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ВСТУП 

 

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 
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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. 

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. 



 5 

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 
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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.  

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 
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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, 



 10 

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, 

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 
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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. 



 13 

РОЗДІЛ І. 

СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД 

ФІЛОСОФІЇ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ 

 

Розуміння або, тим більше, визначення традиціоналізму не є однозначним 

– ані у повсякденному чи публіцистичному вжитку, ані хоча би у науковому 

дискурсі. Необхідно розрізняти традиціоналізм як некритичне і несвідоме 

слідування тим чи іншим традиціям та традиціоналізм як осмислену 

світоглядну або навіть теоретичну позицію. До того ж, необхідно враховувати 

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

інші виміри.  

В нашому випадку мова йде спочатку про філософську рефлексію 

традиціоналізму як світоглядного напряму, зорієнтований на апологетику і, по 

можливості, реставрацію традиційного суспільства та, ширше, традиційної 

цивілізації. Таке відновлення не означає відмову від технічних або інших 

матеріальних досягнень сучасного людства, однак однозначно означає 

повернення до основних цінностей традиційного суспільства як базових для 

формування світогляду. 

З іншого боку, у нашій роботі йдеться також про розгляд традиціоналізму 

як певної концепції, яка має також і філософське обґрунтування. У цьому 

випадку можна говорити про теорію традиціоналізму як таку, що вирізняється і 

концептуально доповнює, а інколи навіть трансформує практику 

традиціоналізму. Така практика у своїх масових соціальних проявах поєднує 

традиціоналізм як некритичну поведінку зі світоглядним і осмисленим 

традиціоналізмом. В суспільному житті люди нерідко керуються не 

осмисленими раціонально мотивами, з іншого боку певний ступінь 

осмисленості присутній навіть у випадку достатньо ірраціональних дій. Тому 

традиціоналізм на практиці представлений поведінкою, яка є частково 

свідомою, а частково неусвідомлюваною – міра усвідомленості може сильно 

відрізнятися у різних людей. Філософія традиціоналізму є не просто його 
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усвідомленою версією, але його рефлексією, яка може суттєво уточнювати 

практику традиціоналізму – як у окремої людини, так і у цілих спільнот, які 

стали на шлях такої рефлексії. 

Слід також враховувати, що як теорія і практика традиціоналізм також не 

є чимось однорідним і однозначним – кожна традиційна культура створює 

передумови для творення оригінальних версій традиціоналізму, іншим 

джерелом нових різновидів традиціоналізму є його специфічна 

концептуалізація з певних філософських позицій. Наприклад, передусім 

необхідно зауважити, що нерідким є ототожнення традиціоналізму в цілому з 

таким його напрямом, як інтегральний традиціоналізм. Інтегральний 

традиціоналізм є філософською школою, заснованою Рене Геноном і, 

безумовно, надзвичайно важливою складовою традиціоналізму в широкому 

розумінні цього слова, але їх повне ототожнення не є правомірним. 

Таким чином, даний розділ буде присвячено огляду літератури з теми 

дослідження та аналізу теоретичних підходів до проблеми міри можливої 

концептуалізації традиціоналістських практик. 

 

1.1. Концептуалізація традиціоналізму та традиційного суспільства 

в сучасній науці 

Основною передумовою, яка історично обумовила сам початок процесу 

формування традиціоналістської філософії, стала, поза сумнівами, загальна 

криза та руйнування європейського традиційного суспільства. Це викликало 

природну реакцію, спочатку у вигляді появи консервативної ідеології, а пізніше 

в оформленні філософії традиціоналізму.  

Для початку необхідно коротко розкрити особливості традиційного 

суспільства, яке передувало суспільству модерному. При визначенні основних 

особливостей традиційного суспільства варто було б спочатку звернутися не до 

визначень, що даються у межах традиціоналістської філософії, оскільки ці 

визначення не в усьому збігаються із тими, які загальноприйняті в академічній 
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філософії. Тому почнемо з загальновизнаних не заангажованим філософським 

загалом положень щодо традиційного суспільства. 

Ось яке, наприклад, дає визначення традиційного суспільства В.Є. 

Кемеров у відповідній статті з праці «Соціальна філософія. Словник» : 

«Традиційне суспільство – суспільство, засноване на відтворенні схем людської 

діяльності, форм спілкування, організації побуту, культурних зразків. Традиція 

в ньому відіграє роль головного засобу передачі соціального досвіду з 

покоління в покоління, соціальним зв’язком, що підпорядковує собі 

особистісний розвиток людських індивідів» [126, с. 549]. 

Безумовно, це визначення не є єдиним можливим, але воно в повному 

ступені відображає поширений в академічній науці погляд на традиційне 

суспільство. Варто навести й інші версії визначення традиційного суспільства.  

Цікаву спробу узагальнити та проаналізувати основні відмінності 

традиційного суспільства від суспільства сучасного робить С.Г. Кара-Мурза в 

своїй статті «Росія як традиційне суспільство». Він проводить порівняльний 

аналіз двох типів суспільства за такими ознаками, як поняття простору і часу, 

ставлення до світу, уявлення про людину, тип господарства, уявлення про 

державу. На його думку, поняття простору і часу у людини традиційного 

суспільства характеризується тим, що «людина традиційного суспільства 

бачить світобудову як космос – упорядковане ціле, з кожною часточкою якого 

людина пов’язана міріадами невидимих ниточок, струн... у людини 

традиційного суспільства відчуття часу задавалося сонцем, місяцем, зміною пір 

року, польовими роботами – час був циклічним і не розподіленим на малі 

однакові відрізки» [70, с. 20-21]. Свою специфіку має і відношення людини 

традиційного суспільства до світу: «Космос, в центрі якого знаходиться 

людина, створена за образом і подобою Бога, має святість... Святість світу і 

включення в нього людини породжує в традиційному суспільстві єдину для 

всіх етику» [70, с. 21]. 

Уявлення про людину теж докорінно відрізняється від прийнятого в 

сучасному суспільстві. Людина – «...особистість як концентрація багатьох 
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людських зв’язків. Вона розподілена на інших і вбирає їх в себе. Тут людина 

завжди включена до солідарних структур (патріархальної родини, сільської і 

церковної громади, трудового колективу, хай навіть зграї злодіїв...)... в 

традиційному суспільстві завжди сильною є зрівнялівка – право на позаринкове 

отримання певного мінімуму життєвих благ» [70, с. 22].  

С.Г. Кара-Мурза звертає увагу на цікаву відмінність в типі господарства 

між сучасним та традиційним суспільством. Господарство традиційного 

суспільства – це «економія, яка означає «ведення дому» (екосу). Вона не 

обов’язково ототожнюється з рухом грошей, цінами ринку і т. ін. – це 

виробництво і комерція в цілях задоволення потреб (в сучасному суспільстві 

мова йде не про економію, а про хрематистику – економіку заради грошей як 

самоцілі)».  

Уявлення про державу в традиційному суспільстві докорінно 

відрізняються від сучасного. «В ньому був представник божественного порядку 

– монарх, помазаник божий і всі піддані були в деякому розумінні його дітьми. 

Держава була патерналістська і не класова, а станова» [70, с. 23]. 

Таким чином, ми можемо бачити, що традиційне суспільство, яке 

передувало в Європі появі модерного, разюче від нього відрізнялося. Перехід 

від традиційного суспільства до сучасного не міг не породити жорсткої реакції і 

взагалі став можливим лише тому, що падінню традиційного суспільства 

передувала його тривала криза. Її коріння ми можемо бачити вже в добі 

Ренесансу, але все ж таки головним її проявом стала Реформація. Саме 

Реформація підірвала властиві традиційному суспільству погляди на державу, 

людину та економіку.  

Руйнація католицької церкви як добре структурованої організації, яка 

цементувала собою середньовічне суспільство та базувалася на принципах 

традиційної легітимації, заклала бомбу сповільненої дії в сам фундамент 

традиційної патерналістської держави монархічного типу. З доби Реформації 

держава починає переймати класовий характер, а авторитет як один з базових 

принципів традиційного суспільства, поступово зводиться нанівець. 
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Ідея індивідуального порятунку душі, що формується в межах 

протестантизму, закладає підстави для уявлення про людину як про атом, який 

існує автономно від солідарних структур суспільства, таких як церква, 

патріархальна родина, громада. Надзвичайно важливою для занепаду 

традиційного суспільства стала поява в межах протестантизму ідеї багатства як 

блага, з’явились підстави для появи економіки, зорієнтованої на гроші заради 

самих грошей. 

«Безумовно, розрив з економічним традиціоналізмом став тим фактором, 

котрий мусив поставити під чималий сумнів непорушність релігійних традицій 

і взагалі підштовхувати до непокори будь-яким традиційним авторитетам. 

Однак при цьому слід враховувати те, що сьогодні часто забувають: а саме те, 

що Реформація не стільки усунула панування церкви у повсякденному житті, 

скільки замінила одну його форму на іншу; причому це була заміна панування 

зовсім необтяжливого, на ту пору практично маловідчутного, здебільшого 

майже формального, неймовірно обтяжливою і жорсткою регламентацією 

поведінки, яка глибоко проникла в усі сфери приватного і громадського життя. 

З пануванням католицької церкви, котра «карає єретиків, але милує грішників» 

(у минулому ще дужче, аніж тепер), миряться сьогодні народи з цілком 

сучасним економічним ладом, так само як мирилися з ним і найбагатші, 

економічно найрозвиненіші країни на межі XV і XVI ст. Натомість панування 

кальвінізму, у тій його формі, якої воно набуло у XVI ст. в Женеві і Шотландії, 

наприкінці XVI ст. і на початку XVII ст. у більшій частині Нідерландів, а в 

XVII ст. у Новій Англії і почасти у самій Англії, здалося б нам сьогодні 

найнестерпнішою формою церковного контролю над особистістю. Саме так 

воно і сприймалося найширшими верствами тодішнього старого патриціату як 

у Женеві, так і в Голландії та Англії. Якраз не надмірність, а недостачу 

церковно-релігійної регламентації життя засуджували ті реформатори, які 

проповідували у цих економічно найбільш розвинених країнах». [19] 

Плідним буде звернутись до концепції традиційного суспільства та 

традиційної цивілізації, розробленій в межах цивілізаційного підходу. 
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Наприклад, в підручнику «Філософія історії» І. В. Бойченка відзначаються такі 

ознаки традиційної цивілізації: «дуже істотним є передусім високий ступінь 

залежності людини від природних умов буття, а отже, – від географічного 

середовища, в якому формується певна така первинна цивілізація. Особливістю 

традиційних цивілізацій, що зумовлена характером і ступенем їх економічного, 

соціального і політичного поступу, є також органічний зв’язок індивіда із 

своєю спільнотою – сільською чи міською общиною, етносом, кастою, станом. 

Соціальна організація означених цивілізацій має групову природу, що 

зумовлює і місце людини у «структурі цієї організації, і її потреби, інтереси, 

стимули й мотиви, норми та ідеали. Тому не тільки формування, як вважав 

Дилигенський, а й функціонування вищого принципу життєдіяльності 

традиційних цивілізацій значною мірою залежить передусім від реальної 

залежності людини від сил природи та наявного соціального ладу. Така 

залежність глибоко вкорінюється в психіку людини і відображається в ній у 

перетворених формах. Цілком слушно підкреслюючи, що подібним принципом 

є відтворення, збереження біологічних і соціальних умов життя, вірність 

сакралізованій традиції, що пронизує всі сфери суспільного та індивідуального 

буття, Дилигенський доходить висновку, що з точки зору системи детермінації, 

притаманної таким цивілізаціям, їх можна називати космогенними. Адже 

космос, світовий порядок, орієнтує сенс їх життєдіяльності в обох своїх 

головних іпостасях: і як сукупність законів, що панують у царстві природи, і як 

порядок, споконвічно, наперед визначений для людського співжиття. 

Зрозуміло, що в міру розвитку таких цивілізацій їх «космогенні» 

характеристики з домінантних поступово перетворюються на рецесивні. 

Крім космогенності, атрибутивною ознакою традиційних цивілізацій в 

цілому є консерватизм, інакше кажучи – традиціоналізм, про що свідчить вже 

сама назва цього типу цивілізацій. Незважаючи на деякі зрушення на етапі 

вторинних цивілізацій, загалом у рамках відповідних традиційних цивілізацій 

одні й ті самі цінності, стереотипи діяльності, поведінки, спілкування, відносин 

і свідомості можуть відтворюватися і передаватися з покоління в покоління 
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протягом століть, а то й тисячоліть майже без змін. У своїй найчіткішій формі – 

нормативів та ідеалів людського співжиття – вони зберігаються значною мірою 

і у вторинних цивілізаціях, особливо східних, доживаючи й до наших днів у 

суспільствах так званого «третього світу» [14, с. 313-314]. 

Треба відмітити, що цивілізаційний підхід є, мабуть, найбільш 

змістовним та фундаментальним в питанні розуміння сутності традиційного 

суспільства. Також треба відзначити. що самі традиціоналісти теж розуміли і 

розуміють традиційне суспільство саме як елемент традиційної цивілізації. 

Коротко ознайомившись з поглядом академічної науки на традиційне 

суспільство варто перейти до визначення, яке дається в межах філософії 

традиціоналізму. Найбільш змістовним і водночас лаконічним можна вважати 

визначення представника філософської школи інтегрального традиціоналізму 

Юліуса Еволи, яке він дає в своїй фундаментальній праці «Осідлати тигра»: 

«…..культура, або суспільство, є «традиційним», якщо воно керується 

принципами, переважаючими просто людський і індивідуальний рівень; якщо 

всі його сфери утворені впливом згори, підпорядковані цьому впливу і 

орієнтовані на вищий світ. Слід зазначити, що світ Традиції, попри все 

розмаїття своїх історичних форм, відрізняється сутнісною тотожністю або 

незмінністю. В іншому місці ми вже спробували більш точно визначити 

цінності і категорії цього світу, що складали основи всякої культури, 

суспільства або життєвого укладу, який можна визначити як нормальний, тобто 

вертикально орієнтований і безпосередньо пов’язаний з істинним сенсом. Між 

тим, всі цінності, що переважили в сучасному світі, являють собою повну 

протилежність цінностям, які панували в суспільствах традиційного типу». 

[176, с.6] 

Перед тим, як продовжити наш розгляд, необхідно дати більш докладне 

визначення інтегрального традиціоналізму. Інтегральний традиціоналізм, 

безумовно, належить до традиціоналізму в широкому розумінні цього слова, 

але треба зазначити, що саме цей напрям традиціоналізму має низку 

характерних тільки для нього відмінностей. 
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1) Переніалізм. Інтегральний традиціоналізм відштовхується від ідеї 

Сакральної традиції яка проявляє себе в різних формах. Вона має мета 

історичний та мета релігійний характер. Інші форми традиціоналізму можуть не 

розділяти цю концепцію або, навіть, прямо її відкидати (наприклад у випадку з 

християнським традиціоналізмом). 

2) Сакральний холізм. Інтегральний традиціоналізм бачить сакральне 

буквально в усьому. Треба підкреслити, що особливе значення це має при 

осмисленні соціальних реалій. Для інтегрального традиціоналізму соціально-

політичні концепції це відображення метафізики. Традиціоналізм в широкому 

розумінні цього слова може пояснювати сутність традиційного суспільства та 

проводити його апологію відштовхуючись від самих різних засад, апеляція до 

сакрального зовсім не обов’язкова.  

3) Модерн (Сучасність ) як концепт. Інтегральний традиціоналізм виділяє 

Модерн як певний концепт, в протистоянні з яким він себе ідентифікує.  

«Парадигмальним антиподом світу Традиції виступає модерн, Сучасність 

із великої літери (фр. la Modernité), інтерпретована як дзеркальний відбиток 

архаїчного світу доби Золотого віку. Модерн, який, за оцінками Рене Генона, 

розпочався в добу Пізнього Середньовіччя (кін. XIV ст.), однак мав своїми 

витоками елліністичну античність (орієнтовно від VI ст. до н. е.), співпадає із 

загальним науковим уявленням про початки так званого «історичного часу», 

або «вісьового часу» Карла Ясперса, котрий датується орієнтовно цим же 

періодом і розглядається саме на фоні становлення давньогрецької цивілізації в 

її класичну добу. Однак, як це зазначає Юліус Евола, у дискурсі 

традиціоналізму вказаний період історії оцінюється в однозначно негативному 

світлі, що різко протиставляє традиціоналізм як школу та своєрідну ідеологію 

загальній програмі розвитку сучасного світу, в контексті чого ми можемо 

стверджувати, що традиціоналізм є глибинною реакцією архаїки в самій 

структурі модерну в завершальній фазі його становлення» [24, с. 535]. 

Для традиціоналізму в широкому розумінні цього слова таке вирізнення 

Модерну (Сучасності) в особливий концепт зовсім не обов’язково. Він може 
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просто не осмислюватись як специфічне явище або сприйматись як певне 

більш-менш неминуче явище зі своїми сильними та слабкими сторонами. Як 

варіант, Модерн може заперечуватись не сам по собі, а в своїх певних проявах. 

Традиційне суспільство по-різному описують в межах тих чи інших 

концепцій. Різним є підхід як до пояснення його фундаментальних ознак, так і 

до визначення сутності самих цих ознак. Та сама традиція трактується по-

різному в межах різних філософських напрямків. На цьому слід зупинитись 

більш докладно. Визначення того, чим є традиція, є занадто масштабним 

завданням, але треба чітко розрізнити принаймні розуміння традиції в межах 

загальноприйнятої термінології та в тому розумінні, в якому вона 

використовується представниками школи інтегрального традиціоналізму.  

В першому випадку традиція – це «…універсальна форма фіксації, 

закріплення і вибіркового збереження тих чи інших елементів соціокультурного 

досвіду, а також універсальний механізм його передачі,що забезпечує стійку 

історико-генетичну правонаступність в соціокультурних процесах» [105, с. 724-

725]. 

В другому випадку традиція трактується як сукупність знань, що мають 

надлюдське походження. Цікаво, що представники інтегрального 

традиціоналізму при написанні слова традиція використовують велику літеру 

на початку якщо мова йде про традицію в цьому розумінні слова. Тобто для них 

є Традиція (сукупність надлюдських знань) і традиція (в соціокультурному або, 

навіть, побутовому розумінні). 

Пояснення сутності традиції (точніше «Традиції») в розумінні 

інтегрального традиціоналізму дає сучасний українській дослідник Святослав 

Вишинський: «Розуміння базового концепту Традиції означає розуміння того, 

чим є сам традиціоналізм, його вершинної точки орієнтації, котра виступає як 

буттєвою ціллю, так і еталонним критерієм в оцінках онтологічного Всього. 

Адже будучи для традиціоналістів абстракцією самого Першопринципу, 

Традиція (від лат. traditio – «передача», «спадок») з великої літери виступає в їх 

світоглядному зрізі не просто наріжним каменем окремо взятого філософського 
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напрямку, але символом самого Абсолюту (як і знання про нього), який 

переважає не лище принципи, форми та ідеї будь-якого вчення, але є їхнього 

передумовою, самою можливістю будь-якої реалізації – як конкретної, так і 

загальної, як гносеологічної, антропологічної, так і онтологічної, метафізичної, 

опираючись на передане, трансльоване знання. В той же час Традиція виступає 

не як передача зовнішніх, історично-детермінованих форм чи звичаїв, але як 

збереження самих принципів сакрального світогляду, «золотого січення» як 

матриці становлення будь-яких часткових форм» [24, с.535]. 

Таким чином, ми можемо бачити два фундаментально різних пояснення 

суті традиції. Але треба визнати, що незалежно від свого джерела традиція 

залишається традицією і на рівні практичної соціокультурної реалізації ми 

можемо спостерігати одне те й саме явище, незалежно від того, що є його 

джерелом – Абсолют або соціокультурний досвід попередніх поколінь. 

Які ж першочергові ознаки традиційного суспільства варто відзначити в 

якості об’єктивних і властивих йому незалежно від трактування його сутності? 

На нашу думку, їх декілька: 

1) Традиція, як базова засада життєвого ладу. Незалежно від пояснення її 

суті визначальну роль традиції визнають всі дослідники традиційного 

суспільства. 

2) Ієрархія. Майже всі характеристики традиційного суспільства 

відзначають його ієрархічність: «…принципом організації соціальних відносин 

є жорстка стратифікація суспільства….» [105, с. 724-725] 

3) Органічність. Людина в традиційному суспільстві перебуває в складі 

природних спільнот, таких як родина, рід, етнос. Навіть спільноти людей 

об’єднаних за професійною ознакою набувають в межах традиційного 

суспільства рис квазіродового чи, радше, квазіплеменнного характеру. Людині 

традиційного суспільства далеке як атомізоване існування, так і механістичне 

об’єднання, властиве тоталітаризму.  

4) Стабільність. Всі традиційні суспільства надзвичайно стабільні в своїх 

базових засадах. Якою б не була бурхливою історія того чи іншого 
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традиційного суспільства його фундаментальні засади залишаються 

незмінними. Це можна характеризувати негативно (інерційність, схильність до 

стагнації) або позитивно («Сакральний лад» як відображення Абсолютного) але 

це є загальновизнаною ознакою традиційного суспільства.  

5) Сакралізованість. Традиційне суспільство легітимізує себе через 

звернення до сакральності. В його межах не завжди можливо провести межу 

між священним та мирським.  

Резюмуючи, ми можемо бачити те, що незважаючи на різні оцінки та 

характеристики традиційного суспільства воно є певною об’єктивно існуючою 

данністю. Це дозволяє визначити традиціоналізм, в широкому розумінні цього 

слова, як ідею відновлення традиційного суспільства, незалежно від того, що 

вважається його фундаментом: Сакральна Традиція як відображення 

Абсолютного (інтегральний традиціоналізм), біологічна природа людини і 

обумовлена нею поведінка (Конрад Лоренц, деякі представники «нових 

правих») або соціокультурна специфіка (основна частина академічних вчених). 

Треба повторити,що необхідно розрізняти традиціоналізм та інтегральний 

традиціоналізм, який є лише одним з різновидів традиціоналізму. Хоча варто 

зазначити, що саме інтегральний традиціоналізм можна вважати найбільш 

характерною формою традиціоналізму, свого роду «серцевиною». Також варто 

ввести поняття пост-традиціоналізм для характеристики сукупності 

світоглядних напрямів, які позитивно оцінюють традиційне суспільство, але не 

визначають себе як традиціоналістів та, іноді, відмежовуються від 

традиціоналістів. Тим не менш, крім позитивної оцінки традиційного 

суспільства, їх характеризує вплив тих чи інших практичних форм 

традиціоналізму, з яким вони знаходяться в стані радше дискусії, аніж 

протистояння. Як приклад, можна навести археофутурізм Гійома Фая або 

філософську школу «нових правих» (не слід плутати з однойменними 

політичними рухами в різних країнах).  

Варто окремо розглянути питання, наскільки близькими є традиціоналізм 

та консерватизм. В якому співвідношенні знаходиться традиціоналізм до 
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політичного консерватизму ? Це питання є неоднозначним, але в першу чергу 

тому, що термін «консерватизм» нерідко застосовується в надмірно широкому 

значенні цього слова. Наприклад, його іноді пов’язують з обережним 

ставленням до реформ і змін загалом. Такий підхід нерідко породжує 

твердження, що «сучасні консерватори – це ліберали минулого або 

позаминулого сторіччя». Адже нині соціально-політичною нормою став 

лібералізм, який колись сам був викликом соціальним нормам. Тому, все ж не 

варто забувати про багатоманітність форм консерватизму та неминучість появи 

його «гібридних» форм, які нерідко створюють ілюзію переродження самої 

консервативної ідеології. 

Наприклад, сучасний український політолог Антоніна Федорівна Колодій 

– професор Львівського регіонального інституту державного управління 

Академії державного управління при Президентові України, вирізняє такі 

сучасні доктринальні різновиди консерватизму як неоконсерватизм, 

традиціоналізм (традиціоналістський консерватизм), лібертаризм (лібертарний 

консерватизм) [108,с.291. ] 

Насправді сьогодні варто казати про те, що саме така форма ідеології 

консерватизму, як традиціоналістичний консерватизм є політичним 

еквівалентом традиціоналістського світогляду. Цікаво, що саме ця форма 

консерватизму може вважатись максимально чистою на відміну від того ж 

ліберального консерватизму, який являє собою «гібрид» з переважаючими 

рисами лібералізму. 

Традиціоналістський напрямок консерватизму, який історично був 

першим і який фактично поклав початок консерватизму, пов`язують з такими 

іменами, як Е. Берк (1729-1797), Ж. де Местр (1753-1821), Л. де Бональд (1754-

1840). У 20-му столітті яскравим представником цього напрямку став Р. Керк, 

автор опублікованої в 1953 році класичної праці «Консервативне мислення». 

Консерватизм, як політична ідеологія протилежна за своїм напрямом 

ідеям «Великої французької революції» вперше проявив себе в Великобританії. 

Саме тут в 1790 році побачила світ відома праця Е. Берка «Роздуми про 
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революцію у Франції». До перших ідеологів консерватизму відносять також Л. 

де Бональда і Ж. де Местра, «батьків-засновників» феодально-

аристократичного консерватизму. Для Е. Берка, вихідця з родини звичайного 

законника, була характерна певна подвійність в орієнтації на феодально-

аристократичні кола і, водночас, на широкі верстви громадян різноманітного 

походження. Але варто зазначити,що ця багатовекторність не тількі не заважає 

у захисті ідей,що підтримує Е.Берк, але навпаки робить їх прийнятними для 

відносно широкого кола потенційних прихильників. 

 Політична ідеологія консерватизму включає в себе чимало концептів 

розроблених історично першими консервативними інтелектуалами. Наприклад 

таке фундаментальне для консерватизму поняття, як «природна аристократія», 

фактично формулює Е.Берк, зараховуючи до цієї групи громадянства не тількі 

шляхту, але й успішних підприємців, обдарованих інтелектуалів та людей 

мистецтва. 

«Перед обличчям влади мають значення тільки мудрість і чеснота, 

існуючі або передбачувані. І якщо ці якості є, то про яке б положення, умови 

або професію не йшла мова, людина, що ними володіє, має мандат Небес на 

місце і честь. Горе країні, яка бездумно відкидає талант і чесноти, готові 

служити їй на цивільному, військовому, церковному теренах. Горе країні, яка 

прирікає на морок все, що здатне надати їй блиск і славу. І горе країні, яка 

впадає в іншу крайність, вважаючи, що для управління досить низької освіти, 

вузькості поглядів та звички до ручної праці. Всі терени повинні бути відкриті 

для всіх людей, але вибір необхідний. Неможливо керувати державою по черзі 

чи з нагоди. Кожна людина повинна займатися роботою, яку вона знає. Я не 

вагаючись можу сказати, що шлях від невідомості до поваги і влади не повинен 

бути занадто легким. Рідкісні достоїнства рідко зустрічаються, і необхідно, щоб 

вони пройшли випробування. Замок честі найкраще будувати на височині. Що 

стосується чесноти, то дозвольте вам нагадати, що вона завжди перевіряється в 

труднощах і сталості. 
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Виступати в уряді повинні пропорційно люди, що проявили свої 

дарування, і люди, які володіють власністю; але дарування завжди активно і 

заповзято; власність ж, навпаки, по природі ледача, інертна і соромлива; їй 

ніколи не вдасться пробитися, якщо вона не отримає переваги в пропорційному 

представництві; вона повинна бути представлена в більшій пропорції, інакше їй 

важко буде захиститися. Основна характеристика власності, що виникла в 

результаті поєднання факторів її придбання і збереження, – нерівність; ось 

чому маси, які відчувають заздрість і прагнення до грабунку, повинні бути 

поставлені в умови, що забезпечують її безпеку. Але можливість захистити 

власність тим менше, чим сильніше вона розпорошується. При цьому поділі і 

розшаруванні власності частина, яка дісталася кожній людині, завжди менше її 

жадань і того, що він розраховував отримати при грабежі чужих накопичень. 

Дійсно, при розподілі між безліччю розмір видобутку може виявитися 

несподівано малим. Але більшість не вміє робити розрахунки, а в наміри тих, 

хто штовхає їх на грабіж, розподіл взагалі не входить. 

Закріплення власності навічно за сім’ями – одна з найцінніших і значних 

її характеристик, це забезпечує довговічність самого суспільства, перетворює 

нашу слабкість в доброчесність і виправдовує скупість. Володарі сімейних 

станів і титулів, які переходять у спадщину, природно захищають свою 

власність. Наша палата лордів будується за цим принципом. Вона повністю 

складається з перів і спадкових власників. Велика частина палати громад 

фактично формується за тим же принципом, хоча це й не обов’язково...» [12]. 

Важливу роль грає поняття «традиціоналізм» («скептицизм» або 

«органіцизм»). Одразу треба зазначити,що традиціоналізм як складову 

традиціоналістського консерватизму не варто ототожнювати з 

традиціоналізмом в цілому. На противагу ідеям Просвітництва, що вірили у 

всемогутність людського розуму здатного приймати рішення буквально «з 

самого себе», традиція цінується консерваторами, як прояв підтвердженої 

тривалої практикою мудрості. Традиціоналізм лежить в основі розуміння зміни, 
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оновлення, реформування, реалізація яких не повинна руйнувати природного 

порядку.  

В цілому політична ідеологія традиціоналістського консерватизму 

включає в себе: органічну концепцію суспільства, згідно з якою воно існує 

примордиально, а не виникає в результаті соціальних змін; ідею елітарності та 

антидемократизму: сувору критику концепції «прогресу» і протиставлення їй 

провіденціоналізма або ідей історичного кругообігу (в будь-якому разі 

традиціоналістський консерватизм схиляється до винесення фундаментальних 

суспільних змін за межі людського права, залишаючи їх на волю природи або 

проведіння). 

В двадцятому столітті Р. Керк,як гідний нащадок  традиціоналістського 

консерватизму, стверджував, що в добу революції люди нерідко захоплені 

новизною заради самої новизни, але потім вони втомлюються від неї і 

повертаються до старих принципів які виявляються одвічними. Історія  процесс 

циклічного характеру. Тому на певному етапі маятник повертається «зліва-

направо» і консервативний лад переживає відродження в новій якості.  

Р. Керк виділив наступні принципи традиціоналістського консерватизму.  

1) Принцип існування певного порядку, що має трансцендентне джерело. 

На його думку: «…консерватори вірять,що існує трансцендентний моральний 

порядок, який ми повинні намагатися підтримувати у суспільних справах» 

 [72, с.6]. 

2) Принцип соціальної безперервності. Розвиток може бути лише 

тривалим і органічним. «Революції розсікають артерії культури, це ліки,що 

вбивають» [72, с.7]. 

3) Принцип припису. «існують права підставою яких є їхня давність – 

включаючи право власності» [72, с.7]. 

4) Принцип мудрості. « Будь – яке громадське починання повинно 

оцінюватись з погляду його ймовірних віддалених наслідків, а не тільки з 

погляду його негайних здобутків або популярності» [72, с.7]. 
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5) Принцип варіативності. «Для того, щоб зберегти здорову різнорідність, 

у будь-якій цивілізації мають існувати верстви і класи, відмінності у 

матеріальних умовах та багато інших різновидів нерівності» [72, с.8]. 

6) Принцип недосконалості. «Людина істота недосконала, і таким же 

недосконалим є будь-який суспільний лад, який будь-коли був створений» [72, 

с.8]. 

Всі сформульовані вище принципи повністю відповідають 

традиціоналістському світогляду. Розберемо це докладніше. 

1) Трансцендентний порядок. Традиційне суспільство базується на 

принципах які розуміються як такі, що не підлягають відкиданню. Вони 

розуміються як надлюдські і трансцендентні. Традиціоналізм може розуміти їх 

по різному (в залежності від різновиду самого традиціоналізму): від прояву 

Сакральної традиції до природних інстинктів людини як біологічної істоти . 

Але в будь-якому разі ідея принципів незалежних від раціонального людського 

планування присутня в межах традиціоналізму. 

2) Соціальна безперервність. Традиційне суспільство не є абсолютно 

застиглим артефактом але в його межах неможливі розриваючи традиційний 

порядок ривки інакше це вже не традиційне суспільство . Розвиток не 

відкидається але він повинен відбуватись органічно та в певних межах вихід за 

які є неможливим в принципі.  

3) Припис та давнина. Чим давніший інститут тим він більш 

легітимний. В межах філософської школи інтегрального традиціоналізму це 

можна пояснити більшою близькістю давнішого до Примордіальної Традиції. В 

межах інших напрямків традиціоналізму по іншому. Наприклад, успішним 

випробуванням часом або близькістю до базових аспектів людської природи. 

4) Мудрість. Перевага мудрості (яка розуміється як така, що має 

сакральне джерело) над сциєнтистським знанням важлива частина вчення 

інтегрального традиціоналізму. Але інші форми традиціоналізму також з 

недовірою ставляться до ніби раціональних рішень не підтверджених не просто 
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практикою але й певною давниною яка дозволяє розраховувати на тривалість і 

в майбутньому. 

5) Варіативність. Традиційне суспільство є різноманітним та глибоко 

ієрархічним. Всі спроби його апології неминуче включають апологію 

багатоманітності та нерівності.  

6) Людська недосконалість. Традиційне суспільство завжди розуміло 

людину як елемент певного світо порядку, в якому їй відведено не останнє але 

й не центральне місце. Недосконалість людини витікає з її неминучої 

обмеженості, в порівнянні з надлюдськими силами. Традиціоналізм може 

розуміти людину як істоту недосконалу в сакральному розумінні (інтегральний 

традиціоналізм), а може навпаки виводити обмеженість людини з її біологічної 

природи. Але в будь-якому разі розуміння принципової недосконалості людини 

присутнє в усіх його формах. 

Таким чином ми можемо спостерігати відповідність принципів 

традиціоналістичного консерватизму реаліям традиційного суспільства та, 

відповідно, традиціоналізму як ідеї його апології та, по можливості, реставрації. 

Водночас треба підкреслити, що традиціоналістський консерватизм явище 

соціально-політичне, а традиціоналізм в цілому має більш широкий характер, 

що значно виходить за межі політичного. 

 

 

1.2. Традиціоналізм як апологія традиційного суспільства 

(становлення романтичного різновиду традиціоналізму) 

Появі філософії традиціоналізму передував достатньо довгий шлях її 

поступового формування на ґрунті фундаментального консерватизму, концепції 

консервативної революції та деяких інших ідеологічно-філософських 

напрямків. Але основною передумовою, яка обумовила сам початок процесу 

формування традиціоналістської філософії, стала безумовно загальна криза та 

руйнування європейського традиційного суспільства. Це викликало природну 

реакцію, спочатку у вигляді появи консервативної ідеології, а пізніше в 
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оформленні філософії традиціоналізму. Початком формування традиціоналізму 

як світоглядного напряму можна вважати появу так званого фундаментального 

консерватизму, який нерідко визначається як традиціоналістичний 

консерватизм. Ми вже згадували про нього вище,тепер варто зупинитись на 

його описанні дещо докладніше. 

