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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні суспільні процеси, 

які відбуваються сьогодні в світі й Україні, мають суперечливий характер, 

пов’язаний із загальним переходом розвинених країн від стану сучасності до 

постсучасності. Ці процеси ускладнюються розмаїттям втілень глобальної 

цивілізації, відмінностями розвитку країн та геополітичним поліцентризмом 

сучасного світу. Спонтанні та цілеспрямовані суспільні зміни викликають 

глибокі протиріччя соціального, політичного, культурного, економічного та 

релігійного характеру, що не тільки не згасають, а й підсилюються водночас з 

наростанням і ускладненням модернізаційних процесів. Як засвідчує Юрген 

Габермас, ідея невпинної модернізації як принципово незавершеного 

соціального проекту не може обмежуватися класичною моделлю модерного 

суспільства, але лежить в основі також моделі постсучасності, постмодерного 

суспільства та інших, які постають як нові версії вирішення завдань 

модернізації у нових суспільних умовах. 

Неоднозначність постсучасної трансформації глобальної цивілізації 

змушує звернутись, зокрема, до вивчення досвіду домодерного розвитку 

людства. Адже основну частину свого існування людство прожило в умовах 

традиційного суспільства. Більшість сучасного людства продовжує жити в 

соціальних умовах, створених традиційним суспільством. Кризові явища в 

розвинених країнах нерідко спричинені їхнім радикальним розривом зі 

спадщиною традиційного суспільства, переходом до втілення моделей 

індустріального і постіндустріального суспільства.  

Особливої складності процеси соціальної модернізації набувають в 

постсоціалістичних-східноєвропейських і пострадянських країнах, зокрема в 

Україні. Специфічні процеси подолання тоталітарної спадщини та утвердження 

незалежної держави накладаються на загальносвітові процеси переходу до 

стану постсучасності. Суспільно-політичні та економічні процеси, що 

відбуваються в Україні з початку 90-х років ХХ ст. і донині, свідчать про 

глибинний розрив між цілями та можливостями здійснення модернізації 

українського суспільства.  

Варто звернути увагу на цінність відновлення національної ідентичності, 

прихильники якої зазнали утисків та репресій за радянських часів. Це 

обумовлює необхідність переосмилення модернізаційних процесів в сучасній 

Україні під кутом зору включення до їхнього порядку денного національно-

традиціоналістської проблематики, при збереженні загального курсу на 

побудову суспільства постсучасного зразка. Суспільно-політична ситуація, в 

якій опинилась сучасна Україна, вимагає від неї обрання стратегії не 

наздоганяючої модернізації, а випереджального розвитку. Традиціоналістська 

філософія з її критикою класичної моделі модерного суспільства (яке сьогодні 

відходить у минуле) та новою раціональною аргументацією на користь 

традиційних цінностей може запропонувати нові шляхи успішного переходу 

українського суспільства до стану постсучасності. 
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Все вищеозначене обумовлює нагальну наукову та суспільну потребу у 

спеціальному соціально-філософському дослідженні переваг і недоліків 

проекту традиціоналістської альтернативи соціальної модернізації та її 

відповідності реаліям сучасної України. 

Стан наукового опрацювання проблеми. Починаючи з доби Відродження 

та Реформації здійснюється критика традиційного суспільства та основних його 

інститутів – монархічної держави, домінування церкви, станової соціальної 

структури, побудованої на традиційних цінностях і формально слабко 

раціоналізованої системи управління тощо. Системну критику традиційного 

суспільства здійснюють, зокрема, автори утопій – Томас Мор, Томазо 

Кампанелла та їхні послідовники. Радикальну критику традиційного способу 

життя здійснює Мартін Лютер та його філософські послідовники (від І.Канта до 

Ф.Ніцше). Різнобічна раціоналістична критика традиціоналізму, яка включала в 

себе обґрунтування секуляризації та поширення атеїзму, біла здійснена 

представниками філософії Просвітництва. 

Першу реабілітацію традиційного суспільства починають здійснювати 

окремі представники філософії сентименталізму (Л.Стерн) та романтизму 

(особливо щодо ренесансу національної ідеї на противагу універсалістській ідеї 

прогресу людства на засадах розуму). 

Проблематика ціннісних засад функціонування традиційного суспільства 

у порівнянні з ціннісними засадами суспільства модерного розроблялася 

переважно Р.Геноном та Ю.Еволою – на засадах критики ідеалів Просвітництва 

та модернізації. Згодом М.Еліаде надає строго академічного викладу ідеям 

традиціоналізму на ґрунті аналізу значущості міфології для історії людства та 

його сучасного стану та майбутнього. В українській філософській думці ідеї 

традиціоналізму були масштабно представлені, передусім, у працях Д.Донцова 

та В.Липинського, які досліджували національну ідею у переважно 

романтичному дусі. 

Теоретичне підґрунтя для сучасного соціально-філософського 

дослідження традиціоналізму у його співвідношенні з проблематикою 

модернізації надають дослідження особливостей розвитку сучасного 

суспільства, здійснені такими вітчизняними дослідниками, як В.Волович, 

Л.Губерський, В.Огнев’юк, Я.Пасько, В.Ярошовець та інші. Ціннісні аспекти 

функціонування сучасного суспільства досліджувалися такими вітчизняними 

філософами, як Л.Богачов, М.Бойченко, Г.Малкіна, В.Чуйко та інші. Роль 

релігії у сучасному суспільстві аналізували такі теоретики, як О.Предко, 

Є.Харьковщенко, Л.Шашкова та інші. 

