. 

Зрештою, інструментальне насильство є змістом такого явища як 

тероризм. Аналізуючи ідеологію та світогляд лівого тероризму, Г. Алмонд 

виділяв такі його риси: антиавторитарність, антиетноцентризм, 

лібертаріанство та інтервенціонізм [59, с. 162]. Як слушно зазначає М. 

Дьорич, до цих рис слід добавити як визначальну ще одну – використання 

насильства як основного засобу дії, при тому, прямої дії [15]. Існує низка 

обставин, які обумовлюють формування відповідного світогляду. В першу 

чергу, можна казати про незадоволення окремих осіб і груп роботою лівих 

парламентських сил, тобто політичних партій. Оскільки вони не в змозі 

досягти основних цілей лівої ідеології, тобто рівності, справедливості та 

гідного рівня життя, вони вдаються до екстремістських методів. Поряд з цим 

ідея революції, яка неминуче супроводжується насильством, може привести 

до ультралівих екстремізму. Слід також взяти до уваги і психопатологічні 

характеристики осіб, які за допомогою насильства задовольняють свою 

потребу в самоствердженні. В якості потенційних можливих причин 

ультралівого екстремізму і тероризму називають бідність, зневіру, соціальні 

проблеми, суспільну нестабільність [15]. 

Якщо підсумувати основний зміст проблематики сучасної філософії 

щодо світоглядного протистояння, то у переважній більшості його можна 

звести до пошуку вільних від насильства форм вирішення ситуацій конфлікту 

світоглядів, недопущення розгортання спіралі «світоглядне протистояння – 

насильство». На наш погляд, такі пошуки є украй актуальними, але 

принципова можливість того, що поставлене завдання може мати позитивні 

вирішення є спірною. З одного боку, ми бачимо виразну наявність 

тоталітарних тенденцій, які особливо яскраво виявили себе у першій 

половині ХХ століття. У цей час світоглядний конфлікт усередині західної 

цивілізації вирішувався засобами тотального та систематизованого 

насильства – насадження однієї із сторін домінування власного права на 
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істину. Із іншого боку, пошук такої ситуації у суспільстві, коли переростання 

світоглядних протистоянь у ситуації виникнення насильства були б 

неможливими, теж має свої ризики. У даному випадку вони є пов’язаними із 

світоглядним релятивізмом, який асоціюють із “ситуацією постмодерну” у 

філософії ХХI ст. Намагання «деконструювати» світоглядні системи часто 

асоціюють із намаганнями дискредитувати властиві ним системи цінностей. 

Якщо такі спроби набувають «тотального» характеру і категорії «істини» та 

«цінності» заперечуються як такі, губиться зміст людського існування та 

відкидаються самі питання людської екзистенції. 

Заперечення права людини на власний вибір світоглядних орієнтацій і 

тлумачення цього вибору як особистої помилки (коли вибір іншої, відмінної 

від тієї чи іншої світоглядної орієнтації сприймається як особиста вада), так і 

надання людині можливості щодо активних дій зі знищення носія 

протилежних світоглядних настанов стає перешкодою на шляху подальшого 

прогресу людства. 

У зв’язку із викладеним очевидним стає питання: чи можливе 

протистояння світоглядних систем, яке не передбачає елементів насильства? 

Насильства відкритого та прихованого, яке міститься у вербальних формах, 

маніпулятивній риториці та ін. Зазначимо, що демократичні країни 

вибудовують модель світоглядного дискурсу, яка виключає насильство. 

Відмова від загальнообов’язкової ідеології, проголошення свободи сумління, 

забезпечення вільного доступу до інформації створюють умови для відмови 

від ведення світоглядного діалогу із позиції сили. 

Світоглядна позиція стає справою вільного вибору кожної людини. 

Така постановка питання виводить світоглядне протистояння із небезпечного 

контакту із насильством. Передбачається, що у ході демократичного 

політичного процесу громадяни будуть із розумінням сприймати можливість 

чи неможливість упровадження у життя тих речей, які потребують їх 

переконання – світоглядна позиція. Можливість або неможливість 

упровадження у життя світоглядного ідеалу стає наслідком суспільної 
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дискусії. Якщо у ході демократичного процесу більшість виборців не 

надають мандату довіри політичній силі, яка репрезентує певну світоглядну 

позицію, це має сприйматися саме як вільна незгода людності із нею, а не як 

супротив соціальних чи політичних інститутів, перш за все держави та 

Церкви. 

Великою мірою відображенням такої еволюції світоглядного 

протистояння стала трансформація марксизму із цілком радикальної на 

помірковані та європейські течії. У кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. цей 

процес був найбільш значущим у європейській соціально-політичній сфері. 

Вимога «ревізії»  марксизму відповідно до нових економічних і політичних 

реалій («ревізіонізм» ) та висунення тієї ідеї, що політична демократія 

дозволить пролетаріатові досягти зміни соціальних умов свого існування 

мирним шляхом парламентського голосування, а не шляхом політичної 

революції, були змінами і у звичних доти модусах світоглядного 

протистояння. Найбільш коротко їх можна виразити як: голосування замість 

революції, парламентська боротьба замість зіткнень на вулицях, дискурс 

замість терору. При цьому слід відзначити, що сучасний європейський 

демократичний дискурс пов’язаний і із відкритою або прихованою 

агностичною установкою щодо відмови сторін від претензій на знання або 

принаймні розуміння кінцевої істини. Також, видима толерантність, яка є 

невід’ємною рисою сучасного політичного дискурсу у країнах Європи, має 

об’єктивне коріння у християнських настановах щодо свободи вибору 

людини. Та чи інша світоглядна позиція може оцінюватися як індивідуальна 

відповідальність людини, яку вона особистісно несе перед Творцем. 

Нав’язувати людині іншу волю й інші переконання за допомогою насильства 

є аморальним.  

Отже, видиме примирення сторін світоглядних конфліктів у сучасному 

світі багато у чому пояснюється зближенням  принципів фундаментального 

бачення світу й відповідей на екзистенційні питання людського буття та 

шляхів його вдосконалення. 
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2.2. Модуси сучасного світоглядного протистояння та їх 

характеристика 

Спираючись на надане розуміння світогляду, світоглядного 

протистояння та його атрибутів, розглянемо загальну класифікацію модусів 

світоглядного протистояння. Ситуація світоглядного протистояння 

обумовлена суперечками щодо тлумачення фундаментальних принципів 

належного буття людини. Такі тлумачення знаходять віддзеркалення у 

рамках релігійних та філософських поглядів, а також, у сучасну епоху, в 

рамках політичних ідеологій. Модуси світоглядного протистояння пов’язані 

із зіткненням суперечливих положень у рамках однієї релігійної 

(філософської, ідеологічної) системи поглядів, а також між різними 

релігійними (філософськими, ідеологічними) системами. Модуси 

протистояння будуть визначені внутрішнім і зовнішнім характером 

протистояння, а також охарактеризовані за допомогою «метарозповіді» 

(метанаративу), тією формою, за допомогою якої виражені системи 

екзистенційних відповідей. Ж.-Ф. Ліотар ввів термін «метарозповіді» 

(метанаратив) для позначення систем, які тлумачать сенс існування світу і 

людини. До метанаративів відносяться релігії, ідеології, філософські системи  

в цілому та етичні й естетичні системи зокрема. У табл. 0.1 надано 

схематичний розподіл типів світоглядного  протистояння за видами 

метанаративів. 

Таблиця 0.1 

Класифікація типів світоглядного протистояння 

 

Вид метанаративу 
Внутрішнє 

протистояння 

Зовнішнє 

протистояння 

Релігія єресь іновірство 

Філософія течія школа 

Ідеологія опозиція опоненти   (вороги) 
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Модуси є вираженням зовнішніх (адаптивних), внутрішніх (логіко-

діалектичних) та кроскультурних (геополітичних) чинників. Зазначимо, що у 

історичній перспективі найбільш поширеним типом світоглядних 

протистоянь були релігійні, адже за конкретно-історичних обставин, які 

передували Новому часові, найбільш поширеними і домінуючими були 

релігійні світоглядні системи. Із посиленням процесу секуляризації 

суспільства зростає тенденція щодо поширення не-релігійних типів 

світоглядів і характерних для сучасного суспільства модусів світоглядного 

протистояння. 

Сучасні модуси світоглядних протистоянь  в соціальній та духовній 

сфері життєдіяльності суспільства ми можемо поділити на: 

– релігійні (переважно кроскультурної, геополітичної детермінації); 

– гендерні (обумовлені зовнішніми факторами змін у структурі 

суспільства); 

– проблеми рівності сексуальних орієнтацій (які мають складну 

природу власної детермінації); 

– меншостей, як інтегральної проблеми суспільного устрою (зовнішні 

та внутрішні фактори детермінації); 

– нової соціальної нерівності (обмовлені зовнішніми факторами змін 

у структурі суспільства). 

Актуальним є питання – наскільки стійким є сучасне суспільство щодо 

загроз світоглядних конфліктів та протистоянь, і наскільки дієвими є 

теоретичні відповіді, надані на відповідні виклики? Очевидно, що 

концептуальні засади сучасних теорій мультикультуралізму і демократії 

базуються на уявлені, що раціональна аргументація і логіка блага і взаємної 

користі здатна примирювати та ефективно вирішувати ситуації світоглядних 

протистоянь. Менш явно артикульована їх основа – поширення агностичного 

світогляду й відмова від претензій на монопольне розуміння істини – теж 

сприяє творенню сучасної світоглядної ситуації, де конфлікти і протистояння 

набувають менш гострих форм, а соціальні філософи можуть казати про 
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«кінець історії». Але як свідчить конкретний досвід соціально-політичного 

життя, така ситуація обумовлена внутрішньою логікою розвитку лише 

європейської культури.  

Специфіка суспільства, що формується в процесі глобалізації, полягає і 

в тому, що втрачається винятковість окремо взятих національних культур. 

Вони раніше існували практично ізольовано один від одного світів – 

європейського, близькосхідного, східноазіатського, російського тощо, то 

зараз більшість розвинених держав переходить до співіснування багатьох 

культур та ідентичностей. Відбувається те, про що писав у «Стані 

постмодерну» Ж. Ф. Ліотар – тотальне і абсолютне витісняється безліччю, 

яке може існувати і в самих різних комбінаціях. Так, в  багатьох 

європейських містах з'являються райони, заселені вихідцями з Азії та 

Африки, що живуть практично у відповідності зі своїми національними 

традиціями, але так само зростає і кількість мігрантів, які обирають 

асиміляцію, а не існування в анклавах. Також і багато європейців фактично 

відмовляються від своїх традицій, приймаючи іслам, буддизм чи індуїзм як 

віросповідання. Відбувається перехід від домінування якоїсь однієї 

культурної традиції до одночасного співіснування безлічі культур, до носіїв 

яких можна віднести вже не тільки національні та конфесійні групи, але і, 

скажімо, молодіжні субкультури, які також формують власні ідентифікаційні 

моделі, диктують своїм адептам певні ціннісні установки і моделі поведінки 

[34, с. 37]. 

Мультикультуралізм, ситуація кроскультурного пастишу, які у 

теоретичному плані є відповіддю на сучасний стан культурного розвитку, на 

практиці означають взаємодію індивідуумів і соціальних груп, які належать 

до різних культурних традицій і систем світоглядів – наприклад, до 

новоєвропейського західно-християнського та пострадянського східно-

християнського, або мусульманського. У такому випадку конфлікт 

відбувається не у рамках внутрішньої логіки європейського світогляду, а у 

рамках зовнішньої логіки зіткнення світоглядних систем, заснованих на 
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кардинально різних світоглядних засадах, визначених різними відповідями 

на фундаментальні питання екзистенції. Чи може бути у даному випадку 

працюючою логіка раціональної взаємодії? 

У світоглядних засадах ісламу містяться положення, які припускають, 

або є сумісними, із застосуванням субстанційного насильства у ситуації 

світоглядного конфлікту із носіями не-ісламського світогляду. Ісламський 

фундаменталізм сучасності актуалізує ці положення. Крім ісламського, 

сучасне західне суспільство зіштовхується і з іншими формами світоглядних 

систем релігійного фундаменталізму. За класифікацією І. В. Кудряшової, 

сучасні фундаменталістські течії можна розділити на дві групи: до першої 

будуть віднесені авраамічні релігії, до другої – націоналістичні варіації 

індуїзму та буддизму [26, с. 67]. Атрибутами фундаменталістських 

світоглядних комплексів є агресивне заперечення новацій, традиціоналізм, 

соціальний популізм, культ насильства [21, с. 7]. У той же час, 

фундаменталізм є псевдо-традиціоналістським світоглядом, у дійсності він є 

модерністським конструктом, тісно пов’язаним із сучасними тенденціями, у 

тому числі секулярними [1]. За дотепним зауваженням Б. Лоуренса, 

«ісламські фундаменталісти, як будь-які фундаменталісти, є 

антимодерністські сучасними» [71, с. 14].  

Фанатизм, який часто ототожнюють із фундаменталізмом не є 

тотожнім йому. Якщо фундаменталізм ідеологія, то фанатизм – соціально-

психологічна компонента відповідної світоглядної системи [35, с. 141]. 

Фундаменталізм і фанатизм у сучасній соціокультурній ситуації «є методом 

переконання себе (в першу чергу), що в десакралізованого світі віра потрібна 

і що вона є первинною. Так людина робить її більш «зримою» для себе та 

інших, позначаючи, що його віра існує і вона більш істинна, ніж всі інші 

шляхи до Бога» [21, с. 8]. У більш глибокому світоглядному плані 

фундаменталізм є реакцією на агностичну тенденцію у світоглядній основі 

сучасної європейської культури, яка сприймається як безвір’я, і яка не надає 

відповіді на екзистенційні запити людської свідомості. У сучасну епоху 
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відбувається десакралізація політики. З політичного життя зникають 

абстрактні, вищі, екзистенційні цінності, задля яких варто йти на жертви. 

Переорієнтація політики із дії в ім'я абстрактних принципів і 

надособистісних інститутів на дію в ім'я добробуту окремої людини є однією 

з характерних рис постмодерністської політичної культури. Ця культура 

побудована на «цінностях повсякденності», а не на «цінностях абсолюту» 

[42, с. 82]. Ззовні це може сприйматися і як вияв «бездуховності», 

позбавлення суспільства мети та екзистенційних вимірів існування. 

Зіткнення носіїв аграрних культур країн третього світу із реаліями 

європейського та американського постіндустріалізма породжують ще більш 

специфічні світоглядні ремінісценції фундаменталістської реакції на 

суспільні зміни. Тим більше, що засадничі настанови європейської 

культурної традиції, що стали витоком ліберальної демократії, від початку 

ними не розділяються. 

У першій половині – середині ХХ ст. адаптація культур не-

європейських країн до культури країн Заходу, який був провідником 

індустріальної цивілізації, відбувалася у межах загального тренду світового 

розвитку. Виникали та поширювалися локальні варіанти європейських 

ідеологій, покликані  модернізувати суспільства країн третього світу. Отже, 

відбувалося зіткнення світоглядних систем модерну із дійсно традиційним 

світоглядом. Такими були ідеології панарабізму, який був поєднанням 

соціалістичної суспільної доктрини та модерністські орієнтованого 

арабського націоналізму, маоїзму, ідеології Індійського національного 

конгресу та ін. Модернізаційна трансформація суспільств третього світу, 

стягнення їх до загального контексту розвитку Західної культури на нашу 

думку були дійсним механізмом створення ситуації світоглядного 

протистояння, коли зачіпалися екзистенційні засади культури: західний 

агностицизм створював обстановку браку відповідей на екзистенційні 

запити, тоді як традиційні культури вже не могли слугувати дійсною 

основою їх задоволення, а фундаментальні особливості західних культур не 
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могли бути засвоєними та залишалися незрозумілими. Ситуація 

світоглядного протистояння виявляється у численних символічних актах. 

Так, наприклад, боротьба навколо права носіння традиційного  ісламського 

жіночого одягу є боротьбою навколо символічної маніфестації цілої низки 

світоглядних й ідеологічних декларацій: щодо декларування власної 

релігійно-політичної належності, щодо погляду на суспільно-культурну роль 

і статус жінок та інше. 

Навіть у своїй традиційній формі вчення ісламу утворює нерозривну 

єдність духовної та світської влади у суспільстві. Іслам не передбачає 

властивого християнству поділу на духовну та секулярну сфери культури та 

суспільних відносин. Іслам нормативно заповнює усі сфери суспільних 

відносин, визначаючи характер економічних відносин, форму політичного 

устрою, соціальну структуру, культуру, побут. Виступ проти канонів ісламу 

значить для мусульманина зречення (заперечення) практично усього, що 

утворює сферу його соціального і індивідуального існування [17, с. 162]. До 

того ж, ідейно-інституційна злитність мусульманського громади (умми) 

об’єднує усіх мусульман світу, відсуваючи на задній план етнічно-культурні 

відмінності [32, с. 139]. Егалітаристські потенції ісламського світогляду 

актуалізуються завдяки загостренню соціальних проблем. 

Положення ісламського фундаменталізму створюють світоглядну 

систему яка є непримиренною та створює нетерпиму для його прихильників 

ситуацію щодо існування у оточенні людей інших переконань та іншої 

культури; у той же час економічні і політичні умови глобалізованого світу 

примушують носіїв цього світогляду оселятися в чужому для них оточенні. І. 

В. Кудряшова вказує, зокрема, на такі постулати фундаменталістського 

ісламу:  

– необхідність повернення до «чистого»  ісламу, що передбачає 

відмову від забруднення його язичницькими та іновірними запозиченнями; 

– формування незалежної інтелектуальної традиції у тлумаченні 

положень Корану і Сунни; 



77 

 

– переселення (хіджра) із земель, які контролюються «невірними»  та 

язичниками; 

– віра у авторитет єдиного лідера – оновлювача релігії [26, с. 71]. 

Цілком очевидно, що ці світоглядні настанови є за своїм змістом 

цілком модерністськими та відкривають шлях до радикально інноваційного 

прочитання ісламу у дусі нових форм тоталітарних ідеологій. Зокрема, 

наочним є орієнтації фундаменталістських версій ісламу на соціальний 

реформізм. Це відбувається у базових світоглядних настановах: відзначається 

«антропологічний поворот»  у ісламі – перенос акценту із проблем відносин 

між людиною та Аллахом, на відносини між людьми [41, с. 102]. Соціальна 

напруга, політична боротьба може (і це відбувається на практиці) штовхати 

фундаменталістську світоглядну систему до подальших радикальних 

трансформацій утворюючи ситуацію непримиренного конфлікту. Про 

глибину цього явища свідчить безпрецедентно масове використання 

смертників угрупуванням ІДІЛ у сучасному сирійському конфлікті. 

Готовність людей масово жертвувати власним життям заради власних 

переконань вказує на надзвичайне напруження екзистенційних запитів у 

основі цієї світоглядної системи. 

На нашу думку, у сучасному суспільстві розвинених країн ризики 

світоглядного конфлікту і протистояння існують не лише у площині 

зіткнення спільнот із світоглядними відмінностями, детермінованими 

визначальною різністю соціокультурного походження. У недавньому 

минулому гострі світоглядні протистояння формувалися усередині самих 

суспільств країн Заходу, які на той час відзначалися високим рівнем 

етнокультурної єдності. І на сучасному етапі актуальними є лінії 

світоглядних розколів у суспільствах Заходу. 

Сьогодення актуалізувало проблему світоглядного протистояння між 

чоловікм і жінкою. Один з них стосується гендерних відносин. Розглянемо 

цю проблему більш детально. Складність і дискусійність питання про 

світоглядне протистояння чоловіка і жінки полягає, перш за все, в тому, що 
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його проблема постійно привертає нашу увагу до питань про міру 

співвідношення біологічного і соціального в індивіді,  про протиставлення 

природи і культури в статевій соціалізації індивіда,  у визначенні сфери і 

масштабів впливу соціального і індивідуального на формування жіночої і 

чоловічої особистостей. Полеміка посилюється і тим, що психологи, 

соціологи, філософи, біологи і генетики приходять до парадоксально різних 

висновків в даному питанні, спираючись і відштовхуючись від основних 

категорій наукової галузі, яку вони представляють. Гендерної проблемою в 

сучасній науці займається певне, досить чітко позначене коло людей – 

практично завжди жінки-вчені. Цікавими є дані щодо чоловіків-вчених, які 

займаються гендерною проблемою на рівні дисертаційних досліджень. Так, 

за станом на 2009-2010 рр. вони становили 11% від загальної кількості 

дисертантів [37, с. 105]. Тому може скластися враження, що проблеми 

світоглядного протистояння в гендерному аспекті – це жіночі проблеми і 

жіноча тематика. Філософський дискурс не виняток, навпаки, саме філософія 

як традиційно найбільш маскулізована сфера діяльності інтелектуалів в плані 

дослідження гендерної проблеми є напрямком, мало представленим 

чоловіками-філософами. Однак вони все ж є, наприклад, доктор 

філософських наук Н. Хамітов. Найбільш красномовно характеризують 

позицію автора з даного питання такі вирази з його філософських текстів: «... 

неважко помітити, що душа і душевність висловлюють метафізичну 

жіночність, тоді як дух і духовність висловлюють метафізичну мужність. З 

іншого боку, жіночність і мужність є зовнішніми проявами душевності і 

духовності ... « [56, с. 128].  

Відзначимо, що світоглядне протистояння статей зумовлена, крім 

інших факторів, перш за все, рівнем розвитку гендерної культури в 

суспільстві. У зміст поняття «гендер» входить, в першу чергу, ідея 

соціального моделювання чи конструювання статі. Гендер – це сукупність 

соціальних репрезентацій, а не тільки природно певна даність. Поділ 

індивідів за статтю, хоча і має біологічну обумовленість, одночасно володіє 
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набором власних соціальних конструктів, які визначилися в понятті 

«гендер». А саме поняття «гендер», увійшовши в науковий обіг у другій 

половині минулого століття, акцентувало увагу на проблему нерівного 

становища жінок і чоловіків, яка частково провокувалась сексуальним 

есенціалізмом.  

Статус жінки змінювався в період від Античності до Середньовіччя в 

контексті зміни соціально-економічної системи  суспільних відносин, 

формування інституту власності, зміни функцій сім’ї тощо. Глибокий 

філософський аналіз даного процесу надано М. Фуко у його “Історії 

сексуальності” [49]. З філософської точки зору суперечності між статями 

частково утримуються в тому, що, з одного боку, відмінності між чоловіками 

і жінками (в аспекті анатомічних характеристик людського організму) є 

універсальними і біологічно зумовленими, тому являють собою певну 

даність, яка знайшла своє відображення в численних теоріях біодетермінізма 

і есенціалізма. З іншого боку, маскулінність і фемінність як психологічні 

характеристики особистості обумовлюються більшою мірою соціально-

культурними чинниками, а значить, можуть бути змінені. В історії 

філософської думки існує безліч цікавих концепцій статі. Так, Платон 

вважає, що стать виникла в результаті розриву андрогенної цілісності. Через 

любов чоловіка і жінки, на погляд Платона, долається розірваність і 

відчуженість людського буття. Платон ставив ідею андрогінізма в центр 

філософії статі. Він вважав, що стать – це те, що повинно бути подолано, 

стать – це розрив. Поки залишається цей розрив, немає індивідуальності, 

немає цілісної людини. Багато філософів свідомо постулюють позицію 

зневаги до жіночого начала, вважаючи, що чоловічі погляди стають 

жіночими, чоловічі симпатії – жіночими симпатіями. Відповіддю 

патріархальним поглядам на стать стало формування фемінізму як руху і як 

ідеології. Феміністичні теорії роблять спробу «підняти жінку з колін» і дати 

їй рівні права з чоловіком.  
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Цікаві думки про стать і відмінності між чоловіком і жінкою 

представлені в роботі американського антрополога і психолога К. Гіллікан 

«Іншим голосом. Психологічна теорія і розвиток жінок « [8, с. 37]. Автор 

переконана, що статева ідентичність у дитини формується до трьох років, 

коли з нею більше спілкується мати. Поруч з патріархальним і 

феміністичним підходами щодо проблеми статі, існує андроген-аналітичний 

підхід, який пропонує послідовну і завершену концепцію статі і любові, що 

виходить за рамки як патріархальних, так і феміністичних переконань. 

Сутність андроген-аналітичного підходу – не тільки визнання рівноправності 

чоловічого і жіночого, але і постуляція необхідності їх партнерської 

взаємодії на психологічному, соціальному та екзистенційному рівнях. З кінця 

XX ст. філософи почали розглядати людину з точки зору гендерного підходу, 

який дозволяє аналізувати соціокультурні аспекти жіночої та чоловічої статі, 

а також їх світоглядне протистояння в наступних контекстах: – кожна з 

культур створює власні гендерні образи, які відрізняються один від одного і 

мають специфічні соціокультурні особливості в рамках східної, західної і 

євразійської культури; – сучасне суспільство характеризується стрімким 

зростанням процесу соціального статєвого нівелювання. Еріх Фромм називає 

цей процес стандартизацією людини. Чоловіки і жінки все більше стають 

схожими, однаковими – це стосується і поведінки, і смаків, уподобань, одягу 

і способу життя в цілому. 