Фундаментальний консерватизм XVIII – XIX століть з’явився як реакція 

на велику французьку революцію. Фундаментальні консерватори вважали, що 

цінності які породило європейське «Просвітництво» є помилковими. Вони 

радикально відкидали матеріалізм і атеїзм, республіканізм і лібералізм. Все це 

вважалось хворобливим і негативним. Занепадницькому світу який породили 

просвітництво та буржуазні революції вони протиставляли ідеалізований світ 

католицького клерикально- монархічного середньовіччя.  

Класиками фундаментального консерватизму були Жозеф де Местер, 

Даносо Кортес, Луї де ван Альт, їх наступниками вважають таких класиків 

консервативної думки як Шарль Маррас, Анрі Массі, Леон Доде і Моріс 

Баррас. В певній мірі з фундаментальним консерватизмом було пов’язане таке 

явище, як політичний романтизм ХІХ сторіччя.  

Жозеф де Местр яскравий представник фундаментального консерватизму. 

Пройшов надзвичайно цікавий життєвий шлях, що відобразився на його 

філософських поглядах. В молоді роки Жозеф де Местр приймав активну 

участь в діяльності французського масонства. Але врешті-решт жорстоко 

розчарувався в ідеях масонів і лібералів, повністю відкинув французську 

революцію, «просвітницький» світогляд, та перейшов на радикальні 

католицьки і монархічні позиції.  

«Проствітництво» повязано з усіма сектами, бо в кожній з них є дещо,що 

йому відповідає….Таким чином перед нами чудовисько, яке увібрало в себе 

всіх інших чудовиськ, і якщо ми його не вбємо воно вбє нас….Воно особливо 

небезпечне саме в силу своїх різноманітних звязків..бо примушує собі служити 

навіть тих людей які про нього не знають» [93, с.92]. 
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Цікавим є те, що Жозеф де Местр не був сліпим апологетом соціального 

порядку, що передував великій французській революції. Свій ідеал він бачив не 

в майбутньому, а в більш віддаленому минулому. Недолікам сучасної йому 

доби він протиставляв ідеал католицко-феодального середньовіччя.  

Доносо Кортес відомий іспанський політичний діяч та філософ ХІХ 

сторіччя, що відіграв надзвичайно важливу роль в становленні філософсько-

історичного аспекту традиціоналізму, як світогляду. Так само, як Жозеф де 

Местр, Доносо Кортес пройшов в молодості добу захоплення прогресистським 

та ліберальними ідеями. Але, зазнавши глибокого розчарування, перейшов на 

позиції, які більшості тогочасних консерваторів вважалися занадто 

консервативними.  

Доносо Кортес глибоко розробив теологічні, філософськи, філософсько-

історичні та культурологічні засади фундаментального консерватизму. Модерн 

схиляє людей до того щоб вони дивились на традиційне суспільство глибоко 

оціночно, очима прихильників прогресизму. Фактично, при такому 

погляді,традиційне суспільство не може сприйматись позитивно або принаймні 

нейтрально.Кортес обрав діаметрально протилежний підхід: подивится на 

сучасність очима людини традиційного суспільства . Поставити сучасності 

діагноз,а не виправдовуватись перед нею. При такому підході всі «міфи» 

прогресизму не тількі втрачають свою привабливість але й починають 

сприйматись як продукт певних сил,що в християнській традиції визначаються 

як диявольські: «….з оскудінням віри в світі зменшується істина і суспільство 

.що відгортається від Бога, негаєно бачить як навколо починає панувати 

жахлива темрява» [74, с. 92]. 

Значення теорії Кортеса для становлення традиціоналістського світогляду 

є надзвичайно важливим, оскільки він не просто захищав традиційний уклад, 

але й активно виступав проти самого просвітницького модерного проекту, 

відкрито проголосивши те, що прогресисти представляли благом, проявом 

абсолютного зла і чистим негативом.  
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Луї де Бональд – французький політичний діяч, і консервативний 

філософ, головною ідеєю якого було примирення того, що було розведено за 

доби «Просвітництва» та французької революції – людського та божественного. 

Французька революція почалась з проголошення прав людини, а завершитись 

має проголошенням прав Бога, вважав Бональд. Луї де Бональд пропонував 

активну соціальну програму примирення реалій сучасності та традицій 

давнини. Він вважав що недостатньо просто захищати старий лад рівно як і 

відкидати модерний. Треба зберегти те незмінне, що складає сам стрижень 

традиції, а з сучасності взяти те що є найбільш корисним. Де Бональд мріяв про 

те що традиційний порядок отримує нове дихання, і позбудеться тих вад, що 

привели до його просвітницької критики і, в кінцевому результаті, до 

буржуазних революцій. В своєму прагненні до органічного синтезу сучасності 

та традицій Луї де Бональд є попередником традиціоналістської парадигми 

соціальної-модернізації в концептуальному розумінні цього слова. «Таким 

чином він віднімає у своїх супротивників їх улюблену соціальну концепцію і 

примушує ї проголошувати королівську владу з Ласки Божої як явище 

природи» [106,с.53]. 

Явищем, спорідненим з європейським фундаментальним консерватизмом 

XVIII-XIX сторічь, була філософія німецьких романтиків. Романтизм є не 

тільки яскравим естетичним та мистецьким феноменом. Це – певний 

світоглядний напрям, що виступив антитезою раціоналістичному 

західноєвропейському Просвітництву.  

В філософсько-історичному контексті найяскравішим представником 

романтизму був філософ історії Ганс Готфрід Гердер. Гердер вважав, що міфи, 

звичаї, вірування, життєвий уклад – все те, що складає традицію певного 

народу, не може бути оцінено з раціоналістичної, об’єктивіської точки зору. 

Воно має цінність само по собі. Найвідомішим афоризмом Гердера є вислів – 

«Народи – думки Бога». Сама ця ідея не тільки суперечить самому духу 

Просвітництва, але є набагато консервативнішою за католицький клерікалізм, 

що концентрується лише на догматах. Гердерівська концепція, навпаки, 
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пропонує поринути в сакральні глибини архаїки. «Звертаючись до 

просвітництва та звільнення від встановлених штампів та забобонів, Гердер 

рухався не до кристалізації ліберальної парадигми, але навпаки звертався до 

глибинних шарів сакрального» [58, с.329].  

Характерним явищем в духовному житті Європи ХІХ століття став так 

званий критичний лібералізм, який справив певний вплив на формування 

філософії традиціоналізму. Цей вплив носив радше негативний, ніж позитивний 

характер. Мається на увазі те, що критичний лібералізм не дав традиціоналізму 

ідей, які той би прямо перейняв, але він справив на нього вплив, завдячуючи 

своїй жорсткій критиці Французької революції. Особливо цікаво те, що ця 

критика базувалась не на консервативній ідеологемі, а була внутрішнім 

породженням самого лібералізму.  

Фактично критичний лібералізм був стихійною реакцією певного, 

достатньо впливового та помітного прошарку європейських інтелектуалів, на 

практичні наслідки реалізації того проекту, який було закладено в самій основі 

європейського Просвітництва. Вони не могли порвати з просвітницькими 

традиціями відкрито, але насправді зробили для їхньої критики не менше, а 

може навіть і більше, ніж фундаментальні консерватори. Критикуючи 

Французьку революцію за надмірну жорстокість і радикалізм, вони, самі того 

не помічаючи, перейшли до критики її базових теоретичних засад.  

Першим критичним лібералом був Огюст Конт – мислитель, який чітко 

пов’язується в нашій свідомості з ідеєю прогресу. Але водночас він увійшов в 

інтелектуальну історію Європи як надзвичайно жорсткий критик Французької 

революції. Конт вважав революцію негативний явищем, здатним лише до 

критики та руйнації, але не до розбудови чогось нового. Її корені варто шукати 

в протестантизмі, суто негативний характер якого помітно вже в його назві.  

Революція призвела до доби нескінченних соціальних конфліктів, в яких 

доведений до абсурду псевдопрагматизм капіталістів протистоїть настільки ж 

абсурдному утопізму робітників. Революція ж є матір’ю анархічної критики 

інституту шлюбу, яка виростає з нерозуміння того, що соціальною одиницею є 
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не окремий індивідуум, а родина. «Революція для Конта – це «критична доба», 

яку він відкидає в ім’я «органічних діб», серед яких чільне місце посідає 

католицьке середньовіччя» [106,с.55 ]. 

«Доба Позитивізму» в розумінні Конта буде багато в чому нагадувати 

Середньовіччя – самостійним існуванням духовної влади та сталістю 

соціального устрою. Але треба визнати, що Конт ніколи не був адептом 

консерватизму або традиціоналізму. Він був першим критичним лібералом. 

Його спадщина справила на формування традиціоналістської філософської 

парадигми суто опосередкований вплив. Водночас Шарль Моррас, якого можна 

вважати одним з батьків «консервативної революції» і предтечею 

традиціоналізму, зараховував Конта до авторів, які справили в свій час на нього 

вплив.  

На стику критичного лібералізму, християнського консерватизму та 

соціалізму стояв Фредерік Лепле. Він був не просто видатним теоретиком, але й 

надзвичайно впливовим в другій половині ХІХ століття французьким 

політиком. Особливого значення соціальна філософія Лепле надає цінності 

родової сім’ї, яка є корінням авторитету стабільності та здоров’я в 

національному житті. Він постійно критикує Французьку революцію за 

руйнацію священного інституту патріархальної родини. Для Лепле голова 

родини є водночас праобразом землевласника або підприємця і культ родини в 

його розумінні породжує цілком консервативну патерналістську модель 

суспільства. Але водночас треба відмітити, що Лепле не можна зараховувати до 

фундаментальних консерваторів, оскільки він зовсім не ідеалізує «старий 

режим», скоріше навпаки. В своєму ідеологічному розвитку він не відходить 

від ідеї прогресивного розвитку або ідеї свободи людини. Просто Лепле 

глибоко розчарувався в практичних наслідках Французької революції, яка на 

його думку призвела до пригнічення людини та родини з боку штучних 

бюрократичних структур. «Саме в цьому теорія Ле Пле носить цілком сучасні 

риси» [106,с.59]. Він виступає не скільки за повернення до минулого, скільки за 

органічний розвиток суспільства, який поєднувався би зі збереженням 
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традиційних інститутів. Це дозволяє зараховувати Лепле до плеяди критичних 

лібералів. 

Ернест Ренан – ключова постать в історії критичного лібералізму. В його 

творчості лібералізм переростає в свою протилежність. Хоча сам він був 

лібералом не тільки в політичному розумінні цього слова, а й за самою своєю 

сутністю. Ранні роботи Ренана просякнуті безмежною вірою в прогрес науки та 

суспільства. До того ж, він прославився симпатією до релігійної та суспільно-

політичної системи протестантських країн, що в умовах католицької Франції 

було страшною крамолою не тільки з точки зору консерваторів, але й більшості 

лібералів. Але водночас в своїй критиці Французької революції він пішов 

значно далі, ніж інші опоненти з ліберального табору. Цінуючи ідеали свободи, 

він водночас стверджує, що будь-яка культура наскрізь аристократична.  

Ренанівська критика революції не зупиняється на аналізі її кривавих 

ексцесів, вона йде значно далі. Фактично він відкидає рівність в ім’я свободи. І 

хоча в його працях того часу прямо не говориться про те, що свобода 

призначена далеко не для всіх, але це випливає із контексту. До того ж, в своїх 

роботах того часу він виказує думку про необхідність переродження 

християнства в індоєвропейському дусі. Ренан мріє про поєднання спадщини 

християнської та стародавніх традицій прадавньої Європи. Для того часу це 

була надзвичайно цікава і смілива думка, значно «правіша», ніж ідеї тогочасних 

консерваторів. 

Радикальний поворот в його мисленні відбувається під впливом подій 

франко-прусської війни. Переконаний французький патріот, він надзвичайно 

болісно переживає поразку своєї країни і в цьому звинувачує Французьку 

революцію та її наслідки. Прусія, на його думку, перемогла тому, що 

залишилась в «старому режимі». Франція від нього відмовилась, так само, як 

від панування аристократії, тим самим фактично здійснивши національне 

самогубство. Прусія перемогла тому, що її система базувалася на ієрархії, честі, 

силі та твердому порядку. Вона зберегла свою аристократію і та привела її до 

перемоги. Франція цьому не змогла нічого протиставити, крім демократії, яка 
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витала у безсилих мріях про всезагальний мир, що в поєднанні з відмовою 

визнати перевагу освічених та шляхетних, призвело до нищівної національної 

поразки [106,с.61 ]. 

Ренан залишається надто далеко від філософії традиціоналізму, але в його 

спадщині з’являється думка, яка справила надзвичайно велике враження на 

пізніших консервативних революціонерів, які були предтечами і водночас 

сучасниками традиціоналістів. Це думка про те, що революція мусила 

відбутися, але парадоксальним чином зберегти органічний зв’язок зі «старим 

режимом». До того ж він запропонував проект радикальної реформи за 

прусським зразком, в цілком «консервативно-революційному» дусі.  

Іполит Тен в найбільшій мірі відображає основну ідею критичного 

лібералізму – внутрішню критику ліберальної революції з ліберальних позицій. 

Фактично він піддає критиці і «старий режим», і революцію. В кінцевому 

підсумку Тен віддає перевагу порядку заради самого порядку.  

Основні ідеї Іполита Тена викладені в його фундаментальній праці 

«Походження сучасної Франції». Протягом шести томів Тен описує і аналізує 

розвиток Франції передреволюційної та постреволюційної доби. На початку 

своєї фундаментальної праці він шукає причини революції і знаходить 

надзвичайно велику їх кількість. Фактично весь перший том – це гнівне 

звинувачення «старого режиму», але після цього вступу, який нібито мусить 

передувати всебічній апології революції, Тен переходить до викривання 

злочинів революції. Напружуючи весь свій незвичайний інтелект, Іполит Тен 

переконує читача, що вся Французька революція – це виразка на тілі Франції. 

Вона не принесла нічого, крім бруду і страждань. Абсолютно несподівано Тен 

приходить до виправдання і апологетики французької аристократії. 

Дореволюційний порядок, при всіх своїх недоліках, залишається все ж таки 

порядком, а не кривавою багнюкою.  

«З народної маси, мирної і культурної, Революція відібрала людей 

фанатичних, грубих, розбещених і тому втратила всяку повагу до ближнього. І 

ось з кого складається новий гарнізон: з засліплених своїми догматами 



 37 

фанатиків, з зачерствілих, завдяки своєму ремеслу, м’ясників, з честолюбців, 

чіпляються за свої посади. Щодо людського життя і власності ці люди не 

визнають ніяких обмежень, адже вони пристосували теорії, як їм це було 

зручніше, і досягли того, що верховенство народу перетворилося в їхнє власне 

верховенство» [138]. 

Іпполіт Тен – це найвища точка у розвитку критичного лібералізму і 

водночас його кінець. Тенденція внутрішньої критики сучасного суспільства, 

яка була пізніше поставлена на службу консервативній революції та 

традиціоналізму, досягає в нього свого найвищого розвитку.  

Радикальний консерватизм другої половини ХІХ століття пішов у своїй 

критиці Французької революції та її проекту значно далі, але ототожнити 

радикальних консерваторів з фундаментальними консерваторами кінця XVIII – 

початку ХІХ століть теж не можна. Фундаментальні консерватори бачили 

революцію, але не бачили суспільства, яке вона породила. Західна Європа 

початку ХІХ століття – це арена запеклої боротьби залишків традиційного 

суспільства та сил, що намагалися ці залишки знищити та збудувати на руїнах 

традиційної Європи модерне суспільство.  

Європа кінця ХІХ століття – це цивілізація, в якій не залишилося від 

традиційної майже нічого. Тому радикальні консерватори вели боротьбу в 

принципово інших умовах і саме вони є прямими предтечами «консервативної 

революції» і опосередковано – традиціоналізму.  

«Де Латур дю Пен відкрито проголосив необхідність розриву з 

лібералізмом в економіці, релігії і політиці. Він закликав до повернення в 

Середньовіччя, до системи корпорацій, станів та цехів» [106, с. 66]. В своїй 

критиці сучасного суспільства він широко застосовував звинувачення 

капіталізму та лібералізму в безжальній експлуатації простих робітників. При 

цьому він не мав ніяких симпатій до сучасного йому соціалізму, залишаючись 

глибоко консервативною людиною, лояльною до католицької церкви та 

національної ідеї. Дю Пен вважається одним із батьків засновників 

католицького соціального руху. Він був першим з радикальних консерваторів, 
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але водночас і одним з перших християнських соціалістів. Його вплив на 

філософію традиціоналізму був опосередкованим тим, що спочатку він вплинув 

на соціальні доктрини консервативних революціонерів.  

Найбільш далеко серед радикальних консерваторів в напрямку 

антикапіталізму пішов Едуар Дрюмон, залишаючись переконаним 

консерватором та католиком, він тим не менше відкрито заявляв про те, що 

соціалізм – це надзвичайно шляхетне та корисне явище. Французька революція, 

на його думку, породження буржуазії і суто антипролетарське явище. Дрюмон 

відверто ненавидів сучасну цивілізацію як таку, що принижує та збіднює 

людину, відбирає у життя його поезію і правду. Едуар Дрюмон найближче 

підійшов до консервативної революції з усіх французьких радикальних 

консерваторів, а з традиціоналізмом його споріднює радикальне несприйняття 

сучасності, більш глибоке, ніж у фундаментальних консерваторів або інших 

радикальних консерваторів. 

Моріс Баррез схрестив радикальний консерватизм з націоналізмом і в 

цьому полягає його докорінна відмінність від інших радикальних консерваторів 

і в ще більшій мірі від фундаментальних консерваторів першої хвилі. І перший, 

і другий усвідомлювали свою боротьбу в загальноєвропейському і навіть 

загальносвітовому контексті. Баррез був у першу чергу націоналістом і саме з 

цих позицій відкидав сучасне суспільство. В майбутньому цей сплав 

радикального консерватизму та націоналізму призведе спочатку до значних 

політичних успіхів, але пізніше обумовить еволюцію деяких консервативно-

революційних рухів та організацій в напрямку фашизму.  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у Франції діяв Шарль Моррас, 

якого водночас можна вважати представником радикального консерватизму і 

предтечею таких різних течій, як інтегральний націоналізм, фашизм, 

консервативна революція. 

Шарль Моррас пішов значно далі, ніж радикальні консерватори. 

Водночас, в слід за Барресом він надмірно схилився в бік націоналізму, що 

безумовно відрізняє його від консервативних революціонерів або 
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традиціоналістів. Шарль Моррас жив у світі, який вже не мав нічого спільного з 

традиційним суспільством, навіть в напівтрадиційній версії «старого режиму». 

Якщо фундаментальні консерватори захищали те, що ще можна було врятувати, 

а радикальні консерватори сконцентрувались на критиці сучасного суспільства, 

яке вони ототожнювали з республікою, то Шарль Моррас взяв дореволюційну 

Францію за ідеал (який не зовсім співпадав з реальністю) і проголосив ідею 

створення нового порядку. Фактично мова йшла про революцію в напрямку, 

зворотному від революції лівих. Це споріднює його з консервативними 

революціонерами, але віднести його до них не можливо через його агресивний 

націонал-шовінізм. Морраса цікавила лише Франція. Можна навіть 

стверджувати, що його консерватизм був похідним від його націоналізму.  

Водночас, він був першим, хто поєднав ідею повернення до традиційного 

суспільства з ідеєю соціальної модернізації. В той же час треба визнати, що 

Моррас ніколи не мав чіткого уявлення про традиційне суспільство. На відміну 

від інтегральних традиціоналістів його уявлення про минуле обмежувалось 

ідеалізацією королівської Франції, яка сама в свою чергу вже не була 

традиційним суспільством в повному розумінні цього слова. Це було 

безумовним кроком назад в порівнянні навіть з фундаментальним 

консерватизмом. Незважаючи на це, слід віддати йому належне як «першому 

консервативному революціонеру та останньому радикальному консерватору» 

(незважаючи на надмірні націонал-радикальні ухили). «При всьому своєму 

радикалізмі ,він також дав блискуче та переконливе нове формулювання 

найстарішим уявленням консервативної традиції» [106, с. 105]. 

В ХХ сторіччі, майже водночас з інтегральним традиціоналізмом, 

виникає ще одна надзвичайно цікава форма традиціоналістського світогляду, 

що в деяких аспектах з ним перетиналась. Мова йде про консервативну 

революцію. Консервативна революція загострила та радикалізувала 

концептуальні ідеї фундаментального консерватизму XVIII-XIX сторіч та 

європейського романтизму. Сам зміст терміну «консервативна революція» 

позначає революцію, спрямовану в напрямку, зворотному по відношенню до 
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лівої революції прогресистів. На відміну від консерваторів, консервативні 

революціонери намагались не зберегти залишки традиційного суспільства, а 

дати йому нове життя, нове народження. В консервативно-революційному 

світогляді «далеко вперед» співпадає з «далеко назад», і навпаки.  

На відміну від інтегральних традиціоналістів, консервативні 

революціонери більше цікавились не філософськими, теологічними та 

культурологічними питаннями, а актуальними соціополітичними реаліями. 

Хоча принципових протиріч між цими двома напрямками не було. Зокрема, 

загальновизнаний класик інтегрального традиціоналізму Юліус Евола був 

загальновизнаним авторитетом адептів консервативної революції. До того ж 

сам він жваво цікавився сучасними йому політичними проблемами не тільки на 

рівні філософії та ідеології, але й на рівні практичної політики.  

Консервативна революція є явищем надзвичайно неоднозначним. В 

першу чергу тому, що вона вельми складно вписується в дихотомію : «праве –

ліве». Останнім часом феномен консервативної революції нарешті 

перетворився в об’єкт інтересу академічних дослідників. Зокрема, над 

дослідженням філософських аспектів консервативної революції працює 

сучасний український дослідник Олена Семеняка . Специфіка консервативної 

революції, в першу чергу – в її світоглядному аспекті, аналізується нею в її 

наукових працях. Разгорнуту цитату, в який висвітлюється вся неоднозначність 

феномену консервативної революції, бажано навести повністю: «Термін 

«критика справа» ми розуміємо у тому сенсі, в якому його використав Юліус 

Евола у творі «Фашизм: критика справа» [«Критика фашизму: погляд справа»]. 

Сам термін, як протест проти приватизації критичної функції лівим крилом 

політичного спектру, однак, не дозволяє віднести консервативну революцію 

(далі – КР) до його правого крила. Понад це, критика правої ідеології з більш 

«правої» позиції змінює топографію політичного спектру, що замість лінії з 

трьома сегментами «правий-центр-лівий» отримує вигляд підкови, між двома 

краями якої знаходиться КР як політичний антицентр. Інтуїтивно схоплені в 

тезі про збіг правого й лівого екстремумів у таксономії ідеологій, такі 
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координати, втім, не означають, що КР – це синтез правої та лівої ідеологій, 

хоча її прикметною ознакою є здатність органічної інкорпорації суттєвих 

елементів кожної з них. Через цю неможливість однозначного віднесення ані до 

правої, ані до лівої теорії КР і заслужила назву «третього», чи «особливого», 

шляху. Ідентичність КР можна негативно визначити через поняття ворога 

за Карлом Шміттом. Спершу двома такими ворогами були лібералізм («Версаль 

і Веймар») і комунізм (вимога «звільнити німецький соціалізм 

від Маркса» Освальда Шпенглера, «Революція справа» Ганса Фраєра). Пізніше 

до їх складу приєдналися й фашизм з націонал-соціалізмом, хоч біля їхніх 

витоків стояв ряд теоретиків КР. Аналогічно напруження між поняттям 

консерватизму й революціонаризму не дозволяє однозначно розглядати «третій 

шлях» як складову консервативної теорії. Концептуально, продовжуючи 

контрреволюційну критику ідей «свобода, рівність, братство», прихильники 

«третього шляху», тим не менше, погоджуються з лівими у тому, що 

дореволюційний лад не вартий збереження. З цієї точки зору КР є 

спадкоємицею Революції 1789 року. Однак, спираючись на принципово 

антипрогресистську настанову, вона орієнтована у протилежному до лівих 

напрямку. Саме тому ця революція «консервативна», а зведення етимології 

поняття революції до субстантиву re-volvere («повернення») з оксюморона 

перетворює «КР» на тавтологію. Не менш рішуче теоретики «третього шляху» 

відмежовують себе від «старих» консерваторів, маючи зовсім інший масштаб 

консервативного бачення. Минуле, до якого вони прагнуть повернутися – це не 

історичне недавнє чи давнє минуле, а ідеальне минуле як антитеза сучасності 

(«Нове Середньовіччя»). Сповідуючи послідовний а- чи метаісторизм, вони не 

зупиняються на консервації віджилих історичних форм та інституцій, адже 

збереженню повинні підлягати тільки принципи. «Революція руйнує традицію 

як форму, але саме тому реалізує смисл традиції» [186, c. 97]. Звідси одним із 

головних завдань КР стає революційна легітимація авторитету за умов 

дискредитації легальних політичних інститутів (легітимність versus 

легальність). 
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Реанімуючи минуле футуристичними проектами тотального 

революційного оновлення теперішнього (статус-кво), КР, за визначенням Гуго 

фон Гофманcталя, консервативна за змістом і революційна за формою. Подібна 

кентавричність, яка відтворює себе на рівні неможливого балансу між 

«фундаменталізмом» і «анархізмом», «традиціоналізмом» і «нігілізмом», 

органіцизмом і технократизмом тощо в ідейному складі її парадигми, закладена 

в характері зв’язку КР з Просвітництвом і модернізмом, хоча масштаб її 

критичної ревізії сягає Ренесансу й Реформації. Змістовно належачи до 

категорії антипросвітництва та антимодернізму, вона невимушено застосовує 

просвітницькі методи боротьби й такий суттєвий елемент «індустріальної 

цивілізації», як техніка, а проголошена нею вимога ресакралізації буття 

здійснюється на неортодоксальних й позаконфесійних засновках. З цих 

міркувань КР доречно розглядати як альтернативну форму модернізму 

(«реакційний модернізм», «органологічний надмодерн», препостмодерн тощо). 

Як наслідок, типовий представник консервативно-революційної думки – це 

інтелектуал неуніверсалістського ґатунку з табору «антидрейфусарів», який 

реалізує критику фундаментальних ідеологем Просвітництва («критику 

критики» або «просвітництво Просвітництва») його ж власними засобами. 

Спектр методів критичної діяльності цих інтелектуалів – від політичної 

публіцистики і революції, «яка замінить слово ділом, а чорнила – кров’ю» (або 

«Рене Генон плюс танкові дивізії») до «критики культури» і «літератури». Не 

випадково сучасні нові праві, які певною мірою реанімують спадщину 

фундаторів КР, наполягаючи на метаполітичному характері свого письма, 

орієнтуються на здобуття культурної гегемонії як плацдарму для досягнення 

гегемонії політичної (за Антоніо Грамші)» [118, c. 23-24].  

На прикладному соціально-політичному рівні консервативні 

революціонери намагались синтезувати соціальні доктрини лівих (надавши їм 

органічний характер), та культурно-політичні погляди правих. Певним 

прологом до консервативної революції можна вважати феодальний соціалізм 

ХІХ сторіччя, критиці якого приділив чимало уваги Карл Маркс в своєму 
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«маніфесті комуністичної партії». Основною ідеєю феодальних соціалістів була 

спільна боротьба пригноблених робітників і селян, та залишків аристократії та 

духовенства, проти капіталістичних, буржуазно-республіканських режимів. 

Значна частина фундаментальних консерваторів, зокрема Луї де Бональд, 

вважали,що прості трудівники після буржуазних революцій отримали 

формальні політичні свободи, але втратили реальні станові права, що 

зберігались з доби середньовіччя і в результаті опинились під набагато 

жорсткішим пригнобленням. 

Треба визнати, що такого роду ідеї мали під собою абсолютно реальне 

підґрунтя. Наприклад Вандейські повстання 1790-х років було обумовлено не 

тільки релігійним фанатизмом і монархізмом селян, але й об’єктивними 

фактами погіршення їх повсякденного життя після введення нових буржуазно- 

демократичних порядків. 

Консервативні революціонери синтезували досвід фундаментальних 

консерваторів та феодальних соціалістів ХІХ сторіччя зі своїми власними 

концепціями, що були породженні їх поглядом на соціально-політичні та 

економічні реалії ХХ сторіччя.  

Мюллер ван дер Брук – яскравий представник консервативної революції. 

Його програмною та найбільш відомою працею є «Третя Імперія». В цій роботі 

він окреслив загальні контури третього шляху між капіталізмом та комунізмом. 

Він пропонував синтезувати з попереднього досвіду європейської цивілізації та 

Німеччини все найкраще. Традиції імперій Гогенштауфенів, Габсбургів, та 

Гогенцоллерів, католицтво та протестантизм, соціалізм та консерватизм.  

Карл Шмітт був і залишається одним з великих теоретиків 

консервативної революції та традиціоналізму. Як відомий спеціаліст та знавець 

у сфері міжнародного права Карл Шмітт розробив теорію прав народів, що 

базувалась на світоглядних засадах філософії Гердера. Крім того, Карл Шмітт є 

загальновизнаним класиком сучасної геополітики, яку він трактував в 

культурологічному та цивілізаційному ключі, в багатьох аспектах випередивши 

Самуєля Хантінгтона.  
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В 70-80 роки спадкоємцями ідей консервативних революціонерів та 

інтегральних традиціоналістів виступили «нові праві». Власне сама назва цього 

інтелектуального напрямку була дана їм їх опонентами, за аналогією з «новими 

лівими». Фундаментальною ідеєю європейських нових правих було створення 

філософської та світоглядної альтернативи щодо просвітницької парадигми. Не 

зважаючи на свою дещо політизовану назву, нові праві ніколи не цікавились 

практичною політикою, сконцентрувавшись на фундаментальних наукових 

дослідженнях.  

Поява та розвиток інтегрального традиціоналізму вінчає собою 

надзвичайно довгий період розвитку інтелектуальної традиції, побудованої на 

відкиданні сучасного суспільства, що виникло в Західній Європі на руїнах 

традиційного суспільства та апологетиці традиційної європейської цивілізації. 

Всі попередні прояви цієї інтелектуальної тенденції (фундаментальний 

консерватизм, радикальний консерватизм, критичний лібералізм) цікавилися 

лише окремими аспектами захисту традиційного суспільства та критики 

сучасного. Значно далі пішли консервативні революціонери, але й вони були 

занадто «зациклені» на тих чи інших окремо взятих спробах відновлення 

традиційного суспільства. Можливо, причиною цього стала їхня надмірна 

ангажованість в практичну політику.  

Інтегральний традиціоналізм пішов в своїй критиці сучасності найбільш 

далеко і, водночас, найбільш системно поставився до неї. Ми вже згадували про 

його основні риси, тепер варто зупинитись на історії його появи. 

Поява інтегрального традиціоналізму нерозривно пов’язана з життям 

Рене Генона, якого по праву можна вважати батьком цього інтелектуального 

напряму. Рене-Жан-Марі Генон народився в 1883 році. Вже в достатньо 

ранньому віці почалось його формування як майбутнього філософа. Отримавши 

освіту в сфері словесності, філософії та математики, він не задовольняється 

знаннями, які надала йому економічна наука і поринає в духовні пошуки. 

В 1924 році з’являється одна з його основних праць «Схід і Захід», яку 

можна вважати першою ластівкою інтегрального традиціоналізму. В ній він 
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піддає жорсткій критиці сучасну західну цивілізацію. Ця тема продовжується в 

1927 році у його праці «Криза сучасного світу». Не припиняючи активну 

роботу по вивченню сакральних доктрин та здійсненню публікацій на цю тему, 

продовжує філософсько-історичні дослідження, які в 1945 році увінчуються 

його головною працею «Царство кількості та знамення часу». Цю книгу можна 

вважати найбільш повною та ґрунтовною працею з інтегрального 

традиціоналізму. Після цього він продовжує свої дослідження, а в 1951 році 

помирає.  

 «Традиційною цивілізацією, – писав Генон, – ми називаємо цивілізацію, 

засновану на принципах у прямому сенсі цього слова, тобто таку, в якій 

духовний порядок панує над усім іншим, де все прямо чи опосередковано від 

нього залежить, де як наука, так і суспільні інститути суть лише тимчасове, 

другорядне, те, що не має самостійного значення, а є лише додатком до суто 

духовних ідей» [34, с. 24-25]. 

Проміжною ланкою між світом божественних принципів і світом їхнього 

втілення є Традиція – сукупність «нелюдських» знань, що передаються із 

покоління в покоління кастою жерців чи іншими інститутами подібного роду. 

Власне кажучи, Традиція є ніщо інше, як система «одкровення – переказ» у 

тому сенсі, в якому її розуміє християнське богослов’я, або, ще точніше, 

відповідає індуїстським поняттям «шруті-смріті» («почуте – передане»).  

Найбільш талановитим і безумовно найбільш відомим з послідовників 

Рене Генона був Юліус Евола. Треба відзначити, що він був не просто учнем, а 

людиною, яка, спираючись на твори Генона, його методологію та основні ідеї, 

створила свою власну оригінальну версію філософії традиціоналізму.  

Барон Джуліо Чезарі Андреа Евола народився в Римі 19 травня 1898 року. 

Вже за юнацьких років проявилася обдарованість Еволи у сфері літератури і 

живопису. Наприкінці Першої світової війни та одразу після неї Юліус Евола 

активно займається журналістикою та авангардистським живописом. 

Проходять перші виставки молодого митця, що працює в жанрі футуризму та 

дадаїзму.  
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В середині 20-х років ХХ століття Юліус Евола поринає в соціально-

політичну проблематику. Під впливом праць Рене Генона та фундаментальних 

консерваторів ХІХ століття він стає на радикально традиціоналістські позиції. 

На відміну від Генона, якого цікавили найзагальніші аспекти критики сучасної 

цивілізації, Юліус Евола цікавився в першу чергу прикладними, соціально-

філософськими, культурологічними та політологічними дослідженнями.  

Першою відомою працею з соціальної філософії традиціоналістського 

спрямування стала його книга «Язичницький імперіалізм» [178]. Вона принесла 

йому визнання в Італії та за її межами. Цікаво зазначити, що сам автор пізніше 

відмовився від деяких ідей, викладених у цій праці. Зокрема, він визнав, що сам 

термін «язичницький» краще було б замінити на щось, на кшталт 

«традиційності римського типу». До того ж, критику християнства, як він 

пізніше визнав, можна було зробити більш поміркованою і конструктивною.  