Все ж узагальнення ролі традиційних цінностей у сучасному суспільстві 

та спеціальну соціально-філософську оцінку філософії традиціоналізму у 

вітчизняній науці до цього часу не було надано, що і зумовлює потребу у 

даному дослідженні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми сталого державного 

розвитку України», науково-дослідної роботи філософського факультету № 
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06БФ041 – 01 «Філософія та політологія в структурі сучасного гуманітарного 

знання», науково-дослідницької тематики кафедри філософії гуманітарних наук 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Об’єктом дослідження є філософські концепції традиціоналізму. 

Предметом дослідження є проблема визначення цілей і шляхів 

суспільного розвитку під кутом зору філософії традиціоналізму. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дослідження 

полягає у виявленні соціально-реформаційного потенціалу традиціоналістської 

філософії та у визначенні шляхів аксіологічного застосування її 

концептуальних ідей до процесів трансформації сучасного українського 

суспільства. Мета дисертації конкретизується у наступних дослідницьких 

завданнях: 

- окреслити філософсько-методологічні засади традиціоналістської 

альтернативи соціальної модернізації; 

- здійснити філософську типологізацію основних версій 

традиціоналізму; 

- розглянути основні концептуальні ідеї філософії традиціоналізму в 

історичному контексті; 

- визначити філософсько-історичні засади традиціоналістської 

альтернативи соціальної модернізації та співвіднести їх з найбільш 

розповсюдженими теоріями постсучасного суспільства; 

- виявити шляхи практичної реалізації теоретичних розробок 

традиціоналістської філософії  

- проаналізувати можливості застосування традиціоналістської 

альтернативи соціальної модернізації в українському контексті; 

- виявити український ґрунт ідей традиціоналізму, солідаризму та 

«органічної демократії». 

Методи дослідження. Соціально-філософський аналіз традиціоналізму 

виступає як базовий методологічний підхід даного дослідження, що зумовлює 

використання елементів окремих філософських та загальнонаукових підходів та 

спеціальних методів. Застосування системного підходу пов’язане з 

необхідністю врахування того, що модернізація як спроба подолання 

традиціоналізму охоплює собою всі сфери суспільного розвитку. Застосування 

елементів філософської герменевтики обумовлено тим, що концепції 

представників традиціоналізму не являють собою єдиної парадигми чи наукової 

школи, і їхнє порівняння потребує використання інтерпретативних методів. 

Також використано елементи теорії дискурсу та дискурс-аналізу для виявлення 

неявних значень тексту, завдяки зверненню до контексту, в якому вони були 

створені, множини можливих інтерпретацій тощо. Необхідність використання 

історичного підходу обумовлена потребою простежити традиціоналістську 

альтернативу соціальної модернізації в її послідовно-часовому розвитку. 

Загальнонаукові методи (аналіз та синтез, порівняння та узагальнення) – 

забезпечили логіку і системність здійснення та викладу результатів 

дисертаційного дослідження.  
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Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному 

дослідженні в результаті здійсненого соціально-філософського аналізу 

розкрито евристичний потенціал соціально-реформаційного спрямування 

традиціоналістської філософії та доведено актуальність застосування 

практичних висновків з її концептуальних засад до трансформації українського 

суспільства:  

- уперше розглянуто концептуальні засади філософії традиціоналізму 

з позицій реконструкції дискурсу основних її представників. У добу модерну 

філософія традиціоналізму є філософською парадигмою, стрижнем якої є 

послідовна консервативна критика самодостатності модерної цивілізації. 

Фундаментальною засадою сучасного традиціоналістського світогляду є те, що 

він базується на науковому осмисленні і теоретичній реконструкції ціннісних 

засад сукупності міфологічних та релігійних уявлень, яку філософи-

традиціоналісти називають сакральною традицією. З позицій методології 

постмодерну традиціоналізм набуває нового імпульсу до оновлення і 

інтерпретації як особлива альтернатива класичної версії суспільної модернізації 

під іменем неотрадиціоналізму; 

- уперше здійснено філософську типологізацію традиціоналізму на 

три основні типи: романтичний, реакційний та прагматичний. Класичний 

традиціоналізм виник у добу Просвітництва як, значною мірою, негативна 

реакція на останнє і сформував переважно засади для різних форм 

романтичного традиціоналізму, якому властиве некритичне естетичне 

утвердження та беззастережне піднесення цінностей традиційного суспільства 

як вічних і неперевершених для даного суспільства. Реакційний консерватизм 

сформувався у масовому суспільстві і характеризувався частковим залученням 

раціональної критики, однак спрямовував її переважно негативістськи – на 

критику (передусім практично-політичну і соціально-деструктивну) модерних 

інститутів як визначальних для суспільства, при цьому мінімальним 

залишалося раціоналістичне обґрунтування цінностей самого традиціоналізму. 