Таким чином, ми спостерігаємо прогресуючий процес соціальної 

трансформації функцій кожної зі статей. Це означає, що чоловіки і жінки, 

адаптуючись в соціумі, не звертаючи увагу на соціальні норми, що 

диктуються, самостійно роблять вибір щодо своїх обов'язків, функцій, 

професій та іншого. Зазначені обставини, очевидно, привели до виникнення і 

формування гендерної культури сучасного суспільства. Кожна культура 

відрізняється власними статєвими рольовими стереотипами, гендерними 

образами, ціннісними установками, моральними нормами і моделями 

поведінки. Найбільш поширений стереотип в гендерній культурі – це 
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уявлення про те, що чоловіки і жінки значно різняться друг від друга за 

інтелектуальними здібностями, особистісними характеристиками, способам 

адаптації і можливостям виконання певних соціальних ролей у силу їх 

природної обумовленості. Насправді, ж маскулінність і фемінність , на нашу 

думку, – це соціокультурні конструкти. 

Відмінності між чоловіками і жінками є результатом різного ставлення 

до представників чоловічої і жіночої статі з боку суспільства. Кожен індивід 

через систему соціальних репрезентацій, комунікативну сферу піддається 

впливу гендерних стереотипів, які регламентують поведінку і способи 

самореалізації. Слід виділити типи засвоєння таких норм: поступливість – 

зміна своєї поведінки з метою приведення його у відповідність із 

соціальними вимогами, навіть якщо вони неприйнятні; інтерналізація – повне 

прийняття запропонованих норм; ідентифікація – прагнення бути подібним 

іншим. Серед розпізнавальних бінарних опозицій виділяються наступні 

протиставлення, які характеризують протилежність чоловічого і жіночого: 

логічність – інтуїтивність; абстрактність – конкретність; 

інструментальність – експресивність; влада – підпорядкування; порядок – 

хаос; незалежність – залежність; активність – пасивність; мінливість – 

сталість; невірність – вірність, радикалізм – консерватизм та інше. 

Стереотипна типізація «чоловічого» і «жіночого» й зміцнення їх в 

культурі, нав'язування певного, виробленого попередніми епохами розуміння 

даних категорій, часто суперечливог, призводить до зміцнення відносин 

домінування і підпорядкування; обмеження за статевою ознакою – аналогія 

расового і будь-якого іншого соціального пригнічення. Це заважає 

формуванню громадських умов, які сприяють повноті самореалізації 

людської особистості. Проблеми, пов'язані з визначенням місця жінки і 

чоловіки в суспільстві, сьогодні торкнулися і традиційних питань про владу, 

демократії і справедливості. Так, в фалоцентристському західному дискурсі 

«woman» завжди протиставлено «man». З іншого боку, в феміністській теорії 

концепт «woman» – це універсальна категорія, яка завдяки своїй 
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універсальності виключає будь-яку різницю між жінками (расову, класову й 

іншу). У зв'язку з цим цікавим є підхід Г. Брандт, в рамках якого гендерна 

суб'єктивність трактується як історія ідентифікацій, які не завжди вказують 

на будь-який внутрішній зв'язок, оскільки вони кодують випадкові обставини 

особистої історії. Гендер як ідентифікація по певної статі – це фантазія, 

стверджує Г. Брандт, гендер – це набір інтернаціоналізованих образів, а не 

набір якостей, гендер – це скоріше набір знаків, які накладаються на психічне 

почуття ідентичності [3, с. 40]. Висловлюється думка, що жінки більше, ніж 

будь-які інші верстви населення, залишаються під тиском укорінених в 

суспільстві соціальних норм, якщо навіть їх до цього фізично не схиляють 

[3, с. 28-29]. Однак соціокультурна реальність змінює усталені соціальні 

норми і критерії щодо статі. Те, що було неприйнятним раніше, тепер є 

нормою, наприклад, жінка – охоронець, чоловік – психолог. Людство 

перебуває на порозі «гендерної революції» [69, с. 136]. 

Сучасна філософська і культурна думка відрізняється наявністю 

декількох протилежних світоглядних теорій на співвідношення чоловічого і 

жіночого начал. Перша теорія взаємовідносин заснована на такій установці: 

«протилежність – підпорядкованість – конфліктність»; друга концепція – 

«протилежність – взаємодоповнюваність – співпраця». Людина має стать і 

ідентифікує себе як жінка або чоловік тому, що культура соціуму постійно 

продукує численні норми, цінності і інститути, що створюють і підтримують 

різницю між жінками і чоловіками. «Істинна» стать позначає «тотожність 

культурній нормі», де процес її «виявлення», по суті, породжує нове 

«гендерне тіло підпорядкування» шляхом «відділення тіла від 

суб'єктивності» під гаслом «згоди з природою» і «природного ходу речей». 

Відзначимо, що гендерна культура сучасної сім'ї з'єднує традиційні 

патріархальні уявлення і сучасні егалітарні принципи. Сімейні ролі стають 

змішаними. Як чоловік, так і дружина можуть стояти на чолі сім'ї, бути 

лідерами у відносинах. Як чоловік, так і дружина можуть самостійно 

вибирати для себе підходящі місце роботи та дозвілля. 
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Можна погодитися з твердженням М. Еволи про те, що західна 

«емансипація» призводить до «знецінення» чоловічого начала. Сучасна жінка 

може досягти вищої точки своєї досконалості шляхом самовіддачі і 

відданості  і в цьому є її справжня жіноча сила. Жінка, яка віддано відстоює 

феміністичні ідеї, ризикує себе, на думку М. Еволи,  знищити. М. Евола 

стверджує, що «... прагнення бути «особистістю» в сучасному розумінні 

призводить жінку до повної втрати її справжньої глибинної особистості» 

[58]. Всередині сучасного суспільства сформовано базову угоду за 

загальними правилами гуртожитку. Однак в той же час це суспільство все 

більше стає гетерогенним щодо умов і способу життя, культурних цінностей і 

норм. До недавнього часу екзистенціальний і психологічний потенціали 

жінок були спрямовані тільки на сім'ю. Зараз вони з необхідністю виходять 

за межі сім'ї в соціальну, підприємницьку, політичну і духовну сфери, 

породжуючи нові цінності і стратегії людства. Однак екзистенціальний і 

психологічний потенціали повинні об'єднатися, причому не механічно, а 

творчо. 

Отже, розглянувши проблему світоглядного протистояння чоловіка і 

жінки, зазначимо таке. Світоглядне протистояння чоловіки і жінки 

визначається в різних соціокультурних системах домінуючим типом 

гендерної культури. Воно стосується призначення статей в житті суспільства 

і шляхів реалізації сутнісного потенціалу чоловіки і жінки, проблеми 

рівності, лідерства, способу індивідуалізації і творчої самореалізації. Існує 

кілька протилежних світоглядних теорій щодо співвідношення чоловічого і 

жіночого начал. Перша теорія стосунків чоловіка і жінки заснована на 

установці «протилежність – підпорядкованість – конфліктність», друга 

концепція – «протилежність – взаємодоповнюваність – співпраця». 

Іншим модусом світоглядного протистояння на сучасному етапі 

віступає проблема відносин до групи ЛГТБ – до людій з нетрадиційною 

сексуальною орієнтацією. Цією обставиною можна пояснити зміст та 

динаміку світоглядного протистояння, пов’язаного із проблемою прав 
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сексуальних меншин. Однією з найважливіших соціокультурних проблем, що 

виявилася в середині минулого століття, є проблема гендерних відносин, 

аспектом якої виступають одностатеві зв'язки. Обмежуючи дану проблему 

сьогоденням, ми маємо на увазі не сам феномен гомосексуальності, який 

існує з найдавніших часів, але гомосексуальність як антропосоціокультурну 

проблему, основним суб'єктом якої є особистість з її цивільними правами і 

свободами. Сьогодні перед суспільством стоїть питання визнання 

гомосексуальних союзів нормою, а їх представників особистостями, 

рівноправними всім іншим людям; з іншого ж боку, необхідно визначити, чи 

можна називати гомосексуальні відносини любов'ю в тому сенсі, який 

вкладає в це поняття вся світова культура і філософія [36, с. 27].  

Як відомо, ця проблема була сформульована під час «сексуальної 

революції» 1960-х – 1970-х рр. минулого століття, коли були сформовані як 

відповідна ідеологія, так і соціальні групи, які її актуалізували. Останні 

десятиліття політику «толерантності», а потім і «позитивної дискримінації»  

щодо сексуальних меншин активно підтримує великий бізнес, організований 

у ЛГБТ-Торгову палату ((National Gay & Lesbian Chamber of Commerce). З 

нею співпрацюють багато компаній зі світовим ім'ям, тим самим 

підтримуючи політику сексуальної толерантності. Критичні висловлювання 

на адресу осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією не схвалюються 

адміністративним персоналом компаній і тягнуть за собою дисциплінарні 

санкції [22, с. 102]. 

Обґрунтування доктрини прав сексуальних меншин є багатоплановим. 

Можна виділити декілька груп аргументів різної ідеологічної і ідейно-

теоретичної спрямованості. Наприклад, гомосексуалізм може розглядатися як 

варіант біопсихологічної, генетично обумовленої норми із залученням 

наукової чи бодай науковоподібної аргументації [23]. У захисті доктрини 

прав сексуальних меншин широко використовується ідея прав людини. 

Активно залучаються ідеї історичної провини суспільства перед раніше 

переслідуваними меншинами. З’являються альтернативні трактування 
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Святого Письма, де ставиться під сумнів однозначність слів щодо 

засудження такого роду стосунків. 

Важливо зауважити, реконструюючи логіку світоглядного 

протистояння у культурних війнах, що практично уся подібна аргументація 

може бути запереченою відповідними контраргументами. Так, 

«гомосексуальні»  відносини у тварин є формою примітивної соціальності. 

Не цілком вдалим та коректним є використання у цьому контексті історичної 

аргументації, зокрема, прикладів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму 

для культурного обґрунтування феномена гомосексуалізму. Справа в тому, 

що в ті часи бісексуальні зв'язки, хоча і були поширені, але вони мали 

комунікативний або «розважальний» характер і ніколи не закінчувалися 

створенням гомосексуальної сім'ї. Звернення до цієї сторінки культури 

Стародавньої Греції та Риму невдало ще й тому, що давньогрецькі бенкети і 

римські оргії не слугують взірцем високої культури, а скоріше, навпаки, 

ілюструють падіння моралі, моральну деградацію і верховенство плоті над 

духом. На бенкетах і оргіях, крім гомосексуальних відносин, були настільки 

ж популярні ексгібіціонізм, груповий секс, зоофілія, педофілія і практично 

всі відомі форми сексуальних збочень [23, с. 156-159].  

Під поняттям «прав сексуальних меншин» слід розуміти боротьбу 

відповідних лобі за легітимізацію цих форм відносин, властивої їм етики та 

культури у суспільстві та надання їм статусу суспільної норми. Типові 

світоглядні профілі прихильників та противників вимог щодо прав 

сексуальних меншин у США повторюють обриси сторін у «культурних 

війнах» США: прихильники соціального консерватизму, праві, виборці 

Республіканської партії проти ліво-ліберальних активістів та «молодого 

середнього класу» [62, с. 1209]. Отже, можна казати про протистояння 

сформованих світоглядних комплексів щодо цієї проблеми. 

Динаміка ставлення суспільств Заходу, зокрема, американського, до 

проблеми сексуальних меншин простежується у численних публікаціях. 

Велика частина із них була інспірована фактом падіння протягом 1990-х рр. 
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питомої ваги громадян, які декларували відверто негативна ставлення до 

гомосексуальних відносин. Так, однозначним висновком великого 

лонгітюдного соціологічного дослідження П. Бревера є те, що подібна 

динаміка суспільного ставлення має своїм підґрунтям зрушення у світоглядах 

(changesinbeliefs) американського суспільства [62]. Визначальними стали 

чотири обставини: переконування суспільної аудиторії у тому, що 

гомосексуалізм є «генетично визначеною»  особливістю людей, які його 

практикують, а не наслідком їх вільного поведінкового вибору; «видимість» 

представників сексуальних меншин у суспільстві – їх присутність на 

телеекранах та у інформаційному полі; акцентування ситуації їх 

«третирування» вороже налаштованим середовищем; широке висвітлення 

«критичних моментів», наприклад, резонансних фактів жорстокого 

поводження із гомосексуалістами. Так, великого суспільного резонансу мав 

випадок із Метью Шепардом – геєм, якого було жорстоко вбито за його 

сексуальну орієнтацію [61]. Справа Метью Шепарда стала однією із етапних 

щодо упровадження правової концепції «злочину ненависті». Усе це надало 

можливість чітко окреслити у суспільній думці концептуальну опозицію 

щодо ставлення до сексуальних меншин: сприйняття їх як людей зі слабким 

характером, які слідують шляхом розпусти, або жертв соціальних обставин, 

які переслідуються суспільством за особливості власної біологічної природи. 

Якщо як вірна сприймалася друга опозиція, а це стало домінуючим сучасним 

трендом суспільної думки, а наступним кроком було проведення паралелі 

між переслідуванням негрів та переслідуванням геїв, тобто між расизмом та 

гомофобією [80]. 

Якщо замислитися над суб’єктивно-екзистенційними мотиваціями 

сприйняття чи несприйняття альтернативних сексуальних орієнтацій, то ми 

побачимо пов’язаність цього питання із певними світоглядними позиціями. 

По-перше, позиція несприйняття нетрадційної характеристики сексуальної 

поведінки спирається на авторитет догматів традиційних релігій. У 

християнстві альтернативна сексуальна поведінка прямо засуджується 
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Святим Письмом, яке є словом Бога до людини.  Нетрадиційна сексуальна 

поведінка прямо суперечить авторитетові Бога і вже цього було б достатньо 

для її повного несприйняття. Але мова не йде лише про категоричну 

заборону, мотивовану авторитетом. Альтернативна сексуальна поведінка є 

несумісною із концепцією браку і шлюбних відносин у християнстві, яка 

спирається на суміщенні (союзу любові) чоловічого та жіночого начал у 

рамках сім’ї – домашньої церкви. Символіка базових фундаментальних 

догматів християнства – образів Бога, перших людей, Богоматері, Христа та 

Церкви, – побудована саме на такому розумінні родини і відносин між 

статями.  

По-друге, позиція сприйняття нетрадиційної сексуальної поведінки має 

своєю філософською основою філософію утилітаризму І. Бентама. Логікою її 

побудови є відсутність шкоди, яку певна дія (у даному випадку обрання 

сексуальної орієнтації) наносить чи не наносить іншій особистості. За 

розмірковуванням І. Бентама, гомосексуальність не наносить явної шкоди 

іншому, відповідно, вона може толеруватися та бути прийнятною, якщо вона 

потрібна даній людині для щастя.  

Якщо оцінювати філософію етичного утилітаризму із позиції етики 

християнства, яка містить градацію “гріх проти Бога”, “гріх проти себе”, 

“гріх проти ближнього”, вищенаведеною логікою етичний утилітаризм 

нивелює не лише поняття “гріха проти Бога”, але і поняття “гріха проти 

себе”. Проблема, яка призводить до ситуації протистояння, полягає у тому, 

що у західно-християнських суспільствах утвердилася практика визнання 

такими, що є злочинами перед суспільством і мають переслідуватися 

законом, не лише гріхи перед Богом і ближніми (таких як святотатство, 

вбивство, крадіжка, гвалтування), але і гріхи перед собою. У східному 

християнстві вони як правило були предметом особистої сповіді людини і 

підлягали церковній єпітимії; східно-християнська етика робила наголос на 

постулаті “засуджувати гріх, але не грішника”, який найбільш прямим чином 
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на практиці додавався саме до гріхів проти себе, які людина мала подалати 

сама. 

Але у ситуації, коли гріхи проти себе криміналізуються і 

переслідуються публічною владою, виникає важкий казус суспільної 

свідомості – пом’якшення ставлення до жертви гріха вимагає не лише 

декриміналізації гріха, але і його “дедогматизації” – зняття із гріховної 

поведінки  та визначення її як гріховної. Лише за такої умови західна 

свідомість може її толерувати. Отже, культурні війні і юридична 

толерантність культури Заходу є виявом жорсткої нетолерантності 

світоглядних орієнтацій Заходу, де ставлення  до людини є невід’ємним від 

формальної оцінки її поведінки. У даному випадку динаміка світоглядного 

конфлікту визначалася впливом на фундаментальні, екзистенційні риси 

світогляду, який лежить у засадах американської культури. Протестантська 

ідея про особисту відповідальність людини дозволяла трактували належність 

до сексуальних меншин як особисту розпусту доти, доки не було підставлено 

під сумнів, що така належність є предметом особистої відповідальності. 

Риси, які не є наслідком свобідної волі людини, не є її гріхом, не є і 

предметом відповідальності. При цьому на нашу думку слід відзначити 

авторитет науки у свідомості сучасної людини. Люди новоєвропейської 

культури схильні довіряти «двом великим книгам», за висловом Галілея, – 

Святому Письму та Книзі природи. Очевидно, світоглядна система сучасного 

західного суспільства у випадку суперечності їх положень схильна довіряти 

очевидності другої, а не шукати причин, можливо, удаваного характеру таких 

суперечностей. 

Зменшенню ролі неявних форм насильства у сфері переконань та 

світогляду сприяли зрушення у етиці поведінки засобів масової інформації. 

Етика об’єктивності у подачі фактів, відмови від маніпулювання та 

нав’язування оціночних суджень наразі є обов’язковою частиною кодексу 

поведінки журналіста. Демократія не повинна являти собою нав'язування 

настанов певної світоглядної системи інакомислячій меншості. Меншість має 
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бути впевнена в захисті своїх прав і своєї самосвідомості з боку уряду. Як 

тільки у таких груп з'являється така впевненість, вони можуть брати участь в 

роботі демократичних інститутів своєї країни і робити внесок в їх роботу. 

Для справжньої демократії необхідний надзвичайно крихкий і складно 

досяжний консенсус: облік думок та інтересів усіх представлених в 

суспільстві меншин, з яких згодом і складається меншість і суспільство в 

цілому, адже кожен громадянин в залежності від специфіки ситуації може 

опинитися і в більшості, і в меншості, при чому більшість голосів не може 

служити критерієм правильності та доцільності виробленого вибору. 

Нехтування інтересами меншості веде до розколу і розпаду спільноти, 

перешкоджає гармонійному економічному і культурному розвитку. 

Свобода вибору неможлива поза відкритого діалогу та обговорення 

можливих переваг і недоліків того чи іншого рішення. Об'єктивність вибору 

можлива лише в атмосфері повної ясності, коли все на виникаючі питання 

дається максимально повний і переконливу відповідь, коли спірні стану не 

ховаються, а. навпаки, досліджуються щоб уникнути помилок в 

інтерпретації, пов'язаних з двозначністю або недостатньою точністю 

формулювань. Без свободи слова та волевиявлення узагальнення 

висловлених у ході спілкування пропозицій і побажань виявиться фарсом і 

обдурюванням, адже при панування проурядової ідеології в ЗМІ і відсутності 

реальної опозиції, пояснювати не реальною згодою громадськості з 

проведеними в життя державними рішеннями, а наявністю маси 

бюрократичних перепон для створення опозиційних партій і організацій, 

впровадженням в колективну свідомість ідеологем про необхідність 

централізації або децентралізації влади демократія виявиться симулякром та 

«грою». При наявності у населення широкого асортименту схожих, 

пересічних, контрастних інтересів виявлення варіантів вирішення, вигідного 

більшості є нелегке питання, при обговоренні якого і прийняття рішень 

необхідно йти на компроміс. Щоб уникнути максимально несприятливого 

повороту справ. при цьому важливо, щоб висування альтернатив відбувалося 
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поза контролем з боку еліти, яка перебуває при владі, готової і здатної 

застосувати різні РІ технології для дискредитації небажаних для неї 

альтернатив і просування вигідних для себе рішень [25, с. 139-140]. 

Слід зазначити, що реконструювання «первинної ситуації» є класичним 

підходом у соціально-філософській та політико-філософській думці. Воно 

полягає у спробі визначити розвиток оптимальної лінії соціальної поведінки 

людини виходячи із її «природнього стану». Апеляція до «природнього 

стану» може розумітися буквально, як розкриття дійсної еволюції людської 

соціальності, виходячи із фактів які характеризують особливості 

соціполітичної динаміки первісних суспільств; й вона є може розумітися 

абстрактно, як спроба виявити фундаментальну соціальність у природі 

людини. 

Оглядаючи історію філософії можна побачити низку актуалізацій 

концепцій «природного стану» і «первинної ситуації». Зокрема, це моїзм, 

деякі версії буддизму, софісти, філософія Т. Гоббса, Дж, Локка, Ж.-Ж. Руссо 

та ін. За нашим висновком, усі вони є історично обумовленими і культурно-

залежними. Оскільки практично усі концепції такого типу є пов’язаними зі 

спробами вирішення ситуацій світоглядного протистояння у суспільстві, є 

доцільним надати огляд щодо розвитку даного підходу. 

Теорія суспільного договору розвивається у рамках вчення школи 

давньокитайської філософії моїзму. У главі «Шанування єдності»  (або 

«Єднання із вищім», «Ототожнення із вищим»  за іншими перекладами) 

книги «Мо-Цзи» [14, с. 191-192] реконструюється первинна ситуація у 

суспільстві «коли лише з’явилися люди, не було покарань і у кожного було 

власне розуміння про справедливість. Первинна ситуація за Мо-Цзи полягає 

у громадянському конфлікті, викликаному наявністю різних систем 

цінностей у людей та їх непримиренному протистоянню, яке за логікою даної 

думки «Мо Цзи»  є світоглядним. Знаходячись у непримиренній світоглядній 

ворожнечі, люди «використовуючи вогонь, воду, отруту» завдавали шкоди 

один одному, не надавали допомоги нужденним, утаювали свої знання від 
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недосвідчених. Розуміння, що причиною хаосу є відсутність моралі та 

старшинства, люди обрали найбільш доброчесного та мудрого серед себе та 

зробили його «сином неба». Результатом цього акту стало встановлення 

порядку – люди стали услід за правителем вважати за мудре та правильне те, 

що вважав таким він та наслідувати йому. Безлад припинився. У цьому 

полягає зміст ситуації «шанування єдності», якому присвячено главу. Як 

звертає увагу С. Риков, вчення моізму є специфічним щодо давньокитайської 

традиції тому що має виражений полемічний характер [40, с. 44]. Конкуруючі 

течії – конфуціанство, даосизм, легізм – доносили своє вчення як істину, 

засновану на незаперечному авторитеті Вчителя. Моісти вдалися до 

«раціональної» аргументації, надавши «несуперечливе» (у рамках 

давньокитайської культурної традиції) розуміння природи людини і її 

соціальної поведінки. Результатом вирішення ситуації світоглядного 

протистояння є укладення суспільної угоди, якою визначені правила 

суспільного життя та, можливо, коло «правильних» ідей щодо нього. 

Логіка моіської версії теорії суспільного договору ставить питання 

щодо авторитету влади, як кінцевої світоглядної інстанції. Що робити у 

можливій ситуації, коли апеляції на неправильні дії чиновника не мають 

наслідку і помиляється сама кінцева інстанція суспільного договору – «син 

неба»? «Пуриська»  версія трактату «Мо-Цзи», яка найвірогідніше 

відображує автентичні ідеали моізму, відповідає на це таким чином: народ 

має сам слідувати Небу, що можна розуміти як визнання права на повстання 

[40, с. 55]. 

Версію суспільного договору надає  і індійська традиція, де розповідь 

про суспільний договір надано у буддійському тексті «Махаваста». Її 

загальний сюжет такий: спочатку люди були ситі любов’ю та існували у 

сферах блаженства. Але потім, із появою відмінностей (варни) та усиханням 

любові та меду, люди почали самі здобувати собі їжу, вести господарство, 

створювати сім’ї та робити запаси. Жадібність призводила до крадіжок, ті – 

до насилля, воно у свою чергу – до покарання. Суспільство стало страждати 
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від крадіжок, брехні та покарання. Люди зібралися разом та вирішили обрати 

когось сильного, розумного та справедливого, хто за частину від врожаю (за 

плату) буде спостерігати за межами, карати злодіїв та захищати правих. Він 

став раджею; «ось чому раджа зветься маха-саммата, велика згода» 

[57, с. 521-522]. 

У даному випадку «первинна ситуація» має інший характер. Вона 

спирається на легенду про «золотий вік», який закінчується зі зміною 

природи людини та із появою майнової нерівності, яка породжувала 

негативні почуття та дії, які були цим викликані. Суспільний договір є 

обранням незалежного арбітра, який за суспільну винагороду може 

підтримати постраждалого та покарати кривдника. Розповідь «Махавасти» 

досить реалістично відтворює процес врядування у землеробський сусідській 

общині. Антропологічна модель, яка полягає у основі даної версії «первинної 

ситуації», є подвійною: природа людини псується під впливом внутрішніх, 

духовних причин, які є первинними, та зовнішніх, вторинних, обставин, 

якими є поява власності. Проблему світоглядного протистояння у 

«Махавасті» можна побачити лише у формі натяків; суспільна свідомість цієї 

доби була надто простою аби формуватися у концептуальні світоглядні 

схеми.  