З 1928 року Юліус Евола активно листується з неогегельянцями 

Бенедікто Кроче і Джованні Джентіле. Вони визнають обдарованість молодого 

автора, а він під їхнім впливом відчутно підвищує свій рівень науковця та 

філософа. Особливої уваги серед них заслуговує праця Еволи цього періоду 

«Повстання проти сучасного світу», у якій Евола детально викладає свою 

програму відновлення традиційного суспільства. Ця праця й понині 

залишається найвидатнішим твором традиціоналістського спрямування, що має 

практичне значення з точки зору соціальної філософії. 

Не менш цікавою була ідейна еволюція Юліуса Еволи. На початку свого 

творчого шляху він тяжів до відверто нігілістичного відкидання офіційної 

культури, моралі та естетики тогочасної Італії. Але після того як він заглибився 

у вивчення сакральних доктрин, його настрої напрочуд різко змінилися. 

Ідеальний світ якого він не зміг знайти в буденності, він віднайшов у міфах, 

легендах, у славетних сторінках історії доби Давнього Риму та середньовічної 

Європи. Так розпочався традиціоналістський період в творчості Еволи. На 

відміну від Генона, він ніколи не поринав у надмірне захоплення традиційним 

Сходом. Незважаючи на те, що він був достатньо обізнаним у царині Східних 
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сакральних доктрин, Евола ніколи не забував про те, що він європеєць. Його 

практичним ідеалом було відновлення Римської імперії як об’єднання всіх 

народів європейського походження. Священна імперія, про яку він мріяв, 

повинна була стати суворою монархічною державною, керованою елітою воїнів 

та жерців. В своїх спробах наблизити свій проект до практичного втілення, він 

намагався впливати на правлячу фашистську партію, але це, як було зазначено 

вище, ні до чого позитивного (у першу чергу для нього самого) не призвело.  

У повоєнний період Юліус Евола розпочинає співпрацю з радикальними 

націоналістами. Цей різкий ухил в бік практичної політики був обумовлений 

тим, що італійський філософ не зміг змиритися з фактичною окупацією Італії 

західними союзниками і водночас був глибоко збентежений загрозою 

комуністичної революції та громадянської війни. Плодом його співпраці з 

крайньоправими стала праця «Люди та руїни», яку він присвятив тим, хто, на 

його думку, продовжував боротися проти радянської та американської окупації 

Європи [172].  

Пізніше, коли ситуація відносно стабілізувалася, Юліус Евола переходить 

до дещо несподіваної, але цілком послідовної ідеологічної позиції, яку пізніше 

було визначено як «правий анархізм». Своєрідним маніфестом цієї доктрини 

стала праця «Осідлати тигра», в якій він розробляє концепцію так званої 

«відокремленої людини», яка перебуває у світі, в якому «немає, що захищати» 

[176]. Фактично мова йшла про тотальне відкидання сучасної цивілізації у всіх 

її проявах, при чому не йшлося про спробу реалізації певного альтернативного 

проекту, а про відкидання як таке. Сама назва «Осідлати тигра» символізує 

спробу зруйнувати сучасну цивілізацію за допомоги відверто хаотичних та 

руйнівних сил та в’їхати на них в початок нового циклу. Ця позиція може й 

здається дещо дивною для традиціоналіста, але насправді є закономірним 

підсумком творчого шляху Юліуса Еволи. Якщо в 1920-х – 1940-х роках він 

мріяв про відновлення традиційного суспільства на новому витку, а в 

післявоєнні роки діяв як обурений руйнацією своєї країни патріот, то пізніше, 
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коли пристрасті вляглися, він перейшов до достатньо прагматичної позиції 

людини, яка не хоче мати нічого спільного із сучасним світом. 

Окремою темою є стосунки Юліуса Еволи і християнства. На початку 

своєї діяльності він піддав християнство жорстокій критиці, будучи 

прихильником дохристиянської індоєвропейської сакральності, або простіше 

кажучи «неоязичником». Пізніше він перейшов до більш конструктивної 

позиції, вважаючи, що проблема не в християнстві як такому, а в деяких 

недоліках його зовнішніх форм. Характерним є те, що відкрито відкидаючи 

протестантизм, він неоднозначно ставився до католицтва, а після того, як 

ознайомився з православною версією християнства, взагалі почав її вважати 

найбільш перспективною з усіх християнських гілок. 

Після Рене Генона і Юліуса Еволи традиціоналізм не спинив свого 

розвитку. З’явилася низка авторів, що продовжили цю традицію. В першу чергу 

до них треба віднести італійців Гвідо де Джорджо та Клаудіо Мутті, Едуарда 

Лонго, французів Філіпа Байє, Мішеля Вальсана, Жана Б’єса. Оскількі не всі з 

них продукували власне філософські ідеї, варто буде зупинитись на найбільш 

знакових з соціально-філософської точки зору постатях сучасного 

традиціоналізму. 

 

 

1.3 Пошуки шляхів осмислення основних ідей та цінностей 

сучасної філософії традиціоналізму  

Сьогодні традиціоналізм як світоглядне явище є достатньо мало вивченим 

в сучасній українській науці. Зокрема, це стосується філософського та 

теоретичного традиціоналізму. Безумовно, є позитивна тенденція до 

поглиблення вивчення цього явища. За останні роки було проведено низку 

конференцій, круглих столів та семінарів присвячених означеній проблематиці. 

Ця позитивна тенденція була започаткована проведенням в Донецьку, на базі 

Донецького національного технічного університету, круглого стола «Традиція 

та традиціоналізм» в 2011 році. Крім того, над проблематикою традиціоналізму 
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працює декілька (переважно молодих) науковців. Зокрема, можна відмітити 

молодшого наукового співробітника Інституту філософії Національної академії 

наук Святослава Вишинського, автора вже декількох десятків публікацій з 

означеної проблеми. Але, поки що можна констатувати, що ступінь вивчення 

традиціоналізму залишається явно недостатньою. Навіть на цьому фоні, 

ознайомлення академічного середовища з сучасними провідними 

традиціоналістами та їхніми ідеями залишається надзвичайно низьким. 

Дослідники, що працюють над відповідною проблематикою, спираються на 

праці класиків, таких як Рене Генон, Юліус Евола, Жозеф де Местр тощо. Але 

сучасні автори традиціоналістського спрямування залишаються переважно поза 

увагою. Певним винятком є праці Олександра Дугіна, але й вони, радше через 

одіозну політичну репутацію їхнього автора, аніж через їхню академічну 

значущість. Західні ж автори залишаються для українського читача майже 

невідомими. Можливо, певну роль грає в цьому мовна проблема. Не тільки 

якісні переклади, але й жодних перекладів більшості з них українською (і 

російською) мовою, просто відсутні. З публікацій на дану тематику можна 

відмітити хіба що статтю С.Вишинського «Рецепція інтегрального 

традиціоналізму в академічній західній філософії», що була опублікована в 

філософському альманаху «Мультиверсум» [23].  

Оскільки завдання давати всебічний огляд усіх відомих постатей 

сучасного традиціоналізму виходить за межі мети нашого дослідження, 

сконцентруємось на найбільш знакових з них – як в силу специфіки їхньої 

творчості, так і національної та культурної приналежності. Це, представник 

Східної Європи професор Яцек Бартизель, представники Заходу професор 

Роджер Скратон та Принц Вельській Чарльз Віндзор, представник Росії 

професор Олександр Дугін. Ознайомимось з їхніми базовими ідеями 

послідовно. 

Яцек Бартизель – театрознавець, історик, політолог, політичний філософ, 

габілітований доктор гуманітарних наук в галузі політичних наук, завідувач 

кафедри політології та герменевтики, професор Університету Миколая 
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Коперніка в Торуні (факультет політичних наук і міжнародних досліджень). 

Бартизель є успішним академічним науковцем і, по суті, представником 

академічного істеблішменту, а водночас – провідним ідеологом сучасного 

польського консерватизму та традиціоналізму, його праці та діяльність 

викликають значний інтерес за кордоном. Бартизель є свідомим прихильником 

та апологетом традиційного суспільства. Він активно використовує термін 

традиціоналізм для визначення власних поглядів. 

Професор Бартизель дотримується низки чітко визначених теоретичних, 

політичних та світоглядних позицій. 

Він переконаний прихильник монархії як державної форми правління. Це 

доволі незвичайна позиція, оскільки традиція династичної монархії була 

перервана в Польщі (так само як в інших країнах, що входили на той момент до 

складу Речі Посполитої, в тому числі і в Україні) ще в другій половині 

шістнадцятого сторіччя. Але, на його думку, монархія – це не данина 

історичній спадщині, а жива та необхідна частина традиційного соціального та 

державного порядку. Тобто, його монархізм випливає з його фундаментальної 

традиціоналістичної позиції і є важливою частиною його соціально-політичних 

поглядів. Треба зазначити, що прихильність до такої авторитарної форми 

правління, як монархія (а професор Бартизель підтримує монархічну владу у 

власному сенсі слова) поєднуються в нього з принциповою підтримкою 

найширшого місцевого самоврядування. Держава, на його думку, повинна бути 

авторитарною, але не бюрократичною та жорстко централізованою. Варто 

згадати, що схожих позицій дотримувались Моррас та Липинський. Також вона 

відповідає загальноприйнятому в межах соціальної доктрини католицизму 

принципу субсидіарності. 

Елітаризм є іншою важливою частиною його теоретичної позиції. Варто 

зазначити, що для польської політичної культури він є відносно прийнятним. 

Тим більше, в межах консервативного дискурсу, елітаристська ідея присутня 

майже завжди. Але треба звернути увагу на те, що елітаризм Бартизеля не тяжіє 
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до компромісу з демократією та має, загалом, аристократичний, а не 

буржуазний або інтелектуалістський характер. 

Іншою теоретичною позицією професора Бартизеля є утвердження 

сакральності як базового принципу культури та цивілізації. Бартизель є 

прихильником ідеї того, що сакральне, в нормальному суспільстві, повинно 

носити тотальний характер. Як прихильник католицизму він вбачає оптимальну 

модель стосунків церква-суспільство в європейському середньовіччі.  

Резюмуючи, можна сказати, що професор Яцек Бартизель може 

вважатись прямим світоглядним спадкоємцем лінії традиціоналізму, що 

сходить до Жозефа де Местра, Луї Бональда та Доносо Кортеса.  

Своєрідною протилежністю пана Бартизеля серед знакових постатей 

сучасного традиціоналізму є професор Московського державного університету, 

голова центру консервативних досліджень, Олександр Дугін. Творчий шлях 

професора Дугіна був достатньо своєрідним і непростим. Розпочавши його в 

якості ідеолога маргінальних рухів (зокрема, довгий час він був провідним 

ідеологом націонал-більшовистської партії), він продовжує його, на даний 

момент, в якості впливового інтелектуала та представника еліти академічної 

науки Російської федерації. Сьогодні Олександр Дугін, крім вже згаданих посад 

та звання професора, є доктором політичних наук, доктором соціологічних наук 

та кандидатом філософських наук. Професор Дугін позиціонує себе як 

традиціоналіста, а точніше кажучи як представника такого напрямку 

традиціоналізму, як інтегральний традиціоналізм школи Рене Генона. При тому 

він уточнює, що водночас є прихильником неоєвразійства, яке вважає 

специфічною російською формою традиціоналізму. Загалом, синтез євразійства 

і традиціоналізму (точніше інтегрального традиціоналізму) є проблемою, якій 

Олександр Дугін присвятив основну частину своєї кар’єри. «Євразійство являє 

для нас особливий інтерес, оскільки цей світогляд узагальнив багато ключових 

для філософії політики понять. Зокрема, наслідуючи лінію Данилевского і 

Шпенглера, вони узяли на озброєння концепцію Росії як особливої цивілізації, 

активно застосувавши до осягнення політичної історії Росії просторовий індекс. 
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Крім того, євразійці задалися амбітною метою виробити містку формулу 

повноцінного і несуперечливого російського консерватизму – політичної 

ідеології, грунтованої на Традиції, особливостях географічного положення, 

специфіці історичного циклу, в якому знаходиться Росія» [130, с. 476-477]. Як 

бачимо, традиціоналізм у виконанні Дугіна має претензію на консервативний 

виклад і водночас містить явні новели як для консерватизму, так і для 

традиціоналізму. 

Оскільки близькі позиції знаходимо також у деяких інших авторитетних 

представників російської академічної науки, таких як Сергій Кара-Мурза, Ігор 

Панарін (а до певної міри також і Олександр Панарін) та інші, тому розберемо 

докладніше специфіку його світогляду. По-перше, Дугін ототожнює Модерн 

(який він як традиціоналіст відкидає) з Західною цивілізацією. Йому властива 

певна «вестернофобія». Заходу він протиставляє всі інші цивілізації і, в першу 

чергу, Євразійську, серцевиною якої він вважає Росію. Таким чином, 

традиціоналізм отримує у Дугіна чіткий геополітичний вимір. По-друге, він 

намагається примирити традиціоналізм з соціалізмом (в тому числі в його 

марксистській версії). Ця достатньо незвична ідея перманентно присутня в його 

творчості. По-третє, його традиціоналізм носить виражено націоналістичний 

характер. При тому, за твердженням самого Дугіна, це націоналізм особливий, 

імперсько-євразійський і він кардинально відрізняється від етнічного або 

інших, більш відомих, форм націоналізму.  

Особливості світогляду професора Дугіна різко виокремлюють його серед 

інших відомих постатей сучасного традиціоналізму і є предметом достатньо 

різкої критики з різних позицій. Одразу треба зазначити, що для нас інтерес 

представляє саме академічна критка його ідей, що не виходить за межі 

відповідного дискурсу. 

Прикладом такої критики є позиція члена «Російського філософського 

товариства», кандидата філософських наук Кирила Товбіна. Варто зазначити, 

що пан Товбін є достатньо лояльним дослідником традиціоналізму, не 

схильним до неконструктивного очернення цього інтелектуального напряму. 
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Варто навести його аргументи у вигляді розгорнутої цитати: «Мій перший 

докір – у політичній ангажованості. Прагнучи до політики як універсального 

засобу зміни світу (для людини, що не бажає радикально вийти із 

запропонованих їй буттєвих координат), Дугін послідовно виправдовує медійну 

постполітіку напівколоніальної держави, в якій зникло всяке цілепокладання, 

крім задоволення найбільш примітивних потреб… Прагнення бути на гребені 

хвилі політичної та інформаційної спроможності, здійснюване і аргументоване 

Дугіним з моменту його «виходу з підпілля» найчастіше йде врозріз з тим, що є 

теоретичним «дугінізмом». 

Друге – дилетантизм. Прагнучи подумки охопити неосяжне, 

користуючись наданими широкими можливостями, Дугін здійснює вторгнення 

в чужі області, що сприймаються ним абсолютно по-ігровому, гранично 

конструктивістськи – так виникли його останні книги, особливо «Кінець 

економіки» та «Четверта політична теорія», що поверхневими рецептами і 

банальної апологетикою існуючої політичної практики успішно нівелюють 

традиціоналістський фундаментал ранніх робіт. З багатьох питань Дугін видає 

бажане за дійсне, жонглює термінологією, не до кінця прояснивши собі її 

значення і нехтуючи усталеними значеннями. 

Третє – симулякровість. Самим же Дугіним введено чудове поняття 

«дезонтологізація» – поступовий відрив від природних реалій буття і перехід в 

ілюзорний простір, що диктує свої правила і концепти. Але, на відміну від 

традиціоналістів США, які наполегливо вимагають від прихильників 

повернення до традиційних духовних практик і природного способу життя, 

традиціоналізм Дугіна – на жаль – перетворюється на ще один субкультурний 

фетиш, надихаючий незначну кількість сумнівної молоді на невпинне 

повторення традиціоналістських догм як мантр у своїх «мережевих війнах». 

Рухомі ніцщеанским запалом, молоді дугіністи – «неоєвразійці», «неоопрічнікі» 

– здійснюють неоднозначні флешмоби, в яких, мабуть, полягає максимум 

онтологічних можливостей учасників. 
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Четверте – недомовленості. Якщо в ранніх книгах Дугін виразно проявляв 

свою метафізичну та інтелектуальну належність (особливо в «Метафізиці 

Доброї Новини» і «Філософії традиціоналізму» – другій за потужністю та 

яскравістю після «Постфілософії» книзі), то в останніх творах ясності викладу 

позиції немає ... «непідготовлений» читач, прориваючись через детальні описи 

гностицизму, сектантства, каббалізму, суфізму, телемізму, медійних дивацтв, 

навряд чи зможе винести з книги що-небудь, крім поверхневого, 

постмодерністського набору недо-образів, недо-думок, недо-мотивів. 

І, нарешті, головне – специфічність термінології Дугіна. Вона є і 

досягненням, і одночасно слабким місцем його філософії. Поняття 

«Маніфестаціонізм», «креаціонізм», «профанізм», «глобалізм», «іудео-

християнство», «сакральне», «дискурс», «модернізація» та інші 

використовуються Дугіним з різним ступенем відхилення від 

загальноприйнятих значень (тим самим також погрожуючи обернутися 

постмодерністською ігровою пасткою думки)» [131]. 

В цілому з аргументацією Товбіна важко не погодитись. Варто лише 

додати, що політизованість творчості Дугіна, яку він виводить першим 

пунктом, варта того, щоб її виділити в якості першопричини всіх інших 

недоліків його творчості.  

Роджер Вернон Скратон, англійський філософ, дійсний член Британської 

Академії, що спеціалізується на естетиці і водночас є одним з провідних 

політичних філософів, що стоїть на традиціоналістських позиціях в 

Великобританії. Скратон був викладачем, пізніше професором естетики в 

Біркбекському коледжі в Лондоні, нині є старшим науковим співробітником в 

«Центрі етики та громадської політики». У 1982 Скратон став засновником і 

головним редактором «Солсбері-ревю», що виступає з позицій традиційного 

консерватизму, в опозиції до тетчеризму, проектом групи торі, відомої як 

«група Солсбері», гуртка консерваторів (пов’язаних з Кембриджським 

коледжем), до складу якого входили такі відомі науковців як Моріс Ковлінг, 

Девід Уоткін, і математик Адріан Матіас. Журнал спробував дати 
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інтелектуальну основу для консерватизму, і був дуже критично негативно 

налаштований щодо деяких ключових питань того періоду, у тому числі до 

«Кампанії за ядерне роззброєння», егалітаризму, фемінізму, міжнародної 

допомоги, мультикультуралізму і модернізму. Нині Скратон є академіком 

Британської академії.  

Свої консервативні переконання він виводить з осмислення подій весни 

1968 року, коли, перебуваючи в Парижі, він став свідком студентських 

заворушень і зрозумів, що «полум’яні революціонери» – це лише нестримані та 

розбещені вихідці з середнього класу, які не мали ніякого стосунку до боротьби 

за більш справедливе суспільство. Пізніше він був вражений примітивізмом 

мислення «лівих інтелектуалів», які, незважаючи на весь свій бунтівний запал, 

не здатні були обґрунтувати свої переконання чимось крім «марксистської 

абракадабри». Все це призвело до радикального неприйняття засилля «нових 

лівих» в культурній сфері, що стало відправною точкою в «консервативному 

повороті» Роджера Скратона. Але, безумовно, його переконання мають ґрунт 

значно глибшій, ніж відкидання неомарксизму. В першу чергу, це вплив ідей 

Едмунда Берка. Шукаючи опори в своїй дискусії з лівими, він звернувся до 

спадщини Берка, а точніше до його легендарної праці «Роздуми про революцію 

у Франції». Після ретельного вивчення творчості Берка він був вражений її 

актуальністю та вражаючими паралелями між революціонерами доби Великої 

Французької революції та сучасними «новими лівими». Погляди Скратона 

включають в себе низку позицій. По-перше: відкидання «народницького» 

характеру лівих рухів. Він впевнений, що всі революції лівих були реалізацією 

амбіцій певних елітарних угрупувань, які не мали нічого спільного зі 

справжніми (в тому числі усвідомленими) інтересами трудівників та інших 

представників широких верств. Адресний антиелітаризм (коли мова йде про 

критику представників лівої політичної «еліти») поєднується в нього з власною 

загальною елітаристською настановою. Резюмуючи, можна вважати, що ліві 

«еліти» він вважає псевдо-елітами, елітами «брехунів», оскільки вони 
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апелюють до егалітаризму, перекладаючи відповідальність на народ, від імені 

якого вони фактично прагнуть реалізовувати свої владні амбіції.  

По-друге: критика відкидання «забобонів», властивих західній культурі, 

що почалось з так званої «доби Просвітництва». На думку Скратона, 

ірраціональні «забобони» можуть відігравати велику роль в житті суспільства, 

навіть не маючи раціонального обґрунтування. Прикладом є «джентльменське» 

ставлення до жінки. Воно не завжди є раціонально обґрунтованим, але завжди 

призводить до цілком реальних позитивних наслідків, таких як зниження 

кількості випадків насильства над жінками, позашлюбних вагітностей 

(порядний чоловік повинен одружитись у випадку вагітності його коханої) або 

покинутих батьком дітей («джентльмен» ніколи не кидає свою дитину, не 

залежно від стосунків з матір’ю).  

По-третє: заперечення необхідності наддержавних утворень. Навпаки, 

професор Скратон вважає, що чим більш віддаленою від людини є інстанція 

влади, тим більше людина буде цю владу відкидати. З іншого боку, це 

призводить до відсутності підзвітності з боку влади. Це лише на перший погляд 

виглядає втіленням принципу субсидіарності, відомого ще з часів появи 

«соціального католицизму», але в добу «євробюрократії» його використовують 

для дистанціювання реальної влади від громадян. 

Четверте: Скратон надає особливого значення естетичному виміру 

людського існування і виступає проти мейнстріму сучасного мистецтва. Як він 

зазначив в одному з інтерв’ю, роль мистецтва «… дуже важлива, як визнав ще 

Платон. Коли мистецтво деградує і стає шумним та самозакоханим, деградують 

також і люди» [123]. Резюмуючи, можна сказати, що Скратон є консерватором, 

який не боїться бути консервативним – не заради захисту консервативних 

практик в соціально-політичній сфері, але в розумінні захисту засад 

традиційного суспільства, навіть якщо зараз вони здаються не зовсім 

актуальними. 

Наступною знаковою постаттю сучасного традиціоналізму, яка нас 

цікавить, є Принц Вельський Чарльз Віндзор. Як спадкоємець корони 
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Великобританії та Північної Ірландії він не мав можливості піти шляхом 

академічного науковця, але це не завадило йому стати помітною постаттю в 

сучасному традиціоналізмі – як в теоретичній, так і в практичній сфері. Принц 

Чарльз є глибоко переконаним, що становище сучасної цивілізації є 

неприйнятним та веде її до катастрофи. Притому він бачить свій ідеал в 

домодерному традиційному суспільстві і не приховує цього. Ось, що про це 

пише Род Дрієр (відомий американський журналіст традиціоналістських 

поглядів): «Найбільш повним викладом поглядів Чарльза є його книга 

«Гармонія: новий погляд на наш світ» (2010), де з першого ж рядка майбутній 

король Англії заявляє: «Це – заклик до революції!» Проти чого? Чи не більше, 

не менше, як проти «сучасної ортодоксальності і загальноприйнятого способу 

мислення, що корениться в епосі 60-х, але поринає ще глибше в історію 

приблизно на 200 років». Чарльз вважає, що західна цивілізація вибрала 

неправильний курс на «Просвітництво», тим самим, кинувшись до руйнування 

(зокрема, екологічного), і не зможе врятувати себе без різкої зміни 

інтелектуальних і духовних віх розвитку. Його критика «Просвітництва» не має 

нічого спільного з монархічною політикою. Вона є головним питанням 

філософії. За словами принца, сучасність втратила життєву мудрість, яка була 

знайдена, розроблена і збережена в багатьох стародавніх цивілізаціях. Суть цієї 

мудрості полягає в погляді на світ як на космос, якому властиві порядок, 

ієрархія і внутрішній зміст. Крім того, в космосі існує духовний вимір, про 

наявність якого інтуїтивно здогадується звичайна людина. Ці принципи 

відкидаються сучасністю, яка не надає природі ніякого сенсу, крім того, яким 

людина сама її наділяє, чий емпіризм робить «нематеріальний аспект нашого 

людства» чимось маргінальним» [56]. 

Як майбутній король Чарльз повинен бути обережним зі своїми 

висловлюванями та вчинками, що мають політичне значення, але це не заважає 

йому проявляти активність в справі захисту традиціоналістських поглядів в 

сфері громадської активності: «….Чарльз несподівано зробив анти-

модерністський жест у своїх виступах, книгах також за допомогою захисту 
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філантропічних ініціатив під своїм патронажем. Будучи затятим прихильником 

локального, він надав підтримку проектам історичної реставрації у 

Великобританії і за кордоном, насамперед, середньовічних саксонських сіл в 

Румунії. Чарльз заснував лондонську школу для викладання традиційних 

народних мистецтв і підтримки відродження сільських ремесел Англії. 

(Наприклад, він влаштовує щорічне змагання з плетіння огорож на своїй фермі 

в Глостерширі). Він заснував Педагогічний Інститут Принца (Prince’s Teaching 

Institute) з метою підготовки вчителів з навчання британських школярів їхній 

національній історії та культурі, предметів, якими, як він вважає, небезпечно 

нехтують внаслідок перебільшеного мультикультуралізму і тенденцій 

новомодної педагогіки» [56]. 

Боротьба Принца Вельського в галузі архітектури (яку він вважає 

важливою частиною боротьби за традиційний спосіб життя загалом) є 

важливою частиною його діяльності і постійно привертає увагу громадськості. 

Він вкладає значні кошти в альтернативні модернізму архітектурні проекти по 

всій Великобританії і активно захищає свої погляди в публічних виступах та 

теоретичних дискусіях. Така увага до архітектурних питань може здаватись 

дещо дивною або, принаймні, надмірною, але вона має коріння в фундаменті 

світогляду Принца Вельського. Він вважає, що архітектурні форми – це не 

відображення наших суб’єктивних смаків та уподобань, а певне втілення 

космічної гармонії. Відповідно викривлення в галузі архітектури він вважає 

спробою викривлення космічного ладу як такого (або, принаймні, відповідною 

спробою).  

Наступною важливою стороною діяльності принца є його активність в 

екологічній сфері. Боротьбу за збереження навколишнього середовища він 

вважає боротьбою за гармонію людини та космосу (в античному розумінні 

цього слова). Водночас він вважає зв’язок з землею надзвичайно важливим для 

збереження нормального людського укладу життя. На думку Чарльза Віндзора, 

індустріалізація сільського господарства (зокрема у Великобританії) завдає 

шкоди не тільки природі, але й людям, які втрачають природній зв’язок з 
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землею. Активність принца в цьому напряму проявилась в цілком практичних 

реформах в його достатньо крупних (більше тисячі акрів) земельних 

володіннях. Він став крупним практиком в галузі органічного 

сільгоспвиробництва. Його ініціатива спочатку не знайшла підтримки в 

громадськості, але після приголомшливого, всебічного успіху проекту (в тому 

числі економічного) її настрій перемінився з іронічно-глузливого на більш, ніж 

лояльний. Цікаво, що всі кошти, отримані завдячуючи успіху «Королівської 

домашньої ферми», були витрачені на благодійність. Те, що вважалось 

ретроградним дивацтвом, перетворилось в мейнстрім. Важливо стороною 

життя Принца Чарльза є релігія. Треба зазначити, що його погляди на сакральне 

помітно відрізняються від стандартних для сучасних британських 

консерваторів. «…Чарльз є найвідомішим у Великобританії ісламофілом. При 

цьому принц є відданим членом англіканської церкви; джерело, близьке до його 

оточення, повідомило мені, що принц приймає причастя, стаючи на коліна на 

кам’яній підлозі в своїй приватній каплиці в маєтку Хайдроув. Чарльз також 

шанувальник релігійної практики в рамках інших поважних традицій. Він 

регулярно відвідує грецький православний чернечий анклав на горі Афон (його 

батько, принц Філіп, був віруючим грецької православної церкви), і настільки 

поважає тибетський буддизм, що це одного разу стало причиною 

дипломатичного інциденту, коли він бойкотував державний обід з китайським 

прем’єр-міністром Цзян Цземінем із солідарності з Далай-Ламою» [56]. 

Фактично, Принц Вельський схиляється до переніалізму, ідеї «вічної 

філософії», що проявляє себе в різних сакральних формах. Ця позиція співпадає 

з поглядами школи інтегрального традиціоналізму, з працями засновника якого 

Рене Генона Чарльз Віндзор добре ознайомлений. 

Для завершення загальної характеристики його традиціоналістської 

позиції треба виділити її основні риси. По-перше, прихильність до переніалізму 

(при збереженні лояльності до англіканської церкви). По-друге, деяка 

схильність до пошуку сакрального або, принаймні, його відображення в 

природі (космосі) та людській культурі (захоплення архітектурною 
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проблематикою). По-третє, відкритий антипрогресизм, але добре теоретично 

осмислений, що разюче відрізняє його від звичайного ретроградства. Хоча 

Принц Вельський і не є професійним науковцем, його теоретичні розробки 

мають належне обґрунтування.  

Таке розмаїття поглядів самих теоретиків традиціоналізму, полеміка між 

ними, а також їхня полеміка з критиками традиціоналізму, на наш погляд, 

потребує застосування методології дослідження, яка орієнтована на 

відтворення багатовимірності і неоднозначності дискурсу, який, тим не менше, 

стосується одного й того ж предмету дослідження. 

Ми будемо звертатися з цією метою як до філософської теорії дискурсу, 

так і до елементів дискурс-аналізу. Якщо філософську теорію дискурсу будемо 

застосовувати як певну версію втілення більш загальної парадигми діалогічної 

філософії (у традиції від Сократа і Платона до Мартіна Бубера та Михайла 

Бахтіна – див., зокрема відповідний розділ у праці Стели Гатальської 

«Філософія культури» [29]), то дискурс-аналіз є дещо незвичним і новим 

методом у філософському пізнанні, а тому дещо докладніше дамо виклад його 

специфіки. 

Дискурс-аналіз у вузькому сенсі розглядають як інтегральний 

соціолінгвістичний підхід, спрямований на пізнання дискурсу [214-216]. В 

ширшому, філософському значенні, він позначає некласичний напрям розвитку 

методології сучасних гуманітарних наук. Такий напрям зазнав сильних впливів 

філософії структуралізму, а особливо – постструктуралізму, з його 

проблематикою інтертекстуальності. В межах дискурс-аналізу увага 

зосереджується на різноманітних способах розбудови поліваріацій 

навколишнього соціального світу, як взаємоперетину і взаємопереплетіння 

відкритої множини внутрішніх суб’єктивних світів та подій, створених в межах 

дискурсу. Сутність дискурсу якраз і полягає, не стільки у відкритті значень, 

скільки у їх творенні. Певною мірою чи не першим натхненником такого 

дискурс-аналізу можна вважати П’єра Абеляра, який вважав, що істина не лише 

виникає у диспуті, але й живе, поки живий сам диспут. Впливаючи на 
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світосприйняття і світорозуміння оточуючих і ми формуємо нашу з ними 

спільну реальність. Подібні ідеї знаходимо також у сучасній філософії – а саме 

у феноменологічній соціології Пітера Бергера та Томаса Лукмана, яка 

викладена, зокрема, у їхній праці «Соціальне конструювання реальності» [11]. 

Джерела дискурс-аналізу знаходяться в різних напрямах соціо- 

гуманітарного знання (лінгвістиці, психології, соціології тощо). Однак 

здобуттям свого широкого розуміння дискурс-аналіз завдячує філософії, яка 

модель структурно-семіотичних досліджень текстів у їхній взаємодії з  читачем 

поширює на всю соціокультурну сферу. У такій якості дискурс-аналіз не має 

чітких критеріїв і процедур вимірювання – чіткою залишається лише головна 

інтенція на спільне творення світу смислів і цінностей. Значною мірою можна 

стверджувати, що у дискурс-аналізі сам дослідник є «засобом виміру» та 

водночас, засобом творення предмету дослідження.  

 

Висновки до Розділу 1. 

Традиціоналізм сьогодні залишається достатньо периферійним явищем в 

сфері соціально-гуманітарного знання. Але він стрімко розвивається і проявляє 

себе в самих несподіваних сферах: від сміливих політико-філософських 

концепцій до естетики та охорони навколишнього середовища. Також треба 

відмітити, що географія його розповсюдження охоплює найрізноманітніші 

країни та культури, як і належить сучасному філософському та світоглядному 

напрямку. Це динамічне та неоднозначне явище, що чекає на подальші 

дослідження.  

Ми не повинні забувати,що перехідна доба, яка завершує період розквіту 

і кризи індустріального суспільства, відкриває нові обрії та ставить нові 

питання. Звернення до досвіду традиційного суспільства та спроби позитивного 

переосмислення та активізації його спадщини є одним із цілком очікуваних 

наслідків цього суперечливого періоду. Чимало суспільних процесів, які 

фіксують сучасні соціально-гуманітарні дисципліни, підштовхують дослідників 
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до думки, що певні риси і цінності, властиві традиційному суспільству, 

повертають свою значущість в нашу добу. 

Крім того, варто зазначити, що навіть у випадку, якщо традиціоналістські 

ідеї виявлять свою низьку актуальність та ефективність, вони залишаються 

невід’ємним елементом інтелектуального ландшафта нашої доби та сприяють 

збереженню і розвитку такої позитивної риси філософського знання, як її 

поліфонічність. Це зумовлює розгляд філософії традиціоналізму під кутом зору 

дискурсисвності – реальний філософський дискурс постає як предмет 

дослідження, так і як методологія його здійснення. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ІСТОРІОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ 

ТА ЇХНЄ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ 

 

 

Модерний прогресистський погляд на історію базується на світоглядній 

парадигмі Нового Часу як відкиданні традиційного ладу. Новий час як 

культурно-історичне явище є добою, коли відбувається розрив західної Європи 

з Традицією. Новий час ґрунтується на повному відкиданні сакрального в усіх 

його формах. Спочатку відкидаються повноцінні традиційні форми 

сакрального, які замінює релігійно-філософський сурогат на кшталт деїзму, а 

потім і залишкові. Саме мислення Нового Часу наскрізь проникнене 

скептицизмом по відношенню до всього, що пов’язано з традиційним 

суспільством. 

Модерн (Новий час) – явище, що виникає в західноєвропейському регіоні. 

Це породження розвитку західно-християнської Ойкумени, що проходить 

довгий шлях від католицько-імперського середньовіччя крізь проміжні ланки 

Ренесансу та Реформації до Модерної Доби. 

 

2.1. Традиціоналістська критика прогресистської філософії історії 

та її бачення постсучасності 

Якщо шукати глибокі парадигмальні засади Модерна, мусимо звернутися 

до історії Середньовічної філософії. Як відомо, найголовнішим її питанням 

була суперечка про універсалії. Існувало три підходи до вирішення цього 

питання: реалізм, номіналізм і концептуалізм. За доби Середньовіччя домінував 

реалізм, а точніше сказати – філософія Фоми Аквінського. Але з часом, по мірі 

переходу до доби модерну, на перше місце почав просуватися саме номіналізм.  