Прагматичний традиціоналізм (переважно під іменем неотрадиціоналізму) 

виокремився у теоретичний напрям з переходом розвинених суспільств до доби 

постмодерну і пов’язаний зі спробою послідовного раціоналістичного 

переосмислення цінностей традиційного суспільства (наприклад, у філософії 

Мірча Еліаде) і є проектом критичного обґрунтування можливості утвердження 

цих цінностей у сучасному суспільстві;  

- отримали подальший розвиток положення, що традиціоналізм має свою 

філософсько-історичну парадигму, в межах якої піддається критиці ідея 

прогресу та лінійного часу загалом. Особлива увага приділяється категорії 

вічності, а час як такий вважається своєрідним епіфеноменом, інобуттям 

вічності, що не має свого повноцінного буття. Історичний процес, на думку 

традиціоналістів, – це безперервна деградація космічного та соціального 

середовища, яка тим не менш не може тривати вічно і мусить бути завершена 

сакральною реставрацією. Така реставрація, у інтерпретації 

неотрадиціоналізму, набуває осмислення як послідовне реформування 

модерного суспільства з позицій традиційних цінностей, а не позицій 
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соціальної (контр-)революції, яка відкидала би усі модерні інститути, як це 

пропонував класичний традиціоналізм та намагався реалізувати на практиці 

традиціоналізм реакційний; 

- отримали подальший розвиток положення, що вже нинішнє 

суспільство як постсучасне з огляду на основні тренди його розвитку постає як 

частково неотрадиційне, а саме – тією мірою, якою відбувається часткова 

реабілітація і реконструкція традиційних соціальних інститутів та цінностей; 

- уточнено, що хоча однією з найбільш серйозних актуальних 

проблем сучасності є проблема новітнього соціального протистояння 

(передусім, як протистояння індустріально орієнтованої та постіндустріально 

орієнтованої частин суспільства), властивого постсучасному суспільству, 

суспільствознавчі науки сьогодення не пропонують її принципового вирішення. 

Напрям вирішення такої проблеми пропонує неотрадиціоналізм з його ідеєю 

солідарного, органічного та ієрархічного суспільства. Позитивною програмою 

перебудови суспільства з неотрадиціоналістичних позицій є поєднання 

суспільного ціннісного консенсусу з продуманим соціальним захистом, 

гнучким регулюванням економічного життя з боку держави, врахуванням 

регіональних та національних особливостей в економічному житті. Соціальні 

концепції неотрадиціоналістів можуть бути вдалим світоглядно-теоретичним 

фундаментом для соціально-економічної моделі солідаризму, який в свою чергу 

тяжіє до неотрадиціоналізму на світоглядному рівні; 

- уточнено, що на політичному рівні відповідником ідеї солідаризму 

може виступити розбудова «органічної демократії» як мета альтернативної, 

традиціоналістської версії модернізації. Концепція «органічної демократії» в 

своїх світоглядних засадах тісно пов'язана з філософією традиціоналізму. 

Суб’єктом органічної демократії є не маса, а народ – спільнота як така 

органічна цілісність, яку не можна розчленувати на соціальні атоми. Це живий 

суспільний організм, який має історичну, духовну, культурну традицію – як 

ціннісний критерій для консенсусного прийняття суспільно-політичних рішень; 

- уточнено, що зв’язок концептуальних ідей традиціоналізму, 

солідаризму та «органічної демократії», як такий, що має історичне коріння в 

українському ґрунті та ціннісно відповідає актуальним запитам трансформації 

сучасного українського суспільства. Вже в добу Київської Русі Ярослав 

Мудрий і Лука Жидята висувають ідеї, близькі до майбутньої концепції 

солідарного суспільства. Пізніше Григорій Сковорода висуває ідею «сродної 

праці», що може слугувати обґрунтуванням солідарного і справедливого 

суспільства. В модерні часи концептуальні проекти побудови солідарного 

суспільства висувають Вячеслав Липинський та Микола Сциборський. В 

сучасній Україні тривають розробки ідеології солідаризму, переважно у 

політико-ідеологічній площині, тоді як сутнісне обґрунтування теорії 

солідаризму надає сучасна соціальна філософія. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

розкритті соціально-модернізаційного потенціалу традиціоналістської 

філософії, розкритті її евристичного та теоретико-методологічного значення – 

передусім, на базі осмислення філософії неотрадиціоналізму. Матеріали, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


положення, висновки дисертації можуть бути використані в якості 

методологічної основи для подальших соціально-філософських, філософсько-

історичних та соціологічних досліджень соціальної модернізації; в розробці 

концепцій національної соціально-модернізаційної стратегії; в прикладних 

дослідженнях та освітній діяльності вищої школи, в соціально-економічній та 

управлінській сферах. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. 

Положення наукової новизни і висновки розроблені на основі результатів 

дослідження. Публікації результатів дисертаційного дослідження виконані без 

співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

практичні рекомендації дисертаційної роботи було оприлюднено на таких 

науково-теоретичних і науково-практичних заходах: третій міжнародній 

науково-теоретичній конференції «ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку 

суспільства. Третя світова теорія» 21-22 травня 2004 року в м. Києві; науковій 

конференції «Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, 

можливості» 20-21 жовтня 2005 року в м. Чернівці; науковій конференції, 

присвяченій 180-річчю від дня народження Памфіла Юркевича «Філософська 

спадщина П. Юркевича: діалог століть» 7-8 грудня 2007 року в м. Києві; 

науковій конференції, присвяченій життю і творчості Д.І. Чижевського 

«Філософія української еміграції» 4-6 лютого 2009 року в м. Києві; науково-

практичній конференції «Український гетьманський рух: Історично-

гуманітарний вимір. Джерела та спадщина» 29 квітня 2011 року в м. Києві; 