У давньогрецькій традиції ідея суспільного договору отримала більш 

широке вираження будучи пов’язаною із базовими рисами давньогрецької 

правосвідомості. У досократичній філософії, що знаходило найбільш 

яскравого вираження у софістів, пануючим було уявлення про соціально 

обумовлений, договірний характер базових понять філософії, релігії і моралі. 

Цей комплекс поглядів, якому опонував Сократ, є центральною проблемою 

вчення Платона про  державу і законів її функціонування. За висловом 

Афінянина «прекрасне за природою – одне, а за законом – інше; 

справедливого ж і зовсім немає за природою… мінливі встанови 

законодавців… є пануючими для свого часу, виникають вони завдяки 

мистецтву і певним законам, а не за природою» [38]. Політична практика 



93 

 

давньогрецького полісу, де закони були результатом волевиявлення 

громадян, а не, наприклад, повеліннями, освяченими сакральним 

авторитетом «сина неба», була прозора, відома та зрозуміла софістам. 

Прозорим для них був і той факт, що позиція народних зборів, які 

ухвалювали закони, була продиктована боротьбою зацікавлених груп. Баланс 

політичних сил був мінливим, і те, що було законним вчора, могло бути 

оскарженим та зміненим сьогодні. А завтра – «вища справедливість – це коли 

хтось отримує гору» [38]. Дія законів забезпечувалася апаратом державної 

влади, який міг силою примусити будь-якого громадянина підкорюватися 

новому законоположенню. Авторитет законів, які перетворювалися у думці 

софістів на суспільні умовності, підтримувався відкритим насиллям [38]. 

Для софістів не існувало проблеми світоглядного протистояння, й усі 

суспільні протиріччя зводилися до простих інтересів. У подальшому 

розвитку ця лінія давньогрецької філософської думки, розвиваючи 

концепцію софістів, дійшла до позиції кініків, де природні закони 

ототожнювалися із «природою»  у її прямому розумінні, тобто із сферою 

найпростіших інстинктів. У Епікура «Справедливість, що походить від 

природи, є договір про корисне – з метою не шкодити один одному і не 

терпіти шкоди» [31, с. 217]. Навпаки, у сократичній традиції відбувається 

перехід до концепції абсолютних ідей та цінностей, яким мають відповідати 

законодавчі установи. 

Цікаво, що у новоєвропейських теоріях, які використовують метафору 

«первісного стану»  людини, проблема світоглядного протистояння ставиться 

майже так, як це робили представники античної думки, – різність 

світоглядних позицій розглядається як наслідок різності інтересів людей та їх 

груп у боротьбі за політичну владу і вплив у суспільстві. Таким є перш за все 

вчення Т. Гоббса, який перебував під сильним впливом ідей Н. Макіавеллі. 

Так, дослідник творчості Т. Гоббса британський науковець К. Скіннер 

вважає, що зрозуміти Гоббса поза контекстом його історичного часу 

неможливо, а спроба суто філософської змістовної інтерпретації його текстів 
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«як вони є»  буде помилковою. К. Скіннер заперечує спроби представити 

концепцію Гоббса як комплекс послідовних і когерентних ідей [77]. 

У творах Дж. Локка розвивається раціональна аргументація щодо 

досягнення суспільної згоди. Локк розуміє «природній стан»  суспільства не 

лише як умовну модель, але й як історичну реальність, характерну для 

перших історичних етапів існування суспільства- «Той, хто не припускає, що 

виникнення Риму та Венеції відбулося шляхом об'єднання кількох вільних і 

незалежних один від одного людей, серед яких не було ні природного 

переваги, ні підпорядкованості, той повинен володіти дивною схильністю до 

заперечення очевидних фактів, коли вони не узгоджуються з його гіпотезою» 

[29, с. 319-320]. До укладання суспільного договору та переходу до 

державно-політичного існування людей підштовхує деградація «первісного 

стану», зокрема, через зростання чисельності населення, та поступове 

утворення ситуації гоббсівської «війни усіх проти всіх». 

Дж. Локк реконструює «первинний стан» суспільства як стан повної 

свободи та повної рівності. Проте, ця свобода не є «станом сваволі» та 

означає право розпоряджатися власною особою та власністю. «Закон 

природи», який витікає із факту свободи, рівності та незалежності кожної 

людини, значить, що люди не можуть наносити шкоду життю, здоров’ю або 

власності один іншого. Аргументація щодо цього положення у Дж. Локка є 

двоякою. Він постулює це кажучи,  що всі люди є творінням і, що цікаво, 

власністю Бога, Який може розпоряджатися існуванням людини як Йому 

завгодно. Водночас Дж. Локк звертається до думки Гукера щодо того, що 

рівність між людьми робить її основою для боргу взаємної любові, на якій і 

ґрунтується обов’язок людей відносно один одного, звідки є вихідними 

«великі принципи любові та милосердя», вочевидь солідаризуючись із нею 

[29, с. 264-265]. 

Зрештою, у Ж.-Ж. Руссо теорія суспільного договору є спрямованою у 

майбутнє. Вона є проектом соціального відновлення первісної людської 

рівності та суспільної згоди на засадах республіканського устрою. Проблема 
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світоглядного протистояння у рамках руссоїзму не характерна для соціальної 

філософії Просвітництва. За думкою Руссо, перехід від стану природного до 

стану цивільного виробляє в людині вельми примітну зміну, замінюючи в її 

поведінці інстинкт справедливості і надаючи її діям той моральний характер, 

якого вона раніше була позбавлена. Тільки тоді, коли голос боргу змінює 

плотські спонукання, а право – бажання людини, яка досі дослухалася тільки 

саму себе, діяти  вже згідно іншим принципам і радитися з розумом, перш 

ніж слідувати своїм нахилам [39, с. 51]. Отже, суспільне є джерелом 

моральності. Надання людям можливості рівного волевиявлення знімає 

проблему світоглядного протистояння – більшість не може помилятися, а 

меншість ставить себе у опозицію до вираженого у думці  громади голосу 

розуму.  

Канадський політичний філософ У. Кімліка розвиває ідею щодо шляхів 

вирішення проблеми світоглядного протистояння у суспільстві, яке 

засновується на різності культур. У реаліях американського суспільства ця 

різність виявляється і у зовнішньому, і у внутрішньому розрізах, будучи 

результатом історично строкатої мозаїки національних, расових, освітніх, 

майнових, політичних, релігійних ідентифікацій і належностей. У. Кімлики 

вважає, що «зняттю»  підлягають ті природні предиспозиції людини, які є 

вродженими та незалежними від її волі, але не ті, які є результатом її власної 

діяльності і свідомого вибору. Отже, у негативному розумінні є 

несправедливим дискримінування або привіліювання людини за її 

властивості, які вона має від природи; у позитивному сенсі є справедливим 

нагородження людини за те, що вона досягла завдяки власним особистим 

зусиллям. 

Із логіки У. Кімлики виводиться теза справедливості 

мультикультуралістської побудови сучасних суспільств. Терпимість до 

меншостей, тобто, до спільнот, належність до яких не є обумовленою 

вільним вибором особистості є логічною вимогою суспільної справедливості 

[70, с. 255]. 
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У. Кімлики вважає, що життєво важливі інтереси пов'язані з культурою 

та ідентичністю і повністю сумісні з ліберальними цінностями свободи і 

рівності, виправдовують наділення меншин особливими правами. Ліберальна 

держава повинна створити  умови титульним етнокультурним групам, що 

компенсують необхідність інтеграції, нехай навіть часткової, в більш широке 

національно-культурне ціле на основі проведення спеціальної політики 

підтримки базисних цінностей культур цих меншин. Наділення етнічних 

меншин додатковими правами має бути покликане лише зрівняти умови 

соціального буття груп завдяки зменшенню вразливості меншою групи по 

відношенню до більшої і не розходитися з установками і цінностями 

лібералізму [70, с. 13-14]. 

Центральна ідея теорії мультикультурного громадянства У. Кімлик 

полягає в наступному: наявність у індивідів нерівних часткою соціальних 

благ вважається справедливим, якщо вони заслужили ці нерівності. Якщо ці 

нерівності є результатом вибору і індивідуальних дій. Нерівність в 

природних здібностях і соціальному становищі є незаслуженим. На подібних 

засадах побудовано теорію толерантності М. Уолцера. Цей науковець 

створює типологію політичних режимів, які дотримуються принципу 

толерантності, позвиває обґрунтування не лише політичного, але й 

культурного плюралізму як принципу мирного співіснування спільнот у  

рамках суспільства [46]. Спочатку дана теорія розвивалася в рамках дискусії 

лібералізму, і постійні уточнення в ході дебатів дозволили оформитися таким 

дискурсивним стратегіям, як «жорсткий», «м'який» і інтегративний 

мультікультуралізм. У той же час слід зазначити, що сама концепція 

мультікультуралізма не статична і однорідна. Вона знаходиться в постійному 

розвитку, об'єднуючи протилежні точки зору на культурне розмаїття 

сучасного суспільства. Однак з'єднує вага ці різноманітні теорії в єдину 

концепцію те, що кожна з них не заперечує «напрацювань» і досягнень 

теорій попереднього етапу, а уточнює їх зміст відповідно до найбільш 



97 

 

актуальними питаннями сучасного етапу [30, с. 259]. Отже, егалітаризм, 

спільне благо, терпимість набувають характеру морального імперативу. 

Одним із основних завдань сучасних теорій суспільної справедливості, 

мультикультуралізму, толерантності є вирішення проблеми світоглядного 

протистояння і конфліктів, які, наприклад, у американському суспільстві 

набувають досить специфічного вигляду. Це протистояння набуває форми 

«культурних воєн»  навколо окремих конфліктних питань, а сторонами у цих 

війнах є строкаті табори, сформовані окремими меншинами, лобістськими 

групами, іншими соціальними угрупуваннями структурованого й 

згрупованого навколо захисту інтересів спільнот американського 

суспільства. Як слушно зазначає Т. П. Волкова, аргументація У. Кімлики, М. 

Уолцера є культурно специфічною [7, с. 257], що самі автори не відзначають, 

або не вважають за необхідне помічати. Апелювання до ідеї особистої 

відповідальності індивіда за свої досягнення (та, відповідно, 

невідповідальності його у тому, що знаходиться поза його волею) є 

очевидною рисою християнської та, особливо, протестантської ментальності. 

Інакше кажучи, завдаючись метою звільнити судження щодо первинної 

ситуації від предиспозицій, автори не бажають піддавати аналізу власні 

предиспозиції, вважаючи засновану на них логіку «очевидною»  та морально 

досконалою. У США щодо проблеми прав сексуальних меншин ця логіка 

сприймається суспільством протестантської культури (сексуальні меншини 

не винні у своїй самостійності, адже вони є такими за природою – це не є 

предметом їх індивідуальної відповідальності [перед Богом]). Але чи 

сприймається ця логіка мусульманами, де проблема сексуальної поведінки 

сприймається дещо інакше (сексуальні меншини порушують волю Аллаха, 

виражену через Пророка)? На наш погляд, не сприймається  і про це свідчать 

новітні події, пов’язані із поширенням мусульманського фундаменталізму та 

тероризму. 

Ідеї, які відносяться до проблеми насильства у контексті світоглядних 

протистоянь і конфліктів, у європейській соціальній філософії також 
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апелюють до раціональності. Найбільш значущій серед них є теорія 

комунікативної дії та теорія деліберативної демократії Ю. Хабермаса. 

Ситуація, за якої раціональність здає свої позиції під тиском 

екзистенціалізму, скептицизму, релятивізму викликає занепокоєність у Ю. 

Хабермаса, відповіддю на що і було створення означених теорій. Завданням 

«комунікативної раціональності» Ю. Хабермаса є полегшення 

взаєморозуміння поміж членами суспільства. Вихідною предиспозицією 

теорії Ю. Хабермаса є те, що у суспільстві індивіди прагнуть досягти успіху 

та бути зрозумілими для інших членів суспільства. Ю. Хабермас вирізняє 

інструментальні та стратегічні форми дій, що спрямовані на ці цілі [65]. 

Комунікативні дії (у термінології Ю. Хабермаса – конверсаційні, 

норморегулюючі та драматургічні) є обумовленими типом мовних актів та 

ставленням людини до світу. У будь-якому випадку, кооперативна дія членів 

суспільства визначається орієнтацією на власну користь. З іншого боку, 

суспільний дискурс, як основа суспільної взаємодії індивідів, є обумовленим 

фундаментальними поняттями моралі і демократії. Мораль обґрунтовується 

врахуванням інтересів усіх членів суспільства, демократія – доцільністю 

регулювання заснованих на моралі відносин за допомогою права. Народний 

суверенітет у комбінації із ідеєю права створюють демократію. 

Дискурсивний процес законотворчості, що завершується згодою усіх 

громадян, легітимізує правові норми. Право на свободу та участь у 

демократичних процедурах створює умови щодо захисту особистої та 

політичної автономії особи. Таким чином, «принцип демократії виникає з 

поєднання принципу дискурсу та правової форми» [64, с. 154-155]. Ю. 

Хабермас вважає таке розуміння демократії заснованим на позитивному 

розумінні свободи; свобода виступає не лише волею від зовнішнього 

примусу, але й позитивним правом участі у політиці, у творення суспільно 

значимих рішень [64]. 

Нормативна модель деліберативної демократії Ю. Хабермаса є 

процесом формування думок членів суспільства. Легітимізуючим фактором 
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народної волі є факт її формування у процесі політичної комунікації; 

комунікації, що принципово важливо, побудована на діалогічному 

принципі – жоден із учасників комунікативної дії не має монополії на її 

інтерпретацію [16, с. 190]. Таким чином делігитімізуються, чи 

нейтралізуються ті політичні позиції, які детермінуються апріорі заданими 

світоглядними позиціями. Думка Ю. Хабермаса у даному випадку полягає у 

тому, що у процесі раціонального дискурсу, у межах правових і 

демократичних норм  необхідно сформулювати та у ході рівного діалогу 

обґрунтувати власну позицію, а сторони потенційного світоглядного 

конфлікту змушені будуть зближувати  свої світоглядні позиції, знаходячи 

модус спільного взаємокорисного співіснування. Із поля суспільного 

дискурсу таким чином будуть виключеними жорсткі світоглядні схеми, які 

захищаються упереджено та без бажання вислухати опонента. Принципом 

сучасної демократії у Ю. Хабермаса виступає комунікативна дія, спрямована 

на досягнення взаєморозуміння членів суспільства і, у кінцевому підсумку, 

на консенсус. Суспільний консенсус забезпечує і солідарність суспільства, а 

патріотизм крові замінюється конституційним патріотизмом [65]. 

Аналізуючи проблематику світоглядного протистояння, слушним буде 

розглянути модус світоглядного протистояння в аспекті сучасної соціальної 

та професійної нерівності. Так, протягом останніх десятиліть практично 

кожні 3-5 років з’являється новий науковий концепт, який описує зміни у 

різних, часто пов’язаних, сферах сучасного суспільства. Постіндустріальне 

суспільство, інформаційне суспільство, суспільство споживання, інноваційне 

суспільство, нова економіка, мережеве суспільство, когнітивно-культурна 

економіка – усі ці визначення послідовно розширюють наше розумінні 

глибинних процесів соціальної трансформації, наявність яких стала 

зрозумілою для найбільш проникливих сучасних фахівців та дослідників.  

Але яким було суспільство попередньої доби і його «дивний новий світ», і 

яким він уявлявся дослідникам?  
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Найбільш часто він асоціюється із періодом Новітньої історії, який 

отримав назву пізнього індустріалізму. Індустріальна економіка як така була 

заснована на механізованих технологічних процесах, але у той же час 

передбачала використання у виробництві фізичної праці великих мас людей. 

Економіка фабричного виробництва задавала інституційну структуру цього 

типу суспільств. Вищої точки розвитку індустріалізм досяг після здійснення 

карколомних праць Ф. Тейлора та його послідовників, чиї ідеї розвинув та 

довів до досконалості своїм конвеєрним виробництвом Г. Форд. Ритм життя 

індустріального суспільства задавали фабричні зміни і розклад роботи 

великих організацій. Суспільство мало чітку ієрархічну організацію із 

розподілом на начальників та підлеглих. Стабільне місце людини у 

соціальній ієрархії забезпечувало їй пожиттєві гарантії зайнятості та 

добробуту, що створювало ситуацію передбачуваності. Індустріалізм 

пов’язаний із поколінням людей зі специфічним колективним життєвим 

досвідом. Індустріальне суспільство створювало свою соціальну реальність і 

свій соціальний порядок денний. Організованість, прогнозованість, 

науковість індустріального господарства здавалося б потребували 

«інженерного»  підходу до управління. Для великих соціальних теоретиків 

пізнього індустріалізму, таких як Т. Веблен, здавалося зрозумілим, що 

майбутнє буде за технократичним ладом, коли суспільством керуватимуть 

«інженери», а економіка ґрунтуватиметься на планових засадах [78]. Цікаво, 

що методологічний підхід Т. Веблена провадить немарксистський поділ 

суспільства на класи, де визначальним критерієм є соціально-психологічний і 

соціокультурний [78]. 

Зазначимо, що у 1950-ті – 1960-ті рр. у США було видано цілу низку 

резонансних досліджень, які аналізували суспільство пізньої індустріальної 

епохи. Редактор журналу «Fortune» У. Уайт у 1956 р. опублікував роботу-

бестселер «Організаційна людина» [79], де досліджує типового американця – 

представника середнього класу своєї доби із усіма його життєвими 

цінностями. Це людина, яка працює 50-60 годин на тиждень, цілком увійшла 
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у себе та втратила почуття різниці між роботою та життям. Середній клас 

середини ХХ ст. у своїй масі являв із себе службовців, які були цілком 

прив’язанні до організації-роботодавця, усе життя проводили, вибудовуючи 

кар’єру, у рамках ієрархічних сходинок, й поділяли протестантські цінності 

упорної праці, ощадливості та конкурентної боротьби. Життя цих «сірих 

фланелевих костюмів»,  на думку У. Уайта, було надто уніфікованим. А їх 

життєва та робоча психологія розглядалися як «схиляння перед 

організацією» [294]. 

Вже на початку 1970-х рр. професор Колумбійського університету Д. 

Белл побачив ознаки радикальних суспільних змін. У роботі «Прийдешнє 

постіндустріальне суспільство» [1], опублікованій у 1973 р., він вказує на 

структурні зрушення у економіці. Ідеї Д. Белла можна звести до тез, серед 

яких визначальним є те, що у соціальній стратифікації набувають усе 

більшого значення принципи меритократії. Дійсно, глибокі і стійкі 

перетворення нашої епохи кореняться не в технології, а в суспільстві і 

культурі [12]. Численні соціологічні дослідження (у тому числі такі 

резонансні як «Бобо в раю: Звідки береться нова еліта»  Д. Брукса [5]) 

вказували на зрушення у культурній сфері, на зміни у соціальній свідомості 

та соціальній психології – на оформлення нового прошарку суспільства. 

Наявність та поєднання соціальних, культурних та світоглядних відмінностей 

у новітньому суспільстві була переконливо доведена у працях Ч. Мюррей, 

зокрема, у «Прийдешньому поділі». Ч. Мюррей за допомогою витонченого 

статистичного аналізу доказово, наскільки це можливо у соціальних науках, 

демонструє формування нового середнього класу із його соціокультурним 

виокремленням із маси населення США. Ключову роль тут відводиться 

інноваційній економіці та диверсифікованій та ефективній системі вищої 

освіти, яка відбирає талановиту молодь та відкриває перед нею соціальні 

ліфти [75]. 

Але автор іншої резонансної роботи «Креативний клас: Люди, які 

змінюють майбутнє», яка більшою мірою являє собою ідеологічний 
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маніфест, ніж наукову розвідку, Р. Флорида вказує, на прикладі США, на 

суттєві зміни у самій світоглядній системі «нового» суспільства [63]. Загальні 

ідеї «Креативного класу» досить прості та лежать на межі очевидності. «Нова 

економіка», «креативна економіка» сучасності характеризуються небаченим 

зростанням наукомістких виробництв та систематичним застосуванням 

інтелектуального продукту. Інтелектуальний продукт Р. Флорида розуміє 

досить широко, від науково-дослідних до управлінських і організаційних 

технологій, зрештою, до маркетингових проектів і інновацій у широкому 

сенсі. Сучасна економіка просякнута інноваціями, вона рушіться 

інноваціями, успіх її агентів визначається інноваціями. Доступ до інновацій, 

каже Р. Флорида, для сучасного підприємства означає приблизно те ж саме, 

що для сталеливарної корпорації минулої доби означав доступ до залізної 

руди. Р. Флорида аналізує і показує як це відбивається на формах 

економічної організації, від венчурного фінансування інноваційних фірм і 

стартапів до широкого розповсюдження аутсорсінгу і розвитку гнучких форм 

кооперації у промисловості. Як людина творчої професії, Р. Флорида глибоко 

розуміє специфіку творчої діяльності разом із усіма потребами, які її ведення 

накладає на людину. Порівнюючи типи фахівців «організаційної епохи» та 

сучасності Р. Флорида знаходить найбільш відповідні сучасному 

креативному класу аналоги у минулому у суспільстві вчених. Їм, в силу 

специфіки діяльності, завжди був властивий стиль життя, який відкидав 

формалізм та регламентацію ієрархічних зв’язків у соціумі індустріалізму. 

Креативність є джерелом і багатьох інших економічних благ, тому її цінують 

все вище і намагаються заохочувати і використовувати за допомогою різних 

прийомів. В результаті життя і суспільство переймаються креативним 

етосом. Етос означає «переважаючий дух або характер культури». 

Креативність передбачає певні типи мислення і характеру, які необхідно 

культивувати як на індивідуальному рівні, так і в суспільстві, що оточує 

людину. У цілому, у поняття «соціальна структура креативності»  входять: 1) 

нові системи креативності в області технологій і підприємництва, 2) нові, 



103 

 

більш ефективні моделі виробництва товарів і надання послуг і 3) загальні 

соціальні, культурні та географічні умови, сприятливі для креативності будь-

якого роду [63]. 

Отже, невід’ємною складовою процесу розвитку креативної економіки 

є формування загального соціального середовища, сприятливого для всіх 

форм креативності (технологічної, економічної та культурної). Це 

середовище  являє  собою  певну  екосистему,  де  органічно співіснують  і  

взаємодіють  різні  прояви  креативного мислення  людини.  Консолідуючою  

основою  креативного середовища виступає загальна система суспільних 

цінностей, ключовими елементами якої є індивідуальність і самореалізація, 

меритократія (визначення соціального статусу людини за її здібностями та 

досягненнями), а також відкритість, толерантність і соціально-культурна 

плюралістичність [4, с. 224-225]. Іншими словами, наявність «креативного 

класу»  та прогрес сучасної «економіки знання»  забезпечує наявність у 

суспільстві етичних норм та цінностей, які підтримують прорив до 

незвіданого та вільну від штучних обмежень творчу працю.  

У своїй роботі великого доказового значення Р. Флорида надає 

кореляціям між низкою індексів – «індексом богеми», «індексом 

різноманіття», «гей-індексом» та ін. На його думку, існує значимий 

статистичний зв’язок між присутністю у певних місцях високотехнологічних 

виробництв, які є провідними споживачами «креативної» праці, та цими 

індикаторами присутності «креативного»  засобу життя. На практиці ці 

міркування були піддані серйозній критиці дослідниками, які здійснювали 

статистичний аналіз власних даних Флориди. 

Можливість займатися креативною діяльністю Р. Флорида послідовно 

пов’язує із специфічним стилем життя, якому мають бути властиві гнучкий 

графік зайнятості, що розмиває рамки між вільним часом та роботою, 

свобода від вимог беззмістовного (та безглуздого) формалізму, диктату і 

дріб’язкового контролю некомпетентного керівництва, толерантність, 

відкритість до нового досвіду та ін. Особливо Р. Флорида зосереджується на 
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«слабких соціальних зв’язках», неодноразово повертаючись до цієї теми на 

сторінках книги. Креативний спеціаліст не провадить усе своє життя у 

оточенні вузького кола людей, яке людині « організаційної епохи»   задавало 

стабільне місце роботи та незмінне місце проживання. Мобільність, що 

зростає, підвищує щільність (число) соціальних контактів, але не робить їх 

такими вимушеними тривалими обставинами. 

Крім потреб підтримання та стимулювання креативної праці, другим 

фактором змін у суспільстві стає «ефект постдефіцита». Тут Р. Флорида 

спирається на роботи політолога Р. Інглхарта та економіста Р. Фогеля. У 

суспільстві сучасної доби (у розвинених країнах) відбувається зрушення 

суспільної свідомості від цінностей «виживання»  до цінностей 

«самовираження» . Чим вище стає рівень життя і чим більш економічно 

безпечно відчувають себе люди, тим менше вони  залежать від «великих 

інститутів» , виявляють більше терпимості, відкритості та тим більше схильні 

шукати зміст життя у нематеріальних цінностях. Отже, потреба 

стимулювання креативності та «ефект постдефіциту»  створюють нові 

порядки у суспільстві. 