Це обумовлено тим, що номіналізм відкидає існування ідей як 

об’єктивних реальностей, що глибоко протирічить самому світовідчуттю 
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людини доби традиційного суспільства. Для номіналіста існує лише світ 

матеріальних речей. Відбувається радикальна десакралізація буття. І хоча Бог 

формально не відкидається, до цього залишається лише один крок. 

Логічний розвиток номіналізму призводить до його трансформації в 

емпіризм. Емпіризм як концепція відкидає саму можливість пізнання поза 

межами реального досвіду. Методологічним підґрунтям емпіризму є метод 

індукції,що будується на принципі виведення гіпотези або теорії на базі 

окремих фактів, які перевіряються на істинність (веріфікуються) досвідом.  

Емпіризм є глибоко несумісним з самим світовідчуттям людини 

традиційного суспільства. В емпіристській картині світу не залишається місця 

для міфів та традицій, містичного досвіду та сакральної інтуїції. Емпіризм 

підрубує глибинні коріння самого традиційного укладу. Від світоглядної 

революції емпіризму залишається лише один крок – до революції в соціально-

політичній та культурній сферах.  

Іншим важливим аспектом модерного світогляду є механіцизм. 

Основною ідеєю механіцизму є уявлення про всесвіт, людину та суспільство як 

про механізми. Це повна протилежність традиційним уявленням про всесвіт та 

людину як про організм. В соціально-політичному контексті, це так звана 

метафора годинника, коли суспільство і держава порівнюються з годинником. 

Треба зазначити, що в традиціоналістській філософії суспільство навпаки 

розуміється як живий організм (так звана метафора дерева). Номіналізм, 

емпіризм та механіцизм – філософській стрижень модерної доби. Вперше в 

історії людства світ починає уявлятися як механічний конгломерат 

матеріальних речей. Якщо на перших порах філософія Нового Часу все ще 

звертається до залишкових моментів сакрального, (наприклад ранній емпіризм 

не відкидає існування Бога), то з часом відкидається і це. 

Фундаментальна цивілізаційна тенденція модерної доби – не що інше, як 

секуляризація. Вже протестантизм є своєрідною «секуляризацією» 

католицизму. А філософія Просвітництва секуляризує сам протестантизм. 

«Філософія Нового Часу є характерною тим, що виходить із засновків прямо 
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протилежних філософії світу традиції. Вона секулярна, рухається до 

десакралізації, відкидає онтологічну і божественні ступені світу, які безумовно 

визнавались як домінуючі в усіх різновидах традиційного суспільства [58, с. 

271]. 

Погляд на історію як на прогрес є добре відомим. Сьогодні прогрес 

виявляється чимось безперечним, але насправді мова йде лише про одну з 

версій моделі історії, що базується на світоглядних підставах Модерної 

філософії, як свідчить О.О.Шморгун [162].  

Прогресистська модель є сьогодні домінуючою і являє собою погляд на 

історію як на поступовий розвиток від нижчого до вищого в усіх сферах: 

культурній, соціально-політичній, науковій, технічній та інших. В 

протилежність традиційній моделі прогресистській погляд на історичний 

процес базується на тому, що первинне людство перебувало в дикунському, 

майже тваринному стані, але з часом розпочало сходження і поступово досягло 

сучасного стану, який вважається найкращим. 

Треба зазначити, що прогресистський підхід до історичного процесу не 

виник на голому місці. Поступальний розвиток беззаперечно наявний – але в 

сфері техніки і природничих наук. Прогресисти (від найперших до сучасних) 

концентрували і концентрують свою увагу на технічних і економічних аспектах 

буття соціуму, в найкращому випадку – на культурних особливостях 

суспільства, пов’язаних з економічним розвитком (як сучасні теоретики 

постмодерніті). 

З іншого боку, увага до цих аспектів, що не є предметом підвищеного 

інтересу традиціоналістів, є безумовно надзвичайно цінним аспектом 

прогресистської парадигми, яка в своєму погляді на сучасність і найближче 

майбутнє пропонує нам дві концепції: постіндустріалізм (з увагою на 

соціально-економічні реалії) та постмодерніті (з акцентом на культуру).  

Постіндустріальне суспільство як парадигмальний підхід є прикладом 

взаємопроникнення та змішування концепцій технічного та соціального 

прогресу. Зрозуміло, що більш ретельний погляд на історію людства 
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призводить до серьозних сумнівів в такому підході. Ідея про тотожність або 

принаймні паралельність соціального та технічного розвитку виглядала 

захопливо в 1800-х роках, але не в 2000-х. З іншого боку, не варто відкидати 

об’єктивні тенденції (позитивні чи негативні), пов’язані зі впливом технічного 

розвитку на соціум. 

Розвиток уявлень про загальні риси суспільства, що поступово приходить 

на зміну сучасному мав характер достатньо гострих суперечок, які нерідко 

виплескувались за межі чистого академізму та приймали світоглядний 

характер. 

Тривалий час найбільшу популярність мали поняття, побудовані навколо 

префіксу «пост-». Такі визначення, як «постіндустріальне суспільство», 

«посткапіталістичне суспільство» або, навіть, «постекономічне суспільство» 

беруть свій початок саме в цей період. Варто зазначити, що успіх такого 

підходу виник не на рівному місці. Визначення, що розпочинається з префіксу 

«пост», завжди має дещо апофатичний характер. А в ситуації, коли мова йде 

про майбутнє, це є достатньо бажаним підходом. 

На наш погляд, на фоні всіх відомих визначень, поняття 

«постіндустріального суспільства» є найбільш досконалим. Воно спрямовує 

наш погляду на оптимальну для визначення ознаку, що зникає в новому 

соціумі, а саме – на індустріальному характері організації матеріального 

забезпечення життя. Використання цього терміну демонструє, що визначальні 

риси періоду, що наближається, неможливо конкретно назвати і докладно  

описати, доки він не сформувався повністю. 

Окреслення наступного періоду історії як «постмодерніті» зазвичай 

асоціюється з концептами постмодернізму – впливового інтелектуального руху, 

який виник в період соціокультурних зрушень 1960-х років. Концепція 

постмодернізму має переважно загально гуманітарний та,навіть,філософський 

характер. Вона зорієнтована на культурні та соціокультурні аспекти. Її 

прихильники концентрують увагу насамперед на те, що суспільні відносини, 

які складаються сьогодні, радикально відмінні від індустріального масового 
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суспільства, і в цьому вони близькі теоретикам постіндустріалізму. Поняття 

«постмодерніті» стало актуальним в зв’язку зі спробами відзначити відмінність 

наднового соціального порядку від «сучасного», вказати на багаточислельні 

відмінності між «contemporary» та «modern».Окреслюючи в якості доби 

модерніті період, що розпочався наприкінці 17 сторіччя, теоретики  

ототожнюють його з періодом зародження і розвитку в країнах  Заходу 

капіталістичного індустріального виробництва. Але вже з початку доби, яка 

розпочалася після  світових війн, в розвинених країнах з’явились тенденції, що 

дозволяють казати про народження нового ладу. 

 «Посткласичний розвиток прогресистського напряму пов’язаний 

передусім з сцієнтистськими й технократичними концепціями філософії 

історії. Чітке виявлення цього напрямку спостерігається й у філософсько-

історичному вченні К. Маркса, Ф. Енгельса та їх послідовників, насамперед 

у представників класичного марксизму радянського зразка, у контексті 

розробки матеріалістичного розуміння історії. 

Варто зазначити, що десь з останньої чверті XIX ст. популярність 

прогресистського напряму філософії історії помітно спадає. Якщо до цього 

означений напрям відігравав провідну роль, то на кінець XIX ст. віра в 

історичний прогрес та можливість побудови у майбутньому гармонійного, 

справедливого суспільства щасливих, вільних і рівних людей дедалі частіше 

піддається сумніву… морально неприпустимим є пропоноване ідеологами 

прогресизму і втілюване в історії його практиками принесення в жертву 

багатьох реально існуючих людських поколінь ідеалам далекого і, 

ймовірно, фактично недосяжного майбутнього ідеального суспільства… ця 

жорстка критика б’є, однак, повз мішень, якщо вона спрямовується не проти 

прогресизму, що гіпертрофує реальне, й чимале, принаймні регулятивне, 

значення ідеї історичного прогресу, а наділена проти ідеї історичного 

прогресу взагалі» [14, 194-195].  

Резюмуючи, можна сказати, що ідея прогресу не стільки відкідається 

традиціоналістами сама по собі, скільки піддається критиці за неврахування 



 68 

високої ціни, яку людство платить за зміни. Сучасна людина не готова 

відмовитись від досягнень технічного прогресу, але це не відміняє його 

побічних негативних ефектів. Ще жорсткіше проявляє себе відсутність 

висхідного розвитку в соціокультурній сфері. Людство бачило протягом свого 

розвитку чимало підлості та жорсткості, але останні часи перевищують за їх 

концентрацією декілька тисячоліть. 

Найбільш неприємним є те, що найжахливіші злочини нерідко 

виправдовувались апеляцією до «прогресу та розвитку». Історі доби Модерну 

має цьому чимало підтверджень починаючи від геноцида населення Вандеї та 

Бретані в революційній Франції і закінчуючи бомбардуванням Дрездена, 

Хіросіми та Нагасаки, які пояснюються ідеями «боротьби за мир в усьому 

світі». 

 

 

 

2.2.Філософсько-історичні погляди традиціоналістів 

Філософсько-історична концепція традиціоналізму випливає з його 

методології, в першу чергу з традиціоналістської концепції часу. На перший 

погляд, може здатись, що філософська-історична концепція традиціоналізму 

носить регресистський характер. Але насправді, вона стоїть поза межами 

загальноприйнятих моделей історії.  

Як відомо, філософія історії поділяється на класичну, некласичну і 

постнекласичну. Існує три класичних напрями філософії історії: регресизм, 

прогресизм та циклізм. Зовні може здатись, що традиціоналістська філософія 

історії знаходиться посередині між регресизмом та циклізмом. Але головним у 

філософсько-історичній концепції традиціоналізму є визнання вічності, що 

закономірно випливає з концепції якісного часу. Було б доречним для зручності 

назвати філософсько-історичну концепцію традиціоналізму «етерналізмом» 

(від слова «eternity» – вічність). 
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З регресизмом етерналізм споріднює уявлення про те, що буття-в-часі є 

по суті недосконалим і без вічності (яка є незмінною та повною) згасає. Але 

процес згасання не може тривати вічно рано чи пізно буття-в-вічності знову 

проявляє себе і починається новий цикл. На відміну від класичного циклізму, 

цей новий цикл не є простим повторенням попереднього. Кожен період регресу 

і загибелі певного проміжку історичного часу залишається неповторним. Ця 

неповторність примушує нас згадати про некласичну та постнекласичну 

філософію історії. Особливу цікавість в контексті порівняння з етерналізмом 

викликає монадологічне розуміння історії. Кожен «еон» (історичний цикл 

світу) є по суті монадою, водночас неповторною, але парадоксальним чином – 

повторюваною. 

Ці ідеї знайшли своє відображення в переважній більшості сакральних 

доктрин і в ХХ сторіччі були перероблені філософами історії 

традиціоналістського напрямку. В першу чергу інтегральними 

традиціоналістами.  

Для початку треба звернутись до міфологічної праоснови цих уявлень. 

Найдавнішою концепцією історії як регресу була концепція «юг», у ведичних 

віруваннях. Через декілька тисячоліть її успадкував сучасний індуїзм. Давні 

індоєвропейці вважали, що всесвіт існує протягом тривалості дня Брахми і 

перегортається в ніщо, коли настає ніч Брахми. Велике знищення світу 

відбувається в кінці епохи Брахми, коли гине і сам Брахма. Але, по суті, він є 

безсмертним, тому всесвіт народжується знову і все починається з початку.  

День Брахми поділявся давніми індоєвропейцями на чотири нерівних за 

тривалістю частини і мав назву манавантара. Частини називались відповідно 

сатья-юга (або ж кріта-юга), трєта-юга, двапара-юга та калі-юга. Загальна 

закономірність історії полягає в наростанні зла темряви, невігластва та пороків 

з кожною наступною югою. Під час кріта-юги люди наділені всебічними 

можливостями та чеснотами, поклоняються одному божеству і існує лише одна 

веда. Трєта-юга починається з появою в світі зла. Але зло є на цей час 

винятком, а не нормою. Двапара-юга характеризується тим, що зло вже складає 
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добру серйозну конкуренцію, веди поділяються на чотири частини, люди 

втрачають істинне знання, з’являються хвороби. Калі-юга – повна домінація 

сил зла та темряви, люди не хочуть жити за Божими законами, істині знання 

втрачені, і зло домінує. В кінцевому результаті з’являється Калкін, остання 

аватара (втілення) бога Вішну, що вступає в боротьбу з силами зла, що мають 

на чолі богиню Калі, та демонів Кокі та Вікокі. Аватара перемагає її та 

відновлює на землі реалії сатья-юги.  

Давньоіндоєвропейська концепція філософії історії відіграє надзвичайно 

важливу роль, тому що всі пізніші традиційні уявлення про історичний процес 

базуються саме на ній. Принаймні в європейському культурному контексті. 

Давньоіндоєвропейська традиція є фундаментом не тільки сучасної індійської 

культури, але й усієї індоєвропейської – як у східних, так і у західних її 

проявах.  

В античності базовим вченням про історичний процес була концепція 

п’яти або чотирьох діб в історії людства. Гесіод найперший з історично 

зафіксованих теоретиків античної філософі історії, пише про п’ять діб: золоту, 

срібну, мідну, добу героїв та залізну. А римлянин Овідій про чотири, за 

винятком доби героїв. Золота доба в своїх загальних рисах співпадає з сатьї-

югою давніх індоєвропейців. Повна відсутність зла, хвороб та смерті. Срібна 

доба характеризується появою в світі зла та недосконалості. Але люди шанують 

богів. За мідної доби, зло і несправедливість збільшуються. Оскільки 

домінують вже не богобоязні мудреці, а вольові герої, що нерідко кидають 

виклик самим богам. Хоча за мідної доби сакральне викривлюється, але не 

занепадає. Залізна доба характеризується повним занепадом світу і людства. 

Принципи честі та гордості якими керувались люди мідної доби, незважаючи 

на свій непослух богам, поступається ницості, підлості, брехні, та жорстокості, 

зло домінує в світі. Цікавим є те, що у Гесіода, на відміну від Овідія, існує 

уявлення про добу героїв, яку більшість традиціоналістів вважають символом 

так званої сакральної реставрації. Наприклад, Юліус Евола стверджує, що 
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генерація героїв є породженням Зевса, що є символом примирення людського 

та божественного та повернення в первинну Золоту добу.  

«Покоління героїв» породжено Зевсом, тобто олімпійським принципом, 

як можливість відновити примордіальний стан і дати життя новій «золотій» 

добі. З традиціоналістської точки зору, пояснити це можна тим, що Овідій, на 

відміну від Гесіода, жив набагато пізніше, наприкінці існування античної 

цивілізації, і був відірваний від первинної традиції. Тому його філософсько-

історична концепція носила радше літературний, ніж сакрально-міфологічний 

характер.  

Своєрідну версію історії як регресу дає християнство. В християнській 

традиції історія людства розпочинається в Едемі, раю на Землі. Потім слідує 

гріхопадіння. Люди стають смертні, вимушені вести боротьбу за існування. Але 

перші люди, після Адама та Єви, знають про Бога майже все, живуть 

надзвичайно довго, хворіють набагато менше ніж наступні покоління. Але по 

мірі просування людської історії, умови погіршуються. Каїн вбиває Авеля, і в 

світ приходить злочин, люди намагаються кинуту виклик Богу та побудувати 

Вавілонську вежу. В кінцевому результаті забувають істину, і попадають під 

владу злих сил.  

В кінцевому результаті, коли людство стоїть над прірвою, відбувається 

унікальна подія, Бог сходить во плоті на Землю, аби викупити провини людей, і 

відкрити їм істину перед наступом останніх днів. Але існування матеріального 

світу продовжує йти регресивно і в кінцевому результаті завершується 

правлінням на Землі сина Сатани, Антихриста, і поверненням Ісуса Христа, що 

знаменує собою, Страшний Суд, винагороду вірних та покарання нечестивих. 

Після чого людство повертається в первинний райський стан. Цей момент дуже 

нагадує стародавні циклічні концепції історії: з Едему до царства Антихриста, 

але потім Новий Єрусалим, Рай на Землі. 

В сучасній філософії традиціоналізму погляди на філософію історії в 

цілому базуються на сакральних релігійно-міфологічних доктринах і сучасних 

наукових досліджень традиційних суспільств. Треба зазначити, що 
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традиціоналісти намагаються знайти в різних традиціях спільні риси і вивести 

загальну схему поглядів на історію суспільства та людину.  

Традиціоналістська філософія історії тісно пов’язана з поглядами 

традиціоналістів на первинне суспільство, які вони вважають ідеальним. Таке 

суспільство мусить носити підкреслено сакральний характер, бути наскрізь 

ієрархічним. При чому треба зазначити, що сама ієрархія носить сакральний 

характер. По мірі підвищення соціального статусу, змінюється відношення 

людини до сакрального. На соціальній периферії перебувають максимально 

віддалені від сакрального особи.  

Соціальна структура традиційного суспільства базувалась на 

тричленному устрою: жерці, воїни та трудівники. Жрецька каста займалися не 

тільки релігійною діяльністю, але й взагалі контролювала духовне життя 

суспільства. В традиційному суспільстві жерці були не тільки представниками 

певного культу, але й науковцями. Власно в той час було важко казати про 

розмежування релігії та науки. Знання носило інтегральний характер. 

Воїнський прошарок виконував водночас управлінські функції. Власне, це був 

не військовий прошарок, а світська аристократія. Трудівники забезпечували 

виробництво та розподіл матеріальних благ. Вони мали свої сакральні культи та 

визначені права. Ці перші три прошарки були повноправні. Не зважаючи на 

внутрішню ієрархію між собою, всі вони вважалися повноцінними складовими 

суспільства. Під ними знаходились раби, або залежне населення, в залежності 

від окремо взятої країни. Ще нижче в деяких культурах знаходились асоціальні 

елементи, яким взагалі відмовляли в людському статусі, навіть 

неповноцінному. Найяскравіше така структура проявилась в індійській 

традиції. 

Не зважаючи на свою функціональну ефективність, соціальна структура 

традиційного суспільства вимагає певного стержня, що забезпечує її нормальне 

функціонування. На думку традиціоналістів, таку функцію виконує унікальна 

за своїм соціальним значенням фігура – цар-жрець. Тобто представник 

унікального соціального типу, що поєднує в собі дві функції: жрецьку та 
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воїнську. Тобто функції пізнання та управління. Якщо казати сучасною мовою, 

це досконалий науковець та досконалий адміністратор. На історичному рівні 

такі приклади зустрічаються, але не в усіх історично відомих давніх культурах. 

Хоча в усіх сакральних традиціях існує уявлення про цю постать, що свідчить, 

що на ранньому етапі цивілізації цар-жрець був невід’ємним компонентом 

соціальної системи.  Надзвичайно цікаво, що на рівні колективного 

безсвідомого народи багатьох країн на протязі тисячоліть несли уявлення про 

ідеального володаря, який фактично обожнювався.  

Найяскравішим прикладом є культ Фрідріха ІІ Гогенштауфена. Ось про 

що пише Мірча Еліаде: «Імперський канцлер Пьєтро де Ла Вінья уявляв свого 

господаря космічним Спасителем: весь світ чекав такого космократа, і зараз 

полум’я зла затухло, мечі перекуті на орала, мир, справедливість і безпека 

затвердились всюди. Більш того Фрідріх має незрівнянний дар зв’язувати між 

собою різні стихії Всесвіту, примірювати тепле і холодно, тверде і рідке, всі 

протилежності. Він космічний Мессія, якого возвеличують земля, море і 

повітря […]. Міфологія Фрідріха ІІ надовго пережила його самого вже з тієї 

причини, що в його смерть не повірили, вважали, що імператор, пішов в якусь 

далеку країну, або, що він згідно народної легенди, спить в жерлі гори Етна. 

Але одного разу він проснеться і повернеться, щоб повернути собі свій трон» 

[180, 173-174]. 

Треба зазначити, що історичний Фрідріх ІІ дійсно відповідав всім 

необхідним якостям царя-жреця. Він знав дкекілька іноземних мов, писав 

наукові трактати, чудово розбирався в природничих та гуманітарних науках 

того часу. Взагалі Фрідріх ІІ Гогенштауфен абсолютно об`єктивно вважається 

одним з провідних західно-європейських інтелектуалів ХІІІ сторіччя. Водноча 

він був геніальним правителем та військовим. Ця історична фігура втілила в 

собі досконалу реалізацію двох соціальних типів – теоретика-інтелектуала та 

вольового правтителя. Саме таке поєднання гарантує не тільки досконале 

управління державою, але соціальне примирення оскільки монарх що в 



 74 

однаковій ступені здатен керувати жрецями та воїнами водночас здатен грати 

роль стрижня, що не допускає дісгармонію в соціальний організм.  

Таким чином царь-жрець є гарантом миру. Сам факт його існування 

утримує суспільсво в стані який умовно можно назвати Золотою добою. Його 

головна роль – просто бути. З точки зору традиціоналістів першою 

регресивноюю подією, що завершує собою Золоту добу є зникнення царя-

жерця, що вносить дисбаланс в стосунки жрецького та воїнського прошарків. З 

цієї точки зору, такою подією в реальній історії західноїх європи була поразка 

Священих імператорів в боротьбі з папством, яка відкрила шлях до 

дестабілізації Західної цивілізації і в кінцевому підсумку до поразки самої 

католицької церкви.  

Після занепаду Священої монархії домінуючим соціальним прошарком 

стають жреці. Власне вони були першою кастою і в попередню добу але тоді їх 

влада, обмежувалась домінацією царя –жерця.  

Жрецтво в традиційному суспільстві аккумулює в собі як сакральні, так і 

наукові функції. Цей соціальний прошарок володів монополією на знання. Саме 

на їх інтелекті тримається традиційне суспільство. Але нормальною 

пропорцією є така коли жерці не беруть на себе виконання політичних функцій. 

Вони є ідеологами та вчителями суспільства, його колективним розумом, 

здійснення безпосередньо владних функцій, справа світської аристократії. 

Такий підхід забезпечує суспільсву відносну гармонію, але з часом вона 

порушується. Жрецтво поступово починає втрачати авторитет, морально 

розкладається, і узурпує функції світської аристократії. Яскравим прикладом є 

занепад католицької церкви доби Відродження. Не зважаючи на колосальний 

вплив, яким користувалось папство того часу, церковний організм зазнав 

руйнівних процесів з самої своєї середини. Цікаво, що саме в цей час 

духовенство втратило свою інтелетуальну монополію. В той час як світські 

філософи та науковці вийшли на перший план.  

В середньовічній Європі церква акумулювала в собі інтелектуальний 

потенціал суспільства. Наука та філософія середньовічної доби є плодом зусиль 
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католицького духовенства. Університети, які й досі є базовими навчальними 

закладами, були створені церквою. Але вже за доби Відродження бачимо, що 

духівництво починають розглядати як гальмо наукового та культурного 

розвитку, що відкриває шлях для наступного регресивного циклу.  

Світська аристократія в традиційному суспільстві співпадала з 

прошарком професійних воїнів. Але це не означає, що тільки війна була її 

справою. Головною функцією світської аристократії була управлінська 

функція. Просто в умовах доіндустріального суспільства найважливішим їх 

завданням був захист останнього від зовнішнього ворога. Управлінські функції 

в дусі сучасної бюрократії не були потрібні. Світськи аристкрати так само як і 

жерці були тісно пов’язані із сферою сакрального, але їх погляди на нього 

суттєво відрізнялись від жерецьких.  

В процесі деградації жрецького прошарку у світської аристократії 

виникає закономірне питання про легітимність домінацій жрецтва. Має місце 

деградації касти воїнів, їх повстання проти духовної касти, яка сама по собі 

більше не є олімпійською божественною кастою правителів, а лише сукупінстю 

жреців. Спочатку аристократи намагаються зрівнятись із жерцями в духовній 

сфері. Відбувається «революція кшатріїв» (за висловом Рене Генона), спочатку 

в духовній сфері, а потім в соціально політичній. Західно-європейська історія ці 

події зафіксувала як Відродження та Реформацію. Жрецтво на цьому етапі 

втрачає першопочаткову соціальну функцію і з духовної еліти перетворюється 

на служителів культа, які втрачають свої наукові та духовні позиції в 

суспільстві.  

Перемога світського аристократичного прошарку над жрецтвом 

поглиблює деградацію суспільства, з точки зору традиціоналізму. Не зважаючи 

на зовнішню перемогу в культурній сфері люди віськово-управлінського типу 

нездатні замініти собою прошарок інтелектуалів. Їхні успіхи в освітній сфері 

мають тимчасовий характер і в кінцевому підсумку єдина цілісна картина світу, 

що інтегрує в собі релігію, науку і філософію, розривається на шматки, що 

відкриває собою шлях для наступного циклу деградації.  
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Мова йде про занепад світської аристократії та прихід до влади 

соціального прошарку трудівників. В західно-європейській історії цьому етапу 

відповідає пізній період реформації та доба буржуазних революцій. Викривлена 

аристократами сакральність викривлюється ще більше, та перетворюється на 

духовну платформу трудівників що намагаються позбутися влади аристократів. 

Цьому сприяє те, що наприкінці свого циклу аристократія деградує та перестає 

адекватно відігравати свою соціальну роль.  

Революція третього стану відкриває принципово новий цикл. Вперше 

домінація в суспільстві переходить до соціального прошарку зорієнтованого на 

виробництво та перерозподіл матеріальних благ. З’являється десакралізована 

цивілізація, що прославляє тільки земне і людське. 

Згідно з поглядами традиціоналістів третій стан, на відміну від жерців та 

аристократів, не може бути адекватним носієм владної функції. Надзвичайно 

важливим аспектом цього циклу є знищення формальних станових бар’єрів, що 

в поєднанні з докорінною ломкою укладу життя призводить до змішування 

трудівників з четвертим станом, залежним населенням та рабами.  

Четвертий стан (в індійській традиції – шудри) не вважається в 

традиційному суспільстві повноправною складовою соціальної системи. 

Фактично його представники відіграють вспоміжну функцію по відношенню до 

третього стану трудівників та духовної і світської аристократії. Ідея знищення 

станових привілеїв першоначально спрямована проти аристократії, обертається 

колосальним розшаруванням в межах самого третього стану. Основна частина 

його представників соціально «опускаються» і починають змішуватись з 

представниками четвертого стану, а верхівка третього стану набуває 

олігархічних ознак і стає практично недосяжною, в розумінні владної вертикалі.  

Якщо в кастових традиційних суспільствах місія людини визначалась її 

внутрішнью сутністю та здібностями, в більш пізні періоди заслугами перед 

суспільством (станове суспільство), то в суспільстві, де перемогу отримав 

третій стан, ієрархія базується на кількості матеріальних благ. Треба 

відзначити, що експлуатація в традиційному суспільстві не носить такого 
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прямого і жорсткого характеру, який вона має в суспільстві плутократичному 

(традиціоналіський термін, що позначає суспільство, де домінують 

найзаможніші).  

В західноєвропейській історії цьоиму періоду відповідає модерна доба 

індустріального суспільства. Деякі традиціоналісти, зокрема Юліус Евола, 

намагались ототожнити з третім станом сучану буржуазію, а пролетаріат – з 

станом четвертим, шудрами. Але з часом традиціоналіська думка відмовилась 

від такого ототжнення, оскільки після занепаду традиційного суспільства, 

третій та четвертий стани перемішались, а їхні представники частково 

помінялись місцями.  

Надзвичайно цікавим є питання про можливість нового циклу, циклу 

підкастових соціальних прошарків (в індуїський традиції – чандалас або 

недоторкані). Треба одразу провести чітке розмежування чандалас та шудр, 

оскільки перші є відверто деструктивним елементом, а другі нерівноправними, 

але корисною складовою соціальної системи. Шудра нерівноправний 

представник суспільства, але він здатен приймати в його житті корисну участь, 

отримуючи винагороду, певну частину матеріальних благ. До того ж в 

сакральних традиціях шудра не вважається представником сил темряви або зла. 

Просто він є несвідомим і тому потребує опікування з боку представників 

вищих станів.  

Чандалас – це абсолютно інша соціальна категорія. В індійський традиції 

чандалас сповідували культи злих духів та виконували соціальні функції, що 

знаходились під релігійною забороною, та значна їх частина становила ядро 

тогочасного кримінального світу. Тобто чандалас є свідомими носіями 

антисоціальних ідей, з сакральної точки зору, вони – провідники впливів на 

людство сил темряви.  

Революція чандалас в розумінні становлення певного соціального 

порядку є неможливою. Вона можлива лише як руйнація в чистому вигляді. І 

дійсно, в багатьох сакральних традиціях знаходимо більш-менш прямі натяки 

на те, що наприкінці загального циклу відбудеться переможна хода сил безладу 
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та хаосу світом. Переносячи це на соціальну реальність, мова буде йти про 

загибель соціального ладу як такого, та тріумф антисоціальних, анархічних 

елементів. Якщо проводити паралеллі (нехай дещо утровані), то можна 

зазначити деяку схожість між силами міфічними силами хаосу та діями 

різноманітних террористичних огрупуваннь в останні десятиріччя.  

Згідно з поглядами традиціоналістів, соціальна революція, соціальні 

зміни мають наслідувати духовні. Отже, має відбутись, чи вже відбулась (тут 

погляди мислителів традиціоналіського спрямування дещо різняться) духовна 

революція чандалас. «Все, що вчора вважлось ганебним: перелюбство, 

евтаназія, самогубство, сьогодні прославляється як досягнення прогресивного 

людства. Ніцше казав про переоцінку всіх цінностей: колишні чесноти стають 

гріхами, а колишні гріхи – чеснотами» [17, c.17]. 

Водночас, можем бачити, що сучасна Західна цивілізація, що знаходиться 

в стані переходу від індустріального порядку до постіндустріального, 

зіштовхнулась з низкою проблем, які в сучасній науці прйнято називати 

глобальними проблемами людства. Більшість сучасних футурологів не 

приховують своєї занепокоєності процесами, що відбуваються в сучасному 

світі. Розвинена частина людства має всі перспективи для того, щоб, з одного 

боку, досягнути небаченого в історії рівня культурного та матеріального 

розвитку, а з іншого – просто-напросто загинути.  

З одного боку, бачимо нечуваний в історії розвиток технологій, та появу 

нових, так званих «високих» технологій. Надзвичайно цікаво, що значна 

частина високих технологій спрямована на людину і здатна розкрити 

неможливі раніше здатності людського організму. Вперше в історії людства 

високі технології Hi-Q відкривають нові можливості для трансформування 

людини в новий біологічний вид. 

З іншого боку, бачимо наростання загрози екологічної катастрофи, 

ескалацію збройних конфліктів, демографічну кризу в розвинених країнах і, як 

це не парадоксально, кризу освіти. Ми не дарма відзначили кризу освіти, як 

глобальну проблему людства, оскільки вона охоплює країни, що йдуть в 
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авангарді постіндустріалізації. Якщо вони втратять свою інтелектуальну 

домінацію, то постіндустріальний світ не зможе народитись. А кризові процеси, 

породжені закінченням індустріальної доби, знищать цивілізацію як таку.  

Все це свідчить про те, що набуває реальних обрисів традиціоналістська 

ідея завершення історичного циклу розвитку людства через катастрофу (в 

найширшому розумінні цього слова). З цього ідеологи традиціоналізму роблять 

висновок про прихід в кінцевому підсумку універсального героя-реставратора, 

що усмирить сили хаосу та розпочне новий цикл. Найбільш рельєфним цей 

мотив є в філософії інтегрального традиціоналіста Юліуса Еволи, особливо в 

його праці «Містерія Грааля». 

Таким чином, філософсько-історичні погляди традиціоналістів мають 

переважно історіософський характер, з явним ухилом в есхатологію. Водночас, 

на відміну від класичних есхатологій, традиціоналісти не грунтують 

фаталістичними прогнозами пасивну позицію, але навпаки – розгортають 

широку програму протистояння соціальному хаосу через різноманітні проекти 

відродження духовних витоків людства. 

 

 

2.3. Компаративний аналіз традиційного та постсучасного 

суспільства з позицій неотрадиціоналізму 

Криза індустріального ладу супроводжується не тільки переходом до 

постіндустріального етапу, а й пожвавленням сил, що стоять на боці 

антипрогресистських ідей та є прихильниками доіндустріального, традиційного 

ладу. Наслідуючи Тоффлера, можна сказати, що сили другої хвилі вимушені 

оборонятись як від молодих сил третьої хвилі, так і від «агентів» першої хвилі, 

які в умовах сучасного суспільства дістали «друге дихання». Можна говорити 

про суперництво двох фундаментальних парадигм, які ми умовно назвемо 

прогресистською та традиціоналістською. Якщо прогресистська зорієнтована 

на прискорення переходу до нового, постіндустріального ладу, то 

традиціоналістська кличе до відродження традиційного порядку, який в свій 
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час був витіснений індустріалізмом. Прогресисти покладають надії на 

вирішення сутнісних проблем за допомогою науки та техніки, соціально-

технологічне вдосконалення соціально-політичного ладу. Позитивне у 

прогресистів полягає в тому, що, виходячи з соціально-економічних реалій та 

об’єктивних тенденцій суспільного розвитку, вони намагаються науково 

обґрунтувати свої погляди. 

В свою чергу, традиціоналісти черпають силу в етнічності, релігійності та 

інших фундаментальних факторах, що вкорінені в людську екзистенцію. Сам 

факт того, що засади традиційного суспільства пережили індустріальну добу і 

продовжують впливати на суспільні процеси в умовах вже власне закінчення 

індустріальної доби, свідчить про їхню безумовну життєздатність. Страх перед 

реальністю реалізації екстремістської версії традиціоналістського реваншу 

навіть примусив Тоффлера, який, як відомо, стоїть на прогресистських 

позиціях, згадати в своїй блискучій книзі «Метаморфози Влади» про тенденції 

повернення в темні століття, що в кінці XX ст. охопили всю планету. Тоффлер 

дає негативну оцінку подібним тенденціям, вважаючи їх ознаками деградації та 

повернення в часи середньовіччя, коли не існувало демократії. З іншого боку, 

можна виокремити й позитивні аспекти цих традиціоналістських тенденцій. 

Справа в тому, що в умовах переходу від суспільної формації другої хвилі до 

доби третьої хвилі, людина стикається з психологічними проблемами, що 

пов’язані з адаптацією до нових змін. Для позначення цього комплексу 

психологічних проблем Тоффлер вживає термін «футурошок». У ситуації 

футурошоку людина втрачає соціальну та культурну орієнтацією, їй дуже 

важко пристосуватися до швидкого темпу змін, які відбуваються в суспільстві. 