всеукраїнській науковій конференції «Треті філософські читання пам’яті Івана 

Бойченка» «Людина. Історія. Монадологія»; Центр гуманітарної освіти НАН 

України 21 жовтня 2011 року в м. Києві; всеукраїнській науковій конференції 

«Український консерватизм: історія, політика, ідеологія та перспективи 

розвитку» (до 130-річчя від дня народження В'ячеслава Липинського). 17-18 

квітня 2012 р. Київський національний лінгвістичний університет; круглому 

столі «Ідеолог української державності – В’ячеслав Липинський: постать на тлі 

історії» (до 130-річчя з дня народження) 26 квітня 2012 року Міжрегіональна 

Академія управління персоналом, Українсько-Азербайджанський Інститут 

соціальних наук і самоврядування ім. Г.А. Алієва; круглому столі 

«Феноменологія релігії і традиціоналізм Мірча Еліаде» , Донецька філія ЦГО 

НАНУ, 10 листопада 2012; всеукраїнській науково-практичній конференції ІІІ-

ті Донцовські читання: «Дмитро Донцов: постать на тлі епохи» (24–25 травня 

2013 року), МДПУ ім. Богдана Хмельницького; всеукраїнській науковій 

конференції Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності 

українців» (30 травня 2013р.) , Шевченківський національний заповідник; 

круглому столі «Вектори традиціоналізму:Схід, іслам, язичництво» (16 

листопада 2013р.) Донецька філія ЦГО НАНУ; міжнародній науковій 

конференції «Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства» 

(24 жовтня 2013р.), КНУ імені Тараса Шевченка; міжнародній науковій 

конференції «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу 

українства» (23 жовтня 2014), КНУ ім. Т. Шевченка. 
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Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

викладено у 14 публікаціях – 10 статтях у  наукових фахових виданнях України 

(з них 1 – у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази) та 4 

тезах наукових доповідей, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 196 сторінки. Список використаних джерел містить 217 найменувань, 

обсягом 19 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У «Вступі» подається загальна характеристика дисертаційної роботи: 

обґрунтовується актуальність обраної теми, зазначається її зв’язок із існуючими 

програмами науково-дослідної діяльності, формулюється об’єкт і предмет 

дослідження, його основна мета, відповідні конкретні задачі та необхідна для їх 

реалізації методологія, висвітлюються наукова новизна, теоретичне і практичне 

значення та апробація одержаних результатів, вказується кількість авторських 

публікацій з досліджуваної тематики, а також коротко розкривається структура 

рукопису. 

Перший розділ дисертації – «Теоретико-методологічні засади 

традиціоналістської альтернативи соціальної модернізації» – присвячено 

огляду літератури з теми дослідження та аналізу теоретичних підходів до 

проблеми міри можливої концептуалізації традиціоналістських практик. 

У підрозділі 1.1. «Концептуалізація традиціоналізму та традиційного 

суспільства в сучасній філософії» розглянуто зміст понять традиційного 

суспільства та традиціоналізму та їхній зв'язок. Розуміння або, тим більше, 

визначення традиціоналізму не є однозначним. Необхідно розрізняти 

традиціоналізм як некритичне і несвідоме слідування тим чи іншим традиціям 

та традиціоналізм як рефлексивну позицію. До того ж необхідно враховувати 

те, що світоглядний традиціоналізм має соціальний, політичний, етичний та 

інші виміри.  

Філософський традиціоналізм постає як рефлексія засад 

традиціоналістського світогляду, як теоретичний напрям, зорієнтований на 

апологетику і обґрунтування можливостей реставрації традиційного 

суспільства та, ширше, традиційної цивілізації. Таке відновлення не означає 

відмову від технічних або інших матеріальних досягнень сучасного людства, 

однак однозначно передбачає повернення до основних цінностей традиційного 

суспільства як базових для формування нового світогляду. Теорія 

традиціоналізму постає при цьому як така, що вирізняється і концептуально 

доповнює, інколи навіть трансформує практику традиціоналізму. Слід 

здійснювати розрізнення традиціоналізму в широкому розумінні цього слова та 

інтегрального традиціоналізму як філософської школи. 

Традиційне суспільство по-різному описують в межах тих чи інших 

концепцій. Різним є підхід як до пояснення його фундаментальних ознак, так і 
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до визначення сутності, яка стоїть за цими ознаками. Традиція трактується по-

різному у різних філософських течіях.  

У підрозділі 1.2. «Традиціоналізм як апологія традиційного суспільства 

(становлення романтичного різновиду традиціоналізму)» здійснено 

концептуалізацію романтичного різновиду традиціоналізму. 

Після аналізу особливостей традиційного суспільства розглянуто 

споріднені з традиціоналізмом світоглядні течії. Зокрема, приділяється увага: 

фундаментальному консерватизму XVIII – XIX століть (Жозеф де Местр, 

Доносо Кортес, Луї де Бональд), політичному романтизму XIX століття 

(Готфрід Гердер), критичному лібералізму (Огюст Конт, Фредерік Ле Пле, 

Ернест Ренан, Іпполіт Тен, Фюстель де Куланж), радикальному консерватизму 

(де Латур дю Пен, Едуард Дрюмон, Моріс Баррес), світогляду Шарля Мораса, 

різним версіям ідеї консервативної революції (Фрідріх Ніцше, Освальд 

Шпенглер, Ернст Юнгер, Артур Мюллер ван ден Брук, Карл Шмідт, Отмар 

Шпан), консервативному вченню Карла Манхейма. Докладно висвітлено 

історичні та світоглядні аспекти зародження та розвитку філософії 

традиціоналізму. Висвітлено основні характеристики творчості засновника 

філософської школи інтегрального традиціоналізму Рене Генона, а також його 

учня та послідовника Юліуса Еволи. Розглянуто вплив ідей Еволи на еволюцію 

філософського традиціоналізму. Проаналізовано зв'язок між інтегральним 

традиціоналізмом та більш пізніми інтелектуальними течіями, які умовно 

належать до посттрадиціоналістських – передусім, школою «нових правих».  