Слушним є виокремлення модуса світоглядного протистояння творчих 

людей – новаторів та консерваторів. Нові порядки перш за все проникають у 

стрижневі інституції сучасного суспільства – у корпоративну культуру, у 

середовище бізнесу, у трудову етику. Нові порядки знаходять широке 

відбиття у образі життя. Креативний робітник: (а) не прив’язується до 

певного місця роботи та не вибудовує послідовної ієрархічної кар’єри, 

віддаючи перевагу «горизонтальному ринку праці»; (б) по іншому ставиться 

до життя і дозвілля; (в) підтримує неформальний діловий стиль «без 

краватки»; (г) віддає перевагу комфортним умовам праці та її творчому, 

соціально значимому змісту над її оплатою, (д) прагне до самостійності. 

Іншими словами, він поєднує роботу та образ життя, конструюючи власну 

творчу ідентичність. 
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Представники креативного класу концентруються у тих географічних 

місцях, де є найбільш сприятливі умови для реалізації саме такого стилю 

життя. Комфорт, самореалізація, дозвілля, наявність собі подібних, 

пропозиція креативної праці обумовили успіх Силіконової долини, Бостона, 

Остіна та притягнули туди капітали. Утворюються міграційні потоки, які 

притягують талановиту креативну молодь у вказані центри «креативного»  

способу життя та інновацій. Р. Флорида м’яко полемізує із Д. Бруксом, 

запевняючи, що креативний клас не є»бобо» і що він вийшов за рамки як 

богеми, так і буржуазії, поєднавши цінності самовираження із традиційною 

трудовою етикою, та даючи зрозуміти, що прагнення комфорту не тотожне 

гедонізму.  

Цікавою рисою роботи Р. Флориди є використання ним класового 

підходу та класової методології. Р. Флорида прямо посилається на К. Маркса 

(поряд із А. Смітом та Й. Шумпетером, це найбільш згадуваний Флоридою 

класик-економіст) та неодноразово підкреслює, що основою змін у 

суспільстві є зрушення у економічній організації; більш послідовні 

марксисти назвали би це «виробничими відносинами». Дискутуючи питання 

оплати праці та участі креативних працівників у прибутках компаній Р. 

Флорида використовує марксистську концепцію «додаткової вартості». 

Втім, Р. Флорида не є ані послідовним, ані ортодоксальним 

марксистом. Оскільки рушійною силою сучасної економіки стає 

креативність, провідне місце у ній посідає клас людей, які мають творчу 

функцію. Поряд із ним основою суспільства є робочий клас та 

«обслуговуючий клас». Але і їх представників сучасна економіка затягує у 

вир креативності, змінюючи вимоги до праці та роль людини у виробництві. 

Класова градація американського суспільства за Р. Флоридою є така: 

креативний клас (у тому числі його «суперкреативне ядро»), робочий клас, 

обслуговуючий клас, та зайняті у сільському господарстві. До 

суперкреативного ядра за підрахунками Р. Флоридою відносяться у США 

біля 15 млн. людей, або 12% робочої сили, до креативного класу у цілому – 
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38,3 млн. людей або до 30% робочої сили [63]. Можна помітити, що «клас»  в 

даній концепції може розглядатися з позиції П. Бурдье, на думку якого клас в 

сучасному суспільстві не є реальною соціальною групою, його можна 

визначити тільки як теоретичний конструкт, який існує в соціальній 

реальності, як якийсь можливий, потенційний клас. Цей потенційний клас 

можна трактувати як «сукупність агентів, які займають схожу позицію, що 

знаходяться в однакових умовах і володіють подібними інтересами» 

[6, с. 60]. 

Робота Р. Флориди  – це не лише розвідка або констатація існуючого 

стану речей, але й політичний маніфест. Р. Флорида закликає «креативний 

клас»  до усвідомлення власної суб’єктності та до більш активної ролі у 

суспільстві, що відповідало б марксистському поглядові на становище 

суспільного класу. Але у іншому місті «Креативного класу» Р. Флорида каже 

про глибокий і тривожний розлом в американському суспільстві, на який 

вказують виявлені тенденції класового поділу. Він виловлює занепокоєння, 

що США можуть розколотися на два абсолютно різних суспільства з 

«різними інститутами, різними економіками, різними доходами, етнічним і 

расовим складом, громадськими організаціями, релігійної орієнтацією і 

політичними поглядами» [63]. Одне суспільство – відзначене креативністю та 

різноманітністю і яке являє собою космополітичне змішання фахівців з 

високих технологій, представників богеми, вчених, інженерів, працівників 

засобів масової інформації і людей вільних професій; інше – із наявністю 

більш тісних соціальних зав’язків, спиранням на церкву і громадянське 

суспільство, яке складається з представників робітничого класу і жителів 

сільськогосподарських районів. 

Які соціокультурні, соціопсихологічні та світоглядні риси Р. Флорида 

пов’язує із «креативним класом»? Це «напружений пошук нових форм 

досвіду. «Повне життя», насиченість його інтенсивними та 

«високоякісними», «різнобічними» враженнями є характерною життєвою 

метою «творчої особистості». Р. Флорида деталізує види цього «яскравого 
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життя» – представникам «креативного класу» подобається «місцева вулична 

культура – музики на тротуарах, строката суміш кафе, маленьких галерей і 

бістро, де важко провести лінію поділу між учасником та спостерігачем, або 

між креативністю та її агентами» [63]. У цьому ж місті роботи Р. Флорида 

надає украй економістське трактування цього прагнення щодо «інтенсивного 

досвіду реального життя», посилаючись на концепцію «економіки досвіду», 

яка каже про «споживання» різних форм досвіду та прирівнює його до 

споживання традиційних товарів та послуг як нову «четверту категорію 

економічної пропозиції». Це також «активний спосіб життя», що на практиці 

означає зайняття спортом та активний відпочинок. Піклування про власне 

тіло, бажання «завжди бути у формі», яке стимулюється численними 

«володарями дум»  та «іконами стилю». У практичній площині етос 

«креативного класу» диктує певний комплекс умов до місця концентрації 

представників його прошарку:  

– щільний ринок праці, який забезпечує умови для високої 

мобільності – можливості обирати альтернативи при рішенні перейти до 

наступного «проекту»  у власній «горизонтальній»  кар’єрній лінії; 

– образ життя – умови для «нічного життя», занять спортом, 

відпочинку на природі»; 

– спілкування – наявність мережі «третіх міст»  (крім роботи та дому) 

для підтримання інтенсивного кола спілкування; 

– різноманіття – наявність місць «інтелектуального різноманіття» та 

«відкритості», що включає «різноманітність національностей та рас, віку, 

сексуальних орієнтацій, а також альтернативних стилів з їх пірсингом, 

татуюваннями тощо»; 

– аутентичність, яку можна зрозуміти як наявність унікальних ознак 

місцевості, її середовища, зокрема, соціокультурного;  

– ідентичність – можливість ідентифікувати себе із місцевістю (а не 

за корпорацією, як це переважно було у минулому) [63]. 
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У сукупності дані фактори визначають якість місця як її узагальнююче 

сприйняття, що визначається сукупністю пов’язаних видів досвіду. Такий 

підхід усіляко опонує крайнощам у оцінках існуючих тенденцій 

«футуристами», які вбачають у майбутньому перспективу вирішення усіх 

соціальних та інших проблем і вад суспільства, та «паплюжниками», які 

вбачають у світлих тонах лише минуле та схильні вбачати у будь-яких 

тенденціях до змін потенційну загрозу. Сторони в цій полеміці, за вдалим 

висловом Р. Флориди, розрізняються не більше, ніж дві сторони однієї 

монети, представляючи дві ворогуючі міфологічні системи, просочені 

застарілою ідеологією, в рівній мірі недалекоглядною і оманливою. І 

креативне суспільство не може зменшити бідність, ліквідувати безробіття, 

подолати коливання економічного циклу і в цілому привести до загального 

щастя і суспільної гармонії. У певному сенсі, без належного контролю і 

необхідного втручання, система, заснована на креативності, може тільки 

погіршити багато суспільних проблем. 

Концепція Р. Флориди зазнала серйозної критики. Дійсно, Р. Флорида 

відмовився від характерного для більшості сучасних теорій людського 

капіталу підходу, який тим чи іншим чином пов’язує креативність та 

людський розвиток із освітнім рівнем. Він заперечив наявність креативного 

розвитку у цілих секторів економіки та пов’язав креативність із певними 

сферами зайнятості та стилем життя. Найбільше критика концепції 

«креативного класу»  зосереджується не на аналізі економічних процесів, 

який надав Р. Флорида, а на соціокультурному образі «креативного класу» та 

середовища, якого його розвиток нібито вимагає. За концепцією Р. Флориди, 

відмова міст від ставки на «богемизм», космополітизм та специфічно 

зрозумілу багатоманітність  має вести їх у пост-індустріальному світі до 

занепаду. Висновки Р. Флориди цікаво порівняти із пізнішим аналізом Ч. 

Мюррея, наданому ним у «Прийдешній поділ: Держава білої Америки, 1960-

2010» (2012 р.). Практично повторюючи історичну схему Р. Флориди, який 

також розпочинає книгу із порівняння реалій середини ХХ ст. із 2010-ми 
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роками, Ч. Мюррей за допомогою витонченого статистичного аналізу 

доказово, наскільки це можливо у соціальних науках, демонструє 

формування нового середнього класу із його ціокультурним виокремленням 

із маси населення США. Ключова роль тут відводиться інноваційній 

економіці та диверсифікованій та ефективній системі вищої освіти, яка 

відбирає талановиту молодь та відкриває перед нею соціальні ліфти [75]. 

Зрештою, можна погодитися із Д. С. Давидовим, що поділ видів 

діяльності на творчі й нетворчі, виходячи з роду і сфери діяльності, не 

видається правильним. Це пояснюється тим, що творчість – це переважно 

внутрішній процес. Тому творча активність відрізняється від не творчої не 

тим «що»  робить індивід, а тим «як» він це робить. Вона може мати місце в 

будь-якій сфері господарської діяльності, в якій відсутній монотонність і 

сувора регламентація. В такому випадку внутрішня, духовно-психологічна 

складова є головною, порівняно з формами її виразу. Наприклад, якщо 

розглядати лише зовнішню сторону, то в сучасній трансринковій економіці, 

де трудова діяльність тісно переплетена з творчою, можна і не помітити 

різницю між ними. З цим пов'язана і проблема адекватності господарської 

методології, використовуваної для розгляду даних питань. Ця методологія 

заснована на принципах класичної науки і економізму, які не здатні побачити 

і розрізнити сутнісні, внутрішні процеси [10]. 

Апологетичні концепції на кшталт «креативного класу» мають своїм 

зворотним боком концепції «прекаріатизації», які досліджують іншу сторону 

соціальної трансформації постіндустріального суспільства. У вузькому сенсі 

«прекаріатизація» має на увазі нестійкі форми трудових відносин, які можуть 

бути у будь-який момент розірвані роботодавцем, – негарантовану 

зайнятість. Як правило, це роботи низької кваліфікації та із малою оплатою 

праці. За висновком британського економіста Г. Стендінга, який створив 

узагальнююче дослідження «Прекаріат: новий небезпечний клас», у 

сучасному «третичному»  (такому, яке існує після аграрного та 

індустріального) суспільстві «прекаріат» є соціальним прошарком, який 
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заміщує традиційний пролетаріат, та умови існування якого утворюють 

специфічний образ життя, культуру, світогляд та ментальність [45]. 

У протиставлені апологетично змальованого світу «бобо у раю»  та 

«прекаріату», із радикально відмінними поглядами на життя та системами 

морально-етичних цінностей, ми можемо побачити обриси визріваючого 

світоглядного протистояння, яке може набути нової актуальності в 

сучасному постіндустріальному суспільстві. Фактично, модус протистояння, 

обумовлений соціальною та професійною нерівністю, визначений 

особливостями розвитку сучасного інформаційного суспільства. У своїх суто 

соціальних аспектах його підґрунтям є новий принцип побудови соціальної 

ієрархії. Якщо у минулі історичні епохи становище людини у суспільстві 

визначалося родинним походженням чи успадкованим статкам, то наразі 

його основою усе більшою мірою стає професійна компетентність людини, 

яка і оцінюється ринком праці приносячи статки, і є основою для просування 

за кар’єрною сходинкою. У системі меритократії, усе більш характерної для 

розвинених суспільств сучасності, професійна компетентність є результатом 

реалізації особистістю власних природних талантів. Відкритість освіти і 

конкурсно-конкурентний типи вертикальної мобільності у суспільстві 

надають можливість людині без суттєвих обмежень поліпшувати свій 

соціальний статус. При тому, цей процес кар’єрної і соціальної мобільності є 

глобальним. 

Виникає етичне і світоглядне питання: як успішна людина має 

ставитися до своїх успіхів та до їх джерела? У традиціях християнства та 

ісламу, джерелом людських талантів безумовно є Бог, а наявність талантів 

має примушувати їх носія замислюватися над метою, яка поставлена перед 

ним фактом їх (талантів) наявності. Але як ця проблема буде 

усвідомлюватися у секулярному суспільстві? Важко заперечувати загрозу, 

яку несе індивідуалістичне трактування власного успіху. Розгляд людини як 

особистого носія талантів і безмежного власника своїх успіхів логічно 

призводитиме до думки про сліпу гру випадковості у їх надбанні. Таку 
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можливість надає буквалістське тлумачення досягнень генетики, де 

інтелектуальні здібності є результатом вірогіднісних закономірностей 

наслідування біологічних ознак. З іншого боку, здібності і їх соціальна оцінка 

може породжувати уяву про вищу та нижчу цінність людей. Можна 

погодитися з думкою, що соціальні відмінності у сучасному суспільстві, які 

засновуються на здібностях, освіті, кваліфікації і кар’єрних успіхах, досить 

швидко призводять до їх закріплення у культурних, соціопсихологічних і 

світоглядних феноменах. Американське суспільство, як найбільш розвинене і 

прогресивне, розколюється на свої “Белмонт” і “Фіштаун” із різним 

розумінням релігійності, браку, підприємництва, гідності тощо [75]. Позиції 

Ч. Мюррей, який вбачає у верхньому класі (“Белмонті”) зберігачів і носіїв 

вищих цінностей традиційної Америки проти низів деградованого 

“Фіштауна”, та Д. Брукса, який приписує вищим верствам формування 

утилітарно-гедоністського засобу життя, здаються рівно аргументованими. 

Можна припустити, що світоглядне протистояння, яке супроводжує всю 

історію людства, і на сучасному етапі ще не завершується, а навпаки набирає 

нових форм та атрибутів.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

 

1. Сутність світоглядного протистояння виявляється у виникненні 

непримирених суперечностей (конфлікту положень) у відповідях на 

системоутворюючі щодо світогляду питання екзистенції людини та їх 

наступному трансформуванні у альтернативно-непримирені течії 

світоглядного дискурсу. Світоглядне протистояння ‒ це зіткнення і 

протиборство соціальних суб'єктів з приводу розуміння світу, призначення 

людини, шляхів вдосконалення соціального буття, викликане несумісністю 

поглядів, цінностей, ідеалів, інтересів, програм життєтворчості.  

2. У сучасному інформаційному суспільстві все світоглядні конфлікти 

розгортаються у динамічно мінливому глобальному інформаційному 
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просторі, і саме за рахунок включення у висвітлення конфлікту глобальних 

медіа часто світоглядні конфлікти набувають масштабного поширення і 

соціальної гостроти. «Нові медіа» (різні види електронних ЗМІ, блоги, 

новинні інтернет-агрегатори, соціальні мережі) з'явилися в результаті 

глобального поширення IT-технологій. В сучасних світоглядних конфліктах 

ЗМІ і «нові медіа» виступають одночасно як спеціальні суб'єкти, інструменти 

та канали конфліктної взаємодії. Вони висвітлюють світоглядне 

протистояння в певному (заздалегідь заданому корпоративними інтересами) 

ракурсі; впливають на його динаміку; активно формують уявлення про 

світоглядному конфлікті в очах безпосередніх учасників і світової 

спільноти. ЗМІ і «нові медіа» в світоглядному протистоянні 

використовуються для надання інформаційного тиску на опонентів за 

допомогою дезінформації, дискредитації, контрольованих інформаційних 

витоків, ведення «війни компроматів, здатних сформувати позитивний або 

негативний образ сторін світоглядного протистояння в очах громадськості.  

3. Філософський аналіз сутності та атрибутів феномену світоглядного 

протистояння вказує, що у теоретичній схемі щодо аналізу світоглядного 

протистояння ключову роль відіграє ситуація несумісності, яка виникає за 

контрадикторних уявлень між світоглядними системами. Механізмами 

(детермінантами) творення ситуацій конфліктів світоглядних систем, які 

призводять до світоглядних протистоянь, є зовнішні проблеми адаптації 

світоглядних систем, які формують засади певної культури (цивілізації) до 

динаміки суспільного розвитку; внутрішня логіко-діалектична динаміка 

розгортання положень самої світоглядної системи; кроскультурна взаємодія 

між різними світоглядними системами, які сформувалися на базі різних 

відповідей на основні питання людського буття. У цій ситуації набуває 

особливого занепокоєння загроза скочування світоглядного протистояння у 

субстанційне  та інструментальне насильство.  

4. Система атрибутів світоглядного протистояння поєднує концепти 

«симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», «радикалізму» щодо 
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виявлення конфліктогенного потенціалу і розриву суспільного діалогу із 

переходом до ситуації світоглядного протистояння. 

5. Виключення насильства із процесу світоглядного протистояння та 

його перевід у формат діалогу і толерантного співіснування є нагальною 

проблемою функціонування сучасного соціуму. Сучасні доктрини соціальної 

філософії орієнтовані на характерний для європейської культури раціоналізм 

та певне коло спільних ідей (взаємне благо, індивідуальна відповідальність), 

що обумовлює їх обмежену придатність для вирішення світоглядних 

конфліктів та протистоянь із носіями неєвропейських (нехристиянських) 

світоглядних систем. 

6. У сучасному суспільстві формуються нові модуси світоглядного 

протистояння, які пов’язані із розвитком постіндустріального, 

інформаційного суспільства. Такими є фундаменталістські релігійні течії, що  

поширені у країнах не-західного кола культур і які характеризуються 

«прихованим» модернізмом власних світоглядних систем та розвитком 

світоглядного розколу на соціокультурному просторі країн Заходу.  

Можна констатувати історично обумовлений зсув у актуальності 

модусів світоглядного протистояння від релігійних (що було характерним 

для до-модерних суспільств) до спектру нових модусів, визначених 

існуванням секулярного суспільства Новітнього часу. Для сучасного 

суспільства характерними є наступні основні модуси світоглядного 

протистояння: культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-ідеологічний, 

гендерний, етно-національний, соціально-професійний. 

Основні результати даного розділу викладено у низці авторських 

публікацій [51-55]. 
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РОЗДІЛ 3 

СВІТОГЛЯДНЕ ПРОТИСТОЯННЯ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ 

ДИСКУРС 

 

Виявлення нових модусів світоглядного протистояння у сучасному 

модерному суспільстві потребує врахування провідних тенденцій, які 

визначають його сучасну динаміку. Зокрема, це стосується процесів 

глобалізації та інформатизації. Комплекс глобалізаційних та 

інформатизаційних процесів сприяє ущільненню інформаційних й 

міжособистісних зв’язків. На практиці це значить посилення (часто небажане 

його сторонами) діалогу (дискурсу) щодо світоглядних орієнтацій. Це 

посилення може відбуватися на зовнішньому (суспільна адаптація), 

внутрішньому (логіко-діалектичне розгортання) та кроскультурному рівнях. 

Ущільнення відбувається як у внутрішньо-суспільному, так і у глобальному 

рівнях. Відповідно, світоглядні протистояння виступають як чинник 

сучасного геополітичного переформатування. Актуалізація даного процесу 

щодо України обумовлює необхідність його дослідження. 

3.1. Світоглядне протистояння як підґрунтя сучасного 

геополітичного переформування 

Як відомо, існує багато підходів щодо сутності та напрямків світового 

геополітичного переформатування. Так, Ф. Фукуяма виступив із думкою про 

завершення світових протистоянь та безумовну перевагу ліберальних 

цінностей. Світова трансформація мала набути масштабів «кінця історії». На 

противагу цьому, С. Хантінгтон заперечував можливість «автоматичної»  

перемоги ліберальних цінностей, вважаючи, що світоглядні системи, які 

утворюють основу світових «цивілізацій», є стійкими, та у перспективі світ 

буде розколото на сфери, де ці світоглядні системи є пануючими. Отже, світ 

в ХХ1 столітті, як і у ХХ столітті, буде ареною нового геополітичного 
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зіткнення, яке буде як і раніше визначатися світоглядним протистоянням. 

Але це протистояння обумовлюватиметься не протистоянням «систем» – 

тобто, протистоянням усередині Західної культури, а протистоянням різних 

за світоглядними основами традиційних культур [39;42]. 

Сучасний світ є світом, де процес модернізації є переважаючим. 

Нагадаємо, що проблема модернізації було поставлено у працях М. Вебера, 

де це поняття було вжито щодо переходу від традиційного до модерного 

суспільства. Цей перехід мислився як важкий процес злому соціальних 

інституцій та глибоких зрушень у духовній сфері суспільства. Його 

кульмінацією була Реформація. Теорію модернізації було розширено 

перекладачем творів М. Вебера Т. Парсонсом, де це поняття було 

переосмисленим і поширеним на сучасні суспільства.  

Дискусійним є питання, чи слід процес модернізації сприймати як 

властивий лише суспільствам Заходу, чи таким, що мав місце у переломні 

моменти історії інших, до-модерних цивілізацій. Вірогідно, ми не маємо 

достатньо інформації щоби відповісти на нього більш чи менш впевнено. У 

даному випадку йдеться про процеси у сфері суспільної та індивідуальної 

свідомості, які потребують «неявного знання» «духу епохи»  – можливості 

сприймати велику кількість інформації, розпорошеної у особистому 

спілкуванні, знайомстві із настроями, метафорами, мовою тогочасної епохи. 

У такому сенсі ми можемо безпосередньо сприймати відносно невеликий 

відрізок часу, обмежений двома-трьома століттями. Це час, із яким нас 

пов’язує безпосередня культурна спадковість і спадковість родинної пам’яті, 

наявна велика кількість писемних джерел із зрозумілою метафоричною 

будовою мови. Отже, щодо сучасної цивілізації, ми можемо із впевненістю 

сказати, що їй є властивою модернізаційна динаміка із переломними кризами 

між етапами її розвитку. Остання із таких криз припадала на першу половину 

ХХ ст. й, вірогідно була пов’язаною із кризою індустріального суспільства. 

Такі кризи потребують не лише інституціональних змін суспільства, але і 
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глибокої світоглядної перебудови та кардинальних зрушень у культурі 

суспільства.  

Виходячи із світового характеру сучасної цивілізації, сучасна криза 

переходу до нової якості суспільного розвитку набуває дещо особливих рис. 

Кажучи про світовий характер сучасної цивілізації ми маємо на увазі два її 

аспекти. По-перше, це охоплення усього світу Західною культурою. Тривале 

домінування країн Заходу у політиці, світовій економіці, науково-технічній 

сфері, ефективність західних суспільних інституцій, зрештою, привабливість 

західного способу життя із його системою цінностей, сприяють поширенню 

західних культурних стандартів та їх більш чи менш глибокому адаптуванню 

практично у всіх регіонах світу. По-друге, таке поширення відбувається за 

принципово нових можливостей щодо комунікації, яких надає суспільству 

прогрес електронних інформаційних мереж. Культурний діалог стає 

всеохоплюючим та безпосереднім. Він набуває низки нових рис. Наприклад, 

якщо у попередні історичні епохи маси людей могли дізнаватися про систему 

поглядів своїх світоглядних опонентів переважно у інтерпретованому, 

переосмисленому вигляді (через пропаганду або національну систему 

освіти), то зараз збільшується кількість безпосередніх контактів 

представників різних світоглядів, з’являється можливість вільного отримання 

практично безмежної кількості інформації. Такі можливості надає сама 

архітектура так званої Web 2.0 – інтернету соціальних мереж, коли електроні 

мережі являють собою платформу для вільної активності користувачів. Епоха 

інтерактивних комунікацій перетворює світ на так зване «глобальне селище», 

де відстані вже не є перешкодою для комунікацій. 

Як наслідок зростання щільності контактів у масштабах світу, ми 

можемо спостерігати ситуацію виникнення складного, багатошарового 

світоглядного протистояння. Першим таким шаром є світоглядне 

протистояння у рамках самого західного суспільства, де актуалізується 

питання чергової суспільної трансформації. Другим шаром є світоглядне  
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протистояння культури Заходу, яка набула світового масштабу, та інших 

локальних культур, системи цінностей та традиційні устої життя яких 

конфліктують із західним стандартом. Третім шаром є світоглядне 

протистояння локальних культур із культурою Заходу у рамках самих 

західних суспільств. Світова міграція населення та спроба побудови 

мультикультурального суспільства у країнах Європи створили ситуацію 

кроскультурного пастишу, культурної мозаїки, у рамках якої можливі 

ситуації світоглядних конфліктів та протистояння. Четвертим шаром є 

світоглядні конфлікти і протистояння у рамках самих локальних культур, 

інспіровані їх внутрішньою трансформацією, ломкою традиційних відносин 

під впливом інтеграції у глобалізовану світову систему взаємодії. Як 

далекоглядно зауважив М. Маклюен, «глобальне село створює незгоду по 

усім питанням» [48, с. 258]. 