Вона втрачає традиційну систему мотивацій та вимушена реагувати на зміну 

ієрархії суспільних цінностей. В цій складній ситуації людина вдається до 

захисного психологічного механізму. Вона намагається знайти серед 

суспільного та світоглядного хаосу щось усталене, стабільне, якусь власну 

точку відліку оцінки того, що відбувається навколо неї. І часто-густо вона 
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знаходить її у традиційних цінностях та уявленнях, які є «пережитком» (з точки 

зору прогресистів) аграрної доби розвитку суспільства. 

Таким чином, сили традиційного ладу не тільки пережили несприятливу 

для них добу індустріалізму, з яким вони перебували у боротьбі, а й перейшли у 

своєрідний контрнаступ. 

Відмираючий індустріалізм перебуває нині під подвійним тиском. З 

одного боку, багато в чому він так і не зміг запропонувати гідну альтернативу 

традиційному ладу, а з іншого, – в його власних надрах народився 

постіндустріалізм, який потроху витісняє його. В цій ситуації «зіткнення 

хвиль», про яку писав Тоффлер, світ може зіштовхнутися з тотальними 

потрясіннями на кшталт тих, що мали місце під час переходу від традиційного 

ладу до індустріального. Але сьогодні ситуація ускладнюється тим, що існує не 

дві, а три ворогуючі сторони: сили традиційного ладу, індустріалізм та 

постіндустріалізм. 

Багато в чому на сьогодні індустріальний порядок демонструє меншу 

життєздатність, ніж те, що залишилося від традиційної доби, або тим більше те, 

що стосується постіндустріалізму. Ускладнена картина протистояння породжує 

думку про те, що падіння індустріального ладу може не завершити цей 

конфлікт, а навпаки – породити його нову стадію, коли традиційне буде 

протистояти постіндустріальному. Виникає питання, чи можна цього уникнути? 

Чи можна спрямувати ці дві тенденції, що рівною мірою протистоять 

індустріальному ладу, в єдине русло і, таким чином, звести потрясіння до 

мінімуму? 

Все це є важливим аргументом на користь появи та розвитку 

традиціоналістської парадигми соціальної модернізації. Зазначимо, що термін 

модернізація зазвичай позначає сукупність процесів, що супроводжують 

перехід від традиційного до індустріального суспільства, в нашому випадку 

коректніше буде казати про «другу модернізацію» або, навіть, футурізацію. 

Відштовхуватимемося від індоєвропейської традиції, оскільки саме на ній 

базується існування всіх європейських країн (в цивілізаційному аспекті), в яких 
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відбувається перехід до постіндустріального суспільства. (Окрім деяких 

неєвропейських країн, які на кшалт європеїзованої Японії, теж перебувають в 

стані переходу до постіндустріального ладу.) 

Коротко нагадаємо суттєві ознаки соціально-цивілізаційних аспектів 

індоєвропейської традиції. 

1. Тричленна соціальна структура: жерці (інтелектуальний прошарок), 

воїни (військово-управлінський прошарок) та трудівники. В деяких 

індоєвропейських суспільствах, наприклад в Індії, існував прошарок рабів або 

підкореного місцевого населення, який фактично перебував поза структурою 

соціуму. 

2. Висока стабільність соціальної структури, що зумовлювалась становим 

та навіть кастовим зміцненням соціального статусу. 

3. Специфічні відносини власності, коли приватна власність існувала чи 

не існувала або мала обмежений характер. Базовими формами власності були 

особиста та громадська (спочатку в общинно-родовій або у феодальній 

формах). 

4. В ціннісно-мотиваційній структурі людини тієї доби переважали 

духовно-релігійні цінності.  

5. Суспільство перебувало в немасифікованому стані. Воно не знало 

масового виробництва, масової культури та відповідних їм політичним устроїв, 

таких, як масова демократія. 

6. Фактична відсутність національної держави в сучасному розумінні 

цього слова. Вся влада концентрувалася на регіональному рівні або на рівні 

цивілізаційного масштабу (у формі імперських утворень або централізованих 

церков). 

7. Відсутність бюрократичної структури організації влади. Влада мала 

переважно особовий характер, а її структура е органічною та мозаїчною. 

Тепер порівняємо вказані ознаки традиційного суспільства із 

постіндустріальними реаліями. 
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Щодо соціальної структури. В традиційному суспільстві жрецький 

прошарок володів монополією на істину та знання. Він об’єктивно був 

найбільш освіченим і його влада базувалася не тільки на авторитеті релігії та 

традиції, а й на теоретичному знанні, яке, на думку Тоффлера, є 

найдосконалішим та найефективнішим компонентом владної тріади: «сила-

багатство-знання». Незважаючи на колосальний авторитет жрецького прошарку 

(який існував в усіх традиційних суспільствах, від ведійської Індії до 

середньовічної Європи), реальна влада здійснювалася воїнами, які були не 

стільки військовими в сучасному розумінні цього слова, скільки світською 

аристократією. Вона здійснювала управлінські функції, реалізуючи на практиці 

ідеї жерців. Матеріальне виробництво здійснювалося трудівничим прошарком, 

який був найбільш чисельним та надзвичайно різноманітним за своєю 

структурою. Класовий поділ в сучасному розумінні цього слова не існував, і 

трудівники були структуровані за професійною ознакою. Вони мали свої форми 

самоврядування, свої традиції та своє тлумачення суспільної Ідеології. 

Що ж до постіндустріального суспільства, то правлячим прошарком його 

є інтелектуали, оскільки основною цінністю постіндустріального суспільства є 

знання. Сьогодні стає очевидним, що знання, здатності до створення нового, до 

самостійної творчої діяльності ціняться понад усе, а існуючі на даний момент в 

США класові відмінності пояснюються, насамперед, рівнем здобутої освіти. 

Володіння знанням зумовлює володіння владою. В міру трансформації 

сучасного суспільства в постіндустріальне, компонент знання в тріаді влади 

підсилюватиметься. За першої хвилі основним «аргументом» влади була сила. 

В цивілізаційній формації другої хвилі домінував грошовий фактор владної 

тріади. Владні структури постіндустріального суспільства акцентують свою 

увагу на інформації. Боротьба за владу означає боротьбу за інформацію, а 

утримання влади означає використовування інформації на користь того, хто 

фактично тримає владу. Володіння знанням відкриває шлях до володіння 

багатством, і водночас є ознакою сили та могутності. 
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Високоякісна влада передбачає ефективність – досягнення мети з 

мінімальним застосуванням влади. Знання можна використати, щоб примусити 

іншу сторону полюбити вашу послідовність операцій при виконанні дій. Воно 

може навіть переконати людини у тому, що вона вигадала цю послідовність. 

[135,c.37]. 

Надзвичайно важливу роль в традиціоналістському проекті суспільного 

оновлення відіграє питання соціальної ієрархії. Оскільки орієнтуючись на 

відновлення реалій традиційного суспільства, традиціоналісти прагнуть 

відновити властиву йому соціальну ієрархію. Закономірно постає питання про 

те, який саме суспільний прошарок займе пануюче положення в суспільстві 

побудованому за традиціоналістським проектом. 

В реальному традиційному суспільстві домінуючим прошарком 

безумовно були жерці. Саме вони акумулювали в собі сукупність колективного 

досвіду та знань. Для сучасної людини, яка звикла до загальноприйнятої думки 

про те, що доіндустріальне суспільство базувалось на грубій силі, надзвичайно 

незвичною здасться думка про те, що традиційним суспільством керували не 

найсильніші, а наймудріші та найосвіченіші. Але вперті факти свідчать про те, 

що це було саме так. Наприклад, у ведичній традиції, яка має найбільш повне та 

закінчене вчення щодо соціальної ієрархії. Однозначно стверджується 

верховенство варни брахманів, тобто жерців.  

Саме брахмани володіли монополією на знання, саме вони забезпечували 

зв’язок світу, людей та богів. Це не означає, що брахмани приймали 

безпосередню участь в керівництві держави, їх місія була ширша та вища. Вони 

не займалися безпосередньо втіленням в життя принципів, які тільки вони 

могли трактувати та пояснювати представникам всього суспільства. В 

традиційному суспільстві домінація жерців над воїнами будувалась на ідеї про 

те, що знання вищі за дію, оскільки воно їй передує. Нема знання – нема і дії, 

або є дія, але хибна. 

Треба зазначити, що соціальний лад традиційного суспільства базувався 

не на умовному розподілі на різні прошарки, а на структуруванні людей згідно 
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з їх природними здібностями. Суворість заборон на міжкастові шлюби 

викликана бажанням створити найоптимальніші умови для накопичення в 

межах тих чи інших соціальних прошарків генетичного матеріалу, який був би 

найоптимальнішим для виконання ними своїх функцій. В традиційному 

суспільстві люди структуровані згідно здібностей, які як відомо генетично 

детерміновані.  

Сучасні традиціоналісти приділяли і приділяють надзвичайно важливу 

увагу відновленню прошарку жрецтва, без якого не можливе існування 

традиційного суспільства. Наприклад, Рене Генон найбільш яскравий і 

авторитетний представник філософії традиціоналізму вважав, що відновлення 

нормального стану речей неминуче мусить розпочатись зі створення 

повноцінної інтелектуальної еліти. Сам факт створення якої – це вже рішучий 

початок сакральної реставрації, тобто повернення до традиційного суспільства. 

Треба відмітити, що під інтелектуальною елітою Рене Генон мав на увазі не 

просто сучасну інтелігенцію, що досконало володіє сукупністю надбань 

сучасної науки. Мова йде про еліту, яка могла б піднятись над рівнем сучасної 

матеріалістичної науки і зберігши всі надбання останніх сторіч водночас стала 

відкритою для знань, які несе в собі священна традиція подібно до того, як 

жерці традиційного суспільства вдало поєднували в собі оволодіння 

прикладними науками того часу та досконалі знання сакральних доктрин. 

На завершення треба підняти ще одне питання, а саме, які практичні 

передумови існують в сучасному світі для реалізації традиціоналістської ідеї 

реставрації жрецької касти. Для початку треба згадати сам принцип на якому 

базувалась виключна роль жерців у традиційному суспільстві. Це принцип 

цінності знання. Але якщо ми звернемося до реалій сучасності, одразу 

побачимо, що саме принцип знання є ключем до влади (в найширшому 

розумінні цього слова) в сучасному суспільстві.  

Саме інформація перетворюється в найбільшу цінність, а найкращі 

можливості для оволодіння нею мають ті самі люди, які за своїми природними 

здібностями нагадують жрецький прошарок традиційного суспільства, тобто 



 86 

індивіди зорієнтовані на пізнання, простіше кажучи інтелектуали. Поки що ми 

можемо бачити, що інтелектуальний прошарок сучасного суспільства 

знаходиться в значній залежності від старих бізнесових та бюрократичних еліт, 

але це явище не може носити одвічний або навіть довготривалий характер.  

Старі еліти все більше перетворюються у важкий тягар на шиї сучасних 

інтелектуалів. Об’єктивні кризові процеси, які набирають силу по ходу 

колосальної цивілізаційної трансформації, що переживає сучасне людство, 

покладуть неминучий кінець їх владі та авторитету. Крім того, не варто 

забувати, що «клас інтелектуалів» вже зараз переживає певні процеси 

консолідації та шукає інтегруючу ідею. Вже сьогодні ані бізнесові структури, 

ані політичні сили, ані держави не здатні адекватно реагувати на зміни в світі та 

приймати рішення без допомоги науковців. Рано чи пізно, спочатку окремі 

представники, а потім і загал «класу інтелектуалів» спробує посісти місце тих 

на кого він працює. Для того, щоб уявити як це буде виглядати, достатньо 

уявити собі здібного політ. технолога, який використовує свої знання та 

здібності не для виконання комерційних замовлень тих чи інших структур, а 

для самостійного здобуття політичної влади. Якщо на перших порах дії однієї 

такої особи можна буде нейтралізувати за допомогою його колег, то пізніше, 

коли мова піде про масове явище, зупинити це буде неможливо. І так звані 

професійні політики зійдуть зі сцени, уступивши місце політикам – політ. 

технологам. Схожі процеси відбудуться і в інших сферах життя, наприклад в 

економіці.  

Окремо треба відзначити, що інтелектуальні здібності, які відзначають 

можливість людини оволодівати та розпоряджатися інформацією і є так би 

мовити ключем до входження в соціальний прошарок інтелектуалів, базуються 

в першу чергу на генетичних факторах, а в другу – на вихованні. І перше і друге 

залежить переважно від батьків. І не важко спрогнозувати, що з кожним 

поколінням клас інтелектуалів буде перетворюватися на все більш замкнену 

касту, приналежність до якої буде визначатись не формальними правилами, а 

природними здібностями, тобто буде повторено ситуацію онтократії.  
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Резюмуючи, треба зазначити, що сьогодні головним питанням щодо 

реалізації традиціоналістського проекту у відношенні реставрації жрецької 

касти є не сам факт виникнення замкненого соціального прошарку, влада якого 

над суспільством базується на знанні, а те саме який характер носитиме цей 

прошарок, яка саме ідея стане стрижневою в процесі його інтеграції. На думку 

традиціоналістів цей прошарок мусить звернутись до Традиції, де він знайде 

консолідуючу ідею, легітимацію власного панування і відповіді на запитання, 

на які йому сучасні філософія та наука не здатні дати відповідь. 

Прошарок інтелектуалів в управлінні суспільством буде змушений 

спиратися на управлінський прошарок, оскільки володіння теоретичним 

знанням ще не означає можливості реалізовувати його на практиці. Університет 

може бути центральною інституцією постіндустріального суспільства, але 

навряд чи він стане центром безпосередньої реалізації економічної та 

політичної влади. Новий управлінський прошарок, на відміну від бюрократії 

індустріальної доби, вимагає не суворого підпорядкування формальним 

правилам, а прийняття самостійних рішень, усвідомлення себе людиною, яка 

наділена особовою владою, а не є гвинтиком в бюрократичній машині. Світська 

аристократія постіндустріальної доби за своїми психологічними якостями 

більше нагадує феодальний прошарок середньовічної доби (як не абсурдно це 

звучить). Звичайне матеріальне виробництво та сфера послуг, як і раніше, 

реалізовуватиметься більшістю населення. Але при цьому класовий поділ 

поступиться професійному. 

Важливою складовою традиціоналістського проекту є відновлення не 

тільки духовної, але й світської аристократії, тобто людей, які займаючи в 

соціальній структурі друге після жерців місце будуть забезпечувати 

безпосередню дію, що базується на знанні, яким володіє жрецька каста. 

Високий рівень уваги, що приділяється традиціоналістами відновленню 

духовної аристократії, зовсім не означає недостатньої зацікавленості в справі 

створення аристократії світської. Безумовне знання передує дії, але це не 

означає, що дія непотрібна.  
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В традиційному суспільстві світська аристократія відіграє надзвичайно 

важливу роль. У ведичній традиції світські аристократи – кшатрії вважались 

пов’язаними з гуною жару, яка символізувала собою експансію. Якщо жрець 

втілює собою світловий аспект вогню, то воїн, світський аристократ пов’язаний 

з вогнем як з жаром. Світська аристократія на відміну від духовної спрямована 

на зміну матеріального світу, а не на пізнання вічних ідей. По суті своїй світські 

аристократи реалізують на практиці принципи, які висувають жерці. Не можна 

ототожнювати аристократію традиційної доби з сучасним політичним класом 

або бюрократією. Це був зовсім інший соціальний прошарок. Треба почати з 

того, що аристократ доби традиційного суспільства – це в першу чергу воїн і 

здійснення ним управлінської функції базувалось не на ретельному виконанні 

формальних правил як у сучасних держ. службовців, а на його волі, яка 

водночас мусила узгоджуватися з загальними принципами, якими керувалось 

традиційне суспільство.  

В доіндустріальну добу, коли засоби зв’язку не були розвинені, 

бюрократичний формалізм в управлінні державою було неможливо реалізувати 

з суто технічної точки зору. Це обумовлювало високий рівень самостійності, 

яким користувалися представники місцевої влади того часу. Водночас треба 

зазначити, що суто воїнський характер світської аристократії доби 

традиційного суспільства теж носив невипадковий характер. Проблеми 

пов’язані з безпосередньою життєдіяльністю основної маси населення 

дозволялось вирішувати у межах невеличких територіальних або професійних 

громад, які мали значний ступінь автономії. Представники ж аристократії 

концентрувались на захисті підпорядкованого їм населення від зовнішніх та 

внутрішніх ворогів та на суддівських функціях.  

Зрозуміло, що така специфіка виконуваних обов’язків обумовила 

вироблення певного психологічного типу, який став домінуючим для світської 

аристократії. Цьому психологічному типу були властиві такі якості як 

самостійність, рішучість, сильна воля. Так само як і у випадку зі жрецькою 
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кастою, соціальне положення аристократа було тісно пов’язано з його 

природними якостями.  

Сучасні традиціоналісти вважають надзвичайно важливим відновлення 

повноцінної аристократичної касти, оскільки знання, що здатна дати 

інтелектуальна еліта – це перший крок, а ось другим кроком мусить бути дія 

заснована на цих знаннях. Особливого значення створенню нової аристократії 

приділяв Юліус Евола, учень і послідовник Рене Генона. Але якщо Рене Генона 

цікавило в першу чергу створення нової інтелектуальної еліти, то Юліус Евола 

мріяв про орден воїнів, що зможе реалізувати ідеї новітнього жрецтва та 

здійснити «повстання проти сучасного світу». Загалом треба сказати, що 

традиціоналісти висувають ідею створення на ряду з елітою інтелектуальною 

еліти світської, військово-управлінської, яка спираючись на принципи 

розроблені інтелектуалами могла б здійснювати ефективне керування 

суспільством.  

Виникає закономірне питання наскільки реалістичним є цей проект в 

сучасних умовах. Треба сказати, що як це не дивно прозвучить, саме зараз 

складаються найкращі умови для появи нової світської аристократії. Сьогодні, 

коли океан інформації затупив свідомість людей, бюрократичний формалізм 

поступово стає таким саме неможливим як в доіндустріальну добу. Тоді 

представник влади змушений був приймати самостійно рішення через 

нерозвиненість комунікацій, сьогодні він знову змушений приймати самостійні 

рішенні через надзвичайно швидкі зміни, що постійно відбуваються у світі. 

Бюрократичний стиль керівництва сьогодні втрачає свою ефективність, 

демасифікований світ важко запхати у ретельно розроблені рамки 

бюрократичних правил та інструкцій, а надзвичайно швидкий плин подій 

унеможливлює санкціонування більшості дій представників влади на місцях 

верховним керівництвом.  

Цікаво у цьому контексті згадати про воїнський характер аристократії 

доби традиційного суспільства, оскільки сьогодні силові структури є не 

набагато менш забюрократизованими, ніж цивільні. Особливо це проявляється 
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в умовах безпосередньо діючої армії. З цього можна зробити висновок, що 

військовий стиль управління в набагато більшій ступені підходить до реалій 

постіндустріального суспільства. Взагалі постіндустріальна управлінська еліта 

мусить мати специфічні психологічні якості, що споріднюють її із світською 

аристократією суспільства традиційного. Оскільки психологічні особливості 

багато в чому залежать від спадковості та виховання, не важко собі уявити, що 

цей прошарок управлінців теж з деяким часом здобуде ознак замкненої касти, 

так само як і інтелектуали. 

Неважко порівняти цю перспективу з традиціоналістськими планами 

щодо створення нової військово-управлінської еліти, так само як у випадку з 

інтелектуальною елітою. Питання полягає не стільки в тому чи буде вона 

створена, скільки в тому якими принципами вони буде надихатися. При цьому 

треба зазначити, що створення еліти управлінської може бути значно 

уповільнено у порівнянні з елітою інтелектуальною, особливо у випадку якщо 

традиціоналістський проект не буде розпочато взагалі, або якщо його реалізація 

розпочнеться стихійно та неосмислено.  

Зрозуміло, що придаючи особливу увагу формуванню еліти як духовної 

так і світської, традиціоналісти не могли не звернути уваги на основну частину 

населення, оскільки суспільство складається не тільки із жерців та воїнів, а 

переважно із звичайних трудівників. В реаліях традиційного суспільства до 

якого зазвичай апелюють традиціоналісти, трудівники вважались третім 

соціальним прошарком після жерців та воїнів.  

Знову звернемося до ведичної традиції. В її межах трудівники 

іменувалися вайш’я. В контексті теорії трьох гун, вайш’ї були пов’язані з двома 

гунами водночас, гуною вогню та гуною темряви. Гуна вогню пов’язували із 

кастою воїнів, а гуна темряви з нижчими кастами. Вайш’ї вважалися вільними 

людьми і під час війни боролися за зброю, щоб допомогти воїнам кшатріям. 

Вони мали свої чітко окреслені права, свої права, свій тип сприйняття 

сакрального. Схожа ситуація існувала і в інших типах традиційного 

суспільства.  
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Всюди трудівники займали надзвичайно важливий соціальний статус. 

Основна їхня місія полягала в упорядкуванні матеріального світу. Тут варто 

згадати, що всі сфери життя традиційного суспільства були пов’язані з 

сакральною традицією і труд теж. Приймаючи участь в трудовій діяльності, 

трудівники усвідомлювали себе посередниками через яких матерія 

освячувалася впливом божественного. В традиційному суспільстві труд не був 

просто трудом, це теж був певний сакральний ритуал. І не дарма трудова 

діяльність супроводжувалася різними сакральними обрядами. Внутрішньо 

третій прошарок був завжди більш роздрібненим, ніж жрецтво чи аристократія. 

В більшості традиційних суспільств прошарок трудівників являв собою 

ансамбль професійно-цехових об’єднань, сільських громад та гільдій. 

Трудівникам завжди властиво було об’єднуватися в громади на основі спільної 

трудової діяльності. Ці громади розробляли свої ритуали, свою ієрархію і 

користувалися значною автономією.  

Сучасні традиціоналісти вважають, що спосіб організації виробничо-

соціального прошарку, властивий традиційному суспільству є 

найоптимальнішим. Він дозволяє об’єднуватися людям навколо професійної 

діяльності та їх безпосередніх інтересів, що в набагато більшій ступені сприяло 

консолідації суспільства, а ніж класовий розподіл або політичні орієнтири. В 

межах традиціоналістської філософії була розроблена низка проектів 

відновлення корпоративно-цехових структур, які б об’єднали в собі населення 

зайняте в матеріальному виробництві. В межах цих об’єднань можна були 

вирішити матеріальні та соціальні конфлікти.  

На місце структурованого за політичною ознакою парламентом мусили 

прийти представницькі органи, укомплектовані за зразком представницько-

станових об’єднань доби середньовіччя. Це сприяло б перетворенню 

законодавчих органів з арени політичних баталій на суто робочі установи, 

зайняті вирішенням конкретних питань.  

Наскільки ж вірогідна реалізація цього традиціоналістського проекту в 

сучасних умовах? Одразу треба сказати, що достатньо висока, тому що однією з 
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основних ознак постіндустріального суспільства є його структурованість не за 

класовою, а за професійною ознакою. До того ж треба зазначити, що поняття 

більшості в суспільно-політичному житті поступово зникає як таке. 

Суспільство все більше і більше перетворюється в мозаїку дрібни об’єднань, які 

мають свої, не рідко суперечливі інтереси. Все це все більше і більше нагадує 

ситуацію традиційного суспільства. В умовах, що складаються реалізація 

традиціоналістського проекту корпоративно-цехових об’єднань, відкриває нові 

позитивні перспективи щодо оздоровлення соціальної, політичної та 

економічної атмосфери в розвинених країнах, які сьогодні входять в добу 

постіндустріального суспільства.  

Питання про соціальну структуру тісно пов’язане з питанням про 

соціальну стабільність. Інтелектуальний рівень в умовах постіндустріального 

суспільства зумовлює приналежність людини до прошарку інтелектуалів. 

Інтелектуальні здібності, на відміну від матеріального багатства, не 

відчужуються від свого власника. Можна відняти у людини гроші, але 

присвоїти її знання неможливо. Специфіка особистих якостей людини, її 

світогляду, умов її розвитку, психологічних характеристик, нарешті, її 

здібності, такі, як пам’ять і здатність до навчання, – все це є головним 

фактором, що визначає використання інформації. Значні знання сконцентровані 

у вузькому колі людей, соціальна роль яких не може бути відкинута за будь-

яких обставин [68, c. 209]. 

Таким чином, панівний прошарок буде все більше замикатися та 

стабілізуватися. Формування інтелектуальних здібностей у людини 

відбувається за рахунок генетичних факторів та виховання в родині. Те, що 

людині дають її батьки, з часом лише вдосконалюється. Не важко прогнозувати, 

що панівний інтелектуальний прошарок формуватиметься за рахунок дітей 

інтелектуалів. Виникне своєрідна неокастовість, яка, на відміну від станових 

відмінностей традиційного суспільства, базуватиметься не на привілейованому 

становищі певних прошарків, а на природних відмінностях між людьми. 

Управлінський прошарок, в свою чергу, теж почне перетворюватись в замкнуту 
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соціальну групу, оскільки, на відміну від бюрократичної моделі індустріальної 

доби, основна роль у здійсненні владних функцій належить людині, що має 

певні психологічні якості, а не виступає функцією влади. Такі якості, як воля та 

рішучість, формуються з раннього дитинства. Їм неможливо навчити в 

дорослому віці. Тож відповідно замкнутість та стабільність в межах другого 

прошарку наростатиме так само, як і в першому прошарку інтелектуалів. 

В традиційному суспільстві не існує приватної власності або вона існує в 

надзвичайно обмеженому вигляді. Існує особиста власність, яка не передбачає 

відриву виробника від засобів виробництва. Середньовічний ремісник 

працював самостійно, але сам на себе. Тоді не існувало великих 

капіталістичних підприємств, що виникли вже в індустріальну добу. З іншого 

боку, земля, яка була головною цінністю в умовах аграрної економіки, ніколи 

не перебувала в руках однієї особи. Люди мали доступ до землі або через 

общинно-родову спільноту, колективною власністю якої вона була, або через 

складну систему феодальних відносин. І простий селянин, і феодал, якому він 

підпорядковувався, не були власниками цієї землі. Феодал, який нібито володів 

землею, не міг її продати або відмовитись від неї. Те, що він отримував з неї 

прибутки, було винагородою за його віддану службу королеві або іншій першій 

особі у феодальній ієрархії. І селянин, і феодал мали певні речі, що належали їм 

особисто, але до землі вони мали доступ лише як піддані певного монарха. 

В умовах постіндустріальної доби, безумовно, не можна говорити про 

відродження відносин власності, властивих традиційному суспільству, але 

можна бачити, що відбувається справжній ренесанс особистої власності. 

Відстань між виробником та засобами виробництва скорочується. В умовах 

демасифікації економіки виробник може, подібно до середньовічного 

ремісника, працювати вдома, будучи власником своїх засобів виробництва, 

наприклад, комп’ютера. 

Чим користуються ті, хто збільшує інформаційні цінності? Подавляюча 

більшість тих хто виробляє цінний інформаційний продукт потребує мінімуму 

технічного забезпечення. Майже всім з них достатньо комп’ютера, в більшості 
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випадків, не спеціалізованого, тобто фактично такого яким в сучасних країнах 

користується систематично більшість школярів з не самих забезпечених родин. 

З іншого боку, приватна власність витісняється різноманітними формами 

колективної власності. А «середня ланка» підприємств або розпадається на 

зовсім дрібні, або поглинається суперпотужними корпораціями. Надвеликі 

підприємства, такі, як транснаціональні корпорації, вже важко назвати 

приватними. Скоріше ці утворення нагадують державу і є альтернативними 

щодо звичайних держав. Таким чином, децентралізація в одних сферах 

поєднується з надцентралізацією в інших. З одного боку, сучасні супермаркети 

організовують у себе випічку хліба, наслідуючи доіндустріальні сімейні 

пекарні, а з іншого, – автомобілі, комп’ютери та інші вироби, які вже 

виробляються не на одному заводі, і навіть не в одній країні. 

Щодо духовного життя, то його особливості – в традиційному 

суспільстві. Традиційне суспільство, за визначенням, базується на традиції, 

міфології та релігії. Матеріалізм в сучасному розумінні цього слова є глибоко 

чужим йому. Сама соціальна структура традиційного суспільства зумовлює 

панування соціальних прошарків, що керуються нематеріалістичною системою 

цінностей, а прошарок виробників матеріальних цінностей перебуває в 

підпорядкованому стані і теж наслідує загальноприйняту ідеологію. Власне 

трудівник доби традиційного суспільства за своєю психологією докорінно 

відрізняється від буржуа або пролетаря індустріальної доби. Сакральне 

пронизує всі сфери буття традиційного суспільства – від науки та мистецтв до 

політики та економіки. Недарма, першою кастою у ведичній Індії були жерці – 

брахмани, а в середньовічній Європі першим станом вважалось духовенство. 

Взагалі, феномен жрецтва в традиційному суспільстві найбільш яскраво 

відображає його корінну відмінність від суспільства індустріального. 

Традиційний жрець поєднує в собі якості як власне священика, так і 

представника інтелігенції. Традиційне суспільство не знає інтелігенції в 

сучасному розумінні цього слова, так само, як і духовенства, зосередженого на 

вузьких релігійних потребах. 
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В постіндустріальному суспільстві відбувається глибока ціннісна 

трансформація: матеріалістична система цінностей поступається місцем 

постматеріалістичній. Зміна шкали життєвих цінностей людини почалась в 

розвинутих країнах наприкінці 60-х років. На той час можливість самореалізації 

у професійній діяльності почала займати перші місця в шкалі цінностей 

представників американського середнього класу, розміри заробітної плати 

виявились на п’ятому місці. Досліди, проведені пізніше, виявили підсилення 

цієї тенденції. Якщо раніше більшість людей керувалась мотивами 

матеріального збагачення, то зараз їх цікавлять можливості самореалізації, 

утвердження певних амбіцій. Водночас відбувається релігійний ренесанс. 

Людство знов шукає Бога. По різноманіттю релігійних практик та культів 

сучасний світ нагадує Римську Імперію наприкінці язичества. Водночас зростає 

інтерес до традиційних форм релігійності, що іноді набуває характеру 

релігійного фундаменталізму. (І не на жарт лякає деяких сучасних 

футурологів.) Безумовно, не можна ставити поряд зацікавленість людей у 

власній самореалізації та сакральність традиційного суспільства. Але, з іншого 

боку, формування постіндустріального суспільства ще далеко не завершене. І 

зараз не можна говорити, якою буде духовна атмосфера в зрілому 

постіндустріальному суспільстві. Однією з головних причин цієї зміни в 

духовному житті є зміна соціальної структури. Як недавно, все більше 

економічне значення набуває соціальний прошарок інтелектуалів, які за 

визначенням не можуть сповідувати винятково матеріалістичні цінності 

буржуазно-пролетарського взірця. Все це дає підстави говорити про прихід 

постматеріалістичної доби. 

Як традиційне, так і постіндустріальне суспільство докорінно 

відрізняються від масового. Традиційне суспільство було мозаїкою 

різноманітних спільнот: регіональних, станових та ін. Мозаїчність проявлялась 

у всьому – від економіки до релігійного життя. Хоча традиційне суспільство 

базувалось на сакральному розумінні життя 



 96 

та світу, але середньовічного теолога, що працював над черговим 

трактатом в монастирі поблизу Риму, відділяла прірва від селянина з тієї самої 

Італії, що справляв язичницькі обряди і ніколи не чув про «філіокве». Водночас 

обидва були щирими католиками. В економічному житті масове виробництво 

було відсутнє як явище і це зумовлювало існування відповідної політичної 

структури. Масова демократія та централізована національна держава були 

неможливі до появи масового виробництва. Сьогодні зростає демасифікація. Це 

проявляється в усьому. В економічній галузі збільшується кількість 

підприємств, побудованих на особистій власності. В сфері духовного життя 

зникає саме поняття єдиної громадської думки, що, в свою чергу, зумовлює 

глибоку кризу масової демократії. Більшості, що могла б правити, більше не 

існує, а зростання впливу меншин породжує загрозу того, що одна з них, вміло 

використавши застарілі демократичні правила, захопить тиранічну владу над 

іншою частиною суспільства. Недарма деякі дослідники передбачають загрозу 

інформаційного тоталітаризму або диктатури медіа-магнатів. 

Питання демасифікації тісно пов’язане з глибокими змінами в 

геополітичній сфері. Традиційне суспільство не знало централізованої держави. 

Реальна влада концентрувалася на місцях або на наднаціональному рівні. 

Існував певний розподіл повноважень. Управлінські функції, пов’язані з 

безпосереднім життям, базувались на місцевому та регіональному рівнях, а 

глобальні питання, пов’язані із виживанням самої цивілізації (в локальному 

розумінні цього слова), вирішувались на наднаціональному рівні державними 

утвореннями імперського типу або розгалуженими клерикальними структурами 

на кшталт католицької церкви середньовічної доби. Сьогодні відбуваються 

схожі процеси. 

Характерною рисою інтеграції Європи стало зростання ваги регіонів, 

тобто чітко означився рух від Європи держав до Європи регіонів, що може 

водночас нести в собі як небезпеку національним інтересам окремих країн так і 

сприяти регіональному співробітництву. Національна держава опинилась під 

подвійним тиском, як з боку наднаціональних утворень, так і регіоналістських 
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сил всередині себе. Це має під собою об’єктивні економічні підстави. Одні 

виробництва в умовах демасифікації концентруються на місцевому та 

регіональному рівні, а інші, навпаки, переходять на транснаціональний рівень. 

І тим, і тим національна держава лише заважає. За економікою, як 

завжди, іде політика. В результаті – розквіт сепаратистських рухів і водночас 

зусилля певних олігархічних сил щодо побудови нового світового порядку, 

який повинен стати втіленням ідеї глобалізації. Зростаюча глобалізація у 

відповідь породжує реакцію у формі етнічного націоналізму. Але сучасний 

націоналізм докорінно відрізняється від націоналізму доби французької 

революції. Як вже зазначалося, він є етнічним, а не державним. Нерідко 

неонаціоналізм пересікається з ідеями «расіалізму» та «континентального 

патріотизму». Яскравим прикладом є сучасні європейські крайні праві, що 

борються в ім’я чистоти своїх етносів і водночас готові поступитися 

суверенітетом своїх держав в ім’я «європейської єдності» або «расової 

солідарності білих». Все це багато в чому зумовлено тим, що сучасний світ 

перебуває в стані зіткнення цивілізацій, що породжує волю до об’єднання 

країн, споріднених цивілізаційними засадами. Сценарій політичного 

майбутнього за зразком: регіони в цивілізаційних об’єднаннях нам здаються 

більш вірогідними, ніж за зразком: регіони в глобальному світі. В будь-якому 

випадку національні держави індустріального зразка відходять у минуле, і на їх 

місце приходять більш децентралізовані утворення, що нагадують феодальні 

європейські держави доби середньовіччя. 