У підрозділі 1.3. «Пошуки шляхів осмислення основних ідей та 

цінностей сучасної філософії традиціоналізму» здійснено критичний розгляд 

та систематизацію філософських поглядів засновників філософського 

традиціоналізму. 

Знаковими постатями сучасного традиціоналізму є переважно 

представники європейської філософії: польський професор Яцек Бартизель, 

британський професор Роджер Скратон та Принц Вельській Чарльз Віндзор, 

російський професор Олександр Дугін та інші. Яцек Бартизель академічно 

обґрунтовує ідеї елітаризму, монархізму та повернення до сакральних основ 

суспільного життя. На противагу цьому, російський дослідник Олександр 

Дугін, який свідомо виходить за межі академізму і тяжіє до релігійно-

політичного обґрунтування неоєвразійства як власного бачення 

традиціоналізму на російському ґрунті. Академічну критику ідей Дугіна надає 

Кирило Товбін, член Російського філософського товариства, викриваючи такі 

базові недоліки обґрунтування традиціоналізму Дугіним: політичну 

ангажованість, дилетантизм, симулякровість, недомовленості, неточність 

визначень. Роджер Скратон є представником нео-беркіанства, у якому він 

сполучає: критику суперечності між ідеологією та соціальними практиками 

«нових лівих»; критику проекту Просвітництва за надмірний раціоналізм; 

критику не гуманності наддержавних утворень; критику сучасного мистецтва за 

його відірваність від вічних цінностей. Чарльз Віндзор також здійснює критику 

проекту Просвітництва, розвиваючи її у дусі анти-прогресизму та у напрямі 

повернення до ідей космічної гармонії – від суспільного устрою і до 
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архітектури та екології. Хоча донедавна традиціоналізм залишався достатньо 

периферійним явищем в сфері соціально-гуманітарного знання, однак останні 

європейські події, пов’язані із зіткненням з проблемою глобального тероризму, 

ерозії класичних європейських цінностей, активним просуванням ісламу у 

Європі, знову загострили полеміку щодо традиційних засад національної 

ідентичності. Для адекватного осмислення позицій, з яких сучасна філософія 

традиціоналізму по-різному трактує ці процеси, обґрунтовано необхідність 

звернення як до філософської теорії дискурсу, так і до елементів дискурс-

аналізу. 

У другому розділі «Історіософські засади традиціоналізму та їхнє 

соціально-філософське осмислення» розглянуто філософсько-історичні 

засади традиціоналістської філософії, а також критика з цих позицій 

прогресистської філософії історії.  

У підрозділі 2.1. «Традиціоналістська критика прогресистської 

філософії історії та її бачення постсучасності» проаналізовано теоретичні 

підстави для традиціоналістської та постіндустріалістської критики різних 

моделей прогресистської філософії історії. 

Модерний прогресистський погляд на історію базується на світоглядній 

парадигмі Нового Часу. Сам модерний світогляд побудований на подоланні 

традиційного ладу як такого, що сутнісно зжив себе. Проаналізовано 

парадигмальні засади модерного світогляду – такі як номіналізм, емпіризм, 

механіцизм та секуляризація. Узагальнено погляди Ф.Бекона, О.Конта, Ж.-

Ж.Руссо та К.Маркса як мислителів, які заклали фундамент для 

прогресистського осмислення історії. Концепції постсучасного суспільства 

проаналізовано як такі, які базуються на розгляді західного суспільства як 

«постбуржуазного», «посткапіталістичного», «постпідприємницького» або 

«постринкового». Постіндустріальне суспільство – це суспільство, в економіці 

якого пріоритет перейшов від виробництва товарів до виробництва послуг, 

проведення наукових досліджень, організації системи освіти і підвищення 

якості життя; в якому клас технічних спеціалістів став основною професійною 

групою і, що найважливіше, в якому суспільні нововведення все більшою 

мірою залежать від зростання теоретичного знання. Постіндустріальне 

суспільство вимагає виникнення інтелектуального класу, представники якого 

на політичному рівні виступають в якості консультантів, експертів або 

технократів. Окрім постіндустріальної розглянута постмодерністська теорія 

сучасного суспільства, згідно якої суспільство характеризується явищами 

демасифікації і дестандартизації, відходом від минулих форм індустріального 

виробництва, досягненням якісно нового рівня суб’єктивізації соціальних 

процесів, зростаючою плюралістичністю суспільства, відходом від масової 

соціальної дії та тенденціями деідеологізації.  

З’ясовано, що в утвердженні нематеріальних цінностей у якості базових 

та реабілітації окремих цінностей до модерного суспільства (сім’я, релігія, 

громада) концепції постіндустріалізму та постмодернізму частково співпадають 

із філософією традиціоналізму. 
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У підрозділі 2.2. «Філософсько-історичні погляди традиціоналістів» 
поняття «сучасність» трактується як базове для формування специфічної 

картини світу зі своєю «системою координат» – різне трактування сучасності 

зумовлює і відмінне ставлення до минулого і до традиції. 

Доведено неможливість ідентифікувати традиціоналізм з жодним з 

класичних напрямів філософії історії: регресизмом, прогресизмом та 

циклізмом. На перший погляд, видається, що традиціоналістська філософія 

історії знаходиться посередині між регресизмом та циклізмом. Але головним у 

філософсько-історичній концепції традиціоналізму є визнання вічності, що 

закономірно випливає з не-механістичної концепції часу та апеляції до 

міфологічного часу (Мірча Еліаде). Філософсько-історичну концепцію 

традиціоналізму можна охарактеризувати як «етерналізм» (від лат. «aeternum» – 

вічність). З регресизмом етерналізм споріднює уявлення про те, що буття-в-часі 

є по суті недосконалим і принципово неповним, а тому без зв’язку з вічністю 

(яка є незмінною та повною) згасає. Але таке згасання не остаточне – буття-в-

вічності знову проявляє себе і починається новий цикл історії. На відміну від 

класичного циклізму цей новий цикл не є простим повторенням попереднього. 