Якими є вияви світоглядного протистояння, що впливають на 

геополітичне переформатування світу у його практичних вимірах? 

У країнах Заходу світоглядне протистояння набуває характеру 

полеміки між представниками лівої та правої частин політичного спектру. 

Політичне протистояння має комплексний характер, де переплітаються 

економічні інтереси, інтереси регіонів та соціальних груп, меншин та ін. 

Трактування політичного розмежування із точки зору різниць у інтересах 

такого роду не є повним. Політичне розмежування за принципом інтересів, 

як ми доводили у першому розділі, є «нижчим» рівнем політичної боротьби у 

суспільстві, та відносно легко вирішенню. Навряд чи відкрите формулювання 

економічного інтересу тієї чи іншої групи може стати предметом такого 

загострення конфлікту, у ході якого маси людей можуть припускати 

можливість дискримінації або навіть фізичного винищення опонентів. 

Іншого характеру набуває конфлікт світоглядів, де комплекс соціально-

економічних протиріч може приєднуватися до певної ціннісної основи та 

набувати більш глибокого світоглядного обґрунтування. 
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Яка світоглядна та ціннісна основа є підґрунтям світоглядного 

протистояння усередині європейської культури у добу сучасності? Назви 

«ліволіберальний» або «правоконсервативний» (неоконсервативний, 

палеоконсервативний) за співзвучністю відсилають нас до попередньої 

суспільної реальності, що перешкоджає адекватному розглядові.  

Отже, які питання є предметом сучасного суспільного конфлікту? У 

випадку історичного явища поняття «сучасний» може мати різну конкретну 

тяглість виражену у одиницях часу; сучасним ми вважаємо історичний 

процес, який на даний момент не завершився, а продовжує розгортатися. На 

нашу думку, розгортання сучасного світоглядного протистояння у країнах 

Заходу належить до процесу, який має тяглість із 1960-х рр. та пов’язаний із 

так званою «культурною революцією»  цього періоду. 

У центрі суспільного дискурсу у цей період послідовно опинялося коло 

питань, пов’язаних із переосмисленням основ традиційної культури, цілей 

життя та меж свободи. Це питання свободи сексуальної поведінки 

«сексуальна революція», гендеру, позиціювання меншин у суспільстві, 

міграції.  

Вважається, що світоглядна основа «культурної революції»  

сформована, або висловлена, сформульована, напередодні буремних 1960-х 

рр. радикальними представниками Франкфуртської школи політичної 

філософії. Зокрема, її послідовним розгортанням є концепції авторитарної 

людини Т. Адорно та контркультури Г. Маркузе. Відштовхуючись від аналізу 

і критики тоталітаризму, ці філософи Франкфуртської школи соціальної 

філософії розробляють світоглядні засади тотального не сприйняття і 

відторгнення сучасного суспільства. 

Т. Адорно використовував у системі обґрунтування засоби 

психоаналізу. Спільно із психологами Університету Берклі Е. Френкель-

Брунсвік, Д. Левінсоном та Р. Невітт Санфордом [45] він створює теоретичну 

модель – конструкт «авторитарної людини»  як типу масової людини 

сучасного йому суспільства. А рамках моделі Т. Адорно і створюваного ним 
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дискурсу, процес соціалізації дитини у родині описувався як процес 

позбавлення дитини свободи та процес формування «авторитарної 

особистості», схильної сліпо підкорятися авторитету.  

Г. Маркузе у праці «Одномірна людина»  розширяє вчення про 

соціальну репресію вільної думки людини до масштабів усього суспільства. 

Індустріальне суспільство через механізми існуючої системи виробництва та 

розподілу, такі як реклама, мас-медіа, поширені способи мислення, формує 

людину, нав’язує їй «фальшиві цінності»  й роблячи її «одномірною»  та 

позбавленої свободи у вираженні себе. Г. Маркузе пропонує здійсненню 

людиною «великої відмови»  від ідеології і культури консьюмерізму. Ідея 

конфлікту природи людини із суспільною формою її існування є 

центральною і в роботі Г. Маркузе «Ерос і цивілізація». 

Концепції Т. Адорно і Г. Маркузе створювали світоглядні основи для 

тотального неприйняття людиною культури і соціуму. Людина виявлялася у 

ворожому соціальному просторі, який нав’язує їй «фальшиві цілі» , 

«фальшиві потреби», «фальшиві цінності». Хибність і злочинність його 

доводилася нацистським минулим та авторитетом науки – через резонансні 

психологічні експерименти (експерименти Аша, експерименти Мілгрема, 

Стенфордський тюремний експеримент), де доводилася схильність людини 

західної культури до агресивної авторитарної поведінки, сліпому слідуванню 

зовнішньому диктату, агресії до будь-якої відміності. 

Наслідками «культурної революції»  стало формування нового 

розуміння свободи у суспільстві. До 1960-х рр. суспільна культура задавала 

досить жорстко стандарти поведінки і межі свободи людини у суспільстві.  

Внаслідок процесу «культурної революції»  кордони цієї свободи були 

розширені, входячи у конфлікт вже не із умовностями поведінки у 

суспільстві, а із фундаментальними цінностями традиційної культури. 

Політичні сили, які розділяли світогляд та ідеологію «культурної революції»  

отримали владу, і, отже, стали пануючою силою, яка отримала можливість не 
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лише домагатися поступок від більшості, але й провадити власну програму 

соціокультурних перетворень.  

Таким чином, «ліве» крило ідеологічного спектру сучасного 

суспільства розвинених країн сформувало оновлену світоглядну систему у 

основі якої лежить «міф про авторитарну людину» та система цінностей, 

заснована на тотальному запереченні цінностей, які умовно можна назвати 

традиційними.  

Цей світогляд виправдовує назву, якої він отримав – нового 

лібералізму, лівого лібералізму, «нових лівих». Якщо вдатися до історичного 

коріння ліберальної ідеології, то слід відзначити, що вона від початку мала 

революційного характеру та була спрямована на повалення традиційного на 

той час суспільного ладу із властивою йому соціокультурною системою під 

гаслами свободи, природи та рівності. Дещо схоже можна побачити у 

сучасному «новому»  лівому лібералізмові: культ природи змінюється 

культом науки (де полем світоглядного конфлікту є, наприклад, революційне 

трактування теорії біологічної еволюції); ідея рівності людей перед законом 

змінюється ідеєю рівності можливостей (що кликало до життя політику 

«позитивної дискримінації» задля «вирівнювання» можливостей людей, які 

належать до груп, які уявно або дійсно піддаються дискримінації); ідея 

свободи розглядається як звільнення людини від «авторитарного»  диктату 

культури (у цьому сенсі культура мислиться як репресивна система, 

спрямована на «формування»  людини відповідно до певного авторитарного 

стандарту).  Варто було б зазначити, що ліберальна перспективна модель 

майбутнього може бути пов’язана із новим прочитанням традиційного для 

лівих політичних сил прагнення до світу без приватної власності, держави, 

сім’ї та нації. Поширення ідей Адорно та Маркузе й оновлення на їх основі 

лівих світоглядних доктрин, наступний процес їх політичної реалізації можна 

назвати «культурною революцією» . 

Впровадження цієї програми у життя провокує так звані культурні 

війни, які розглядалися у другому розділі дисертаційної роботи, тобто, 
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ситуацію гострого світоглядного протистояння усередині суспільства. 

Сексуальна революція стала інтегральною частиною «доктрини звільнення»  

Франкфуртської школи із низки міркувань, серед яких слід вказати на 

пов’язаність її філософської методології із фрейдизмом та пов’язаність 

традиційних уявлень про сексуальність із традиційною («авторитарною» ) 

культурою. 

Тенденція щодо усе більшого переносу акцентів у лівій ідеології зі 

проблеми відносин власності до звільнення людини у інших сферах – у тому 

числі сфері статевих відносин, виявляється на початку ХХ ст., будучи 

значимою частиною культури, ідеології і радикального політичного 

світогляду початку ХХ ст. У творчості В. Райха була сформульована ідея 

«сексуальної революції», як радикального зламу традиційних норм, 

обмежень та заборон у сфері сексуальних відносин [26]. У творчості Г. 

Маркузе розуміння цього терміну було поглиблено. «Сексуальна революція»  

розумілася як вир невблаганних сил, які поєднують еротику, естетику і етику 

у бунт свідомості проти усіх форм авторитарної репресії [19; 30, с. 42]. У 

«бунтівливі»  1960-ті – 1970-ті рр. у відповідності до нової революційної 

ідеології Франкфуртської школи акценти соціального протесту зміщувалися 

від соціально-економічних до соціально-культурних гасел, а революційний 

рух поєднувався із рухом меншин за звільнення від репресій авторитарного 

суспільства більшості. Зокрема, надзвичайно успішною була боротьба 

організованих сексуальних меншин. Їх положення були підхоплені загальним 

рухом культурної революції та набули потужної підтримки. Із 1970-х рр. 

ідеологія сексуальної революції поєдналася із проблемою осмислення 

становища «сексуальних меншин» та із ідеологією боротьби за громадянські 

права. На цих засадах було сформовано комплекс уявлень, який групувався 

навколо ідей свободи сексуального вибору, свободи сексуальних відносин, 

рівноправності форм сексуальності, вираження сексуальності як форми 

громадянської свободи. 
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До початку ХХ1 ст. це призвело до глибоких культурних і світоглядних 

трансформацій. Ідеологами «сексуальної революції»  було акцентовано та 

переосмислено медико-біологічну теорію Дж. Мані, який у 1955 р. висловив 

гіпотезу щодо соціальної обумовленості статевої самоідентифікації людини 

та увів поняття «гендеру». У рамках феміністської філософії гіпотеза Дж. 

Мані отримала світоглядного звучання. «Гендер»  став мислитися як вияв 

незалежної від фізіологічної статі соціо-біологічної ідентичності. У 

світоглядному полі дискурсу, поняття гендеру і статі стали протиставлятися 

із позицій радикальної свободи [38]. Гендер став мислитися як право 

вільного вибору людини, стать – як біологічна ознака, асоційована із 

соціальними ролями дотримуватися яких людину змушує «авторитарна»  

культура «традиційного»  суспільства. 

У даному випадку слід зробити пояснення щодо вживання слова 

«традиційний». У соціо-гуманітарних науках термін «традиційними»  щодо 

суспільств країн Азії та Африки, спосіб життя яких спрямований на 

підтримання незмінних форм соціального існування, тоді як країнам Європи 

є властивим прагнення до інновацій та модернізаційний тип розвитку. У 

даному випадку поняття традиції поширюється на європейські (у широкому 

розумінні цього поняття, включно із неєвропейськими географічно країнами 

англо-саксонського культурного кола) суспільства. У дійсності більш 

правильним було би казати не про опозицію розвитку та «традиційного 

суспільства», а про протистояння культури і контркультури у тому сенсі, 

який вкладав ці поняття Г. Маркузе.  

Світоглядні акценти сучасної ідеології лівих сил зміщуються від уваги 

до соціо-економічних інститутів до боротьби за «панування у культурі». Це 

може означати зрушення від матеріалізму ХІХ ст. до тієї чи іншої форми 

суб’єктивного ідеалізму, адже новітня ліва ідеологія передбачає провідну 

роль людської свідомості у творенні соціального буття. 

Гасло боротьби за права меншостей виходить за межі питань сексу, 

статевих відносин і гендеру, що пояснюється внутрішньою логікою 
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світоглядної системи лівих сил. Вперше одностатеві «зареєстровані 

партнерства» були легалізовані в Данії в 1989 році. В подальшому відповідні 

зміни були внесені до законодавства всіх Скандинавських країн: Норвегії 

(1993), Швеції (1994), Ісландії та Гренландії (1996), Нідерландів (1998), 

Фінляндії (2001). В даний час в більшості європейських країн законодавчо 

закріплена процедура офіційної реєстрації одностатевих шлюбів, що створює 

рівні юридичні можливості для гетеросексуальних і гомосексуальних пар. У 

цих країнах дискримінація людей за ознакою сексуальної орієнтації 

розглядається нарівні з проявами расизму або антисемітизму. Пошук 

придушених «авторитарним суспільством»  груп є його внутрішньою 

потребою, він включає національні, конфесійні, вікові, професійні та інші 

групи сформовані за будь-якою ознакою. Ігнорування та не сприйняття 

прихильниками лівої ідеології насильства спрямованого, наприклад, на 

християнські святині та символи Європи або на іудейські – у Ізраїлі, не є 

парадоксальним, яким воно здається поза логікою лівої світоглядної системи. 

Будь-яка пануюча культура, ідеологія, соціальна група сприймається як 

суб’єкт або інструментальний засіб панування у прямому сенсі цього слова, 

інституція «авторитарного суспільства». Тоді як спрямована проти них 

агресія будь-якої меншини – як справедлива і необхідна боротьба за свободу. 

При цьому «меншина»  розглядається суто «арифметично», поза увагою до її 

дійсного становища у суспільстві. 

Іншою рисою нової лівої ідеології, яка викликає конфлікт і 

протистояння у західних суспільствах, є увага до соціальних проблем. У 

класичній лівій ідеології, представленій утопічним соціалізмом та 

марксизмом, вирішення соціальних суперечностей мислиться через 

радикальну інституційну перебудову суспільства, де основним об’єктом дії є 

інститут приватної власності. Націоналізація, яка мислиться як 

усуспільнення або одержавлення, є традиційною метою лівих політичних 

сил. Приватна власність асоціюється із ринком як умовою її функціонування.  
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Приватна власність та ринкові відносини складають зміст капіталістичних 

відносин, історичну обмеженість яких доводить «стара»  ліва ідеологія. 

Альтернатива їм мислилася як упровадження централізованого економічного 

планування. 

У новій лівій ідеології ми бачимо зміщення акцентів і в цьому питанні. 

Носії нового лівого світогляду не заперечують ефективність ринкових 

відносин та часто не заперечують інституцію приватної власності як такої. 

Замість цього, інтерес зміщується до суспільного перерозподілу 

національного доходу. Центральною проблемою стає суспільна нерівність у 

отримуваних доходах. Відповідно, дискусії концентруються навколо 

існування соціальної держави, або держави загального добробуту. 

Створена у середині ХХ ст., держава загального добробуту є 

поєднанням ринкової економіки, кейнсіанського регулювання, та потужних 

механізмів перерозподілу національного доходу. «Загальність»  добробуту 

передбачає, що соціальні гарантії поширюватимуться на усі категорії 

населення, а не лише тих, хто за об’єктивними причинами не може про себе 

дбати. Кейнсіанський погляд на економіку полягає у визнанні вільного ринку 

украй нерівноважною системою, яка, будучи покинутою на свою волю, 

приходить у дисбаланс, утворюючи безробіття, руйнівні кризи, поширюючи 

неефективний (неплатоспроможний) попит. У час «славного тридцятиліття» 

кінця 1940-х – початку 1970-х рр. кейнсіанський погляд був пануючим. У 

часи світової економічної кризи 1970-х рр. оформилася опозиційна, 

неоліберальна, течія у економічній думці, яка стала основою неоліберальної 

економічної політики 1980-х рр. Боротьба лівої, умовно, кейнсіанської, та 

правої, неоліберальної, парадигм економічної політики була водночас 

боротьбою світоглядів. Неолібералізм із точки зору його світоглядних 

підвалин є ідеологію «свободи як відповідальності» та вільної конкуренції. 

Таким чином, ліва ідеологія робить акценти на «свободі як рівності» та 

творчих можливостях людини. У вказаних питаннях ці світоглядні позиції 
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конфліктують одна із одною, що за політизації даних проблем створює 

ситуацію світоглядного протистояння у суспільному дискурсі. 

Новий виток такого протистояння ми могли спостерігати у зв’язку із 

економічною кризою 2008 р., коли було поставлене питання справедливості 

над доходів тих верств, які суспільство вважало відповідальними за кризу – 

перш за все топ-менеджменту банків і корпорацій. Широкі дискусії ініціює 

пропозиція реформи соціальної держави через надання кожному 

громадянинові «гарантованого доходу»  або «безумовного базового доходу» , 

тобто, виплат усім членам суспільства незалежно від їх рівня доходу та 

необхідності здійснювати роботу. У червні 2016 р. ця ідея виносилася на 

референдум у Швейцарії, що спровокувало загальноєвропейську дискусію.  

На сьогодні, модуси світоглядного протистояння у країнах Заходу 

звелися до проблеми мультикультурності. Для зручності аналізу вирізнимо 

поняття мультикультурності як ситуацію у суспільстві, мультикультурності 

як доктрини та мультикультурності як світогляду. 

Мультикультурність як ситуацію у суспільстві доцільно пов’язувати із 

внутрішньою логікою розвитку індустріального та постіндустріального 

суспільства. Реальна мультикультурність сучасного західного суспільства є 

продуктом їх плюралістичної динаміки; як показує історичний досвід, 

перехід від індустріального до постіндустріального етапів розвитку 

пов’язаний із виникненням численних субкультур. Уніфіковане суспільство 

індустріальної епохи прагне до індивідуалізації, самовираження, та 

групується у мозаїку соціокультурних груп. Постіндустріальне суспільство із 

його строкатою соціальною структурою та широким доступом до масивів 

інформації «розбиває»  суспільство на індивідуумів, де ідентичність усе 

більше набуває характеру самоідентифікації [20, с. 32]. Політична реалізація 

доктрин побудовані на акцентуванні становища меншостей об’єктивно 

підсилювала цей процес, надаючи йому ще більшої глибини. Групова 

відмінність закріплювалась на рівні права, набуваючи юридичного статусу та 

становлячись предметом політичної боротьби лівих сил у суспільстві. 
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Нового значення мультикультуризації суспільства надало поширення 

спільнот, які формувалися за національним та конфесійним принципом та не 

належали до європейського культурного кола. Зароджувана 

мультикультурність Європи періоду, який передував масовій міжнародній 

міграції, формувалась на єдиній культурній основі із її єдиним пластом ідей, 

загальних метафор та історичного досліду. Це не виключало гострих 

світоглядних суперечностей, але включало накоплену часто гірким досвідом 

культуру діалогу; наприклад, так як період Реформації призвів до 

ствердження ідей віротерпимості, період світових війн вів до ідей 

політичного плюралізму та європейської єдності. Під «культурою діалогу»  

ми розуміємо не лише «культуру миру», але й «культуру війни» – уявлення 

про цілі політичної боротьби, її саме політичний характер, представлення 

суспільству політичного проекту, як мету політичного дискурсу та ін. 

Поява у європейському соціокультурному просторі спільнот із 

радикально іншим культурним бекграундом ставить невирішене на сьогодні 

питання про саму можливість суспільного діалогу. Найбільш численна та 

динамічна інокультурна спільнота Європи – мусульманська, на рівні 

світогляду не сприймає ідей співіснування у єдиному суспільстві, якщо 

існування інших передбачає існування практик, які суперечать вимогам 

ісламу. Від початку формування у межах суспільств Заходу, мусульманські 

спільноти входили у конфлікт із більшістю, вимагаючи від неї 

пристосуватися до способу життя та формальних вимог меншості. 

Формування мусульманської меншості у Великобританії вже у 1980 р. 

призвело до уведення до суспільного поля дискурсу питань про ритуальний 

забій скотини (халаль), носіння хиджабу у школі, уведення покарань за хулу 

на адресу до ісламських святинь та ін. [12, с. 12-15]. Оскільки протягом 1980-

х – 1990-х рр. не відбулося очікуваної асиміляції новоприбулих мігрантів у 

Франції, урядом цієї країни було здійснено спроби уведення заборон на 

відкрите виявлення символів, які слугували маніфестації належності до 
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ісламу та згуртуванню ісламських громад. Найбільшого резонансу набули 

заборони носіння хіджабу у громадських місцях.  

Питання про те, чи не сприяє тиск на мусульманські громади 

радикалізації настроїв та переходу їх активних членів до тактики терору ми 

залишаємо відкритим. Дуже вірогідним виглядає припущення, що навіть за 

умов відсутності такого тиску небажання більшості змінювати свій спосіб 

життя відповідно до вимог ісламської меншості викликав би аналогічну 

реакцію. 

У площині практичної політики поряд із тиском на ісламські громади 

європейські політики йдуть шляхом уведення симетричних заборон щодо 

прихильників традиційних віросповідань, перш за все християнства. Відкриті 

вияви релігійних вподобань намагаються поставити поза законом, прагнучі 

перетворити релігійні переконання, релігійний світогляд суто у особисту 

справу індивіда, симетрично заборонивши будь-які вияви світоглядної та 

конфесійної належності. Громадяни ставляться у нові правові умови 

«індивідуалізації світоглядів»  та режиму «комунікативного дискурсу»  Ю. 

Хабермаса, Останній є «примущенням до діалогу»  світоглядів які 

знаходяться у позиції протистояння. Виникає питання, чи може відбуватися 

цей діалог, якщо протистояння світоглядних систем є наслідком та 

виявленням принципової логічної несумісності їх фундаментальних 

екзистенційних положень та систем цінностей? 

Світоглядне протистояння, яке формується на базі проблеми 

співіснування сформованих міграцією спільнот у інокультурному суспільстві 

фокусує на собі низку суперечностей: 

– воно є кризою проекту глобалізації, ставлячи під питання її проект 

майбутнього із облаштування світового суспільства на засадах ліберальних 

цінностей; 

– воно є кризою суспільства загального добробуту, побудованого на 

ідеї соціальної рівності і відповідальності, компонента відповідальності 

передбачає взаємність у відносинах суспільства та отримувача соціальних 
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трансфертів, тоді як представники неінтегрованих меншин виступають лише 

отримувачами (реципієнтами) соціальних трансфертів, підриваючи соціальну 

стабільність; 

– воно вводить у логічну суперечність соціально-політичну 

парадигму, сформовану на світоглядних основах «культурної революції»  

1960-х-1970-х рр., адже у даному випадку виявленням свободи меншості є 

відкрита експансія спрямована на асиміляцію більшості щодо власної 

традиційної культури. 

У перспективі посилення ісламської компоненти має мати геополітичні 

наслідки. Зміна культурного обличчя (ісламізація) країн Заходу та, 

відповідно, їх зовнішньої політики є зміною геополітичної розстановки сил у 

світовому масштабі. 

Доктрини мультикультурності є спробою відповіді на проблему 

співіснування суспільної більшості із ісламськими спільнотами. Ця доктрина 

приходить на зміну пануючим у індустріальну епоху доктринам 

«плавильного котла» та «інтернаціоналізму» [6, с. 254]. Доктрина 

«плавильного котла»  передбачала створення уніфікованої громадянської 

культури, яка дозволяла прийшлим елементам асимілюватися. Такою є 

культура США, або культура Франції, де літературна французька мова та 

делокалізована «велика»  (у сенсі її протиставлення більш специфічним 

малим, регіональним варіантам французької культури, адаптація до яких 

прийшлому елементові є складною або неможливою) французька культура 

була основою для єднання новітнього французького народу. Доктрина 

«інтернаціоналізму» передбачала єднання етносів, які зберігають зовнішні 

етнографічні атрибути, навколо визнання певної світоглядної над-ідеї. 

Історично конкретним варіантом такої ідеї був комуністичний світогляд. І в 

першому, і в другому випадках передбачалася властива індустріальному 

суспільству уніфікація, яка стосувалася і світоглядно-культурної сфери, 

розширювалися лише «рамки» такої уніфікації. 
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У випадку мультикультуралізму мова йде режим толерантності, як 

вищу суспільну цінність. У світоглядно-філософських засадах 

мультикультуралізму визнання «іншими» аутентичності та оригінальності 

особистості є виявом фундаментальної цінності різноманітності і 

оригінальності форм життя (Ч. Тейлор). Допустимим і необхідним є боротьба 

із нерівностями, які завдають шкоди комусь (У. Клімніки). Законним є 

«зовнішній захист» меншостей, який підтримує рівність між групами у 

мозаїчнному суспільстві (М. Уолцер) [6, с. 255-256].  

Постає питання, чи не є ідеологія мультикультуралізму специфічною 

формою нейтралізуючої асиміляції [6, с. 257], або політичною програмою 

культурної диференціації [2]? Сама ідеологія мультикультуралізму 

ґрунтується на певних світоглядних засадах, сформованих як «культурною 

революцією»  1960-х-1970-х рр., так і засадами класичного лібералізму, 

включно із утилітаризмом І. Бентама. Вона має свій проект майбутнього, – 

глобалізацію, і вона дійсно передбачає свій варіант уніфікації, яка стосується 

не стільки культурних, скільки світоглядних особливостей. 

Наскільки мультикультуралізм як світогляд є прийнятним для множини 

світоглядно-культурних груп мозаїчного суспільства, які він має 

об’єднувати? На нашу думку принципово важливим є відзначити, що 

властива європейській культурі позиція щодо толерантності є специфічною 

відносно властивій європейській культурі світоглядній основі. Можна 

побачити ясні аналогії між сучасним принципом толерантності та принципом 

віротерпимості, який був результатом релігійної боротьби у Європі в XVI – 

XVII ст. Філософ толерантності М. Уолцер розпочинає свою роботу «Про 

терпимість»  із зауваження: «Будучи американським євреєм, я ріс із 

усвідомленням того, що я є об’єктом терпимості» [37, с. 4]. Переживши 

становлення у боротьбі за власне право сповідувати віру у Бога у власний 

шлях, протестанти надали цьому принципу фундаментального значення, 

визнаючи право на вибір такого шляху за іншими. Принцип філософії 

утилітаризму І. Бентама, що проголошує право людини на щастя, заперечує 
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лише ті дії, або, наприклад, зразки поведінки, які завдають шкоди іншому 

індивіду, стверджуючи досить широкий круг свободи. 