Традиційний світ не знав бюрократії сучасного зразка (крім Китаю). Вона була 

породжена масовим виробництвом та централізованою національною 

державою. Бюрократія розглядає соціум як механізм, на відміну від уявлення 

про нього як про живий організм, як було в традиційну добу. Традиційне 

суспільство вміщало в себе найрізноманітніші управлінські механізми: сільські 

сходи та цехове самоврядування, феодальну ієрархію та складні механізми 

церковних структур. Жорсткий авторитаризм на одному рівні поєднувався із 

демократизмом на іншому. В добу постіндустріалізму спостерігається 
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наростаюче відмирання бюрократичних структур. Бюрократія повністю не 

зникне. Вона збережеться в окремо взятих місцях, де буде ефективна як і за 

індустріальної доби. Але таких місць буде мало. Спочатку в бізнесі, а потім в 

державному управлінні бюрократія поступиться більш досконалим формам 

управління. Вже зараз можна бачити розквіт родинних фірм, у яких не діють 

бюрократичні механізми. З часом ці принципи можуть бути перенесені і в 

політичну сферу і можна буде побачити відродження кланово-династичних 

порядків. Водночас, як гриби після дощу, виникають інші управлінські 

механізми, альтернативні бюрократії. Це і сітьові структури, побудовані на 

принципах максимальної автономії окремих ланок. Це і своєрідні неофеодальні 

структури, побудовані на особистій відданості, що вже зараз відіграють 

серйозну роль в економічному та політичному житті. Це також і комісарські 

організації, організації-шахівниці, дволикі організації тощо. В будь-якому 

випадку існує різноманіття влад. Органічні управлінські структури 

перемагають бюрократичний механізм. 

 

Висновки до Розділу 2. 

На початку третього тисячоліття людство зіштовхнулось з глобальними 

проблемами, які потребують вирішення на концептуальному та практичному 

рівнях. Особливо це стосується розвинутих країн, що перебувають у стані 

переходу від індустріального до постіндустріального суспільства та належать 

до європейської культурної традиції. Сучасні проблеми, безумовно, є 

породженням доби індустріального суспільства. Існує два погляди на 

вирішення цих проблем. Перший побудований на новоєвропейській 

прогресистській парадигмі і вірі в те, що проблеми будуть вирішені в процесі 

суспільного та науково-технічного розвитку. Другий спирається на тотальну 

критику індустріальної доби та аполегетику доіндустріального 

суспільства.Обидва ці погляди мають свої вади. В межах першого все менше і 

менше відповідей на питання, що виникають. А в межах другого не існує 

реалістичної програми відродження реалій доіндустріальної доби. Тому існує 
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необхідність знаходження концепції третього шляху, яка б подолала недоліки 

двох перших. На нашу думку, ключ до цього лежить в порівняльному аналізі 

традиційного та постіндустріального суспільств та у виділенні спільних для них 

моментів. Це відкриває шлях до відродження позитивних аспектів традиційного 

суспільства при збереженні життєво важливих аспектів життя людства в наш 

час та збереження суспільного розвитку в постіндустріальному напрямку. При 

такому підході процес соціальної модернізації збігається з процесом 

відродження традиційного суспільства, що дає підстави говорити про 

традиціоналістську стратегію соціальної модернізації. 

Криза індустріального ладу супроводжується не тільки переходом до 

постіндустріального етапу, а й пожвавленням сил, що стоять на боці 

антипрогреситських ідей та є прихильниками доіндустріального, традиційного 

ладу. Наслідуючи Тоффлера, можна сказати, що сили другої хвилі вимушені 

оборонятись як від молодих сил третьої хвилі, так і від «агентів» першої хвилі, 

які в умовах сучасного суспільства дістали «друге дихання». Можна говорити 

про суперництво двох фундаментальних парадигм, які ми умовно назвемо 

прогресистською та традиціоналістською. Якщо прогресистська модель 

зорієнтована на прискорення переходу до нового постіндустріального ладу, то 

традиціоналістська кличе до відродження традиційного порядку, який в свій 

час був витіснений індустріалізмом. Прогресисти покладають надії на 

вирішення сучасних проблем за допомогою науки та техніки, вдосконалення 

соціально-політичного ладу. Позитивне у прогресистів полягає в тому, що, 

виходячи з соціально-економічних реалій та об’єктивних тенденцій в світі, вони 

намагаються обґрунтувати свої погляди. 

На сьогодні індустріальний порядок демонструє меншу життєздатність, 

ніж те, що залишилося від традиційної доби, або тим більше те, що стосується 

постіндустріалізму. Ускладнена картина протистояння породжує думку про те, 

що падіння індустріального ладу може не завершити цей конфлікт, а навпаки – 

породити його нову стадію, коли традиційне буде протистояти 

постіндустріальному. Виникає питання, чи можна цього уникнути? Чи можна 
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спрямувати ці дві тенденції, що рівною мірою протистоять індустріальному 

ладу, в єдине русло і, таким чином, звести потрясіння до мінімуму? 

Відмираючий індустріалізм перебуває під подвійним тиском. З одного 

боку, він так і не зміг запропонувати гідну альтернативу традиційному ладу, а з 

іншого, – в його власних надрах народився постіндустріалізм, який потроху 

витісняє його. В цій ситуації «зіткнення хвиль», про яку писав Тоффлер, світ 

може зіштовхнутися з тотальними потрясіннями, на кшталт тих, що мали місце 

під час переходу від традиційного ладу до індустріального. Але сьогодні 

ситуація ускладнюється тим, що існує не дві, а три ворогуючі сторони: сили 

традиційного ладу, індустріалізм та постіндустріалізм. 
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Розділ 3 

НЕОТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 

ФІЛОСОФІЇ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ 

 

У даному розділі буде здійснена спроба виявлення історичних та ідейних 

витоків та теоретичних засад прагматичної версії традиціоналізму. Спочатку 

буде проаналізовано історичні, політичні та концептуальні розбіжності 

реакційного та романтичного традиціоналізму. Далі буде обґрунтовано 

введення терміну «неотрадиціоналізм» для позначення якісно нового етапу в 

розвитку традиціоналізму в широкому розумінні. Нарешті, насамкінець буде 

виявлено потенційні напрями прагматичного переосмислення напрацювань 

українських представників класичного традиціоналізму (передусім, В’ячеслава 

Липинського та Дмитра Донцова) у дусі неотрадиціоналізму. 

 

 

3.1. Реакційний різновид традиціоналізму як антитеза його 

романтичного різновиду 

Конрада Лоренца можна впевнено віднести до провідних, можливо 

найважливіших, представників реакційного традиціоналізму. Одразу необхідно 

оговорити, що термін «реакційний», в даному контексті, не варто сприймати 

негативно. 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 («метр» академічної науки Конрад Лоренц є в цьому плані 

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

цивілізації позитивних рис які мали б виправити її недоліки, перетворивши, так 

би мовити, отруту в ліки. Власне в цьому і полягає його реакційність, яка була 

необхідним етапом в розвитку традиціоналістської думки. 

Особливу роль в становленні цього напряму традиціоналістської думки 

відіграли та відіграють дослідники в галузях соціобіології та етології. Крім вже 
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згаданого нами Конрада Лоренца, можна згадати професора Гарвардського 

університету Едварда Осборна Уїлса, всесвітньо відомого етолога Франса де 

Вааля та низку інших дослідників природніх засад соціального. 

Лоренц – один із засновників етології, науки про поведінку тварин у 

природних умовах. Досліджував процеси, що лежать в основі спілкування 

тварин одна з одним, походження, розвитку і «ритуалізації» виразних поз, рухів 

тіла. Його приваблювала і проблема походження різних ритуалів у людини 

(наприклад, ритуалу привітання), а також виникнення і розвиток людської 

моралі. Займався Лоренц і питаннями сімейного та стадного життя тварин.  

Праця «Вісім гріхів цивілізованого людства не є найголовнішою в 

творчості Лоренца, але вона в найбільшій ступені відображає характер та ідеї 

реакційного традиціоналізму. Розберемо її основні ідеї докладніше. В яких 

гріхах Лоренц звинувачує сучасну цивілізацію та сучасне людство? 

1. Перенаселення Землі, яке внаслідок надміру пропозицій на соціальні 

контакти змушує кожного з нас захищатися від цього принципово 

«антигуманним» способом, і яке, крім того, в результаті скупчення багатьох 

індивідів у тісному просторі безпосередньо збуджує агресивність. 

 «Всі блага, що доставляються людині глибоким пізнанням навколишньої 

природи, прогресом техніки, хімічними і медичними науками, все, що 

призначене, здавалося б, полегшити людські страждання, – все це жахливим і 

парадоксальним чином сприяє загибелі людства. Йому загрожує те, що майже 

ніколи не трапляється з іншими живими системами, – небезпека задихнутися в 

самому собі. Найжахливіше, однак, що в цьому апокаліптичному ході подій 

найвищі і благородні властивості і здібності людини – саме ті, які ми по праву 

відчуваємо і цінуємо, як виключно людські, – мабуть, приречені на загибель 

насамперед [85] 

 Ці слова Лоренца свідчать про те,що він бачив в перенаселенні не тільки 

загрозу для матеріальної безпеки людства але й для його духовності. моралі та 

культурних здобутків. Окрім того він не забуває про ще один аспект 

перенаселення : ескалацію агресивності. 
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«Справа не обмежується тим, що скупченість людей у тісному просторі 

веде до не людяності непрямим чином – внаслідок виснаження і розпаду 

відносин між людьми: скупченість самим безпосереднім чином викликає 

агресивну поведінку. З безлічі дослідів над тваринами відомо, що скупченість 

підсилює внутрішньовидову агресію. Хто не був у таборі для 

військовополонених або іншому примусовому збіговиську людей, навряд чи 

може собі уявити, наскільки зростає в таких умовах подразливість людей в 

певних місцях. Наприклад, на великих вокзалах або на автобусній станції в 

Нью-Йорку воно досягає страхітливої міри. Непрямим чином перенаселення 

сприяє всім тим розладам та явищам занепаду, про які піде мова в наступних 

главах. Деякі вважають, що за допомогою належного «кондиціонування» 

можна вивести нову породу людей, нечутливих до поганих наслідків як 

завгодно тісній скупченості. Я вважаю такий погляд небезпечною помилкою 

[85]. 

Особливої цінності набувають ці слова Лоренца в контексті того, що він 

був одним з найвидатніших спеціалістів з агресії в історії сучасної науки. 

2. Спустошення життєвого простору, яке руйнує не лише зовнішнє 

довкілля, у якому ми живемо, а й в самій людині — благоговіння перед красою 

й величчю творіння, яке стоїть над нею. 

В своїй критиці модерної цивілізації Лоренц протиставляє їй гармонійний 

(принаймні відносно гармонійний) спосіб існування людини доби традиційного 

суспільства.  

«Екологічне середовище людини змінюється у багато разів швидше, ніж у 

всіх інших живих істот. Темп цієї зміни обумовлений безперервним розвитком 

техніки, прискорюваним в геометричній прогресії. Тому людина не може не 

викликати глибоких змін і – дуже часто – повного руйнування біоценозів, в 

яких і за рахунок яких вона живе. Виняток становлять лише дуже небагато 

«диких» племен, наприклад деякі індіанці незайманих лісів Південної Америки, 

що живуть збиранням і полюванням, або мешканці деяких океанічних 

островів,які трохи займаються землеробством, а в основному харчуються 
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кокосовими горіхами і дарами моря. Такі культури впливають на свій біотоп не 

більше, ніж популяції якогось виду тварин. Це один теоретично можливий 

спосіб життя людини в рівновазі зі своїм біотопом; інший полягає в тому, що 

людина, як хлібороб і скотар, створює новий, повністю пристосований до своїх 

потреб біоценоз, який в принципі може довго існувати точно так само, як і 

той,що виник без її участі. Так йде справа в багатьох старих землеробських 

культурах, де люди живуть протягом багатьох поколінь на одній і тій же землі, 

люблять її і повертають їй те, що від неї отримують, користуючись своїми 

грунтовними, почерпнутими з практики екологічними знаннями. 

Селянин знає те, про що все цивілізоване людство, мабуть, забуло: він знає, що 

життєві ресурси всієї нашої планети не безмежні» [85]. 

Критикуючи ненормальні умови, в яких вимушена існувати сучасна 

людина, він знов звертається до проблеми духовного здоров’я сучасних людей. 

На його думку урбанізований спосіб життя не тільки робить існування людини 

небезпечним для її фізичного та психічного стану але й згубно впливає на її 

культуру в широкому розумінні цього слова. Духовні засади людського 

існування, в першу чергу етичні та естетичні його виміри опиняються під 

прямою і явною загрозою деградації та, фактичного, знищення. Руйнація 

почуття прекрасного призводить до руйнації почуття морального. 

«Клітинне утримання курей-леггорнів справедливо вважається 

знущанням з тварин і ганьбою нашої культури. Однак утримування в таких же 

умовах людей знаходять цілком допустимим, хоча саме людина менш за все 

здатна виносити подібне ставлення,що в справжньому сенсі принижує людську 

гідність. Самоповага нормальної людини спонукає її затверджувати свою 

індивідуальність, і це її безперечне право. Філогенез сконструював людину 

таким чином, що вона не здатна бути, подібно до мурашки або термітів, 

анонімним і легко замінним елементом серед мільйонів точно таких же 

організмів. Досить уважно подивитися на яке-небудь селище городників-

аматорів, щоб побачити, які форми приймає там прагнення людей виразити 

свою індивідуальність. Мешканцям стійл для людського худоби залишається 
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єдиний спосіб зберегти самоповагу: їм доводиться витісняти зі свідомості 

самий факт існування численних товаришів по нещастю і міцно 

відгороджуватися від свого ближнього. У дуже багатьох масових оселях 

балкони розділені стінками, щоб не можна було побачити сусіда. Людина не 

може і не хоче вступати з ним у спілкування «через паркан», тому що 

страшиться побачити в його особі свій власний зневірений образ. Це ще один 

шлях, яким скупчення людських мас веде до ізоляції і байдужості до 

ближнього. 

Естетичне й етичне почуття найтіснішим чином пов’язані одне з одним, і, 

зрозуміло, у людей, змушених жити в тільки що описаних умовах; атрофується 

і те й інше. Для духовного і душевного здоров’я людини необхідні краса 

природи і краса створеного людиною культурного середовища. Загальна 

душевна сліпота до прекрасного, так швидко захоплююча нинішній світ, являє 

собою психічну хворобу, і її слід приймати всерйоз вже тому, що вона 

супроводжується нечутливістю до етичного потворності» [85]. 

3. Змагання людства з самим собою, яке дедалі швидше прискорює 

розвиток технологій на нашу власну загибель, робить людей сліпими щодо всіх 

справжніх цінностей і забирає у них час, який належало б присвятити рефлексії 

– цій істинно людській діяльності. 

Сучасна цивілізація, на думку Конрада Лоренца, примушує людей до 

ненормальної, гіпертрофованої активності, в сфері внутрішньовидової 

конкуренції. Це проявляється в безлічі звичних для сучасних цивілізованих 

людей явищ але насправді є симптомом загрози, що стоїть як над окремими 

людьми так і над людством в цілому. 

«Отже, люди страждають від нервових і психічних навантажень, які їм 

нав’язує біг наввипередки зі своїми побратимами. І хоча їх дресирують з самого 

раннього дитинства, привчаючи бачити прогрес у всій божевільній потворності 

змагання, як раз самі прогресивні з них ясніше всіх видають своїм поглядом те 

що підганяє їх страх, і як раз самі ділові, що старанніше за всіх «йдуть в ногу з 

часом» особливо рано вмирають від інфаркту. Якщо навіть зробити 
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невиправдано оптимістичне допущення, що перенаселення Землі не буде далі 

зростати з нинішньою загрозливою швидкістю, то, треба думати, економічний 

біг людства наввипередки із самим собою і без того достатній, щоб його 

погубити. Кожен циклічний процес з позитивним зворотним зв’язком рано чи 

пізно веде до катастрофи, а в описуваному тут ході подій міститься кілька 

таких процесів. Крім комерційного внутрішньовидового відбору на все 

прискорюваний темп роботи діє і інший небезпечний циклічний процес, 

описаний в декількох книгах Венсом Паккардом, – процес, що веде до 

постійного зростання людських потреб. Зрозуміло, що кожен виробник всіляко 

прагне підвищити потребу покупців у своєму товарі. Ряд «наукових» інститутів 

тільки і займається питанням, якими засобами можна краще досягти цієї 

негідної мети. Методи, вироблені в результаті вивчення громадської думки та 

рекламної техніки, застосовуються до споживачів, які в більшості своїй 

виявляються досить дурними, щоб із задоволенням коритися такому 

керівництву; чому це відбувається, пояснюється перш за все явищами, 

описаними в 1-й і 7-й главах. Ніхто не обурюється, наприклад, коли разом з 

кожним тюбиком зубної пасти або пачкою бритвених лез доводиться купувати 

рекламну упаковку, вартісну нерідко стільки ж або більше, ніж сам товар» [85]. 

4. Зникнення всіх сильних почуттів і афектів унаслідок 

розпещености. Успіхи технології й фармакології сприяють зростанню 

нетерпимости щодо всього, що викликає бодай найменший дискомфорт. Разом 

з тим зникає здатність людей переживати ту радість, яка може бути здобута 

лише завдяки цілковитому напруженню усіх сил при подоланні перешкод. 

Природні коливання контрастів від горя до радости спадають у непомітних 

осциляціях невиразної нудьги. «Теплова смерть почуття», як дослівно іменував 

це явище Лоренц, веде до цілого «букету» негативних явищ : від непридатності 

до перенесення екстремальних ситуацій до «неофілії» (термін введений 

Лоренцем для позначення ірраціонального прагнення всього найновішого), від 

сексуальної розбещеності до втрати елементарного бажання жити. «Сучасний 

«комфорт» став для нас чимось само собою зрозумілим до такої міри, що ми не 
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усвідомлюємо вже, наскільки від нього залежимо. Найскромніша домашня 

робітниця обурилася б, якби їй запропонували кімнату з таким опаленням, 

освітленням, зручностями для сну і вмивання, які цілком влаштовували 

таємного радника фон Гете чи навіть саму герцогиню Анну Амалію 

Веймарську. Коли кілька років тому в Нью-Йорку через велику аварію системи 

управління вимкнувся на декілька годин електричний струм, багато хто всерйоз 

увірували, що настав кінець світу. Навіть ті з нас, хто твердіше всіх 

переконаний у перевагах доброго старого часу й у виховній цінності 

спартанського способу життя, переглянули б свої погляди, якби їм довелося 

зазнати звичайної 2000 років тому хірургічної операції. 

Все більше опановуючи навколишнім світом, сучасна людина неминуче 

зрушує «кон’юнктуру» своєї економії задоволення-невдоволення у бік 

постійного загострення чутливості до всіх ситуацій, що викликають 

незадоволення, і настільки ж постійного притуплення чутливості до всякого 

задоволення. А це по ряду причин веде до згубних наслідків. Зростаюча 

нетерпимість до незадоволення – у поєднанні з убуванням притягальної сили 

задоволення – веде до того, що люди втрачають здатність вкладати важку 

працю в підприємства, що обіцяють задоволення лише через довгий час. Звідси 

виникає нетерпляча потреба в негайному задоволенні всіх бажань що ледь 

зародилися. Цю потребу в негайному задоволенні («instant gratification»), на 

жаль, всіляко заохочують виробники та комерційні підприємства, а споживачі 

дивним чином не бачать, як їх поневолюють «йдучи їм назустріч» фірми, які 

торгують в розстрочку. 

З легко зрозумілих причин примусова потреба в негайному задоволенні 

призводить до особливо шкідливих наслідків в області статевої поведінки. 

Разом із втратою здатності переслідувати віддалену мету зникають все більш 

тонко диференційовані форми поведінки при залицянні і створенні пар – як 

інстинктивні, так і культурно запрограмовані, тобто не тільки форми, що 

виникли в історії виду з метою збереження парного союзу, а й специфічно 

людські норми поведінки,що виконують аналогічні функції в рамках культури. 
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Випливаючу звідси поведінку – негайне парування, що зводиться в норму в 

безлічі сучасних фільмів – було б неправильно називати «тваринною», оскільки 

у вищих тварин щось подібне зустрічається лише у вигляді рідкісного винятку; 

вірніше вже було б назвати таку поведінку «скотською», розуміючи під 

«худобою» домашніх тварин, у яких для зручності їх розведення всі 

високодиференційовані способи поведінки при утворенні пар усунені людиною 

в ході штучного відбору» [85]. 

5. Генетичний занепад. Усередині сучасної цивілізації, крім природних 

«правових відчуттів» та деяких переданих від попередніх поколінь правових 

традицій, немає жодних факторів, які чинили б селекційний тиск на розвиток і 

підтримання соціяльних норм поведінки, хоча вони зі зростанням соціялізації 

стають дедалі потрібнішими. Не виключено, що багато проявів інфантилізму, 

які роблять соціяльними паразитами значну частину нинішньої «бунтівної» 

молоді, правдоподібно, зумовлені генетично. 

Конрад Лоренц не побоявся підняти непросту проблему генетичного 

виродження людства, притому в найбільш її неоднозначному, соціальному 

вимірі. Ідея всезагальної рівності людей є важливою світоглядною настановою 

модерної доби. Це,свого роду, аналог релігійної догми для сучасної цивілізації. 

Якщо про певну нерівність, обумовлену спадковими здібностями, в сфері 

інтелектуальній або іншої обдарованості ще можна вести мову, то ідея 

вродженої нерівності в моральній сфері виглядає занадто сміливою, навіть, 

сьогодні. Тим не менш Лоренц підняв це «небезпечне питання», притому 

надавши йому практичного соціально-політичного виміру. 

«Ми повинні навчитися сполучати проникливу гуманність по 

відношенню до індивіда з урахуванням того, що потрібно людському 

співтовариству. Окрема людина, у якої випали деякі способи соціальної 

поведінки і разом з тим порушена здатність до супроводжуючих їх почуттів, 

цілком заслуговує нашого співчуття; це і справді нещасний хворий. Але саме по 

собі випадання – просто зло. Це не тільки заперечення і регрес творчого 

процесу, який перетворив тварину в людину, але щось набагато гірше, воістину 
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страшне. Якимсь загадковим шляхом порушення моральної поведінки дуже 

часто призводить не просто до відсутності всього, що ми сприймаємо як 

хороше і порядне, але до активної ворожості проти добра і порядності. Саме це 

явище породило у багатьох релігіях віру у ворога і суперника Господнього. І 

якщо в наші дні подивитися відкритими очима на все, що відбувається у світі, 

то нема чого заперечити віруючому, переконаному, що Антихрист вже 

прийшов. Без сумніву, розкладання генетично закріплених форм поведінки 

загрожує нам Апокаліпсисом, і при цьому в особливо страшній формі. Але все 

ж здолати цю небезпеку, мабуть, легше, ніж інші, як, наприклад, перенаселення 

або диявольське коло комерційного змагання, яким можна протиставити лише 

найрадикальніші заходи, найменше – переоцінку шляхом виховання всіх 

шанованих нині уявних цінностей» [85]. 

6. Переривання традиції. Воно зумовлене тим, що досягнена якась 

критична точка, за якою молодшому поколінню вже не спроможне культурно 

порозумітися зі старшим, не кажучи вже про те, щоб ідентифікуватися з ним. 

Тому молодше покоління ставиться до старшого як до чужої етнічної групи й 

зустрічає його з національною ненавистю. Цей розлад ідентичности має своєю 

основою брак контакту між батьками й дітьми; патологічні наслідки цього 

виявляються вже з віку немовляти. 

Прямо проблематика культурного традиціоналізму підіймається 

Конрадом Лоренцом при аналізі «шостого гріха» сучасного цивілізованого 

людства Особливу увагу він приділяє проблемі «конфлікту поколінь» але треба 

відмітити, що підняте їм питання набагато глибше. Підвищений інтерес з його 

боку до проблеми стосунків між різними генераціями обумовлен специфікою 

періоду коли було створену працю, а головний зміст має фундаментальніший 

рівень. «У розвитку кожної людської культури виявляються чудові аналогії з 

історією розвитку виду. Кумулююча традиція, що лежить в основі розвитку 

всієї культури, будується на функціях, нових по своїй сутності, не властивих 

жодному виду тварин, і перш за все на абстрактному мисленні і словесній мові, 

що доставили людині здатність утворювати вільні символи і тим самим 
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небувалу до того можливість поширювати і передавати індивідуально придбане 

знання. Виникло звідси «успадкування набутих властивостей»,що в свою чергу, 

призвело до того, що історичний розвиток культури відбувається на багато 

порядків швидше, ніж філогенез будь-якого існуючого виду. Процеси, за 

допомогою яких культура набуває нове знання, що сприяє збереженню 

системи, а також процеси, що дозволяють зберігати це знання, відмінні від тих, 

які зустрічаються при зміні видів. Але метод вибору з різноманітного даного 

матеріалу того, що підлягає збереженню, в обох випадках явно один і той же: 

це відбір після грунтовного випробування. Звичайно, відбір, який визначає 

структури і функції деякої культури, менш суворий, ніж відбір при зміні виду, 

оскільки людина ухиляється від факторів відбору, усуваючи їх один за іншим 

шляхом все більшого оволодіння навколишньою природою. Тому нерідко в 

культурах зустрічається щось, навряд чи можливе у видів тварин: так звані 

явища розкоші, тобто структури, характер яких не може бути виведений ні з 

якої-небудь функції, корисної для збереження системи, ні з більш ранніх форм 

системи. Людина може дозволити собі тягати з собою більше непотрібного 

баласту, ніж дика тварина. Чудово, однак, що один лише відбір вирішує, що має 

– увійти до скарбниці знань культури в якості її традиційних, «священних» 

звичаїв. Схоже, що винаходи і відкриття, що походять від здогадки або 

раціонального дослідження, також набувають з часом ритуальний і навіть 

релігійний характер, якщо вони досить довго передаються з покоління в 

покоління» [85]. 

Не забуває Лоренц і про такий важливий вимір традиційності як 

ієрархічність, яка є однією з фундаментальних ознак традиційного суспільства 

і, відповідно, традиціоналістського світогляду. 

«Визнання рангової переваги не перешкоджає любові. Кожен може 

пригадати, що в дитинстві він любив людей, на яких дивився знизу вгору і яким 

безумовно корився, не менше, а більше, ніж рівних або нижчих за рангом. Я 

досі впевнений, що до мого рано померлого друга Еммануеля Лароша, який, 

будучи на чотири роки старший за мене, здійснював в якості безумовного 
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ватажка справедливу, але строгу влада в нашій дикій зграї хлопців віком від 

десяти до шістнадцяти років, я не просто відчував повагу і намагався заслужити 

його визнання сміливими вчинками, але, як я і зараз так само ясно пам’ятаю, я 

його любив. Почуття це було, безсумнівно, тієї ж властивості, як ті, які я 

відчував згодом до деяких вельми шанованих старших друзів та вчителів. Один 

з найбільших злочинів псевдодемократичної доктрини полягає в тому, що вона 

зображує природний ранговий порядок між двома людьми як фруструючу 

перешкоду для будь-яких теплих почуттів: без рангового порядку не може 

існувати навіть найприродніша форма людської любові, що з’єднує в 

нормальних умовах членів сім’ї; внаслідок виховання по горезвісному 

принципу «non-frustration» 45 тисячі дітей були перетворені на нещасних 

невротиків. Як я вже пояснив в згаданих роботах, в групі без рангового порядку 

дитина опиняється в украй неприродному положенні. Оскільки він не може 

придушити своє власне, інстинктивно запрограмоване прагнення до високого 

рангу і, зрозуміло, тиранить батьків що не чинять опору, йому нав’язується 

роль лідера групи, в якій йому дуже погано. Без підтримки сильного 

«начальника» він почуває себе беззахисним перед зовнішнім світом, завжди 

ворожим, тому що «не фрустрованих» дітей ніде не люблять. І коли він в 

зрозумілому роздратуванні намагається кинути батькам виклик і «просить 

ременя», як це прекрасно йдеться на баварської-австрійському діалекті, він, 

замість інстинктивно очікуваної їм зворотної агресії на яку підсвідомо 

сподівається, наштовхується на гумову стіну спокійних, псевдорозсудливих 

фраз. 

Але людина ніколи не ототожнює себе з поневоленим і слабким; ніхто не 

дозволить такому наставнику наказувати собі норми поведінки, і вже звичайно 

ніхто не визнає за культурні цінності те, що він шанує. Засвоїти культурну 

традицію іншої людини можна лише тоді, коли любиш її до глибини душі і при 

цьому відчуваєш її перевагу. І ось, страхітлива більшість молодих людей 

виростає тепер без такого «образу батька». Фізичний батько занадто часто не 
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годиться, а нинішнє масове виробництво в школах і університетах не дає 

шановному вчителю його замінити.» [85] 

7. Зростання індоктринованості людства. Збільшення кількості людей, 

поєднаних в одну-єдину культурну групу, веде разом з удосконаленням 

технічних засобів до детермінації громадської думки, до уніфікації поглядів. 

Такого не було у жоден момент людської історії. До цього ще слід додати, що 

гіпнотична дія доктрини, у яку міцно повірили, зростає з числом її 

прихильників, можливо, навіть у геометричній проґресії. Вже нині у деяких 

місцях індивід, який свідомо уникає впливу засобів масової інформації, 

наприклад, телебачення, буде розглядатися як патологічний. Позбавлення 

людини індивідуальности вітають всі ті, хто хоче маніпулювати великими 

масами людей. Дослідження громадської думки, рекламна техніка і вправно 

скерована мода допомагають великим виробникам по цей бік залізної завіси й 

функціонерам по той її бік однаковою мірою володарювати над масами. 

Ця проблема приваблювала чималу увагу багатьох традиціоналістів. 

Парадоксальним чином, в добу коли про індивідуальність кажуть більш-ніж 

багато, вона опинилась під загрозами про які в добу традиційного суспільства 

було, навіть, не можливо подумати. Особливо цікаво те, як Лоренц розбирає 

проблему індоктринованості, в контексті проблем сучасної науки, яка набуває 

небаченого в історії людства значення по мірі переходу від індустріального 

суспільства до наступної стадії розвитку, ще більш наукоцентричної. Не варто 

забувати, що сам він,як академічний науковець надвисокого рівня та досвіду, 

чудово знав про що йде мова. «Всі ці помилкові установки нинішніх вчених, по 

суті, не пов’язані з наукою. Пояснити їх можна тільки ідеологічним тиском 

маси однаково налаштованих, жорстко індоктрінованих людей, тиском, який 

часто викликають і в інших областях людського життя абсолютно неймовірні 

дурниці моди. Особлива ж небезпека модного індоктрінування в галузі науки 

полягає в тому, що воно веде прагнення до знання надто багатьох, хоча, на 

щастя, не всіх сучасних натуралістів в бік, прямо протилежний справжній меті 

всього людського пізнання, а саме – кращому самопізнанню людини. 
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Тенденція, яку нав’язує наукам сучасна мода, нелюдська в гіршому сенсі слова. 

Багато мислителів, ясно бачать як розростаються всюди, подібно злоякісним 

пухлинам, явища обезлюднення, схиляються до думки, що саме наукове 

мислення, як таке, нелюдяно і що небезпека «дегуманізації» викликана його 

чаклунством. Як видно з уже сказаного, я не дотримуюся цього погляду. Я 

вважаю, навпаки, що нинішні вчені, як діти свого часу, заражені процесами 

дегуманізації, спочатку виникаючими всюди у ненаукової культурі. Є виразна, 

що доходить до подробиць,відповідність між цими загальними хворобами 

культури і спеціальними хворобами, що стосуються науки; та перші незмінно 

виявляються, при найближчому розгляді, причиною останніх, а не їх наслідком. 

Небезпечне модне індоктринування науки,що загрожує відняти у людства його 

останню опору, ніколи не могло б виникнути, якщо б йому не підготували 

грунт хвороби культури, розглянуті в перших чотирьох розділах. 

Перенаселення з неминуче супроводжуючими його втратою індивідуальності і 

уніфікацією; відчуження від природи, що віднімає здатність до благоговіння; 

комерційний біг людства наввипередки із самим собою, що перетворює в 

утилітарному мисленні засіб у самоціль, причому первинна мета забувається; та 

не в останню чергу загальне притуплення почуття – все ці явища знаходять своє 

відображення в процесах дегуманізації наук; вони не наслідки цих процесів, а 

їх причини» [85]. 

8. Озброєння людства ядерною зброєю викликає загрозу для людства, 

однак її легше усунути, ніж ті сім вищезгаданих процесів. 

«Якщо порівняти загрозу атомної зброї з впливами на людство семи 

інших смертних гріхів, то важко не дійти висновку, що з усіх восьми цього 

гріха уникнути найлегше. Звичайно, дурень або нерозпізнаний психопат може 

пробратися до пускової кнопки; звичайно, проста аварія на боці супротивника 

може бути помилково прийнята за напад і викликати жахливе нещастя. Але 

можна, принаймні, ясно і виразно сказати, що треба робити проти «бомби»: 

треба її просто не виготовляти чи не скидати. При неймовірній колективній 

дурості людства домогтися цього досить важко. Але що стосується інших 
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небезпек, то навіть ті, хто їх ясно бачить, не знають, що можна проти них 

зробити. У відношенні не скидання атомної бомби я налаштований більш 

оптимістично, ніж відносно семи інших смертних гріхів» [85]. 

Як було написано вище, «Вісім гріхів цивілізованого людства» не є 

основною працею Конрада Лоренца, але вона є важливою саме як 

хрестоматійний приклад реакційного різновиду традиціоналізму. 

Які можна виділити основні риси цього різновиду традиціоналістського 

світоглядного напряму? 

1). Відсутність апеляції до Сакральної Традиції в розумінні романтичного 

різновиду традиціоналізму. 

2). Активне звернення до здобутків академічної науки. 

3) Відсутність або слабка розробленість альтернативи модерній 

цивілізації.  

4 ) Певна нечіткість уявлення про традиційне суспільство, що відкриває 

можливості для різноманітних викривлень.  

 

 

3.2. Неотрадиціоналізм як прагматична версія традиціоналізму 

Неотрадиціоналізм є якісно новим етапом в розвитку традиціоналізму в 

широкому розумінні цього слова. Його головною ознакою є прагматичне 

осмислення ідей романтичного та, навіть, реакційного традиціоналізму.  

Але серед основних ознак неотрадиціоналізму варто виділити декілька: 

1 ) Рівноцінне сприйняття Сакральної традиції та даних академічної 

науки. 

2 ) Спрямованість на вирішення актуальних проблем сучасності. 

3) Визнання цінностей соціальної солідарності та свободи окремої 

особистості. Пошук компромісу між ними. 