Кожен період регресу і загибелі певного проміжку історичного часу 

залишається неповторним. Для осмислення цієї неповторності варто звернутися 

до нелінійних моделей історичного розвитку, зокрема до монадологічного 

розуміння історії. Кожен «еон» ( історичний цикл світу) є по суті монадою, 

водночас неповторною, але парадоксальним чином – повторюваною. 

У підрозділі 2.3. «Компаративний аналіз традиційного та 

постсучасного суспільства з позицій неотрадиціоналізму», визначаються 

суттєві ознаки соціально-цивілізаційних аспектів індоєвропейської традиції і 

порівнюються з ознаками постсучасногоо суспільства. 

Постсучасне суспільство, як і традиційне індоєвропейське має тричленну 

соціальну структуру, орієнтоване на досягнення високої стабільності соціальної 

структури, підпорядковує приватну власність особистій, груповій (у сучасному 

суспільстві – корпоративній або державній власності); для постсучасного 

суспільстві, як і для традиційного властиве домінування в ціннісно-

мотиваційній структурі особистості духовно-релігійних (відповідно нині – пост 

матеріалістичних) цінностей, властивий не-масовий характер (у традиційному 

суспільстві – до-масовий, у постсучасному – демасіфікований: масова культура 

занепадає, криза масової демократії, припинення масового виробництва), 

властива другорядна роль національної держави в сучасному розумінні цього 

слова (вся влада концентрується на регіональному рівні або на рівні 

цивілізаційного масштабу); у постсучасному суспільстві, як і у традиційному 

слабка роль бюрократичної структури організації влади (у традиційному – 

влада має переважно особовий характер, а її структура є органічною та 

мозаїчною, ці ж тенденції наростають у постсучасному суспільстві). 

У третьому розділі «Неотрадиціоналізм як перспектива розвитку 

філософії традиціоналізму» здійснена спроба виявлення історичних та ідейних 

витоків та теоретичних засад прагматичної версії традиціоналізму. 
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У підрозділі 3.1. «Реакційний різновид традиціоналізму як антитеза 

його романтичного різновиду» визначено історичні, політичні та 

концептуальні розбіжності реакційного та романтичного традиціоналізму. 

Термін «реакційний» позначає не протистояння вищим чи гуманістичним 

цінностям, але намагання їхнього осмислення через радикальну критику усіх 

проектів суспільної модернізації. Представниками реакційного традиціоналізму 

значною мірою був Юліус Евола та значна кількість його послідовників. 

Реакційний традиціоналізм виступив в ролі необхідної антитези до 

традиціоналізму романтичного, сконцентрованого на звернені до сакральної 

традиції. Реакційний традиціоналізм, навпаки, активно звертався до даних 

сучасної науки (лауреат Нобелівської премії Конрад Лоренц є в цьому плані 

символічною постаттю), але він не бачив в закономірностях розвитку сучасної 

цивілізації таких позитивних рис, які мали б виправити її недоліки, 

перетворивши, так би мовити, отруту в ліки. У такому радикальному 

скептицизму щодо сучасної цивілізації і полягає послідовна реакційність, 

соціальними результатами якої були як крайній цинізм, так і втрата хибних 

уявлень та ілюзій романтичного традиціоналізму. Останнє стало необхідним 

підґрунтям для розвитку традиціоналізму. 

У підрозділі 3.2. «Неотрадиціоналізм як прагматична версія 

традиціоналізму» обґрунтовано введення терміну «неотрадиціоналізм» для 

позначення якісно нового етапу в розвитку традиціоналізму в широкому 

розумінні. 

Головною ознакою неотрадиціоналізму є раціональне та прагматичне 

переосмислення та ревізія ідей романтичного та, навіть, деяких положень 

реакційного традиціоналізму. Серед основних ознак неотрадиціоналізму слід 

вирізняти такі: 1) надання однакової суспільної значущості сакральній традиції 

та даним академічної науки; 2) спрямованість на діагноз та вирішення 

актуальних проблем сучасності; 3) визнання цінностей соціальної солідарності 

та свободи окремої особистості як таких, що допускають між собою не лише 

компроміс, але й гармонію – за умови визнання авторитету сакральної традиції 

як сумісного з авторитетом академічної науки; 4) пошуки адекватної сучасним 

(постсучасним) реаліям моделі демократії, яка, водночас, відповідала би 

основним традиціоналістським цінностям. Неотрадиціоналізм нині перебуває в 

процесі становлення і це обумовлює присутність в ньому різних теоретичних та 

практичних підходів, які ще не встановили взаємні корелятивні зв’язки. 

У підрозділі 3.3. «Практичний вимір дискурсу традиціоналізму в 

українському контексті» виявлено потенційні напрями прагматичного 

переосмислення напрацювань українських представників класичного 

традиціоналізму (передусім, В’ячеслава Липинського та Дмитра Донцова) у 

дусі неотрадиціоналізму. 