Заснований на цьому ґрунті світогляд буде неминуче вступати у 

конфлікт із світоглядом ісламу, де нетерпимою є ситуація іншої людської 

спільноти є синонімом її непокори вимогам ісламу, а обов’язком кожного 

вірного є викорінювати таке становище. Не можна сказати, що у культурі 

ісламу не виникло певного аналога світоглядній позиції європейській 

толерантності. Історично, у мусульманському світі склалися форми 

співіснування із немусульманськими групами населення, що можна 

трактувати як певну форму «мультикультуралізму». Суспільства більшості 

ісламських країн є «мультикультурними» у тому сенсі, що їх рамки є 

співмешканням строкатої «ковдри»  із дуже різних конфесійних та етнічних 

груп: мусульмани-суніти, -шиїти, -ісмаїліти, алавіти, друзи, східні 

християнські конфесії у Лівані та Сирії, ті ж конфесії та зороастрійці у Ірані 

та ін. Принципом такого співіснування у часи його складання було політичне 

панування певної (як правило сунітської або шиїтської) ісламської більшості 

та підкорення інших груп загальним вимогам ісламської культури за якої 

умови вони отримували право внутрішньої автономії. Культурні, політичні 

обмеження та економічна експлуатація іновірців (кяфірів) у середині 

мусульманських суспільств та військова боротьба із країнами невірних 

(гяурів) створювали ситуацію, коли «толерування»  інших спільнот 

досягалося через ситуацію «перманентного прозелітизму» , що забезпечувало 

зовнішню несуперечливість мусульманського світогляду. Умови сучасного 

європейського мультикультуралізму є далекими від становища за якого 

співіснування спільнот було досягнуто у мусульманських суспільствах. 

У самій європейській культурі світоглядний конфлікт стосовно питання 

«мультикультуралізму» є як одним із вимірів більш широкого протистояння 

лівого та правого світоглядів, так і внутрішнього конфлікту усередині лівої 

політичної філософії 
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Щодо першої зі згаданих позицій, то найбільш відомим резонансним 

висловом її стала книга німецького політика соціал-демократа і члена 

правління Дойчебанку Т. Саррацина «Німеччина: Самоліквідація» (2011 р.) 

[30]. Робота Т. Саррацина є гарним прикладом сучасного світоглядного 

дискурсу у країнах Європи. Т. Саррацин намагається дотримуватися 

раціональної аргументації, спираючись на принципи політичного 

прагматизму та науковості. У центрі його уваги лежать проблеми інтеграції 

(асиміляції) мігрантів у німецьке суспільство та соціально-економічне 

становище ФРН. Він доводить дві провідні тези: не усі групи мігрантів 

однаково гарно інтегруються у німецьке суспільство, та розширена міграція 

посилює негативні соціальні тенденції у німецькому суспільстві. Перша теза 

спрямована перш за все проти мігрантів-мусульман та мешканців Африки. 

Обґрунтовуючи свої судження фактами Т. Саррацин вказує, що навіть у 

другому-третьому поколіннях  вони якнайчастіше не здатні, через 

неспроможність або небажання, інтегруватися у німецьке суспільство.  

Аналіз проблем самого суспільства Німеччини дозволяє Т. Саррацину 

провести неартикульовану паралель, яка надає його тезі біологізаторського 

відтінку. Тут автор спирається на гіпотезу біологічної природи та генетичної 

спадковості інтелектуальних здібностей. Тридцять років існування доступної 

загальної системи вищої освіти призвели до очевидного відбору у 

суспільстві – талановита молодь отримує можливість рухатися угору за 

соціальною драбиною, тоді як менш обдаровані юнаки залишаються на її 

соціальних низах. У наступних поколіннях біологічний відбір (позитивний 

для вищих щаблів суспільства та негативний для нижчих) закріплює набуті 

характеристики. Звідси, за Т. Саррцином, полягають корені кризи соціал-

демократії у ФРН – нижчі прошарки суспільства, які традиційно голосують 

за робочу партію, позбавлені людей, здатних до організаційної об’єднавчої 

політичної діяльності. Непрямо, але досить очевидно цю логіку робота Т. 

Саррацина дозволяє застосувати і до мігрантських спільнот: деякі з них 

(східноєвропейські, південноазійські), що виявляють здатність до культурної 
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інтеграції та успіхи у просуванні свого соціального статусу, логічно 

пов’язувати із більшим рівнем природних інтелектуальних здібностей, тоді 

як неуспіхи представників інших спільнот (вихідців із Близького Сходу, 

Тропічної Африки) – браком таких здібностей. Позитивний ідеал Т. 

Саррацин вбачає у зміні демографічних трендів у Німеччині через 

підвищення народжуваності. «Самоліквідація»  Німеччини розуміється як 

демографічний процес витиснення більш «якісного»  населення менш 

«якісним». Ця думка теж просувається за допомогою суто раціональної 

аргументації та аналізу даних демографічної, соціальної та економічної 

статистики. 

Отже, аргументація Т. Саррацина створює подвійний контур: 

раціональний та заснований на фактах соціо-культурний та соціо-

демографічний аналіз, який у той же час може отримати «приховане»  

біологізаторське і расове трактування. На дану обставину відразу вказали 

критики Т. Саррацина [32; 44]. 

Більш широку аргументацію, яка безпосередньо торкається поля 

світоглядного протистояння використовує американський представник 

правого табору, «палеоконсерватор»  П. Бьюкенен у резонансній праці 

«Смерть Заходу»  (2002 р.) [5]. У центрі уваги П. Бьюкенена два фактори, які 

обумовлюють кризові процеси у США: ідеологічна експансія неомарксизму 

(лівого лібералізму) та культура і стиль життя післявоєнного покоління бебі-

бумерів. Неомарксизм П. Бьюкенен прямо ототожнює із А. Грамші і 

представниками Франкфуртської школи соціальної філософії. Стійкість 

християнської культури країн Європи щодо марксизму не дозволила 

«старим»  марксистам досягти успіху після Першої світової війни, але 

гедоністична спрямованість культури і стилю життя наступного 

післявоєнного покоління зробили суспільство більш вразливим перед 

витонченою тактикою завоювання «культурної гегемонії» створеною 

Франкфуртською школою. Практику політкоректності, подвійних стандартів, 

міграції П. Бьюкенен пов’язує із політичними інтересами лівих еліт. Як і Т. 
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Саррацин перспективу суспільств Заходу П. Бьюкенен вбачає у 

демографічній катастрофі, депопуляції та втрати власної ідентичності. 

У геополітичному вимірі світогляд «нових лівих», а також сама 

ситуація світоглядного протистояння, мають низку наслідків. 

По-перше, заперечення «авторитарної культури» не має національних 

або державних кордонів. Суспільства країн Заходу виступають провідниками 

та підтримувачами рухів, які виступають за соціокультурні перетворення у 

світовому масштабі.  

По-друге, сформовані стереотипи політичного мислення примушують 

позитивно сприймати будь-які види насильства від «революційних»  груп 

(тобто таких, що не асоціюються із традиційними інститутами – державою, 

приватною власністю, церквою), та заперечувати право на політичне 

насильство з боку держави або суспільства, хоча б це насильство було лише 

реалізацією їх права на оборону. Таке сприйняття у свою чергу формує 

суспільну думку та примушує уряди її враховувати. 

По-третє, світогляд «нових лівих»  лежить у основі сучасної політики 

мультикультуралізму і міграції. У національній єдності та свідомості народів 

країн «Першого світу»  вбачаються прояви «авторитарного мислення», 

рецидиви світоглядної картини доби колоніалізму, загроза повторення 

нацистського досвіду. Перебудова суспільств Заходу на основі 

мультикультуралізму нібито є засобом творення толерантного «не-

авторитарного»  суспільства, яке сприймає будь-яку різноманітність та 

нездатне до творення тоталітарної єдності. Тоталітаризм у цьому контексті 

мислиться виключено як правий тоталітаризм. 

Ми вважаємо, що саме існування глобальної культури сприяє тому, що 

світоглядний конфлікт усередині західного суспільства транслює ситуація 

світоглядного протистояння на інші за світоглядними основами культури й 

системами цінностей суспільства, перетворюючи цю ситуацію на 

багатошарову та надаючи їй характер сучасної складності. 
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У інших культурах західний світоглядний конфлікт є зовнішнім 

викликом. Він переосмислюється та набуває інших рис та іншого звучання, 

залежно від локальних соціокультурних особливостей. 

Слідуючи теоретико-методологічним принципам схеми С. Хантінгтона, 

ми мали б шукати конфлікти на кордонах цивілізацій, між якими мають 

відбуватися зіткнення глобального цивілізаційного конфлікту. 

Але розгляд сучасної геополітичної ситуація вказує нам, що світоглядні 

розлому, які призводять до цивілізаційних конфліктів та зіткнення 

світоглядних конфліктів, виникають усередині цивілізацій, будучи їх 

реакцією на глобальні світоглядні виклики. Ми виділимо три регіони світу, 

де світоглядні протистояння стали провідним чинником геополітичного 

переформатування, витіснивши більш традиційні політико-економічні 

фактори зрушення балансу сил. Це окрім країн Заходу, це пострадянський 

простір та ісламський світ. 

Світоглядний конфлікт у пострадянському просторі пов’язаний із 

крахом комунізму та здійсненням суспільної трансформації – переходу від 

соціалістичної тоталітарної суспільної моделі до демократії та ринкової 

економіки. Як правило, увагу при розгляді трансформаційних країн 

привертають економічні та соціальні перетворення – приватизація, 

відновлення приватної власності, рикові реформи, ствердження інституцій 

демократичної держави. Ці перетворення є сполучними із 

«трансформаційною кризою» , яка теж має своє економічне, політичне та 

соціальне виявлення. Проте, соціально-економічні справи, як такі, є 

проблемами, які відносно легко вирішуються за наявності компетентного та 

професійного підходу до вироблення відповідної політики. Умовою 

встановлення суспільного ладу і добробуту у пострадянських країнах є 

наявність так званої «політичної волі»  щодо її здійснення. Якщо 

розмірковувати над умовами виявлення такої «політичної волі», то ми 

зможемо дійти висновку що її кінцевою умовою є наявність світоглядного  
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консенсусу у суспільстві. Це є особливо актуальним для демократичних 

країн, де влада обирається безпосередньо народом, орієнтується на суспільну 

думку та спирається на громадську згоду. Відсутність такої згоди, 

світоглядні конфлікти і протистояння усередині суспільства призводять до 

складнощів у виявлені «політичної волі»  правлячих кіл. «Розколоті 

суспільства»  є мало здатними до прогресивного розвитку. 

Пострадянське світоглядне протистояння є багатоплановим, у чому, 

мабуть, знаходить відображення не лише конфлікт комуністичної ідеології із 

ідеологією демократичного розвитку, але й особливості національних 

менталітетів та історичного шляху окремих пострадянських країн. Суспільні 

перетворення та інтеграція різних варіантів «людини радянської»  у сучасні, 

або побудовані на сучасних принципах суспільства виявилися складною 

проблемою.  

Задля теоретико-філософського аналізу проблеми світоглядного 

протистояння у пострадянських суспільствах візьмемо приклад таких 

протилежних за умовами розвитку частин пострадянського світу як східні 

німці, або оссі, та росіяни. 

У Східній Німеччині суспільні перетворення відбувалися у 

надзвичайно сприятливих умовах. Саме возз’єднання сприймалося як акт 

величезного світового значення, який означав закінчення Холодної війни. Він 

святкувався у всьому світі. За об’єднанням послідкувала ефективна програма 

реформ, яка супроводжувалася величезними капіталовкладеннями ФРН у 

свої нові східні землі. На території колишньої НДР прямо 

розповсюджувалися законодавство, демократичний устрій, економічні 

інституції однієї із найпередовіших країн світу. До того ж, суспільства 

Західної і Східної Німеччини були представлені народом, що, здавалося б, не 

мав істотних відмінностей у мові, культурі, менталітеті. Східні німці 

сприймалися як жертви геополітичного розколу, символізованого 

горезвісним Берлінським муром, а не як його винуватці.  
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Тим не менше, навіть зараз відмінності від «оссі»  та західними 

німцями – «вессі» , продовжують зберігатися. Зміст цих відмінностей, після 

років досвіду технічно успішної економічної та політичної інтеграції, 

пролягає у ментальній та світоглядній сфері. 

Німеччина пережила складну світоглядну еволюцію. Тоталітарний лад, 

який ствердився там у 1930-х рр. багато у чому мав коріння у німецькому 

політичному й філософському світогляді із його ідеями заснованої на кровній 

єдності нації, автократизму і суспільної ієрархії, «органічної»  держави. У 

післявоєнний час обидві частини Німеччини здійснювали світоглядну 

еволюцію. На Заході країни вона обумовлювалася прагненням щодо 

конструювання нової німецької ідентичності. Пропозиції щодо неї 

коливалися у широкому спектрі думок, що включали навіть заперечення 

національної ідентичності взагалі [49, с. 198-223]. Хоча радикально нового 

погляду на німецький народ поширено не було, загальним стало уявлення 

про потребу демократичного розвитку, покаянні, відмові від мілітаризму і 

шовінізму, самоцінності миру, благ соціальної держави рівних можливостей. 

У НДР створювалася інша ідентичність, яка була варіантом «радянської 

людини». Історична провина списувалася на «класову»  державу, формувався 

міф про «німецький пролетаріат», який протистояв фашизму; експансіонізм 

прикривався фальшивим гаслом «дружби між народами»; насаджувалася 

тоталітарна радянська комуністична ідеологія. 

Іншим варіантом світоглядного протистояння на пострадянському 

прикладом цього процесу за Німецький. Якщо у Німеччині світоглядний 

конфлікт був придушений суспільним консенсусом навколо об’єднання, у 

Росії світоглядне протистояння підживлювалося «веймарським синдромом»  

поразки у Холодній війні та фантомним болем за втраченою імперією. 

Ідеологічна доктрина «русского міра» незважаючи на її очевидну 

штучність має не менш очевидну світоглядну основу, яка має відгук у досить 

широких кіл населення Росії та близьких до нього груп у пострадянських 

країнах. Виразною характеристикою цього світогляду є його імперська 
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компонента. Вона спирається на залишкові відчуття колишньої радянської 

суспільної єдності. Цю єдність слід розуміти не лише у географічному сенсі, 

але і у культурній єдності, єдності стилю життя та пов’язаних із цим набутої 

міфології, світоглядних установок. Характерна для ідеології «русского міра»  

ідея імперської єдності знаходить переосмислення і у більш просунутих 

теоріях на кшталт «євразійської» доктрини, яку розвиває російський 

політичний філософ А. Г. Дугін. 

Ідеологія «русского міра»  має виражене антиліберальне спрямування, 

що було характерним і для ідеології нацизму 1920-х – 1930-х рр. Свобода 

людини у практично всіх її виявах – політична, соціальна, економічна, 

культурна, світоглядна – мислиться як деструктивне явище, яке веде до 

деградації, кризи, розпаду суспільств. Радянська людина жила у світі, 

підпорядкованому міфологізованої ідеології. Вона впорядковувала всі 

сторони його життя і визначала для кожного соціальну роль, виявляючи 

відповідні характеристики діяльності, виробляючи якості, необхідні для 

виконання «соціального замовлення», і виконуючи відбір таких індивідів, які 

найбільше підходили для даної діяльності (наприклад, поява партійної 

номенклатури). Міфологізована ідеологія впливала на мотивацію вчинків, 

мотивів, взаємини, діяльність, задоволеність нею, систему цінностей, 

моральний стан. Вона визначала соціально-психологічний характер соціуму. 

Через призму міфологізованої ідеології здійснювався відбір потрібної 

інформації, йшов аналіз інформації і вибір дій. У ній містяться і інформація, і 

інструкція, і мотивація, і ціннісні критерії; через неї суспільство приходило 

до прийняття рішення [3, с. 137]. 

Визнається, що російському народу необхідно позбутися нігілістичного 

ставлення до власного історичного шляху, який неможливо втиснути в схему 

лібералізму. Шлях російського народу в світовій історії відображає долю 

людини і людства в його моральному пошуку. Російське 

великодержавництво в історичному сенсі є світовий феномен, що утримує 

світ від ентропії, від змішання Добра і Зла. У цьому сенсі може бути вжито 
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месіанства російської ідеї. Нагальна потреба сьогодення, з цієї позиції, 

полягає у відродженні волі до історичного буття, в усвідомленні наступності 

вітчизняної історії, відновлення російської духовності, російської культури, 

вищих цінностей – національних, історичних, релігійних, сімейних, що 

означає не соромитися своєї російськості. У сучасних варіантах російської 

ідеї цілком прийнятні варіанти російськості як критики західного 

лібералізму, спроможності неоєвразійства, державності, православного 

християнства з ідеєю рівності, справедливості та духовності [33, с. 102]. У 

російській менталітеті вкрався стан психологічної дезорганізації, пов'язане з 

постійними процесами змін в суспільстві без їх позитивної динаміки, 

хворобливе сприйняття більшістю населення зміни свого соціального 

статусу. Навіть якщо зміни носять позитивний характер, вони сприймаються 

в російській менталітеті негативно. Очікування кризи стало частиною 

російської ментальності. Російському національному характеру для 

здійснення реформаторської діяльності заважають такі, що дісталися йому з 

минулого, риси, як екзистенційне сумнів, невизначеність, довготерпіння, 

вміння обходитися найнеобхіднішим [33, с. 103]. 

Для світогляду прихильників «русского міру»  властиві реваншистські 

настрої. Гасла відновлення СРСР, або державного утворення у його 

кордонах, поєднуються зі створенням історичного міфу щодо СРСР. 

Частково це знаходить вираз у відновленні радянських соціальних або 

історичних міфів. Наприклад, це міфи про соціальні досягнення СРСР, про 

дружбу народів у СРСР, пізньорадянський культ «Великої Перемоги». 

Частково, новий міф про СРСР формується через вирішення проблеми 

«виправдовування зла». Як доречно зазначає М. Дубинянський, саме у цьому 

спостерігаються найбільш загрозливі вияви тієї світоглядної «інверсії» , яка 

відбулася у РФ. На відміну від СРСР, де злочини режиму замовчувалися та їх 

існування заперечувалося, ідеологі «русского міра»  змушені діяти в умовах 

відкритої інформації та неохідності використовувати соціальну енергію  
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«веймарського синдрому». Вихід із ситуації було знайдено через масштабну 

ідеологічну кампанію із виправдування злочинів, які були вчинені 

радянським режимом. Цим злочинам знаходяться раціональні пояснення або 

доводиться їх необхідність чи відповідність світовій практиці [11]. У цілому, 

доктрина «русского міру»  набуває форм «радянського синкретизму», де 

суперечливо поєднуються ідеологічні рудименти ідеології і міфології 

радянського періоду, імперський реваншизм та елементи економічного 

лібералізму.  

Поширення ідеології радянського синкретизму у РФ є наслідком 

тривалого протистояння двох світоглядних альтернатив і проектів 

суспільства: демократичної оновленої Росії та імперського радянського 

реваншизму. Доктрина створення нової, нерадянської Росії є провідною на 

сучасному етапі. Її світоглядними акцентам слід визначити ідеї покаяння та 

повернення до власних коренів (лінія «почвеників») та до світової цивілізації 

(лінія «западників»). У книзі А. П. Паршева «Чому Росія не Америка» [23]; 

відродження радянської історичної міфології про значення радянського 

проекту у вигляді міфів про «Переборення відсталості», «Перемогу», 

«Космічний крок»; зрештою, концентрація на відповідному російській 

суспільній свідомості образові «сильного» деспотичного правителя – 

Сталіна. 

Особливістю російського політичного світогляду є тісна пов’язаність 

політичних програм, систем цінностей та зовнішньополітичних орієнтацій. 

Останні часто відіграють роль перенесеного «суспільного ідеалу» або 

«образу майбутнього». Так, демократичний проект у РФ безпосередньо 

пов’язаний із образом «Заходу» та прозахідному геополітичному 

позиціонуванню. Навпаки, радянський реваншизм неминуче 

поєднуватиметься із агресивним зовнішньополітичним курсом, 

конфронтацією, образом «осадженої фортеці». Перемога радянського 

реваншизму у РФ, отже, відповідним чином зміщує геополітичний баланс. 

До того ж, ідеологією «русского міру» РФ втягує у цей процес орієнтовані на 
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неї групи у країнах пострадянського простору – переважно, дезорієнтовані та 

соціально не адаптовані, але достатньо численні маргінальні прошарки. 

Зрештою, чи не найбільш гострим у сучасну епоху є світоглядне 

протистояння власне у мусульманському світі. Аналізуючи його зміст та 

значення слід перш за все зазначити, що у сучасний час ми маємо справу із 

переродженою ісламською доктриною. Як і у випадку із трансформацією 

пострадянського простору, глобальний характер сучасної західної культури 

призводить до ситуації, коли її поширення провокує у не-західних 

суспільствах виникнення нових суспільних течій, світоглядна основа яких є 

перетвореною – вона не є результатом органічного внутрішнього розвитку їх 

культур та традиційних світоглядів. У той же час, вона не є і частиною 

західного світоглядного дискурсу. Ми маємо справу із парадоксальними, 

часто хімерними (під визначенням «хімерний»  ми розуміємо суперечливе 

поєднання різнорідних елементів) реакціями не-західних суспільств на 

зовнішні економічні, політичні, культурні, інтелектуальні виклики. 

Виникнення нових версій ісламу є чи не найхарактернішим прикладом 

таких реакцій. Історична динаміка інтелектуального процесу на територіях 

мусульманського світу є такою, що перший етап його модернізації у на 

початку – у середині ХХ ст. проходив під знаком світської модернізації. Як 

можна побачити, цей процес базувався на адаптованих версіях західних 

(«першого»  і «другого»  світів) ідеологій: пантюркізму у Турецькій 

Республіці, «Білої революції» у Ірані, арабського соціалізму (ідеологія Партії 

арабського соціалістичного відродження (БААС)) у більшості арабських 

країн.  

Ідеологія пантюркізму, що був світоглядною основою реформ 

Ататюрка у Туреччині засновувалася на націоналізмі і етатизмі, будучи 

певною мірою близькою до крайньо-правих рухів у Європі, а також до цих 

модернізаційних проектів, які здійснювалися у азійських республіках СРСР. 

За часом свого оформлення та за змістом (послідовне трактування 

державного націоналізму, його поєднання із програмою світської 
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модернізації) програма перетворень у Туреччині була досить оригінальним 

витвором турецької політичної думки, яка тривалий час виношувала 

програму радикальної модернізації країни. 

Ідеологія «Білої революції»  в Ірані була досить схожою за турецьку. Із 

тим виключенням, що вона провадилася у післявоєнний час і «зверху», що 

обумовлювало акценти на культурні і економічні перетворення при 

збереженні консервативної політичної системи. 

Ідеологія арабського соціалізму робила наголос на побудові де факто 

світських держав із використанням досвіду радянської суспільної моделі. 

Лише країни Перської затоки реалізовували модель консервативної 

модернізації, яка поєднувала збереження традиційного ладу у політиці, 

соціальних відносинах, культурі та панування радикальної версії 

ваххабитського ісламу. 

По перші часи свого здійснення усі три моделі мали спільні риси: вони 

реалізовувалися у аграрних суспільствах які знаходилися на досить низькому 

рівні суспільного розвитку. У країнах було практично відсутнім 

громадянське суспільство. Отже, дії реформаторів не мали сформованого 

відгуку суспільства, яке було майже цілком об’єктом здійснення політики, а 

не його суб’єктом. Іншими словами, суспільний дискурс щодо реформ не був 

розвиненим. По мірі просування соціальних і культурних реформ 

формувався суспільний дискурс та зростав суспільний попит на їх 

світоглядне усвідомлення, згодом, і на формування світоглядної 

альтернативи. 

Як показав досвід, модернізація робила мусульманські країни 

соціально та політично нестабільними. У ідейній площині це практично 

завжди значило вироблення альтернативної світоглядної позиції на основі 

актуалізації радикального трактування ісламу. Уперше, це відбулося у 

шиїтському Ірані, де шахському правлінню було сформовано широку і 

досить строкату опозицію, яка включала спектр думок у широкому діапазоні 

ідей і світоглядів – від радикально демократичних до ісламістських. 
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Перехоплення політичної ініціативи радикальним духовенством та 

перетворення революції на ісламську складало зміст післяреволюційного 

процесу у цій країні після Ісламської революції 1979 р. Вище шиїтське 

духовенство на чолі із аятолою Хомейні сформувало ідейну платформу, яка 

базувалася на світогляді, який був прийнятним широким прошаркам 

населення країни. Його основою була ідея «ісламської республіки»– 

модернізованого державного ладу, де республіканський принцип 

поєднувався із теократичним. Це, на думку Хомейні, мало забезпечувати 

народне волевиявлення та вірність релігійним принципам. Така побудова 

політичної системи відповідає і властивому шиїзмові ставленню до світської 

влади. 