4) Пошуки адекватної сучасним (постсучасним) реаліям моделі 

демократії як, водночас, відповідала традиціоналістським ідеалам. 
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Неотрадиціоналізм перебуває в процесі формування і це обумовлює 

присутність в ньому різноманітних підходів, які варто розібрати більш 

докладно. 

А) Соціальна доктрина романтичного традиціоналізму – пролог до 

прагматичного осмислення актуальних проблем в неотрадиціоналізмі. 

Усі традиціоналісти як апологети традиційного суспільства підтримують 

його соціальну модель. Традиційне суспільство, як відомо, має устрій 

пірамідального типу: знизу маси, які отожнюються з кількісним аспектом 

буття, зверху – еліта, що отожнюється з якісним аспектом. Чим вище місце в 

цій піраміді, тим менше однакових та рівних між собою елементів. 

Загалом, еліта в уявленні членів традиційного суспільства – це сукупність 

тих, кого обрало божество, її панування базується на сакральному началі, і в 

багатьох культурах існувало уявлення про пряму спорідненість представників 

еліти та божеств. Зрозуміло, що в системі традиційного суспільства в центрі 

уваги були питання, пов’язані з елітою. Історія еліти, її перемоги та поразки 

ототожнювались з історією народу в цілому. Аналізуючи міфи, легенди та 

історичні хроніки давнини, ми майже завжди стикаємося з інформацією, що 

стосувалася життя еліти. Широкі народні маси завжди залишалися на другому 

плані. В основних рисах такий елітизм зберігається і внеотрадиціоналізмі, але – 

вже не на романтичних, а на прагматичних засадах, не на вірі, а на раціо. Це не 

означає відкидання віри, але безумовно означає свідому відмову від атеїзму як 

нерозумної позиції. 

Б ) Концепція «спільноти» Фердінанда Тьоніса. 

Науковим обгрунтуванням ідеї солідарного суспільства, в межах якого 

вирішуються проблеми соціального протистояння та нерівності, може 

слугувати теорія спільноти видатного німецького соціолога та філософа 

Фердінанда Тьоніса. Він підходить до проблеми під принципово іншим кутом, 

ніж філософи-традиціоналісти, але в багатьох аспектах їхні погляди 

співпадають. Теорія спільноти розроблена Фердінандом Тьонісом, з одного 

боку, може служити теоретичним обґрунтуванням соціально-економічної 
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концепції солідаризму, а з іншого – концепції органічної демократії, що 

розроблялась філософами-традиціоналістами та ідеологами консервативної 

революції як інструмент вирішення соціальних протиріч вже не на 

економічному, а на соціально-політичному рівні. 

Надзвичайно важливим досягненням Тьоніса є фундаментальне 

розмежування спільноти та суспільства: «Між виявами волі різних людей 

існують різноманітні стосунки, і кожен із таких стосунків являє собою 

обопільний вплив, який справляє або чинить одна сторона й терпить або 

сприймає інша. Впливи ці, однак, такі, що скеровуються чи то до збереження, 

чи то до руйнації іншої волі чи життя, тобто вони є ствердними або 

заперечними. Наша теорія буде спрямована виключно на стосунки обопільного 

ствердження – саме вони будуть предметом її дослідження. Кожний з таких 

стосунків являє собою єдність у множинності або множинність у єдності. Його 

сутність становлять обопільні сприяння, полегшення, здійснення, що 

розглядаються як вияви волі різних людей та сил. Група, утворена такими 

позитивними стосунками, сприймається як істота або річ із єдиним внутрішнім 

і зовнішнім впливом і називається об’єднанням [Verbindung]. Самі ці стосунки, 

а відтак, і це об’єднання, розуміються чи то як реальне й органічне життя – це є 

сутністю спільноти [Gemeinschaft], – чи то як ідеальне і механічне утворення – 

це є поняттям суспільства [Gemeinschaft]. У ході застосування цих обраних 

нами найменувань виявиться, що вони ґрунтуються на синонімічному вжитку 

німецької мови. Проте в науковій термінології ці поняття ще й досі зазвичай 

плутають і вживають за власним уподобанням без розрізнення. Тож, може, 

деякі попередні зауваження допоможуть встановити належну відмінність. Будь-

яке близьке, потаємне, неповторне сумісне життя треба розуміти як життя у 

спільноті. Суспільство ж це публічність, це світ. У спільноті зі своїми 

близькими ми перебуваємо від народження, усіма своїми радощами та 

прикрощами ми пов’язані з нею. Вихід же в суспільство є ніби виходом в 

чужину. Юнака чи дівчину застерігають від поганого товариства, але «погана 

спільність» – безглузде словосполучення. Нехай юристи говорять про домашню 
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спільність, якщо їм відомо лише це суспільне поняття об’єднання; але домашня 

спільність із її безмежним впливом на людську душу відчувається кожним 

причетним до неї. Так само добре відомо зарученим, що шлюб, до якого вони 

вступають, означає цілковиту спільність життя (communio, tonius, vitae), тим 

часом як «суспільство життя» суперечить самому собі. Здобути собі товариство 

можливо, але ніхто не може у цьому ж сенсі скласти спільність іншому. Можна 

прийняти людину до релігійної спільноти; релігійні ж товариства, як і інші 

об’єднання з будь-якою метою, існують лише для держави та для теорії, що 

перебувають поза ними. Може бути спільність мови, звичаїв, віри; однак 

товариства існують у сфері ремесел, подорожей, наук. Так, зокрема, відомі 

торгові товариства, проте навіть якщо поміж їхніми суб’єктами має місце 

близькість та спільність, навряд чи можна говорити про торгову спільноту. 

Було б цілковитою нісенітницею утворити таке словосполучення, як 

«акціонерна спільнота», хоча спільність власності взагалі існує: на землю, ліси, 

пасовиська. Спільність майна подружжя ніхто не назве «майновим 

товариством». Отже, тут виявляється багато відмінностей. У найзагальнішому 

сенсі можна, мабуть, вести мову про якусь спільноту, що охоплює все людство, 

спільноту, якою воліє бути церква. Однак, людське суспільство розуміється як 

просте співіснування незалежних одна від одної осіб. Тому, коли останнім 

часом у наукових працях ідеться про суспільство всередині однієї країни як 

протилежність державі, то це поняття прийматиметься, але своє пояснення 

знаходить лише у більш глибокому протиставленні народним спільнотам. Як за 

суттю, так і за назвою спільнота давня, а суспільство нове... Натомість будь-яка 

хвала сільському життю завжди пов’язана з тим, що там спільність між людьми 

є сильнішою й живішою: спільнота – це тривале й достеменне сумісне життя, 

суспільство ж – лише скороминуче й позірне. Відповідно до цього саму 

спільноту треба розуміти як живий організм, а суспільство – як механічний 

агрегат і артефакт» [137, с. 17-19]. 

Фердінанд Тьоніс природно виводить спільноту з роду та сім’ї, які він 

розглядає як її коріння та першоформу. Теорія спільноти виходить із цілковитої 
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єдності людських воль як первісного чи природного стану, що має зберігатися 

попри емпіричне відокремлення або завдяки йому, прибираючи різноманітних 

форм, залежно від необхідних і вже наявних особливостей стосунків між 

людьми, зумовлених різними життєвими обставинами. Спільним джерелом цих 

стосунків є зв’язок життєвого розвитку від народження з волею індивідів, 

оскільки кожна з них відповідає якійсь тілесній будові, є, залишається або 

неминуче стає пов’язаною з іншими через походження та рід. Цей тісний 

зв’язок як безпосереднє взаємне утвердження найповніше виявляється у трьох 

видах стосунків: 1) стосунках між матір’ю та її дитиною; 2) стосунках між 

чоловіком і жінкою як подружжям, коли це поняття розуміють у природному, 

або спільному для всього живого сенсі; 3) стосунках між тими, хто відчуває 

себе братами і сестрами, тобто, принаймні, нащадками однієї й тієї самої 

материнської плоті. 

Кожного разу, коли у стосунках споріднених між собою людей 

виявляється паросток спільності або схильність до неї і спроможність її 

утворити на підставі власної волі, ці три типи стосунків стають найсильнішими 

або найбільш здатними до розвитку пагонами, однак кожен у свій спосіб: А) 

материнське ставлення найглибше закорінене у чистому інстинкті або приязні; 

крім того, тут нібито відчутний перехід від позачасно тілесної до суто духовної 

єдності, і остання тим більшою мірою відсилає до першої, чим ближча вона до 

свого джерела. Ці стосунки зумовлюють довготривалість, бо матері доводиться 

годувати, захищати й напучувати народжену нею дитину, аж поки та не стане 

здатною до самостійного життя; однак із плином часу ці стосунки втрачають 

характер необхідності, і розставання стає дедалі ймовірнішим. З іншого боку, 

ця тенденція може бути усунена або ж пригальмована іншими тенденціями, 

зокрема, призвичаєнням один до одного та пам’ятю про надані один одному 

радощі, а також вдячністю дитини за материнське піклування та клопоти. В) 

Статевий інстинкт не пов’язаний із необхідністю якогось тривалого співжиття; 

його наслідком є не так обопільні стосунки, як однобічне поневолення жінки, 

котра, бувши від природи слабшою, може стати предметом простого володіння 
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або невільницею. Відтак, стосунки між подружжям, якщо вони розглядаються 

незалежно від родової спорідненості та від усіх прихованих у ній соціальних 

сил, мають спиратися головним чином на призвичаєння один до одного, аби 

набути вигляду тривалого й побудованого на взаємній згоді зв’язку. С) Між 

братами й сестрами не спостерігається такої первинної та інстинктивної 

приязні, такого природного пізнання одне одного, як між матір’ю та дитиною 

або між спорідненими істотами різної статі. Щоправда, ці останні стосунки 

можуть збігатися з братерсько-сестринськими, і є багато підстав вважати, що 

так часто й траплялося в ранні епохи існування людства в деяких племенах; але 

при цьому треба все-таки пам’ятати, що там, де походження простежується 

тільки по материнській лінії, ім’я та відчуття братерства так часто однаково 

поширюються на рівні двоюрідної спорідненості, що вузьке значення цього 

поняття, як і в багатьох інших випадках, властиве лише пізнішим концепціям. 

Однак, завдяки рівномірному розвиткові найзначніших груп народів, 

можливість шлюбу між братами й сестрами, а потім (в екзогамній практиці), 

навіть не між кревними, а й між клановими родичами, натомість, цілковито 

виключається. Відтак, любов між братами й сестрами, хоч вона все ж таки ще 

цілковито ґрунтується на кревній спорідненості, виявляється найбільш 

людським ставленням людей одне до одного. У порівнянні з двома іншими 

різновидами стосунків це проявляється також у тому, що тут, де інстинкт 

впливає якнайслабше, найсильнішою видається участь пам’яті, її сприяння 

виникненню, збереженню та зміцненню сердечних уз. Бо коли (принаймні) діти 

однієї матері залишаються жити разом із нею, а отже, і поряд одне з одним, то -

якщо не брати до уваги різноманітних причин ворожості, що стають на заваді 

таким тенденціям, – у пам’яті однієї дитини образ і вчинки іншої неминуче 

пов’язуються з усілякими приємними враженнями та переживаннями, й тим 

скоріше та сильніше, чим тіснішою і водночас більш вразливою для зовнішніх 

загроз відчуває себе ця група, внаслідок чого всі обставини змушують її 

боротися та діяти згуртовано. [137, с. 22-24]. 
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Теорія спільноти дає своє оригінальне обґрунтування природної 

нерівності людей, яка теж виводиться Тьонісом з сімейно-родових стосунків в 

його концепції так званої «достойності». «Перевагу в силі, що застосовується 

на благо підлеглого чи згідно з його волею, й тому стверджується нею, я 

називаю достойністю чи авторитетом, розрізняючи три його різновиди: 

достойність віку, достойність сили та достойність мудрості або духу. Всі вони, 

в свою чергу, поєднуються в достойності батька, який стоїть над своїми 

близькими, захищаючи їх, сприяючи їм і керуючи ними. Прихована в такій 

владі небезпека породжує в слабших острах, і сам лише цей острах означав би 

майже виключно заперечення, відторгнення (крім випадків, коли до нього 

домішується захоплення), але добродійність і доброзичливість спонукають 

волю підлеглого до шанобливості, й коли вона переважає, із цього поєднання 

виникає почуття шанобливого остраху [Ehrfurcht]. Таким чином, ніжність і 

шанобливий гетрах або (якщо брати слабіші ступені) доброзичливість і повага 

протистоять одне одному так само, як за безсумнівної відмінності влади 

протистоять одне одному й обидва граничні визначення тієї налаштованості, 

що лежить в основі спільноти. Тож завдяки таким мотивам уможливлюється і 

стає правдоподібним певний вид спільних стосунків навіть між паном і слугою, 

особливо коли їм сприяє тісне, тривале й замкнене сумісне життя в одному 

домі, яке прирівнює ці стосунки до уз найтіснішої спорідненості» [137, с. 27]. 

Зрозуміло, що спільнота ніколи б не досягла масштабу організації цілих 

народів якби обмежувалась виключно зв’язками, що базуються на кровній 

спорідненості. Вже на рівні значно нижчому ніж рівень цілого народу 

виникають форми спільноти, що базуються не тільки на спільності крові, але й 

на інших чинниках, в першу чергу на спільності місця. 

Отож, спільність крові як посутня єдність розвивається й виокремлюється 

в спільність місця [Ort], що найбезпосереднішим чином виявляється в 

спільному проживанні, а ця остання, в свою чергу, в спільність духу як спільну 

діяльність в одному напрямі, в одному сенсі. Спільність місця можна 

тлумачити як взаємозв’язок тваринного життя, а спільність духу як 
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взаємозв’язок життя свідомого, і цю останню спільність у її поєднанні з 

попередніми можна вважати властиво людським, найвищим видом спільноти. 

Подібно до того, як із першою постійно пов’язані загальна співвіднесеність і 

причетність, тобто свого роду спільна належність до людства, друга стосується 

причетності до обжитої землі, а третя – до місць, що вважаються священними, 

та до божеств, яких вшановують. Усі три різновиди спільноти найтіснішим 

чином пов’язані між собою як у просторі, так і в часі, отже, як у будь-яких 

окремих явищах та їхньому розвиткові, так і в людській культурі взагалі, так 

само, як в її історії. Скрізь, де люди органічно пов’язані між собою своєю 

волею та взаємною згодою, має місце спільнота того чи іншого виду, причому 

кожен попередній вид містить у собі наступний, або кожний наступний вид 

розвивається до певної відносної незалежності від попереднього. Тож цілком 

зрозумілими назвами цих первісних видів спільноти можна послідовно 

вважати: 1) рідню; 2) сусідство; 3) дружбу. Для рідні [Verwandtschaft] її 

пристановищем і, так би мовити, душею є дім. Тут вона мешкає разом під 

одним дахом, що її захищає; тут спільно володіють і користуються своїм 

добром, харчуються зі спільних запасів, сидять за спільним столом; тут 

вшановуються мертві як невидимі духи – так, немовби вони зберігають свою 

могутність і опікуються згори своїми близькими, завдяки чому спільний страх і 

шанобливість ще надійніше оберігають мирне спільне життя і діяльність. Однак 

родинні воля та дух не обмежуються самою лише домівкою і просторовою 

близькістю. Там, де вони сильно й дієво виявляються в найближчих і 

найтісніших стосунках, вони можуть жити самі по собі, живлячись, незважаючи 

на відстань, самими лише пам’яттю, почуттям і уявленням про близькість і 

спільну діяльність. Але чим більше прагнуть вони такої фізичної близькості, 

тим важче розлучаються з нею, бо тільки в ній може знайти своє задоволення та 

рівновагу будь-яка потреба в любові. Тому звичайна людина в більшості 

випадків найліпше, найбадьоріше почувається в оточенні своєї сім’ї, своїх 

родичів. Тут вона – у себе вдома (chez soi). – Сусідство є загальною ознакою 

сумісного життя в селі, де близькість осель, спільні межі між сусідніми нивами 
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сприяють численним контактам між людьми, звиканню один до одного та 

близькому знайомству одного з одним, робить необхідною спільну працю, 

спільне порядкування та спільне управління, спонукають благати про милість і 

ласку в богів і духів землі та вод, які можуть приносити щастя або карати 

лихом. Значною мірою зумовлений співмешканням, цей вид спільності може 

зберігатися й у розлуці, хоч і важче, ніж перший, і мусить, відтак, тим більше 

шукати опертя її певних звичках співжиття та освячених звичаях. – Дружба 

втрачає залежність від рідні та сусідства, бо вона є передумовою та наслідком 

згуртованої праці та спільного способу мислення, тому виникає перш за все 

внаслідок належності до одного чи схожого фаху або мистецтва. Проте такі 

зв’язки встановлюються та зберігаються, мабуть, завдяки тому легкому та 

частому єднанню, що найімовірніше відбувається в межах одного міста, й 

створене спільним духом і вшановуване таким чином божество має тут 

найбезпосередніше значення для збереження цих зв’язків, бо лише воно (або 

переважно воно) надає їм живої й сталої форми. Тому такий добрий дух не 

прикутий до свого місця, а живе в свідомості своїх шанувальників і 

супроводжує їх у мандрівках по чужих краях. Тож і близько знайомі між собою 

товариші по мистецтву чи суспільному стану, як і справжні одновірці, скрізь 

почуваються так, ніби пов’язані між собою духовними узами й спільною 

працею. Тому, навіть якщо співмешкання в одному місті теж можна означити 

поняттям сусідства, як і співмешкання в одному домі, бо його учасниками є не 

лише родичі, а й слуги та наймити, то духовна дружба, натомість, утворює 

щось на зразок невидимої місцевості, якогось містичного міста і зібрання, яке 

живе немовби завдяки мистецькій інтуїції, творчій волі. Стосунки між самими 

людьми як друзями й товаришами мають тут найменш органічний і внутрішньо 

вмотивований характер, вони є найменш інстинктивними й менше 

зумовлюються звичкою, ніж сусідські стосунки; вони усвідомлені за своєю 

природою і тому, на відміну від попередніх, видаються випадковими або 

спричиненими вільним вибором [137, С. 27-29]. 
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Таким чином, можемо бачити, що в своїй теорії спільноти Фердінанд 

Тьоніс розробив фундаментальний погляд на органічну соціальну організацію, 

який в багатьох аспектах співпадає з основоположними ідеями філософів-

традиціоналістів. Ідеї Тьоніса набули оригінального переосмислення у 

ціннісно-функціональній концепції системного підходу у соціальному пізнанні, 

яку запропонував М.І.Бойченко. Так, він обґрунтовує функціонування спільнот 

різного типу в історії людства як спільнот комунікативних і розрізняє, окрім 

визначених Тьонісом традиційних спільнот, також спільноти модерні та 

постмодерні [15, с. 10-19]. Таким чином, звернення до спільноти як типу 

соціального зв’язку зовсім не тотожне поверненню до давніх суспільств, але 

може, навпаки, бути підставою для творення нового суспільства на спільнотних 

засадах. 

В) Органічна демократія та політичний вимір неотрадиціоналізму. 

Вирішенням проблеми новітнього соціального протистояння на 

політичному рівні є концепція органічної демократії. Теорія органічної 

демократії була розроблена видатним німецьким філософом Артуром 

Мюллером Ван дер Бруком, який в багатьох своїх позиціях наближався до 

філософів традиціоналістів. Він визначав демократію як співучасть народу в 

його власній долі. Співучасть зовсім не обов’язково передбачає розвинену 

представницьку систему. Більш того, на думку теоретиків органічної 

демократії, така співучасть може бути присутня, наприклад, в монархічному 

режимі, але бути відсутня в сучасних представницьких демократіях західного 

зразка. 

Органічна демократія базується на уявленні про народ як про щось 

цілісне і органічне, як про спільноту (в розумінні Фердінанда Тьоніса). 

Співучасть народу у власній долі в першу чергу підкреслює участь кожного з 

членів спільноти у вирішенні загальних питань, а не ту чи іншу політичну 

систему. 

Органічна демократія відкидає ідею однаковості та рівності усіх 

громадян. Оскільки народ для неї органічне утворення, частини що його 



 124 

складають, неминуче відрізняються одна від одної, тобто є не рівними. Для 

того щоб уявити собі чим була органічна демократія на практиці, достатньо 

згадати республіки Давнього світу або Доби Середніх віків, вічеву демократію 

слов’ян або тінг давніх германців. У всіх цих випадках станові відмінності між 

людьми не тільки не відмінялись, але й були важливою складовою суспільного 

устрою. 

Традиціоналісти, для яких завжди еталоном було традиційне суспільство, 

з порозумінням та симпатією ставились до форм демократії властивих 

домодерній добі. До того ж треба додати, що колективне самоврядування було 

властиве територіальним або становим громадам протягом тисячоліть і це 

зовсім не суперечило авторитарно-монархічній формі правління в більшості 

країн доби традиційного суспільства. 

Треба згадати, що такі безумовно традиційні структури як католицька та 

православна церкви теж керуються колективно «соборно», що водночас 

поєднується з глибокою ієрархічністю церковного устрою. 

Виникає питання, в якій формі може бути реалізований проект органічної 

демократії в сучасну добу. Деякі експерименти мали місце в історії XX 

століття, хоча сам термін органічна демократія в них не фігурував. Як же це 

корелюється з політичною моделлю традиційного суспільства та спробами його 

реставрації в сучасних умовах. Як виявляється – напряму. Пряма демократія 

найперша форма правління в історії людства. В давнину люди не створювали 

ніяких відчужених представницьких структур. Основі питання вирішувалися 

зібранням дорослих представників спільноти, які безпосередньо знали один 

одного, сповідували єдиний світогляд та були об’єднані етнокультурними 

зв’язками. Демократія традиційного суспільства – органічна демократія, що 

носить етноплемінний характер. Цікаво, що пізніше, коли виникли перші 

держави, народний самоконтроль не припинив свого існування, а просто зайняв 

нішу управління на місцях. В давнину не було технічних можливостей 

здійснювати народний самоконтроль в межах цілої країни, тому по мірі 

територіального збільшення державних утворень підсилювався авторитарний 
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компонент. Наприклад, в більшості середньовічних країн Європи 

самоврядування на рівні «сільського сходу» або ремісничого цехового зібрання 

поєднувалося з монархічним авторитаризмом на загальнодержавному рівні. 

Сьогодні в добу формування інформаційного постіндустріального 

суспільства демократія як прямий народний самоконтроль стає реальністю не 

тільки на місцевому, але й на загальнодержавному рівні. Демократія XXI 

століття – сукупність органічно утворених самоврядних спільнот, що пов’язані 

між собою інформаційними мережами і мають можливість узгоджувати свої 

інтереси з метою досягнення загального блага. 

В тій чи іншій мірі ідея органічної демократії присутня в багатьох 

соціально-економічних та політичних теоріях XIX XX століть. Достатньо 

згадати націонал-синдикалізм, політичні аспекти солідаризму, деякі ідеї 

фундаментальних консерваторів XIX століття, ідею «соборності» в 

інтерпретації слов’янофілів. 

Відношення органічної демократії та авторитаризму – це взагалі окрема 

тема, оскільки авторитаризм може не тільки не суперечити органічній 

демократії, але й бути її природним доповненням. Особливо яскраво це 

проявляється в кризових ситуаціях. Однак, не можна з позицій традиціоналізму 

виправдовувати будь-який авторитаризм – коли він порушіє сакральну 

традицію, інтереси народу, втручається у справи сім’ї, церкви тощо, тоді він 

прямо протилежний принципам неотрадиціоналізму. 

Г ) Монадологічний вимір неотрадиціоналізму. 

Також необхідно звернути увагу, що традиціоналістичний підхід до 

розбудови солідарного суспільства та органічної демократії може поєднуватись 

з підходом монадологічним, що набуває особливої актуальності в оптиці 

постнекласичної філософії.  

Поняття монади вперше виникає в античній філософії, якщо бути більш 

точним, то у філософії давньогрецькій. Вперше вчення про монаду 

оформлюється в філософії Піфагора. Але треба зазначити, що окремі аспекти 

вчення про монаду з’являються в духовній культурі людства значно раніше, 
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зокрема в мислителів стародавнього Сходу. Можна згадати, наприклад, 

розробку в межах індійської філософії проблематики єдності Атмана та 

Брахмана, або використовуючи поняття давньогрецької філософії – мікрокосму 

та макрокосму. В самій давній Греції своєрідним праобразом вчення про 

монади можна вважати ідею гомеомерій («сім’я речей») Анаксагора. Піфагор 

висуває обґрунтовану та розроблену концепцію монади як різновиду єдиного, 

що використовується для позначення суми частин, тлумаченої як одиничне, 

тоді як взяте без подібного застереження термін «єдине» може стосуватися і 

кожної з частин, що утворюють ціле.  

Пізніше вчення про монади активно розроблялося в межах античної 

філософії (в першу чергу Платоном, Аристотелем та раннім платонізмом і 

неоплатонізмом), філософії доби Відродження, та досягає своєї завершеності в 

монадології Г. Лейбниця.  

Резюмуючи вищесказане, можна порівняти монаду з насінням, або 

числом в піфагорійському значенні цього слова. Відштовхуючись від поглядів 

Лейбниця на монади, доцільно стверджувати, що монади мають дещо подвійну 

природу. З одного боку вони самодостатні і самоідентичні, а з іншого, 

взаємообумовлені і по суті взаємовідзеркалені. Таким чином, монадологічний 

підхід до різних аспектів буття відкриває перспективу подолання дихотомії 

універсальності та плюралістичності. Особливе значення це має в соціальному 

контексті. Оскільки протиставлення соціальної єдності та ідентичності 

соціальних утворень, з яких складається соціум, є одним з найбільш важливих 

питань, які постали перед сучасними соціально- гуманітарними дисциплінами, 

як засвідчує О.О.Шморгун [162]. Надмірна гомогенізація соціуму несе в собі 

загрозу неорганічного та тоталітарного збочення суспільного життя. З іншого 

боку, надмірна плюралістичність соціуму, позбавленого спільних засад, 

призводить до руйнації суспільства як цілого і кризи соціального як такого.  

В добу домодерного традиційного суспільства домінувала тенденція до 

своєрідного монадного компромісу між єдністю та плюралістичністю. Людина 

була органічно вписана в складний і строкатий ансамбль соціальних утворень. 
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Будь-яка особа неминуче була частиною певного роду, водночас належала до 

певного стану та мала значно яскравіші ознаки належності до певного етносу, 

ніж наші сучасники. Кожне з цих утворень мало свою само ідентичність та 

самообумовленість. Але з іншого боку, всі ці утворення, дол. Яких належала 

особа, були взаємообумовлені та взаємообумовлені і взаємовіддзеркалені. 

Наприклад, кожен рід був абсолютно унікальним органічним утворенням, але з 

іншого боку, загальні принципи родової структурованості були універсальними 

і розповсюджувалися (з певними особливостями) на всі роди, починаючи від 

найвищої аристократії і закінчуючи звичайними селянами. Схожа ситуація була 

і зі становими обєднаннями. З одного боку, традиційне суспільство вражає 

своєю становою різноманітністю та строкатістю. Між станами існували 

колосальні відмінності, які важко навіть уявити в сучасному суспільстві. Але з 

іншого боку, всі стани мали схожу структуру та сутнісні ознаки. Всі вони мали 

станове самоврядування, станові права та привілеї, своєрідну станову культуру, 

що передбачало свою власну станову модель сприйняття сакрального та в 

кінцевому рахунку свою власну станову ідентичність.  

Надзвичайно цікавою була етнічна структура традиційного суспільства. 

Замість поняття нації як відносно гомогенного та відносно штучного утворення, 

існувала складана структура органічних спільнот з етнічним корінням. Етноси 

утворювалися зі складної мозаїки суб-етносів і в свою чергу, входили в супер-

етнічні утворення. Своєрідним відображенням устрою етносфери традиційного 

суспільства була його складна державно-політична структура. Якщо брати за 

приклад середньовічну Європу, можна побачити, як окремі феодальні 

володіння вбудовувалися в крупніші регіональні утворення, які в свою чергу, 

були частиною державних утворень, з яких починали формування історичні 

нації. Над всім цим знаходився універсальний ідеал сакральної імперії, який 

мав не тільки політичне, але й духовне значення і був своєрідним завершенням 

складної ієрархії державних та напівдержавних утворень, здійснюючи собою 

оформлення найвищої супер-етнічної єдності. 
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Резюмуючи, можна стверджувати, що традиційне суспільство мало в 

своїй основі монадну природу, оскільки одиниці, що його складали, поєднували 

в собі само ідентичність та самототожність (набагато яскравіші, ніж структурні 

елементи модерного соціуму) з універсальністю, набагато масштабнішою, ніж в 

сучасному суспільстві. Водночас при ретельному вивченні будь-якої зі 

складових частин традиційного суспільства в очі кидається її структурна 

подібність до інших частин зі збереженням її власної унікальності.  

Принципово інший характер має модерне суспільство, доба якого настає 

після буржуазних революцій та так званого «просвітництва». Визначальною 

ознакою цього суспільства є руйнація всіх органічних спільнот, до яких 

особистсість входила за доби традиційного суспільства. З приходом доби 

Модерну на місце монади приходить атом. Яскравою ілюстрацією цього 

процесу є породжена «великою французькою революцією» декларація прав 

людини та громадянина. Самим фактом своєї появи вона ілюструє те, що на 

місце особи, що є частиною органічних утворень, що складають з себе в 

кінцевому рахунку єдине ціле, приходить абстрактний громадянин, що 

водночас є ще більшою абстракцією людини.  

Варто зазначити, що затвердження абстрактних загальнолюдських прав 

та свобод поєднувалося з руйнацією конкретних прав та свобод, якими люди 

володіли в якості членів тих чи інших органічних утворень чи то станового, чи 

то регіонального характеру. Яскравою ілюстрацією цього є те, що 

запровадження нового модерного ладу супроводжувалося серйозним опором 

широких верств населення, значно ширших за привілейовані стани, панування 

яких було підірвано в процесі буржуазних революцій. Масовою опорою рухів 

на захист традиційного суспільства були представники нижчих верств 

населення, в першу чергу селяни. Важливо те, що однією з базових програмних 

засад всіх цих рухів від шуанерії у Франції до брігантажіо в південній Італії, 

була ідея збереження традиційних прав та свобод, прив’язаних до станових та 

територіальних і регіональних реалій.  
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Атомізація суспільства, принесена добою модерна, поєднувалася з його 

нарастаючою гомогенізацією. Перетворена в соціальний атом людина ставала 

елементом спресованих штучних утворень. Яскравим прикладом цього процесу 

було утворення політичних націй. Воно супроводжувалося занепадом та 

руйнацією суб-етнічних та етнічних відмінностей. На місце живій народній 

мові приходила мова літературна, інакше кажучи – мова, штучно створена в 

якості певного лінгвістичного проекту. На місце органічної суб-етнічної та 

етнічної культури приходила штучно витворена в крупних містах культура, що 

позиціонувалася як «національна». Таким чином соціуму нав’язувалася штучна 

і неорганічна гомогенність, що була породженням та логічним завершенням 

атомізації. 

В цьому контексті необхідно згадати феномен тоталітаризму, що по суті є 

наслідком доведеної до абсурду атомізації, що розпочалася в добу модерну. 

Атомізація суспільства на певному етапі перетворюється в екзистенційно-

неприйнятну для переважної більшості людей ситуацію. В цих умовах екстаз 

тоталітарної єдності грає роль своєрідного механізму компенсації. Необхідно 

зазначити, що ця компенсація по суті є ілюзією. В тоталітарних суспільствах 

встановлюється атмосфера взаємної недовіри та страху, оскільки сутнісно 

модерна людина залишається відчуженим соціальним атомом. 

Необхідно також згадати те, що вирвана за межі органічних утворень 

людина залишається беззахисною в першу чергу перед державою. Вона 

потрапляє в ситуацію, коли уявлення про неї як про «гвинтик системи» 

перетворюється з метафори на страшну дійсність. В цьому контексті цікаво 

згадати те, як успішно використовують свою вбудованість в органічні 

спільноти вихідці з країн третього Світу, де зберігаються потужні залишки 

традиційного суспільства. Це нерідко викликає обурення в мешканців 

розвинених країн, але корінням проблеми є те, що мешканці розвинених країн 

втратили свою приналежність до традиційних органічних спільнот. Це надає 

міцно вкоріненим у своїй родовій та етнічній спільноті вихідцям з країн 

третього світу своєрідну перевагу. 
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Органічні утворення монадного типу, що складають соціум, варто було б 

назвати мікроцивілізаційними. Оскільки в монадологічному розумінні історії, 

запропонованому І.В. Бойченко, локальні цивілізації розуміються як монади, 

вбудовані в єдину тканину історичного процесу, логічно іменувати монадні 

утворення, з яких складаються локальні цивілізації, мікроцивілізаційними, як 

подібні до них, але меншого масштабу.  

Велике значення органічним спільнотам завжди надавалося в 

консервативних концепціях суспільного устрою. Вже від самого початку 

консерватори висували ідею оборони станових та регіональних прав та свобод. 

Вже під час французької революції роялісти висували гасла захисту 

регіональних та станових привілеїв. Необхідно підкреслити, що мова йде не 

стільки про станові привілеї аристократії, скільки про привілеї інших 

прошарків населення. (Наприклад, селяни мали право на звільнення від 

військової служби). Пізніше, під час так званих Карлістських війн в Іспанії 

карлісти, які були консервативною стороною в цій боротьбі, включили поняття 

«фуерос», що можна приблизно перекласти українською як вольності в їх 

конкретно-становому та регіональному розумінні, в своє базове гасло. В 

кінцевому рахунку воно звучало як «Бог, король, вітчизна, фуерос». 

Теоретики європейського консерватизму завжди підкреслювали 

важливість органічних спільнот для нормального функціонування суспільства. 

Цікаво, що на цьому наполягали як прихильники демократичної версії 

консерватизму, такі як наприклад, Едмунд Берк, так і консерватори- 

авторитарісти, такі як Жозеф де Местр або Шарль Моррас. Яскравим 

прикладом є погляди Шарля Морраса, які переважно асоціюються з 

обгрунтуванням ідеї необмеженої монархії та націоналізму. Але найбільш 

цікавим в них є те, що Моррас категорично наполягав на потужному місцевому 

самоврядуванні та відновленні корпоративно-станових утворень з широкими 

правами. Водночас, його когнцепція націоналізму передбачала збереження і 

навіть реконструкцію суб-етнічних відмінностей в межах французької нації. 

Резюмуючи можна сказати, що погляди Морраса передбачали максимальну 
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ступінь демократії та децентралізації на низовому рівні та авторитарну 

тенденцію на вищому загальнодержавному рівні.  

В українському контексті подібні ідеї висував В.К. Липинський. 

Уявлення В’ячеслава Липинського про оптимальну форму організації 

українського суспільства, можна вважати оригінальною українською 

концепцією традиціоналістичного державотворення. Виступаючи за 

монархічну форму правління, він водночас вважав, що вона мусить спиратися 

на добре зорганізовану за територіальною та становою ознакою систему 

самоврядування. 