Окремі ідеї концепції трудової монархії В’ячеслава Липинського при 

належному осмисленні в постіндустріальній оптиці вказують на шляхи ціннісного 

розв’язання проблем формування постіндустріального суспільства. Вони можуть 

бути використані при розробці ідеологічного стрижня не тільки в контексті 

державотворення, але й для реалізації загальносуспільної стратегії 
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випереджального розвитку. Іншим, більш консервативним варіантом 

обґрунтування неотрадиціоналістського варіанту розвитку України може стати 

націонал-традиціоналізм Дмитра Донцова. Розвиток ідей традиціоналізму на 

українському ґрунті та їхнє дослідження тривають і мають свою перспективу – 

передусім це стосується нового звернення суспільства та науковців до визнання 

вищості таких традиційних цінностей, як гідність, сім’я, Батьківщина.  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках дисертаційного дослідження в результаті здійсненого 

соціально-філософського аналізу розкрито евристичний потенціал соціально-

реформаційного спрямування традиціоналістської філософії та доведено 

актуальність застосування практичних висновків з її концептуальних засад до 

трансформації українського суспільства, а також подані рекомендації, які 

мають теоретичне та практичне значення. Вони конкретизовані в наведених 

нижче положеннях: 

Сьогодні у розвинених країнах відбувається постсучасна трансформація 

суспільства. Суспільства індустріального типу, з одного боку, стоять перед 

необхідністю наступного етапу модернізації, умовно кажучи перебуваючи під 

«тиском з боку майбутнього», з іншого боку, спостерігаємо ренесанс до 

індустріальних і до модерних інституцій (таких як релігія). На відміну від 

консерватизму, традиціоналізм орієнтується на вічність та незмінність 

традиційних цінностей, відповідно, якщо в добу модерну традиціоналізм та 

консерватизм фактично співпадали, то в постмодерну добу консервативного 

характеру набуває захист цінностей модерну, в той час як традиціоналізм 

зберігає відданість цінностям традиційної цивілізації.  

Фундаментальною засадою традиціоналістського світогляду є те, що він 

базується не на даних сучасної науки або філософії, а на сукупності 

міфологічних та релігійних уявлень, яку філософи традиціоналісти називають 

сакральною традицією. Всі три типи традиціоналізму (романтичний, 

реакційний та прагматичний) можуть розглядатися і як три послідовні історичні 

етапи розвитку традиціоналізму як явища соціального, світоглядного типу, так і 

як три альтернативні філософські концепції традиціоналізму, які пропонують 

альтернативні моделі майбутнього соціального розвитку як альтернативи 

соціальної модернізації – стихійного повернення до цінностей традиціоналізму 

як світогляду (романтичний традиціоналізм); деконструкції модерних 

соціальних інститутів (реакційний); традиціоналістської раціональної 

інституційної інженерії сучасного суспільства (неотрадиціоналізм). 

Схематично етерналістська модель історичного процесу нагадує не коло, 

а низку розімкнених кіл, замкнених на нескінченну вісь вічності. Фактор 

вічності докорінно відрізняє філософію історії етерналізму від інших 

філософсько-історичних концепцій, як класичних, так і некласичних. Своїм 

уявленням про історію як сукупність неповторних, але взаємопов’язаних циклів 

етерналізм відповідає ознакам нелінійних концепцій філософії історії, в першу 

чергу монадологічній філософії історії. 

Соціальна філософія традиціоналістів вважає традиційне суспільство 
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найбільш досконалою суспільною моделлю, актуальність якої ще й досі не 

втрачена. Протягом всього існування філософії традиціоналізму її 

представники послідовно захищали цю точку зору. Сама ідея апологетики 

традиційного суспільства була властива ще попередникам традиціоналістів: 

фундаментальним консерваторам, радикальним консерваторам, деяким 

представникам критичного лібералізму та інтегрального націоналізму (Шарль 

Моррас). Але треба зазначити, що саме в філософії інтегрального 

традиціоналізму ідеалізація традиційного суспільства досягає свого найвищого 

вираження та теоретичної обґрунтованості.  

Постсучасне суспільство в багатьох, хоча далеко не усіх своїх рисах 

відтворює структуру традиційного суспільства, що можна вважати аргументом 

на користь соціальних концепцій традиціоналістів.  

Проблема новітнього соціального протистояння не піддається науковому 

розв’язанню, оскільки ідея рівності людей вважається категорією не наукового, 

а ціннісного характеру, концепції організації суспільства на відмінних не-

егалітаристських принципах знаходяться нині на маргінесі соціальних знань і 

практики. 

Соціальні концепції традиціоналістів можуть бути вдалим світоглядно-

теоретичним фундаментом для соціально-економічної моделі солідаризму, який 

в свою чергу тяжіє до традиціоналізму на світоглядному рівні. Традиціоналізм 

та солідаризм відмовляються від ідеї рівності людей, але виступають за 

гармонізацію та гуманізацію соціально-економічних стосунків. На політичному 

рівні відповідником солідаризму може виступити «органічна демократія». 

Концепція «органічної демократії» в своїх світоглядних засадах тісно пов'язана 

з філософією традиціоналізму. Базовою ідеєю «органічної демократії» є 

поєднання широкого народного самоврядування на місцях та гнучкого 

авторитаризму на загальнодержавному рівні. 
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Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії. –

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історія. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –  Київ, 2015.  