У країнах арабського світу протистояння між офіційною 

націоналістичною ідеологією й світським світоглядом, на якому вона 

базувалася, та опозиційною ідеологією, яка спиралася на світогляд мас, є 

більш тривалим. Як показує досвід подій Арабської весни, у арабських 

країнах поширеними є ідеології крайнього ісламізму та ісламського 

фундаменталізму, які спираються на традиційному світогляді мас, зрушених 

негативними соціальними викликами суспільства, яке модернізується. У 

арабських країна протягом останніх п’ятдесяти років сформувалися соціальні 

прошарки, які підтримують політику модернізації та світські політичні 

режими. Проте, їх чисельність і вплив є обмеженим, а соціально-економічна 

ситуація (низькі темпи економічного зростання та високі темпи приросту 

населення) сприяє поширенню саме радикального ісламізму. 

Радикальний іслам у середовищі мусульман-сунітів отримує форму 

різних версій фундаменталістської ідеології. У світоглядній основі, 

фундаменталізм оголошує мету повернення до цінностей раннього ісламу, 

представляючи себе як ісламське відродження. 

Внутрішня логіка ісламської доктрини несе у собі величезний заряд 

експансії. Світогляд фундаменталізму потребує ствердження політичного 

панування власної релігійної групи та здійснення широкої програми 
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соціальних реформ, спрямованих на реалізації ісламського суспільного 

ідеалу; наприклад, введення шаріатських судів. Цим можна пояснити 

пов’язаність ісламського фундаменталізму та тероризму. У суспільствах 

Близького Сходу фундаменталістський світогляд протистоїть світському або 

заснованому на поміркованому ісламі націоналізмові. Як про те свідчать 

події останніх років, ісламський рух набуває сили навіть у країнах, які 

тривалий час здійснюють політику культурних реформ і побудови світського 

суспільства, наприклад, у Туреччині.  

Як приклад експансивності фундаменталістського світогляду можна 

навести Таїланд. Ця країна традиційно належить до числа буддійських за 

своєю культурою. Як країна буддійської культури Таїланд отримав назву 

«країна посмішок»  або «країна помаранчевих накидок»; внутрішня логіка 

буддійського світогляду не сприяє вияву радикальних форм агресії, 

заснованої на світоглядних підставах. Ця ж країна не є арабською за своїм 

етнічним складом. Проте, тенденція щодо загострення становища із світовим 

тероризмом відбилася і на Таїланді. У 2006-2007, 2015 рр. місцеві ісламісти, 

представники мусульманської меншості з південних штатів організували 

серію  вибухів, намагаючись тактикою масового терору домогтися надання 

незалежності своїм територіям. 

Кольорові революції в північноафриканських країнах (Тунісі, Єгипті, 

Алжирі, Ємені, Йорданії і ін.) стали прикладами світоглядних конфліктів 

нового типу, не випадково отримавши назву «твіттерних революцій» і 

«революцій Фейсбуку», оскільки тут нове покоління активно 

використовувало нові комунікаційні технології. 

Отже, світовий порядок заснований на праві сили, а правопорядок – на 

силі права. Якщо переможе право сили, то неминуча велика війна, яка 

призведе до загибелі всієї людської цивілізації. Якщо ж переможе сила права, 

то з'явиться шанс зробити світ безпечним. Сучасний етап трансформації 

світового простору характеризується наростанням напруги світоглядного 

протистояння. Зростає значимість таких глобальних трендів як 
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інтелектуалізація, інформатизація і технологізація життєдіяльності 

суспільства і людини. У цих умовах зростає потреба в формування 

світоглядних комплексів, здатних адекватно відповідати на екзистенційні 

запити людини, на виклики і загрози сучасному суспільству, а також 

забезпечувати соціально-конструктивний розвиток індивіда й світу. 

3.2. Світоглядне протистояння як чинник кризи українського 

суспільства 

Україна в геокультурному вимірі є частиною макрохристиянського 

цивілізаційного світу, що зовні характеризується єдністю, насамперед 

релігійних основ (християнство), а внутрішньо — близькістю та подібністю 

аксіологічних основ (цінностей), а також певною історико-географічною 

цілісністю. Проаналізуємо цивілізаційні основи українського світогляду та їх 

відображення у історичному досвіді світоглядних протистоянь в Україні. 

У ретроспективі історичного минулого Україна мала досвід 

світоглядних протистоянь. Перше із них може бути пов’язаним із Хрещенням 

Русі. Прийняття християнства супроводжувалося протистоянням 

прихильників нової віри та носіїв старого язичницько-міфологічного 

світогляду. Писемні пам’ятки доби Київської Русі зберегли факти, які 

дозволяють, поряд із даними археології і етнографії, у загальних рисах 

уявити хід подій. Християнство отримувало перевагу надаючи картину світу, 

яка відповідала духовним запитам українців того часу. У відомому переказі 

про творення князем Володимиром пантеону язичницьких божеств, про його 

бажання узнати, які релігії сповідуються країни-сусіди, і у чому вони 

навчають, ми бачимо безумовні свідчення духовних пошуків великого князя. 

Було би великою помилкою зводити мотиви його дій до утилітарного 

бажання знайти ідеологічну опору своїй владі або ще один інструмент 

єднання земель, як це робилося у радянській літературі. І обрання 
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православного християнства, і факти боротьби язичництва із ним є 

красномовними свідченнями світоглядної ситуації даного історичного часу.  

Доба релігійної полеміки, яка передувала Визвольній війні 1648-1657 

рр., також є етапом історії України, пов’язаним із ситуацією світоглядного 

протистояння. Відзначимо, що світоглядне протистояння передувало 

військовому зіткненню, воно визначало конфігурацію майбутньої війни і, 

багато у чому, її результати. Протистояння мало змішаний характер. У ньому 

поєднувалися провідний релігійний модус, етно-національний модус та 

політико-ідеологічний модус. Релігійний модус визначався зіткненням 

католицького експансіонізму із православною традицією. Це зіткнення 

навряд чи призвело до таких завершено гострих форм, якби воно не 

підкріплялося етнічними амбіціями польської шляхти, яка ототожнювала 

себе із носіями католицизму та не ототожнювала прозелітистської діяльності 

із боротьбою за землі і владу. Католицизм та полонізація були ототожнені у 

процесі світоглядного протистояння XVI-XVIIст. в Україні. Зрештою, 

Хмельниччина створила та актуалізувала дискурс про роль українських 

земель, як спадкоємця Київської Держави та про роль московського царя, як 

про захисника православної віри. У наступні століття світоглядний дискурс 

мав своє вирішення у тому сенсі, що православна ідентичність вийшла на 

перше місце, деактуалізуючи можливі мотиви світоглядного конфлікту 

українців та росіян, заснованого на усвідомленні різності культур і способів 

життя. 

У ХІХ ст. дана передумова світоглядного конфлікту починає набувати 

нової актуальності. Так, визначальне та етапне значення для теоретизування 

питання щодо українського світогляду є праця М. Костомарова «Дві руські 

народності» [24, с. 33]. На методологічних засадах романтизму, із його 

увагою до «духу народу», та дуальних опозицій «Cхід-Захід», М. Костомаров 

вибудовує концепцію на порівнянні українського та російського народів, 

наділяючи їх відповідними дуальними характеристиками: українці – 

волелюбні, демократичні, гостинні; росіяни – раболіпні, авторитарні, зверхні. 
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Ці акценти були посилені у політичний публіцистиці першої половини ХХ 

ст., яка відображала гостру боротьбу за самоусвідомлення нації та 

незалежність країни. Хоча концепція М. Костомарова (і його послідовників) і 

відіграла визначальної ролі і процесі національного відродження України, 

вона є у більшому ступені інспірованою радикальним романтизмом ХІХ ст., 

міфом про Україну, аніж раціональним аналізом. Протистояння “українці” 

(волелюбні, демократичні, хазяйновиті), а «росіяни» (авторитарні, 

безгосподарні)  стало основою національного світогляду, української “я-

концепції”. 

Але дана концепція набула достатньої актуальності лише по мірі того, 

як вона стала надбанням широких мас українського народу, тобто, по мірі 

завершення національно-культурного відродження. Якщо під останнім 

розуміти процес творення сучасної політичної нації на основі відродженої 

національної культури. У цьому сенсі концептуалізацію і поширення 

національного українського світогляду слід відносити до середини – другої 

половини ХХ ст. На початку століття ми можемо казати про своєрідну 

“проекцію” на Україну світоглядного конфлікту, який був украй характерним 

для російського суспільства і мав “загальноімперську” актуальність і 

поширення. Про це промовисто свідчить той факт, що лише у Центральній 

Росії більшовицький режим отримав дійсну перемогу та був внутрішньо 

стійким. На “національних окраїнах” більшовики зазнавали поразки і 

відновлювали свою владу за допомогою збройної агресії. Отже, світоглядний 

конфлікт “червоних” та “білих” був для України актуальним лише тією 

мірою, якою вона не була охоплена процесом національно-культурного 

відродження.  

Проте, за станом навіть на сучасність процес національно-культурного 

відродження – завершення формування української політичної нації не є 

повністю завершеним. Можемо припустити, що саме це є передумовою 

сучасної ситуації світоглядного протистояння та чинником, який визначає її 

специфіку. 
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Наявність структурованого протистояння в українському суспільстві є 

визнаною та широко висвітлюється. Електоральні кампанії останніх 

десятиліть досить виразно відобразили наявні контури поділу у 

географічному та політичному вимірах, що стимулювало пожвавлення 

дискусії щодо природи даних відмінностей. Вже у 1990-ті рр. була проведена 

низка репрезентативних соціологічних досліджень, завданням яких було 

з’ясування причин і природи наявних електоральних та політичних 

відмінностей населення України. Так, за результатами вельми цікавого 

опитування щодо наявності розколу між сходом та заходом країни та його 

причинами, проведеного ще у кінці 1990-х рр., вибірка респондентів 

розділилася на дві групи: тих, то такий розкол стверджували, та тих, хто 

заперечували. Двом групам респондентів було запропоновано, відповідно, 

назвати чинники єдності, або неможливості єдності. Чинниками єдності 

виявилися: (1) національна ідея; (2) спільна мова; (3) господарські зв’язки; (4) 

можлива поява сильного лідера. Чинниками розколу називалися: (1) 

відмінності історичного путі; (2) мовна проблема; (3) менталітет; (4) 

політичні маніпуляції владних кіл; (5) прямий вплив іноземних держав, 

зацікавлених у підтриманні ситуації розколу [36]. Отже, якщо респонденти 

досить розсудливо оцінювали суспільно-політичні реалії, перше місце 

надавалося більш фундаментальним чинникам, пов’язаним або із 

об’єктивними історико-етнографічними відмінностями, або із світоглядним 

фактором – національній ідеї, менталітету. Б. Парахонський інтегрував їх у 

наявні дві парадигми розвитку України, які користуються переважною 

підтримкою населення за існуючим регіональним поділом: «євразійська 

парадигма»  та «євроатлантична парадигма» [22]. Під терміном «парадигма»  

автор розуміє комплекси ціннісних орієнтирів і ідеологій, що за суттю є 

тотожнім поняттю «світогляд». «Парадигми»  є зовнішньо орієнтованими, 

вони вказують на наявність певного зовнішнього ідеалу – Росії та країн 

Заходу. Але ми можемо впевнено припустити, що зовнішній ідеал є лише 
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політичним символом, і реальна світоглядна орієнтація не є йому механічно 

тотожною. 

Щодо «Євразійської парадигми» зазначимо наступне. Процеси у 

політичній та соціокультурній сферах південно-східної частини України та 

Росії, яка є символічним вираженням «євразійської парадигми», у 2010-ті рр. 

підтвердили це припущення. Як констатується у аналітичному звіті 

Національного інституту стратегічних досліджень (НІС), «з сучасних росіян 

та регіональних ідентичностей, орієнтованих на РФ, поступово виникає 

новий тип політичної ідентичності, заснований на символіці радянської 

імперії, що поступово витісняє російську етнічну та національну символіку. 

Фактично, ми є свідками занепаду етнонаціональної російської спільноти та 

її підміни імперською» [1]. Поява такого типу «російськомовної»  

ідентичності є прогнозованою та очікуваною ще від часу розпаду СРСР, 

наприклад, дослідником Чікагського університету Д. Лейтіном [47, с. 263]. 

Дослідник А. О. Астаф’єв визначає її як «неорадянську» [1]; це визначення є 

широко поширеним у вітчизняній та зарубіжній публіцистиці і має як своїх 

апологетів, так і противників. Науковий співробітник Центру 

трансатлантичних відносин (ЦТВ) Школи фундаментальних міжнародних 

досліджень (ШФМД) при Університеті Джонса Гопкінса Т. Кузьо у 2012 р. 

казав, що після перемоги, переважно голосами виборців південних та східних 

регіонів України, Президента В. Януковича та Партії регіонів, в Україні 

встановлено «мафіозний, корумпований, неорадянський режим» [16]. 

«Неорадянський культ особи Путіна»  у Росії дискутувала британська преса 

[25] та ін. Отже, “євразійська парадигма” у її світоглядному аспекті є 

фактичним синонімом для “неосовєтизму”, “неорадянської ідентичності”, як 

характеристики ментальності і політичних переконань суттєвої частини 

населення України. Навіть більше того, вона є пов’язаною із альтернативною 

до українства (квазі-)етнічною ідентифікацією.  

Дослідниками парадигми «Неосовєтизм» були здійснені досить 

численні спроби реконструкції провідних ідеологічних засад та світоглядних 
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сенсів цієї концепції. Зокрема, російський публіцист та політичний діяч О. 

Широпаєв у виступі на круглому столі «Неосовєтизм як явище нашого часу»  

у 2011 р. надає таке його визначення: це «по-перше, створюваний в 

суспільстві клімат, настрій, певна ментальність, а по-друге, і це головне –він 

є політичною системою».  

Неосоветізм активує ряд ключових радянських смислів, але не всі. 

Система реанімованих сенсів складається із наступного: 

– ідея імперії, великої держави;  

– ідея сильної центральної влади; –  

– історична спадковість із Радянським Союзом; -антизападнічество та 

антиамериканізм; 

– культ «великої перемоги» [45]. 

Подібні настрої є зрозумілими у контексті російської історико-

культурної та суспільно-політичної ситуації, де вони є яскравим вираженням 

передбаченого Є. Гайдаром ще у 1993 р. «веймарського синдрому» у Росії 

[8]. Але відтворення подібного комплексу уявлень в Україні, аж до явищ 

сепаратизму, серед переважаючого етнічно українського населення вимагає 

більш ґрунтовного пояснення. Проаналізуємо розвиток уявлень про 

світоглядні характеристики комплексних ідентичностей населення України, 

які умовно визначимо як «модерні українські»  та «неорадянські». 

Суттєвим чинником “неосовєтізму” є конфлікт поколінь. Так, у творах 

сучасної української письменниці-новелістки і Є. Коваленко у художніх 

образах виражено конфлікт на побутовому та родинному рівні між людьми, 

світогляд яких формувався за різних історико-соціальних умов та мають, 

відповідно, відчутно відмінні характеристики: «Старше покоління провокує 

конфліктні ситуації, нав’язуючи колишні порядки і поняття, не бажаючи 

сприйняти сучасні реалії і, відповідно, новий світоглядний дискурс» 

[15, с. 53]. «Досвід перебування у підпорядкованому соціумі відіграє 

ключову роль у ставленні до теперішнього і провокує парадоксальну 

нездатність зрозуміти іншого й прийняти нову країну, спосіб життя та норми 
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поведінки» [15, с. 56]. Радянській ностальгійний міф відіграє руйнівну роль 

на базовому соціальному рівні, спустошуючі міжлюдські відносини. 

Визначається наявність певної моральної парадигми, яка вступає у конфлікт 

із реаліями трансформованого суспільства, і що «світоглядно уособлює 

радянську систему з її позірною цнотливістю, тотальним контролем держави 

над усіма сферами життя людини, регламентацією тілесної поведінки» 

[15, с. 55], призводячи до глобального етичного конфлікту. Ці спостереження 

є вкрай актуальними саме для українського суспільства. Вироблений 

категоріальний апарат: радянській ностальгійний міф, радянська моральна 

парадигма, глобальний етичний конфлікт є таким, що має суттєвий 

методологічний потенціал у дослідженнях в даному модусі світоглядного 

протистояння. 

Аспектом конфлікту поколінь є конфлікт традиційних сімейних та 

сучасних цінностей, які мають відмінності. Має місце думка, що 

«життєстійкість культури залежить від безперервного процесу трансляції її 

стрижневих принципів з покоління в покоління. У випадку порушення 

процесу передачі ціннісних орієнтацій культури й відсутності спадкоємності, 

в суспільстві може виникнути системна криза, конфлікт поколінь» 

[18, с. 151]. Відповідно, висувається завдання трансляції цінностей, якого 

потребує цілісність та життєздатність культури. Вирішенням проблеми 

світоглядного конфлікту між поколіннями М. С. Ромадикіна бачить 

досягнення певного соціокультурного балансу, досягнення «нормальності»  у 

процесі взаємодії традицій і новацій [28, с.  297]. 

Актуальним та релевантним вітчизняному досвіду є розгляд подій 

Другого майдану – Революції гідності у контексті проблеми світоглядного 

протистояння, що зроблено у праці А. Ручки. Сторони конфлікту – «майдан» 

та «антимайдан»  – визначені через ціннісний розлом, різність ціннісних 

пріоритетів. Відповідно, це ціннісні системи, які, за висновком автора, мають 

національно-демократичні та «совєтські», патерналістські, 

інтернаціоналістські установки [29], що і створює ситуацію конфлікту. 
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Застосування концепту світогляду до актуальних соціополітичних 

досліджень, на нашу думку, заслуговує на більш розгорнутий аналіз. 

На нашу думку, можливим аспектом розгляду проблеми світоглядного 

протистояння є конфлікт історичних ідентичностей, існування яких також 

може передбачати історично сформовану світоглядну відмінність. 

Характерним прикладом тут є Україна, де історичні ідентичності характерні 

для умовних «Заходу» та «Сходу» країни, мають своїм корінням світогляд 

так званої «радянської людини». Зазначимо, що подібна ситуація не є 

виключним надбанням українського соціуму. Аналогічна ситуація виникає 

коли народи зіштовхуються із наслідками докорінних зламів у власної історії. 

Такими були громадянська війна у Іспанії, наслідки співіснування демократії 

та комуністичного режиму у розділеній Німеччині та ін. Досвід 

громадянського протистояння, досвід тривалого існування у середовищі 

певної соціально-політичної і соціокультурної системи формують відповідні 

форми соціального світогляду. Різкі соціополітичні і соціокультурні зміни 

розділяють національну спільноту; такий поділ може відбуватися за 

поколінським принципом або за принципом самовизначення у 

громадянському конфлікті і закріплюватися на тривалий час. Світоглядну 

відмінність у такому випадку може обумовлювати не лише протилежне 

ставлення до певних історичних подій, фактів, особистостей, але й більш 

ґрунтовні відмінності у способі життя та соціальній свідомості. 

Має місце наявність конфлікту ідентичностей в Україні, що 

ґрунтується  існуванні різних «моделях (історичної) пам’яті» в суспільстві, 

які роз’єднують українську спільноту та генерують «антагоністичне 

протистояння різних версій минулого» країни [24, с. 159]. У українському 

випадку цей конфлікт має більш глибинний шар, який полягає у наявності 

«панівного криптосовєтського дискурсу», центрованого довкола 

марксистсько-ленінських догм [24, с. 161]. Отже, конфлікт поколінь є 

виразом і прикриттям конфлікту світоглядних настанов. 
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Зазначимо, що у реальності, риси світогляду українців є у багатьох 

аспектах архаїчними та відображують реалії аграрного суспільства із 

сильним впливом дохристиянської світоглядної системи. За такого 

припущення «індивідуалізм українців» має трактуватися як брак у 

національній культурі досвіду щодо взаємодії у рамках соціальних груп, 

об'єднання в які не визначається кровною спорідненістю. Про це ж свідчить і 

надзвичайне поширення «кумівських»  – родинних та квазі-родинних зв’язків 

та ін. Виокремлюються такі риси сільської культури, які були виявлені 

унаслідок польових досліджень, але є вочевидь, і характеристиками 

культури, близької до сучасної. Це: 

– нерівномірна завантаженість трудом із чергуванням періодів 

ненормованої напруженої праці та свят; 

– персоніфікація міжособистісних відносин, витиснення та заміна 

усіх відносин довірливо-особистісними; 

– щільний неформальний контроль за поведінкою індивіда з боку 

локальної спільноти; 

– фамільярність у спілкуванні; 

– перевага чуток та «особистого досвіду»  у інформаційному обміні 

та оціночних судженнях; 

– обмежений культурний вибір; 

– нечутливість щодо раціонального ставлення  до питань організації 

праці, здоров’я, та ін. [14, с. 66]. 

Вочевидь ці риси є притаманними українському суспільству та 

значною мірою визначають соціально-політичні процеси у ньому. 

Визначення, що світогляд аграрного суспільства є міфологічним, 

можна розуміти і таким чином, що його провідні положення не піддавалися 

раціоналізації та теоретизації. Важливим на нашу думку є те, що український 

світогляд, на відміну від світоглядів європейських народів, не пройшов етап 

глибинної християнізації, коли християнство відбивається як соціальний 

проект. Як справедливо зазначає М. Бойченко, подібна глибока 
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трансформація культури є властивістю світових релігій. Так, у рамках 

християнства було піддано руйнації архаїчні інститути родинних зв’язків (усі 

люди є діти Божі), власності, патріархальної влади батьків, сакралізації 

деспотичної влади держави та ін. «Розрив двох суспільств (дохристиянського 

та християнського) з метафізичної площини переходить у площину 

історичну: прагнення до вищих цінностей з відмови від наявної соціальної 

реальності перетворюється у завдання її вдосконалення» [4, с. 19]. Царство 

Небесне мислиться не лише як потойбічна реальність, але й як те, чого 

людина має прагнути шляхом власного вдосконалення зараз. «В цілому 

релігійний світогляд задає суспільству вимір належного, яке спрямовує 

людство на шлях вдосконалення і модернізації»  [4, с. 19]. Поверхнева, 

«обрядова»  християнізація аграрного суспільства лише частково 

перетворювала пануючий світогляд мас населення. 

Формування «неорадянської» ідентичності в Україні пов’язують із 

реалізацією в Україні проекту радянської модернізації 1920-х – 1980-х рр. 

Історично, цей проект рівною мірою торкався життя і міста і села. 

Колективізація, насадження колгоспів, Голодомор 1932-1933 рр. глибоко 

відбивався на традиційному сільському світогляді та культурі. Але через 

низку обставин, до яких ми відносимо процес урбанізації – вилучення 

людини зі звичного соціокультурного середовища, та більш щільну 

ідеологічну обробку населення засобами масової пропаганди, у містах процес 

радянізації, на нашу думку, був більш глибоким. Зазначимо, що специфіка 

радянської культурної політики щодо сфери поширення української культури 

також була чинником світоглядного впливу. Сприймаючи українську 

культуру як атрибут селянських мас, протягом останніх десятиліть існування 

режиму українська мова, культура, школа, преса найбільш широкого 

застосовувалися знаходили саме на селі і у невеликих містах і асоціювалася 

із селом; тоді як пролетарська культура була російськомовною та 

концентрувалася у великих містах. 
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Конструюючи нову радянську обрядність радянські органи влади часто 

йшли шляхом адаптації традиційних народних обрядів, коріння яких могло 

полягати як у християнстві, так і у дохристиянському світогляді [35]. 

Радянська людина жила у світі, підпорядкованому міфологізованої ідеології. 

Вона впорядковувала всі сторони його життя і визначала для кожного 

соціальну роль, виявляючи відповідні характеристики діяльності, 

виробляючи якості, необхідні для виконання «соціального замовлення», і 

виконуючи відбір таких індивідів, які найбільше підходили для даної 

діяльності (наприклад, поява партійної номенклатури). Міфологізована 

ідеологія впливала на мотивацію вчинків, мотивів, взаємини, діяльність, 

задоволеність сю, систему цінностей, моральний стан. Вона визначала 

соціально-психологічний характер соціуму. Через призму міфологізованої 

ідеології здійснювався відбір потрібної інформації, йшов аналіз інформації і 

вибір дій. У ній містяться і інформація, і інструкція, і мотивація, і ціннісні 

критерії; через неї суспільство приходило до прийняття рішення [7, 222]. 

Треба зазначити, що під час радянізації України формувалися два типи 

(варіанти) світоглядних орієнтацій: «українська радянська» та «російська 

радянська». Відмінності між ними були поверховими щодо змістовних рис 

світоглядної системи, але визначними щодо рис особистої ідентифікації. На 

нашу думку, ці відмінності можна звести до трьох характеристик (опозицій): 

1) культура: «радянська аграрна» – «радянська урбаністична»; 

2) мова спілкування: переважно українська – переважно російська; 

3) орієнтація: Київ (республіка) – Москва (союз). 

Наявні відмінності у культурі не слід перебільшувати. «Радянська 

урбаністична культура» на практиці була культурою «городян у першому 

поколінні» та являла із себе скоріше вироджену сільську культуру, аніж 

культуру міського типу. Таким чином, більша стійкість культурних традицій 

забезпечувалася у україномовному середовищі, місто більше піддавалося 

впливу радянізації. Ми можемо зробити висновок, що саме світоглядні риси 
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щодо особистісної ідентифікації стали ключовими у світоглядному комплексі 

українців. 

Залишається запитанням, чи можна вважати радянську 

індустріалізацію такою, що призвела до виникнення індустріального 

суспільства? Однією із провідних рис індустріального суспільства є 

виникнення масового суспільства із властивою йому масовою культурою та, 

за визначенням Х. Ортеги-і-Гассета, який сприймав ці процеси у негативному 

світлі, «поставанням мас». Людина індустріального, масового суспільства 

стає суб’єктом історичного процесу, відбувається загальна демократизація  

дискурсу, раціоналізація світогляду у формі ідеології стає загальнодосяжною, 

відбувається конкуренція та боротьба ідеологій [21]. У радянському 

суспільстві ці процеси відбувалися також. Отже, радянське суспільство 

навряд чи можна вважати дійсно індустріальним. Скоріше, його слід 

визначити як «індустріалізоване аграрне суспільство». 

Обидва варіанти світогляду, які сформувалися у період існування 

радянського режиму, не є інноваційними. За своєю суттю вони є негативною 

трансформацією аграрного світогляду традиційного суспільства. Їх 

домінування у суспільстві є чинником застою у динаміці розвитку із 

поступовим накопиченням кризових явищ. Патерналізм, пасивність, 

анархічний індивідуалізм, брак критичного мислення, систематичні практики 

«двоєдумства»  поряд із негативною трудовою етикою та домінуванням 

«персоніфікованих міжособистісних відносин»  заганяють країну у 

корупційний тупик, позбавляючи внутрішніх стимулів розвитку. Як зазначає 

О. Литвинов, світогляд радянського «індустріалізованого аграрного 

суспільства» є несумісним зі світоглядними засадами, на яких базується 

суспільно-політична система країн Заходу. Культурною характеристикою 

українського суспільства є вторинність, «некреативна парадигма розвитку 

соціуму». Нездатність до створення раціональних форм регулювання 

відносин робить запозичення досягнень із інших культур єдиним чинником 

динаміки соціуму. «Звідси виглядає коректним припущення щодо 
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непродуктивності буржуазних перетворень в Україні, оскільки останні 

принципово ґрунтуються на прозорості та суто юридичній процедурності, 

іншими словами, реально у нас відсутні культурно-історичні підстави для 

їхнього втілення в життя» [17, с. 89-90]. 

За умов накопичення соціальної напруги різність факторів 

ідентифікації (мова, культурна столиця, історія, територія) активує 

протистояння по лінії «свій-чужий», яке не є світоглядним за природою, але 

яке містить величезний потенціал непримиренного конфлікту[40]. Дійсно, «є 

очевидним, що значною мірою причини, які гальмують наш поступ, мають 

походження культурно-світоглядне, і вони сформувалися та панували в 

історичні часи, що передували появі України незалежної» [17, с. 86]. На нашу 

думку ці причини слід пов’язувати із домінуванням радянського світогляду. 

Нам здається продуктивною класифікація негативних рис українського 

національного світогляду, обґрунтована Ю. І. Римаренком. Як особливу 

проблему він підкреслював набуті риси «національної соромливості» та 

«самоїдства» – національний комплекс вторинності, набутий унаслідок 

співіснування під тиском великоросійського шовінізму [27, с. 50]. 

Відповідно, ставилося завдання виховання суверенного світогляду, що є 

можливим лише на основі світогляду, який позиціонує український народ як 

самодостатню та самоцінну політичну націю. 

Отже, українське суспільство є перехрестям світоглядних протистоянь, 

де співвідносяться такі його виміри як протистояння аграрного 

(традиційного) та модерного світоглядів; українського національного та 

спотвореного колоніального світогляду; радянського та пострадянського 

світоглядів. 

Революція гідності стала історичною кульмінацією світоглядного 

протистояння у сучасному українському суспільстві. У десятиліття, яке їй 

передувало, неорадянські настрої були “зконцентровані” та “згуртовані” 

намаганням політики РФ домогтися контролю над Україною через 

розколювання українського суспільства та зтравлювання носіїв 
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“неорадянської” та власне української ідентичностей. З цією метою 

російською зовнішньою політикою запроваджувалися масові 

пропагандистські кампанії, які велися усіма методами дипломатії, 

включаючи і арсенал засобів “м’якої сили”.  

Таким чином, світоглядне протистояння в Україні набуло форм, 

властивих для інформаційного суспільства. Світоглядні конструкти 

вироблялися як засіб впливу і доводилися до масової аудиторії. Можна 

побачити, що це призвело до творення специфічних спотворених картин 

соціального світу, які сприймали як “неорадянська” так і умовна “українська”  

аудиторії. Зокрема, в образі української спільноти здійснювалися спроби 

акцентовувати її проєвропейські настрої, зводячи політичний рух за 

оновлення країни до “європейської мрії” у її максимально спрощеному, 

вульгаризованому розумінні – як бажання вирішити усі проблеми розвитку 

країни через перенесення власної відповідальності на понаднаціональні 

європейські інституції. Значною мірою такий образ реальності відповідав 

дійсній практиці й світогляду корумпованих урядів до-революційної доби. 

Найбільшою проблемою тих сил, які творили український “антиміф”, є 

виявлена ними неспроможність запропонували позитивний образ “іншої”, 

“неорадянської” України. Як виявилося на практиці, такий образ було явлено 

лише як “кальку” образів, які використовуються офіційною російською 

ідеологією із її картиною світу, яка найбільшим чином відповідає 

визначенню міфу, але спроектованого на суспільство засобами сучасних ЗМІ.  

Отже, основними мотивами світоглядного протистояння в 

українському суспільстві є його незавершена модернізація, що обумовлює 

наявність численних рис рустикалізму у суспільному світогляді, та 

незавершене формування української політичної нації, що обумовлює 

поширення феномену подвійної ідентичності. Протистояння світоглядів 

відбувається по лінії етно-національної ідентифікації (українець – носій 

національних і європейських цінностей / радянська людина – носій 

імперського синдрому і соціального патерналізму) та по лінії культурно-



166 

 

цивілізаційної (носій сучасної свідомості / носій свідомості аграрного 

суспільства). Таке протистояння на має рис вираженого екзистенційного 

конфлікту. Для його переборення набуває актуальності завдання примирення 

людей, посилення довіри та толерантності, усвідомлення необхідності 

існування у рамках єдиної спільноти. 

Однією з форм послаблення світогляного протистояння є радикальне 

прощення. Аналізуючи досвід світоглядного протистояння в Україні слід 

звернути увагу на відсутність зусиль щодо пошуку шляхів його переборення 

як не лише політичного, але й соціально-психологічного та духовного явища. 

На нашу думку, за такого пошуку слід враховувати ту обставину, що 

ситуація конфлікту сприяє персоналізації сторін конфлікту. Відносини 

протистояння у психологічному плані є близькими до відносин війни, навіть 

якщо про військовий конфлікт у прямому сенсі не йдеться. У свою чергу, 

війна є органічно пов’язаною із творенням образу ворога. Із суто 

психологічної точки зору завжди важко ненавидіти «просту людину», чи 

конкретну людину, яка як правило виявиться подібним до тебе обивателем із 

усіма подібними до твоїх проблемами і чеснотами. «Просту людину», 

«подібну до тебе людину» треба наділити якостями, які виключають почуття 

емпатії. Ситуації світоглядного протистояння об’єктивно сприяють такому 

розвиткові подій. Самий конфлікт екзистенційних відповідей, який, як ми 

доводимо, лежить у основі конфлікту світоглядних настанов, робить 

опонента незрозумілим, духовно «іншим», сприяє виникненню відчуження та 

агресивності.  

Це є не лише інтелектуальним, але й психологічним станом, який 

поглиблюючись посилює стан світоглядного протистояння. У науковій 

думції ХІХ ст. грані між індивідуальною та масовою психологію були 

розмитими. Навіть більше: психологію народів та мас розглядали через 

призму індивідуальної психології, як її «узагальнений випадок». У творах Є. 

В. Де Роберті, представників психологічної школи у соціології (Л. Ф. Уорд, 

Ф. Гіддинс, У, Мак-Даугал, М. Лацарус), Г. Лебона, Ш. Сегеле, колективна 
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психологія «народів та мас»  розглядалася за аналогією із індивідуальною. 

Спільнота людей наділялася здатністю мати спільні емоції, настрої, відчуття, 

навіть несвідоме, які визначали її поведінку. У сучасній соціології та 

психологічній науці проводиться чітка межа між «відносинами»  між 

членами соціальної групи та психологічними «станами» і «ефектами»  

індивідуальної психіки. Отже, можна казати про індивідуальне 

(індивідуальні) переживання суспільних явищ. Кожна людина отримує 

«методологічну свободу», будучи індивідуальним світом власних почуттів та 

емоцій, розподіл яких у суспільстві розглядається як статистичний. Але цей 

підхід не заперечує того факту, що ми можемо розглядати психологічну 

ситуацію у суспільстві як суму психологічних станів його членів. Бажаючи 

досягти примирення, позбутися впливу «образу ворога», кожна людина 

зіштовхується перед проблемою особистого ставлення до свого уявного 

опонента. Отже, постає проблема особистого ставлення до опонента, та до 

образу опонента у світоглядному протистоянні. 

У цьому сенсі заслуговує на увагу, на нашу думку, доктрина 

«радикального пробачення» (прощення) англо-американського дослідника К. 

Тіппінга. Її основою є уявлення про можливість глибинного перетворення 

негативних емоцій людини через її вихід за межі архетипу жертви [13]. 

«Архетип жертви» є глибоким та багатозначним змістовним поняттям. Щодо 

ситуації світоглядного протистояння, він має низку негативних властивостей. 

Так, по-перше, він має тенденцію бути легко позв’язуваним із образом 

ворога. Хоча людина може вважати себе жертвою обставин, року, соціальної 

несправедливості, психологічно комфортним є персоналізувати спрямоване 

проти себе реальне чи удаване зло, шукаючи та знаходячи його 

першоджерело. По-друге, образ жертви позбавляє людину особистісної 

відповідальності. Чи винен ти у злої волі, яку спрямовує на тебе 

екзистенційний ворог? Така воля є несправедливою за визначенням. По-

третє, «архетип жертви»  надає право на помсту, розкручуючи спіраль 

ненависті. 
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Ми вважаємо, що саме із цим архетипом є пов’язаними особисті 

переживання людини, втягнутої у стан світоглядного протистояння, як у 

реальну ситуацію практичного соціального буття суспільства. Демонізуючи 

світоглядного опонента, наділяючи його рисами екзистенційного ворога, 

людина із необхідністю прагне відчувати себе жертвою – жертвою реальної 

чи удаваної агресії, жертвою ворожих експансіоністських планів, чи жертвою 

психологічного насилля через пропаганду екзистенційно чужих думок та 

поглядів. Вихід за межі цього стану є передумовою зміни психологічного 

стану людини, та її готовності почути іншого. Пробачення у цьому сенсі не є 

виправдовування кривдника. Воно є набутою здатністю «відпустити»  

нав’язливі міркування про його «хижацьку»  поведінку та позбутися 

деструктивного бажання відплати. Розгортаючись у метод, «радикальне 

пробачення»  є засобом визволення людини від кривди та зцілення власного 

минулого, виходу за межі власної болі та набуття духовного зростання. За 

«радикального пробачення» переборюванний конфлікт набуває позитивного 

змісту та стає «переходом»  до нової духовної якості. 

Що являє із себе «радикальне прощення» ? Якщо узагальнити зміст 

його технік, то людині пропонується припустити, що усі події його життя 

мають певну причину (сенс) і ці події людини треба прожити. Усе, що 

відбувається, сприймається як таке, що відбувається не із нами, а для нас. 

Отже, відбувається і зрушення у сприйнятті ситуації та у емоційній реакції на 

неї. Головним є те, що людина перестає відчувати себе жертвою, що закриває 

усі негативні психологічні механізми, пов’язані із цим комплексом. Як 

можна уявити собі «радикальне пробачення» у відносинах не індивідів, а 

спільнот людей? Варто зазначити, що це питання має практичний досвід 

власного вирішення, який було набуто у 2011 році, на 100-річну річницю із 

дня створення Австралійської столичної території. Австралійська столична 

територія є самоврядним територіальним комплексом федерального 

значення, який відіграє великої політичної, культурної та символічної ваги у 

Австралійській державі – він включає столичне місто Канберру із 
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найближчою місцевістю, та Національний парк Намаджи. Комплекс 

символізує собою єдність Австралії у низці сенсів – єдність територіальну, 

єдність історичну, єдність національну – як пов’язаність традицій білого та 

аборигенного населення. Колін та Джоан Тіппінги взяли участь у Русі 

Примирення між білими поселенцями та аборигенами Австралії. Колективні 

психологічні техніки «радикального примирення» були проведені у 

священній для аборигенів місцевості Улуру, «дерево прощення»  було 

посаджене у Мельбурні. 

Великою мірою концепція й техніки «радикального пробачення» є 

світською версією ідей, висловлених у християнському вченні, що робить їх 

більше доступними для людей інших віросповідань та світоглядних 

переконань, й у той же час, близькою до християнської культури і 

духовності. Щодо українського досвіду, ці властивості концепції 

«радикальне прощення» є особливо актуальними.  

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

 

Розглянувши проблему світоглядного протистояння у площині 

світового та українського дискурсів, можна дійти наступних висновків: 

1. Сучасний етап трансформації світового простору характеризується 

наростанням напруги світоглядного протистояння. Зростає значимість таких 

глобальних трендів як інтелектуалізація, інформатизація і технологізація 

життєдіяльності суспільства і людини. У цих умовах зростає потреба в 

формування світоглядних комплексів, здатних адекватно відповідати на 

екзистенційні запити людини, на виклики і загрози сучасному суспільству, а 

також забезпечувати соціально-конструктивний розвиток індивіда й світу. 

2. У масштабах світу можна спостерігати ситуацію виникнення 

складного, багатошарового світоглядного протистояння. Першим таким 

шаром є світоглядне протистояння у рамках самого західного суспільства. 

Другим шаром є світоглядне протистояння культури Заходу, яка набула 
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світового масштабу, та інших локальних культур, системи цінностей та 

традиційні устої життя яких конфліктують із західним стандартом. Третім 

шаром є світоглядне протистояння локальних культур із культурою Заходу у 

рамках самих західних суспільств через посилення міграційних потоків. 

Четвертим шаром є світоглядні конфлікти і протистояння у рамках самих 

локальних культур, інспіровані їх внутрішньою трансформацією, ломкою 

традиційних відносин під впливом інтеграції у глобалізовану світову систему 

взаємодії. Характерним є активізація процесів утворення світоглядів -

“химер”, в яких повернення до “першоджерел” віри маскує радикальні 

світоглядні новації. 

3. Світоглядне протистояння у українському суспільстві 

обумовлюється наявністю пострадянських спільнот із відповідними 

ментальними, соціокультурними характеристиками та світоглядом. 

Українське суспільство є перехрестям світоглядних протистоянь, де 

співвідносяться такі його виміри як протистояння аграрного (традиційного) 

та модерного світоглядів; українського національного та спотвореного 

колоніального світогляду; радянського та пострадянського світоглядів. 

Впровадження концепції «радикальне прощення» вважається одним із 

способів приглушення гостроти світоглядного протиставлення в сучасному 

українському суспільстві.  
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ВИСНОВКИ 

У висновках подано основні теоретичні підсумки проведеного 

дослідження, що відображають сутнісний зміст концепції дисертанта. 

1. Дослідження феномену світоглядного протистояння в філософських 

розмислах носить мозаїчний, розпорошений характер. В філософській 

традиції більше уваги зверталось на аналіз сутності саме світогляду, його 

класифікацію та складові, а контекст світоглядного протистояння залишався 

на периферії наукових розвідок вчених. Для сучасної соціальної філософії 

характерні криза фрагментації, послаблення методологічних норм і 

принципів раціональності, нестача в сучасних соціально-філософських 

розвідках порівняльних аспектів, розрив між соціальною теорією і сучасною 

практикою перетворення соціуму. Актуальним є оновлення уявлень про 

тенденції розвитку соціуму, виявлення логіки конструювання геополітичної 

моделі світу і виявлення ролі світоглядного протистояння в цих процесах. 

Методологічний комплекс наукових розвідок соціуму повинний спиратися на 

інтегроване розуміння феномена світоглядного протистояння як необхідний 

компонент об’єктивного, результативного дослідження складних і 

суперечливих процесів в сучасному світі. Світоглядні системи формуються 

історично у діалектичному процесі взаємодії суспільного та індивідуального 

у житті конкретної спільноти людей. Це формування є динамічним процесом, 

змістом якого є неперервний світоглядний дискурс, який віддзеркалює 

процеси, що відбуваються в суспільстві. Історичний досвід вказує, що такий 

дискурс є стрижнем самої динаміки розвитку суспільства. Тому слушним та 

своєчасним є соціально-філософський аналіз феномена світоглядного 

протистояння та з’ясування його впливу на становлення глобалізованого 

соціуму. При поясненні суті проблеми світоглядного протистояння і його 

впливу на функціонування суспільства треба відштовхуватись від принципу 

соціокультурного детермінізму, що дає можливість глибше зрозуміти 

сутність багатьох аспектів цього феномену. Результативним є використання 
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системного, екзистенційного, історико-генетичного, феноменологічного та 

компаративного підходів при вивченні досліджуваної проблеми. Соціально-

філософський аналіз проблеми світоглядного протистояння передбачає 

визначення його сутності, атрибутів, модусів, чинників соціокультурної 

детермінації; з’ясування специфіки світового та українського контексту 

світоглядного протистояння.   

2. Сутність світоглядного протистояння виявляється у виникненні 

непримирених суперечностей (конфлікту положень) у відповідях на 

системоутворюючі щодо світогляду питання екзистенції людини та їх 

наступному трансформуванні у альтернативно-непримирені течії 

світоглядного дискурсу. Світоглядне протистояння – це зіткнення і 

протиборство соціальних суб'єктів з приводу розуміння світу, сенсу 

існування людини, шляхів вдосконалення соціального буття, викликане 

несумісністю поглядів, цінностей, ідеалів, інтересів, програм життєтворчості. 

Філософський аналіз сутності та атрибутів феномену світоглядного 

протистояння вказує, що у теоретичній схемі щодо аналізу світоглядного 

протистояння ключову роль відіграє ситуація несумісності, яка виникає за 

контрадикторних уявлень між світоглядними системами. При поділі типів 

світоглядів за рівнем раціоналізації на міфологічні, релігійні, філософські та 

ідеологічні ситуація світоглядного протистояння має місце як на 

зовнішньому рівні (між носіями переконань, характерних для різних 

релігійних конфесій, ідеологій та ін.), так і на внутрішньому (коли 

формуються відмінні позиції у рамках однієї світоглядної системи). 

Світоглядне протистояння — це форма  суперечності, зіткнення варіантів 

відповідей на основні питання щодо екзистенціалів людського буття, 

соціального призначення певних спільнот, територіальних громад, 

державних утворень та шляхів їх суспільного облаштування, що веде до 

боротьби соціальних суб’єктів за домінування їх світоглядних комплексів на 

певному в часовому вимірі соціокультурному просторі. 
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3. Процеси переформатування світу під впливом світоглядного 

протистояння сучасних цивілізацій, країн та регіонів здійснюються засобами 

глобального інформаційного суспільства, зокрема за рахунок включення у 

висвітлення ситуацій світоглядного протистояння «нових медіа» (різні види 

електронних ЗМІ, блоги, форуми, новинні інтернет-портали, соціальні мережі 

тощо) та використання новітніх комунікаційних технологій. В сучасних 

світоглядних конфліктах ЗМІ і «нові медіа» виступають одночасно як 

спеціальні суб'єкти, інструменти та канали конфліктної взаємодії. Вони 

висвітлюють світоглядне протистояння в певному (заздалегідь заданому 

корпоративними інтересами) ракурсі; впливають на його динаміку; активно 

формують уявлення про світоглядні конфлікті в очах безпосередніх 

учасників і світової спільноти. ЗМІ і «нові медіа» здатні стимулювати 

конфліктуючі сторони як до толерантності і пошуку мирних форм взаємодії, 

так і до посилення світоглядної конфронтації, розпалювання антагонізму і 

ненависті, що сприяє ескалації світоглядного конфлікту, поляризації 

інтересів сторін, непримиренності позицій. ЗМІ і «нові медіа» в 

світоглядному протистоянні використовуються для надання інформаційного 

тиску на опонентів за допомогою дезінформації, дискредитації, 

контрольованих інформаційних витоків, здатних сформувати позитивний або 

негативний образ світоглядного протистояння в очах громадськості. 

Особливо активно використовується останнім часом в світоглядному 

протистоянні активність  людей в найбільших мережах світу «Facebook» і 

«Twitter», а також напрацювання блогерів і блогосфери в цілому для 

поширення чуток й ведення «війни компроматів» зі світоглядними 

опонентами. 

4. Система атрибутів світоглядного протистояння поєднує концепти 

«симетричності», «ексклюзивності», «ригідності», «радикалізму» щодо 

виявлення конфліктогенного потенціалу і розриву суспільного діалогу із 

переходом до ситуації світоглядного протистояння. Механізмами 

(детермінантами) творення ситуацій конфліктів світоглядних систем, які 
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призводять до світоглядних протистоянь, є зовнішні проблеми адаптації 

світоглядних систем, які формують засади певної культури (цивілізації) до 

динаміки суспільного розвитку; внутрішня логіко-діалектична динаміка 

розгортання положень самої світоглядної системи; кроскультурна взаємодія 

між різними світоглядними системами, які сформувалися на базі різних 

відповідей на основні питання людського буття. Виправдування насильства 

щодо носіїв відмінного світогляду може вести до інтеграції насильства у 

саму світоглядну систему. У цій ситуації набуває особливого занепокоєння 

загроза скочування світоглядного протистояння у субстанційне та 

інструментальне насильство. Цим обумовлена актуальність пошуку шляхів 

взаємодії між носіями різних світоглядних систем у рамках демократичного 

дискурсу, який припускає можливість ненасильницького співіснування і 

діалогу носіїв різноманітних світоглядів. 

5. У сучасному суспільстві формуються нові модуси світоглядного 

протистояння, які пов’язані із розвитком постіндустріального, 

інформаційного суспільства. Можна констатувати історично обумовлений 

зсув у актуальності модусів світоглядного протистояння від релігійних (що 

було характерним для до-модерних суспільств) до спектру нових модусів, 

визначених існуванням секулярного суспільства Новітнього часу. Для 

сучасного суспільства характерними є наступні основні модуси 

світоглядного протистояння: культурно-цивілізаційний, релігійний, політико-

ідеологічний, гендерний, етно-національний, соціально-професійний, 

осмислений у рамках концепції прекаріату.  

6. У сучасному геополітичному переформатуванні можна спостерігати 

ситуацію складної взаємодії модусів світоглядних протистоянь, викликаної 

процесом глобалізації сучасного світу. Зміст цієї ситуації полягає у 

накладанні світоглядних протистоянь західного суспільства на проблематику 

внутрішнього світоглядного дискурсу не-західних суспільств. Це 

пояснюється домінуючою роллю західної культури у глобальному 

інформаційному суспільстві. Така ситуація сприяє переносу і трансформації 
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світоглядних суперечностей у інші, не властиві їм від самого початку 

соціокультурні контексти, виникнення ситуацій складного і багатошарового 

світоглядного конфлікту. Як наслідок, утворюються складні світоглядні 

феномени та «світогляди-химери». Це поглиблює потенціал геополітичного 

конфлікту у низці регіонів земного шару. Світоглядне протистояння є 

багатошаровим феноменом, що містить: світоглядне протистояння у рамках 

західного суспільства; світоглядне протистояння культури Заходу та не-

західних культур; світоглядне протистояння локальних культур із культурою 

Заходу в рамках самих західних суспільств через посилення міграційних 

потоків; світоглядні конфлікти і протистояння у форматі самих локальних 

культур під впливом  їх інтеграції у глобалізовану світову систему взаємодії. 

7. В Україні ситуації світоглядного протистояння не можуть бути 

зведеними до простого зіткнення носіїв сформованих традиційних 

світоглядних систем (як то, наприклад, конфлікт носіїв різних релігійних 

конфесій). Модернізація української культури у ХХ ст. відбувалася в умовах 

радянського тоталітаризму, наслідком чого є поширення на українське 

суспільство специфічних форм світогляду та суспільної свідомості. Той факт, 

що українське суспільство є об’єктом геополітичної боротьби обумовлює 

набуття світоглядним протистоянням штучних, «модельованих» форм. 

Ідеологія «руського міра» є модерністським концептом, у рамках якого 

здійснюється спроба штучної побудови проекту майбутнього на базі 

перетвореної квазі-радянської системи цінностей. Використання цього 

штучного концепту у якості противаги європейській системі цінностей є 

механізмом створення ситуації світоглядного протистояння і розколювання 

українського суспільства. 
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