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз соціально-

модернізаційного потенціалу традиціоналістської філософії та доведено 

актуальність застосування практичних висновків з її концептуальних засад до 

трансформації українського суспільства. Розглянуто концептуальні засади 

філософії традиціоналізму. Показано, що традиціоналізм має свою 

філософсько-історичну парадигму в межах якої піддається сумніву ідея 

прогресу та лінійного часу загалом. Обґрунтовано, що вже нинішнє суспільство 

як постсучасне з огляду на основні тренди його розвитку постає як 

неотрадиційне тією мірою, якою відбувається реабілітація і реконструкція 

традиційних соціальних інститутів та цінностей. Виявлено, що хоча однією з 

найбільш серйозних актуальних проблем сучасності є проблема новітнього 

соціального протистояння, властивого постсучасному суспільству, 

суспільствознавчі науки сьогодення не можуть його вирішити, багато в чому з 

ідеологічних, а не наукових причин. Традиціоналізм з його ідеєю солідарного, 

органічного та ієрархічного суспільства здатен запропонувати свій погляд на 

вирішення проблеми новітнього соціального протистояння. 

Показано, що концептуальні ідеї традиціоналізму, солідаризму та 

«органічної демократії» мають історичне коріння в українському ґрунті та 

відповідають актуальним потребам трансформації сучасного українського 

суспільства. 

Ключові слова: традиціоналізм, традиція, солідаризм, етерналізм, 

органічна демократія,соціальна модернізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Юрченко Э.А. Дискурс традиционализма в социальной философии. –

Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. –  Киев, 2015. 

В диссертационном исследовании осуществлен анализ социально-

модернизационного потенциала философии традиционалиста и доказана 

актуальность применения для трансформации украинского общества 

практических выводов из ее концептуальных принципов. Показано, что 

традиционализм опирается на свою философско-историческую парадигму, в 

пределах которой осуществляется критика идеи прогресса и линейного времени 

в целом. Обоснованно, что уже нынешнее общество как постсовременное, 

учитывая основные тренды его развития, проявляет себя как неотрадиционное в 

той степени, в которой происходит реабилитация и реконструкция 

традиционных социальных институтов и ценностей в их взаимодействии с 
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модерными и постмодерними институтами. Проблема новейшего социального 

противостояния елементов индустриализма и постиндустриализма, 

свойственная постсовременному обществу, не может быть решена 

современными обществоведческими науками – во многом по идеологическим, а 

не научным причинам. Традиционализм с его идеей солидарного, 

органического и иерархического общества способен предложить 

альтернативный взгляд на решение проблемы новейшего социального 

противостояния. 

Традиционализм, в широком смысле этого слова, предстает как идея 

возврата к принципам функционирования традиционного общества, независимо 

от того, что считается его фундаментом: сакральная традиция как отражение 

абсолютного (интегральный традиционализм), биологическая природа человека 

и обусловленная ею поведение (Конрад Лоренц, некоторые представители « 

новых правых ») или социокультурная специфика (основная часть 

академических ученых). Необходимо различать традиционализм и 

интегральный традиционализм, который является лишь одной из 

разновидностей традиционализма. Интегральный традиционализм можно 

считать классической формой традиционализма, его своего рода ценностной 

«сердцевиной». Также следует ввести понятие неотрадиционализма для 

характеристики совокупности философских концепций, которые положительно 

оценивают традиционное общество, и, хотя не всегда определяют себя как 

традиционалистские, поддерживают основные традиционные ценности, те или 

иные практики традиционализма, с которым они находятся скорее в состоянии 

дискуссии, чем оппозиции. Как пример, можно привести археофутуризм 

Гийома Фая или философскую школу «новых правых» (которую не следует 

смешивать с одноименными политическими движениями в разных странах). 

Традиционное общество по-разному описывается в пределах тех или 

иных концепций. Различным оказывается подход как к отбору его 

фундаментальных признаков, так и к определению сущности самих этих 

признаков. Традиция трактуется по-разному в рамках различных философских 

направлений. Необходимо четко различать понимание традиции в рамках 

общепринятой терминологии и в том узком и полемическом смысле, в котором 

она используется представителями школы интегрального традиционализма. 

Показано, что концептуальные идеи традиционализма, солидаризма и 

«органической демократии» в своей взаимной дополняемости имеют 

исторические корни в украинском обществе и отвечают актуальным 

потребностям трансформации современного украинского общества.  

Ключевые слова: традиционализм, традиция, солидаризм, этернализм, 

органическая демократия, социальная модернизация. 

Yurchenko E.A. Discourse of traditionalism in social philosophy. – 

Manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree in the field of philosophy in speciality 09.00.03 

– Social Philosophy and Philosophy of History.– Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, MOES of Ukraine. –  Kyiv, 2015. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


This thesis analyzed the potential for social mobilization of traditionalist 

philosophy and proved relevance of applying practical conclusions to transformation 

of the Ukrainian society. Research explored conceptual foundations of philosophy of 

traditionalism. It was shown that traditionalism is endowed with its own 

philosophical-historical paradigm, which undermines the idea of progress and linear 

time in general. It was substantiated that the contemporary society viewed as the 

postmodern with regard to its main tendencies of development appears as the 

neotraditional to the extent in which happens rehabilitation and reconstruction of the 

traditional social institutions and values. It was revealed that, although the issue of 

new social conflict inherent in the postmodern society is one of the most serious 

urgent problems of modernity, social sciences cannot solve it, largely for ideological 

rather than scientific reasons. Traditionalism with its idea of solidarity, organic and 

hierarchic society is able to offer its own perspective of the problem of new social 

conflict. 

It was demonstrated that conceptual ideas of traditionalism, solidarism and 

"organic democracy" are historically enrooted in the Ukrainian ground and meet the 

needs of transformation of the modern Ukrainian society. 

Key words: traditionalism, tradition, solidarism, eternalism, organic 

democracy, social modernization. 
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