Д) Прагматичне осмислення досвіду традиційного суспільства в працях 

Ханса-Хермана Хоппе: нарис лібертарної версії неотрадиціоналізму. 

Романтичний традиціоналізм, що апелює до цінностей Сакральної 

Традиції, мудрості предків, ідеалізації доби традиційного суспільства, на 

перший погляд, погано гармонує з ідеями австрійської економічної школи, що, 

навпаки, зорієнтовані на цінності раціонального егоїзму, прагматизму, вільного 

ринку та максимальної свободи, в її найрадикальнішому лібертаріанському 

розумінні. Але це лише на перший погляд. Один з провідних діячів сучасної 

австрійської школи, відомий філософ лібертаріанець, Ханс-Херманн Хоппе 

високо оцінює певні аспекти традиційного суспільства і в його творчості 

прослідковуються явні паралелі з ідеями традиціоналістів. Перед початком 

аналізу ідей Хоппе в традиціоналістській оптиці варто, принаймні поверхнево, 

ознайомитись з біографічними даними мислителя. Доктор Ханс-Херман Хоппе 

(Hans-Hermann Hoppe) є автором восьми книг, найвідоміша з них – 

«Демократія: Бог, який зазнав невдачі» – і більше 150 статей в книгах, наукових 

і аналітичних журналах. Будучи видатним економістом-представником 

Австрійської школи і філософом-лібертаріанцем, він читав лекції по всьому 

світу, а його роботи були перекладені більш, ніж на двадцять мов.  

Буде доречно поступово розібрати паралельні моменти в творчості Хоппе 

та традиціоналістів. Для цього треба виділити основні місця, що їх 
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споріднюють: ідея ієрархії, позитивна оцінка органічних спільнот, заперечення 

некритичного прогресизму.  

Ідея ієрархії 

Найбільш помітною рисою, що є спільною для Хоппе та традиціоналістів, 

є ідея ієрархії. В романтичному традиціоналізмі ідея ієрархії розуміється як 

продовження космічного порядку. Для прихильників романтичного 

традиціоналізму земна ієрархія є продовженням ієрархії небесної. Не випадково 

особливу увагу таких прихильників інтегрального традиціоналізму як Генон та 

Евола завжди приваблювала така форма Сакральної Традиції як ведизм, 

оскільки в ньому соціальна ієрархія є прямим проявом надприродних сил в 

нашому світі. Варто також згадати значення яке надавав Евола сакральності 

постаті монарха. Чимало його праць присвячено саме цій проблемі. Провідні 

представники такого напрямку традиціоналізму як фундаментальний 

консерватизм також надавали важливого значення проблемі ієрархії. Вона як 

стрижень проходить крізь творчість таких мислителів як Жозеф де Местр та 

Доносо Кортес. Але треба зазначити, що провідною ідеєю романтичного 

традиціоналізму у відношенні до ієрархії є її апологія з позиції сакральності. 

Ханс –Херманн Хоппе підходить з діаметрально протилежних позицій але 

висновки його є надзвичайно схожими. Хоппе висуває ідею «природної еліти». 

Ось як він характеризує її сутність: «У будь-якому суспільстві є люди, які в 

силу наявності у них якихось особливих якостей, придбаних або даних їм від 

народження, мають статус еліти. Внаслідок свого таланту, багатства, мудрості 

або хоробрості вони користуються якимсь природним авторитетом, а їхні 

думки й оцінки користуються загальною довірою і повагою». 

Більш того, в ході відбору, що має місце при утворенні сімей, а також в 

силу дії генетичних законів спадковості і цивільних законів про спадкування, 

цей авторитет виявляється розподіленим серед невеликого числа родів. Саме до 

глав знатних родів, відомих своїми чеснотами і визнаними досягненнями, 

звертаються люди у випадку конфліктів і скарг» [154]. 
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Таким чином, ми можемо бачити, що він не тільки підтримує ідею 

ієрархії але й виправдовує її родовий характер, властивий, в першу чергу, саме 

традиційному суспільству. Цікаво, що це поєднується у Хоппе з більш ніж 

критичним ставленням до сучасних еліт. Варто навести, на підтвердження, 

цікаву цитату : «….демократія довершила процес, розпочатий королями. 

Природні еліти і дворянство були знищені. Статки великих родин розчинилися 

без сліду. Свою справу зіграли конфіскаційні податки на власність, залишки 

були прожиті, піддаючись ще й оподаткуванню на спадщину при кожній 

смерті. Традиції економічної незалежності цих сімей, їх навички 

інтелектуального і духовного лідерства були втрачені й забуті. Багаті люди 

існують і сьогодні, але часто своїми статками вони прямо або опосередковано 

зобов’язані державі. Як наслідок, вони залежать від державного ставлення 

набагато більшою мірою, ніж багато з тих, хто володіє незмірно меншим 

багатством. У своїй більшості над-багатії є не представниками знатних родин, а 

nouveaux riches. Їх поведінка не відрізняється ні хоробрістю, ні гідністю, ні 

мудрістю, ні смаком. У їх поведінці виражає себе культура, орієнтована на 

сьогодення, орієнтована на опортунізм і гедонізм. Ця масова – пролетарська – 

культура, яку багаті і знамениті розділяють сьогодні з усіма і кожним. 

Ось чому думки цих людей не займають (і слава Богу, що не займають) 

ніякого особливого місця в суспільній свідомості, більшого, ніж думки інших. 

Демократія зробила реальністю мрію Кейнса, а саме справила «евтаназію класу 

рантьє». Інш знаменитий вислів Кейнса («в довгостроковому періоді ми всі – 

небіжчики») точно виражає демократичний дух нашого часу, його упертий в 

даний гедонізм. Хоча не замислюватися про те, що буде після закінчення твого 

власного життя, є не цілком нормальним, саме такий стиль мислення став 

переважати. Замість облагороджування пролетаріату демократія 

«опролетарила» еліту. Вона також відповідальна за розбещення мас [153]. 

Таким чином, ми бачимо явне співчуття справі старої аристократії та 

недовіру до сучасної еліти. Неоднозначним є ставлення Хоппе до монархії. З 
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одного боку він критикує її за встановлення абсолютизму, з іншого він вважає її 

набагато кращою за демократію. Розберемо спочатку перше. 

На думку Хоппе, монархи завжди прагнули до монополізації влади. Саме 

виникнення держави він пов’язує з монополізацією влади з боку певних 

представників «природної еліти». Але якщо спочатку монополія монархів 

врівноважувалась могутністю аристократії та відносною незалежністю 

органічних спільнот (на кшталт місцевих громад, племен або окремих родів) то 

з часом монархія почала трансформуватись в абсолютистському дусі, що 

співпало з підсиленням егалітарних тенденцій. «Яким чином король зміг 

здійснити монополізацію права чинити суд і розправу? Адже це з очевидністю 

вело до зростання витрат і зниження якості права! Зрозуміло, решта членів 

природної еліти повинні були чинити опір цим спробам. Тому король зазвичай 

вступав у союз з «народом», або «простими людьми». Звертаючись до 

популярного у всі часи почуттю заздрості, королі обіцяли людям менш дорогу і 

більш якісну систему права, обіцяючи в обмін більш легке в порівнянні з 

іншими претендентами податковий тягар. Крім того, королі вдавалися до 

допомоги класу інтелектуалів. …Яка іронія! Монархії були знищені тими ж 

силами, які монархи ж зрощували і зміцнювали, вбачаючи в них союзника в 

боротьбі за відсторонення конкуруючих членів природних еліт від судових 

функцій. Ці сили – заздрість простої людини до тих, кому живеться краще, і 

претензії інтелектуалів на те місце в суспільстві, в якому їм, на їх думку, 

незаслужено відмовлено» [153]. 

Критика, якій піддає Хоппе монархію, за своїм вектором є діаметрально 

протилежною звичній демократичній критиці. Для нього абсолютизм є занадто 

демократичним. Таким, що зрівнює перед державою еліту та маси.  

Але цікаво, що такій критиці абсолютну монархію піддавав і такий 

переконаний традиціоналіст, як Юліус Евола, який був, водночас, 

прихильником сакралізованої монархії. Характер його критики співпадає майже 

повністю. «Коли володарі Заходу зробили феодальну аристократію своїми 

ворогами, коли вони систематично стали спрямовувати свої зусилля на 
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створення «національної» централізації, – Франція була першою в цьому 

процесі, – вони почали самі собі рити могилу. 

«Громадська влада» – як абсолютистське нівелювання, що йде від короля, 

що супроводжувалося знищенням усяких переваг і відмінностей і призвела до 

встановлення єдиного закону для всіх класів – погубила надалі сам 

королівський принцип, стала втіленням голосу «народу», маси і, отже, їх 

тиранією. Усяка абсолютистська держава є анти-аристократична держава. 

Всяка централізація прокладає шлях демагогії, деградації особистості до 

колективного рівня» [178, с. 41]. З іншого боку, Хоппе достатньо активно 

захищає монархію як порівняно кращий різновид держави, ніж демократія. 

Його аргументи носять підкреслено прагматичний характер, до того ж він 

прямо висловлює думку, що будь яка держава є явищем негативним, але 

демократична держава є незрівнянно гіршою за монархічну. Ця тема 

неодноразово підіймається Хоппе в його статтях та виступах. «Тоді як і 

монархія, і демократія мають недоліки – як державний устрій демократія гірша 

за монархію. 

У теорії для перетворення монархії в демократію потрібно не більше не 

менше, ніж заміщення спадкового «власника» монополії – принца або короля – 

на тимчасових, змінних керівників монополії – президентів, прем’єр-міністрів, 

членів парламенту. І королі, і президенти створюють антиблаго: будучи 

власником монополії, король може продати або заповідати її, але він буде 

замислюватися про те, як його дії відіб’ються на величині капіталу. Будучи 

власником основного капіталу на «своїй» території, король в якійсь мірі 

орієнтований на майбутнє. Для того, щоб зберегти і примножити вартість своєї 

власності, він буде отримувати вигоду помірно і з розрахунком. Тимчасовий 

змінний демократичний правитель, навпаки, не володіє країною, але до тих пір, 

поки він на чолі, йому дозволяється користуватися всіма благами з вигодою для 

себе. Він має право на тимчасове користування, а не на основний капітал. Що 

не відміняє експлуатацію. Навпаки, вона стає недалекоглядною (орієнтованої 
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на сьогоднішній день), погано прорахованою, розрахунки виконуються, не 

беручи до уваги величину основного капіталу. 

Існування вільного входу не є перевагою для демократичного ладу (тоді 

як в монархії вхід обмежений по розсуду короля). Тільки конкуренція у 

виробництві благ несе користь. Що стосується конкуренції у виробництві 

антиблаг, тут користі немає, насправді це абсолютне зло. Королі, вступаючи на 

посаду за правом народження, можуть виявитися нешкідливими дилетантами 

або гідними мужами (а в разі божевілля, вони будуть швидко ізольовані або 

якщо треба, вбиті найближчими родичами, що піклуються про володіннях 

династії). Це відрізняється від вибору глав уряду допомогою народного 

голосування, де, по суті, неможлива перемога інтелігентного або достойного 

кандидата. Президенти і прем’єр-міністри займають свої посади, досягнувши 

успіху в якості демагогів, які не знають моралі. Звідси висновок: демократія, по 

суті, підтверджує, що тільки небезпечні люди займають керівні посади в уряді» 

[153]. 

Перераховуючи недоліки демократії, Хоппе звинувачує її в 

«інфантелізації» соціуму. Маси починають поводити себе подібно до дітей, що 

живуть одним днем. Політики підіграють їм, розбещуючи ще більше. 

Постраждалими в цій небезпечній грі залишаються саме виборці, оскільки 

політики, приватний інтерес яких не пов’язаний з інтересом суспільства, 

завжди дадуть собі раду, а рядові виборці залишаться з наслідками власної 

безвідповідальності сам на сам. 

Цікавим є і аргумент Хоппе на користь монархії, в якому він звинувачує 

демократію в фактичній ескалації жорстокості при військових конфліктах: «І 

останній, але не маловажний момент: можна вважати, що демократія 

радикально змінила правила ведення війни. Оскільки і королі, і президенти 

можуть перекинути витрати своєї агресії на інших (за допомогою податків), і ті, 

й інші будуть більш ніж помірковано агресивні і войовничі. Тим не менш, 

мотив для вступу у війну короля типово власницький, це питання спадкового 

майна. Мета його війни відчутна і матеріальна: заволодіти контролем над 
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якоюсь територією і її жителями. Для досягнення даної задачі в його інтересах 

вміти розрізняти воюючу сторону (його ворогів і цілі поразки) від сторони, що 

не бере участь у бойових діях і її власність, яка виходить з війни цілою і 

неушкодженою. Демократія переродила війни місцевого значення королів у 

війни тотальні. Мотив для початку війни став ідеологічним – демократія, 

свобода, цивілізація, гуманізм. Цілі війни невловимі і ефемерні: потерпіла 

поразку сторона змінює свої ідеологічні погляди після «беззастережної» 

капітуляції (остання може включати такі засоби, як масове вбивство цивільних, 

оскільки не можна бути повністю впевненим, чи дійсно вони поміняли свої 

переконання). В умовах демократії кордону між воюючою і невоюючою 

сторонами розмиваються і, врешті-решт, зникають, масова війна – вербування, 

повсюдні військові збіговиська, також як «супутні побічні втрати» стають 

частиною стратегії» [153]. 

Надзвичайно схожі аргументи проти «демократичної війни» висуває і 

Евола: «Чистій воїнській традиції невідома ненависть як основа війни. Можна 

визнати необхідність завоювання і навіть повного знищення іншого народу; але 

для цього зовсім не обов’язково порушувати ненависть, лють, злобу, 

презирство до нього. Подібні почуття в очах істинного воїна є звироднілими; 

він не потребує ані настільки ницих почуттів, ані екзальтації, породжуваної 

пропагандою, пихатою риторикою і брехнею. Подібні явища виникли, коли 

війни набули плебейський характер; коли на зміну людям, вихованим вільною 

аристократичною чи військовою традицією, прийшли «народні армії» 

колективістського типу; коли набір в армію набув масового і не вибіркового 

характеру завдяки загальній військовій повинності, в міру зникнення 

традиційних держав і виникнення держав національних, рухомих 

пристрастями, ненавистю і пихою, властивими колективу. Щоб зрушити масу з 

місця, її необхідно сп’янити або обдурити, що отруює війни емоційними, 

ідеологічними чи пропагандистськими факторами, які й надають їм огидний 

характер. Традиційні держави не потребували подібних методів. Їм не було 

потреби нагнітати шовіністичний пафос, що доходить майже до психозу, для 
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мобілізації своїх військ або додання їм «моральної» сили. Для цього цілком 

вистачало чистого принципу imperium і звернення до принципів вірності і честі. 

Війна мала ясні і позитивні цілі і велася, умовно кажучи, з холодною головою, 

без усякої ненависті та презирства між супротивниками. 

Цілком очевидно, що і з цієї точки зору все перевернуто з ніг на голову: в 

епоху демократій сама війна вироджується, супроводжується граничною 

жорстокістю, якої не відали так звані мілітаристські часи і «мілітаристські 

держави». Більше того, створюється враження, що сучасні війни знаходять все 

більш неприборканий характер за рахунок неконтрольованих факторів, якими є 

пристрасті та інтереси, що переважають у демократичних державах, 

позбавлених принципу чистої верховної влади. В результаті конфлікти 

неминуче знаходять все більш ірраціональний характер, приводячи до 

абсолютно непередбачуваних і небажаних наслідків; їх трагічний підсумок 

найчастіше виявляється негативним, бо війна справді перетворюється на 

горезвісну «безглузду бійню», вносячи вирішальний внесок у загальний хаос». 

[172, с. 129-130] 

Можна резюмувати, що в питаннях ієрархії Хоппе приходить до 

висновків надзвичайно близьких до традиціоналістських. 

Позитивна оцінка органічних спільнот 

Для лібертаріанців (не є винятком і Хоппе) в центрі світогляду 

знаходиться особистість. Але людина – це істота, що неминуче існує поруч з 

іншими і, переважно, за рахунок взаємодії з ними. Відповідно, необхідно 

знайти оптимальну форму співіснування. На думку Ханса-Хермана Хоппе, 

такою формою є невеличкі, органічні спільноти, такі як родина, клан, 

територіальна громада. Він констатує те, що природна система органічних 

спільнот зараз фактично зруйнована на сучасному Заході і вірогідність її 

відновлення є надзвичайно малою. Але Хоппе пропонує створення множини 

добровільних спільнот з чіткими взаємними обов’язками і відповідальністю. По 

суті, вони будуть надзвичайно нагадувати спільноти доби традиційного 

суспільства, такі як цехові та станові об’єднання. Загалом ідея органічності і 
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уникнення державного інтервенціонізму є стрижневою для його поглядів. 

Традиціоналісти також завжди виступали в підтримку органічних спільнот, які 

формують з себе органічне суспільство, свого роду мета-спільноту. Але існує 

хибна думка про те, що традиціоналістам властивий етатизм або навіть 

тоталітаризм. Насправді, уявлення традиціоналістів про державу та суспільство 

є принципово антитоталітарними. 

Ось як, наприклад, характеризує органічну державу Юліус Евола: «Саме 

в стародавніх формах з усією очевидністю проявлявся наступний 

основоположний момент: єдність носила не просто політичний, але скоріше 

духовний – а часто прямо релігійний – характер; сама область політики у 

вузькому сенсі формувалася і трималася єдиною ідеєю, спільною концепцією, 

що знаходило відображення також у мисленні, праві, мистецтві, звичаях, культі 

і способі господарювання. Єдиний дух виявлявся у злагодженому розмаїтті 

форм, відповідних різним можливостям людського існування, так що 

«органічне» і «традиційне» в широкому розумінні ставали майже синонімами. 

Саме духовність цієї єдності дозволяла досягти інтеграції приватного, а не його 

придушення чи примусу. Істотним елементом усякої органічної системи є як 

відносне різноманіття, так і відносна децентралізація, масштаби якої можуть 

бути тим ширше, чим більш духовним і в деякому роді трансцендентним 

характером володіє об’єднуючий центр, чим могутніше його верховна 

урівноважуюча сила, його глибинний вплив» [172, с. 57-58]. 

Зрозуміло, що різноманіття і децентралізація передбачають створення 

органічних спільнот меншого рівня ніж держава і чим досконалішою є форма 

«органічної держави», тим більшу свободу повинні мати такі спільноти. 

Особливої актуальності це набуває сьогодні, коли все частіше постає проблема 

фрагментації суспільства та водночас його атомізації. Сучасна людина все 

частіше опиняється в ситуації самотності, яка є для людини неприродною. 

Зворотнім боком такої ситуації є загроза тоталітаризму. Він може виступити як 

певний сурогат органічної єдності і не зустріти гідного опору в розколотому на 

безліч атомізованих індивідів суспільстві. 
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«Тоталітаризм є лише спотвореним відображенням органічного ідеалу. У 

подібній системі єдність нав’язується ззовні, не завдяки внутрішній силі, 

притаманній загальній ідеї і природно визнаному авторитетові, але за рахунок 

відкритого втручання і контролю з боку чисто політичної влади (у виключно 

матеріальному сенсі), яка стверджує себе як останній аргумент системи. Крім 

того, в «тоталітаризмі» закладена зрівняльна ідея, нетерпимість до навіть 

обмежених самостійності і свободи, а також до наявності якого б то не було 

проміжного шару між центром і периферією, між вершиною і фундаментом. 

Одним з наслідків цього стає нестримне розростання адміністративних 

бюрократичних структур, що все більше втрачають функціональність; ці 

структури заповнюють собою все, витісняючи і пригнічуючи всяку приватну 

діяльність, заохочуючи безсоромне і необмежене втручання «громадського» в 

«приватне», заковуючи все в схеми, позбавлені гнучкості і рухливості і врешті-

решт втрачають навіть сенс, оскільки з центру безформною влади виходить 

своєрідний темний вплив, що знаходить зловісне задоволення в повному 

стиранні всіх відмінностей за всяку ціну. З найбільш матеріальної, тобто 

економічної сторони – переважаючою в «століття економіки» – надмірна 

організованість, централізація і раціоналізація значно сприяють утворенню 

подібного роду закостенілої і механістичного єдності» [172, с. 58-59]. 

Заперечення некритичного прогресизму  

Критичне ставлення до самої ідеї прогресу з боку різноманітних напрямів 

традиціоналістської філософії є загальновідомим. Але схожі, хоч і не настільки 

однозначні, висновки робить і Хоппе.  

«Історія – послідовність подій, що розгортаються в часі, – сліпа. Вона не 

пояснює причин і наслідків. Ми погодимося, що феодальна Європа була 

бідною, монархічна Європа була багатшою, і демократична Європа поки ще 

багатшими, чи що Америка дев’ятнадцятого століття з низькими податками і 

нечисленними правилами і нормами була бідною, в той час як сучасна Америка 

з високими податками і всілякими положеннями багата. Але чи була Європа 

бідна через феодалізму і почала багатіти по причині переходу до монархії і 
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демократії? Або Європа багатіла всупереч монархії і демократії? Або ці явища 

не взаємопов’язані?» [153] 

Ця цитата вдало ілюструє критичне ставлення Хоппе до ідеї прогресу. Він 

вважає, що поява держави була регресивним явищем в принципі. А перехід до 

демократичної держави завершив процес деградації. Тобто, на думку Хоппе 

першоначально існував «природний порядок», заснований на домінації 

природних еліт, органічних спільнотах та відсутності держави з її монополією 

на виконання владних функцій. Потім виникла держава, що стало кроком до 

деградації. В європейському контексті держава спочатку була феодальною і 

зберігала чимало позитивних ознак «природного порядку». Потім їй на 

витіснила монархічно-абсолютистська держава. Це вже було набагато гірше: 

контроль держави зріс, а вплив природних еліт зменшився. Але плюси монархії 

багато в чому компенсували недоліки абсолютистського етатизму. Потім 

прийшла доба демократії, яка увібрала в себе максимум негативних рис і зараз 

наближається до свого катастрофічного, на думку Хоппе, завершення. 

Якщо порівняти це трактування історичного процесу з його розумінням в 

романтичному традиціоналізмі, побачимо показові співпадіння. Доба 

«природного порядку», оптимальна на думку Хоппе, співпадає з добою яка в 

романтичному традиціоналізмі визначається як період панування божественної 

еліти та чистоти Сакральної Традиції. По суті, це той період історії, про який не 

маємо власне історичних даних, але можемо уявляти його спираючись на 

міфологію. Романтичний традиціоналізм оцінює міф надзвичайно високо і 

ставить його мудрість вище за наукове знання. Тобто, позитивні оцінки 

доісторичного періоду співпадають. Треба підкреслити, що і Хоппе, і 

романтичні традиціоналісти уявляють його собі зовсім не в дусі «печерного 

комунізму», а як високо ієрархічне суспільство. Доба європейського феодалізму 

уявляється прихильниками романтичного традиціоналізму як максимально 

наближена до ідеалу але вже не ідеальна. Це історичний час, а не доба міфу. 

Час, коли панують не легендарні божественні володарі, а цілком реальні королі 
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і аристократи, з усіма їх недоліками. Але це традиційне суспільство побудоване 

на принципах Сакральної традиції і оцінюється воно, в цілому, позитивно. 

Для Хоппе ця доба – це період існування держави, отже не ідеальна, але 

така, коли природна еліта ще зберігає свою могутність, а соціальний порядок 

характеризується надзвичайно низьким рівнем етатизму. Доба абсолютизму 

романтичними традиціоналістами сприймається як період збочення і занепаду 

традиційного суспільства. Аристократія занепадає, люди відходять від 

сакрального, королі залишаються, по суті, основним зв’язком з традиційним 

порядком, але в оточені профанної бюрократії та буржуазії. 

Для Хоппе доба абсолютизму – прелюдія до доби демократії. Фактично 

це руйнація останніх залишків «природного порядку» та тріумф ненависного 

йому етатизму. 

Потім настає катастрофа. Народжується модерний антитрадиційний світ. 

Для традиціоналістів це є затьмаренням сакрального та наступом темних сил. 

Для Хоппе це – перемога егалітаризму та стрімко еволюціонуючої в бік 

тоталітаризму держави. Наступною фазою повинно стати катастрофічне 

завершення сучасної доби, яке може відкрити перспективу для повернення 

першоначального порядку. Прихильники романтичного традиціоналізму 

яскраво змальовують агонію занепадницького світу. Ханс-Херман Хоппе, як 

завжди, є раціоналістичним і не чужим оптимізму: «Ситуація здається 

безнадійною. Але вона не є такою. По-перше, необхідно зрозуміти, що такий 

стан речей не може тривати вічно. Епоха демократії не може бути «кінцем 

історії», як в тому нас намагається запевнити неоконсерватизм. Причому, із 

суто економічних причин. Вторгнення держави в ринкову систему породжує 

величезне число проблем, яке набагато перевищує число проблем, для якого 

воно робилося. Їх рішення шукають знову-таки на шляхах зростання 

державного втручання. Це обертається таким розширенням державного 

регулювання та контролю, що процес неминуче закінчиться встановленням 

повномасштабного соціалізму. Якщо збережуться нинішні тенденції, можна 

впевнено прогнозувати швидкий колапс західних демократичних «держав 
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добробуту», такого ж, який стався з «народними демократіями» Східного блоку 

в кінці 80-х років. Протягом десятиліть реальний дохід на Заході залишається 

на одному і тому ж рівні, або знижується. Державний борг і тягар різних схем 

державного «соціального страхування» роблять свій внесок у наближення 

перспектив економічного розпаду. У той же час, небувалого напруження 

досягли соціальні конфлікти. Економічний колапс настане, мабуть, ще до того, 

як нинішня тенденція до одержавлення зміниться. Але навіть у разі колапсу, 

для подолання цієї тенденції потрібно ще дещо. Колапс сам по собі не призведе 

до відкату держави. Справи можуть піти ще гірше. 

У сучасній західній історії існує лише два безперечних випадку, коли 

влада держави була зменшена, хоча б тимчасово, в результаті цілеспрямованої 

свідомої діяльності. В обох випадках ми маємо справу з наслідками якоїсь 

катастрофи. Ці два випадки – Німеччина після Другої світової війни при 

Людвигу Ерхарду і Чилі при генералові Піночеті. Однак, однієї кризи 

недостатньо, потрібні ще правильні ідеї, а також люди, здатні їх сприйняти і 

застосувати в той момент, коли з’явиться відповідна можливість. Катастрофа 

неминуча тільки до тих пір, поки світ перебуває у владі помилкових ідей. З 

іншого боку, як тільки правильні ідеї приймаються людьми і починають 

переважати у впливі на їх думки (а ідеї можуть заміняти одна одну, в принципі, 

миттєво), загроза катастрофи зникає назавжди [153]. 

Таким чином, ідеї неотрадиціоналізму проникають у різні наявні 

теоретичні школи і напрями, хоча сам неотрадиціоналізм не є ані такою 

школою, ані напрямом. Це дає підстави говорити про нього переважно як про 

філософську течію, яка може з часом набути більш інституційних форм, а 

може, виконавши свою історичну місію, розчинитися у інших формах 

соціального пізнання. 
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3.3. Практичний вимір дискурсу традиціоналістської філософії в 

українському контексті 

Сьогодні Україна перебуває в надзвичайно важкому стані, обумовленому 

взаємонакладанням національних та загальносвітових кризових процесів. 

Властивий сучасному світу процес поляризації багатства та бідності 

підсилюється специфікою пострадянської країни з високим рівнем корупції, 

злочинності, не сформованості повноцінної національної еліти. 

Особливого забарвлення українській кризі надає те, що фактично на 

соціальному дні опинились цілі прошарки населення, які не лише не схильні до 

цієї ролі, але й навпаки складають левову частину природної еліти суспільства. 

Мова йде про науковців, військових, масові прошарки інтелігенції, технічних 

спеціалістів. В ситуації, коли вони позбавлені можливості вести гідний спосіб 

життя, держава не здатна існувати довгий період часу. Ситуація або зміниться, 

або завершиться загальнонаціональною катастрофою. 

Абсурдності ситуації, що має місце, надає те, що ці фактично викинуті з 

верхніх щаблів суспільства верстви населення згідно зі своїми природними 

якостями мусять відігравати в постсучасному суспільстві значно більшу роль, 

ніж у суспільстві сучасному. Все це вимагає досконалої розробки проблеми 

вирішення соціального протистояння саме в українському контексті та 

розробки теорії українського солідаризму і «органічної демократії». 

В українській історії XX століття ми можемо бачити вражаючий приклад 

поєднання гнучкого авторитаризму з ідеєю побудови солідарного суспільства. 

Мова йде про Українську державу гетьмана Павла Скоропадського та 

осмислення її досвіду в працях В’ячеслава Липинського.  

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського постала в 

надзвичайно несприятливих умовах німецько-австрійської окупації та 

відвертого політичного саботажу з боку соціалістичних українських партій. Але 

незважаючи на це, Українська держава досягла у певний момент вражаючих 

успіхів: було укладено дипломатичні стосунки з дванадцятьма країнами, що 

означало визнання України як незалежної держави в світі. На тлі економічної 
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руїни, якою супроводжувалося правління більшовиків сусідньої Росії, 

Гетьманату вдалося нормалізувати економічне життя, заснувати національну 

банківську систему, відновити регулярний залізничний рух. Було підготовлено 

проект земельної реформи, які фахівці вважали однією із найдемократичніших 

у тодішньому світі, налагоджено судову справу, укладено низку законів, 

створено центральне адміністративний апарат, нащо не спромоглася 

Центральна Рада, розпочато будівництво національної регулярної армії та 

національних спецслужб. 

Вражаючими були успіхи Гетьманату в культурно-національному 

будівництві. Відкрито Українську Академію Наук у Києві, українські 

університети у Києві та Кам’янці-Подільському, кілька десятків українських 

гімназій, Національну бібліотеку, Державний архів, Галерею мистецтв, 

Історичний музей. Засновано Державний драматичний театр, Національну 

оперу, Державну капелу, Симфонічний оркестр та ін. Неабиякого розмаху 

набула видавнича справа. 

Короткий період реалізації державницьких засад українського 

консерватизму на практиці переконливо засвідчив про його життєздатність як 

політичної доктрини. У повоєнний час державотворчий досвід Гетьманату П. 

Скоропадського був узагальнений В. Липинським і створеною ним школою 

консервативних політиків, вчених-суспільствознавців та публіцистів. Цей 

досвід став однією з підвалин широко розгорнутої теоретичної доктрини 

українського консерватизму, що не втратила свого значення і в наш час. 

Уявлення В’ячеслава Липинського про оптимальну форму організації 

українського суспільства, можна вважати оригінальною українською 

концепцією традиціоналістичного державотворення. Виступаючи за 

монархічну форму правління він водночас вважав, що вона мусить спиратися 

на добре зорганізовану за територіальною та становою ознакою систему 

самоврядування. 

Самоврядування мусило поєднуватися з загальною провідною позицією 

аристократичної верстви. Липинський завжди підкреслював, що аристократія, в 
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першу чергу, це найкраща частина народу, «плоть від його плоті». Аристократ 

здатен здійснювати загальне управління державою і лише в цьому він є 

кращим. Його влада – не привілей, а обов’язок. 

Загальну гармонію в стосунках між правлячою елітою та широкими 

народними масами забезпечує постать спадкового гетьмана, який, маючи 

безперечно авторитарну владу, водночас мусить знаходити консенсус як з 

правлячою елітою, так і з широкими верствами населення. Тобто, органічна 

демократія як «реальна співучасть народу у власній долі» забезпечується 

балансом монархії, аристократії та народного самоврядування. 

Головною працею В’ячеслава Липинського стали «Листи до братів 

хліборобів». В них він не зупиняється перед жорсткою критикою демократії, 

яку звинувачує в поразці національно-визвольних змагань. 

«Завдяки українській демократії не зміг появитись великий український 

Диктатор революції. Чи завдяки тій же демократії не зможе появитись і великий 

український Господар Землі, Ладу й Праці? [...] Чи справді вічно тяготітиме над 

Україною це прокляття демократичного вирівнювання нації по найнижчим типам – і 

людей, і ідей? 

Часи революції вже минають. І на цій руїні, що по ній залишилась, знов той 

самий український плуг, як це робилося віками, мусить нові пустирі, нові 

пожарища зайняти, розорати й засіяти. А це вже не революція, це повільна, тяжка, 

будуюча праця.» [81, с. 42] 

Фактично, ототожнюючи революцію з ірраціонально-руйнівною стихією, він 

вимагає в першу чергу встановлення твердого ладу: 

«Для праці цеї потрібні спокій, лад і порядок. І вже не революція, не 

большовицький диктатор зможе тепер Україні такий твердий лад дати. Момент 

морального душевного п і д й о м у  революційних класів, з якого можна було 

найвище напруженя сили й творчости викресати й Державу Українську сотворити, 

пройшов,  провідниками  р е во лю ц і ї  не використан ий. Тому запанував 

там розлад, поворот до «вирівнювання на низ» й деморалізація» [ 81, с. 42]. 
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Масову опору для майбутнього твердого ладу Липинський шукає у 

хліборобському соціальному класі. Це обумовлено тим, що на момент написання 

«Листів …» Україна була переважно аграрною країною. Сьогодні ситуація 

докорінно змінилась, але ми не повинні забувати, що прихід постсучасного 

суспільства пов’язаний з процесами деурбанізації, що в свою чергу може надати 

ідеям Липинського нового забарвлення. 

«Тепер тільки на клас, що ніколи в революцію не вірив і її упадком не 

здеморалізувався – на хліборобський клас, що ладу й порядку найбільше потрібує, 

випаде завдання будувати Українську Державу такою, якою він по духу, по 

психольоґії, по звичаям своїм привик державу мати й бачити. […] Не може бути 

хліборобського господарства без голови-господаря, – не може бути без Господаря й 

Держава. Й тому ми – Української, а не чужої Держави бажаючи – хочемо свого 

Господаря Землі Нашої мати. Тому ми «гетьманці», тому ми оце будуче Гетьманство 

-Господарство в формі наслідствєнної монархії собі уявляємо» [81, с. 42]. 

Монархізм Липинського носить всі ознаки гнучкого авторитаризму, 

притаманного «органічній демократії». Він виступає проти примітивного деспотизму, 

вважаючи авторитарну владу дідичного (спадкового) Гетьмана опорою прав та свобод 

громадян і, в першу чергу, їх права на самоврядування: 

«…той Господар-Монарх, якого ми хочемо, повинен стояти понад 

класами, понад партіями, понад цілою Землею і понад цілою Нацією. За свої діла 

він повинен нести відповідальність і перед своїм власним потомством, перед 

своєю сім’єю, перед своїм сином-наслідником так, щоб за будучину нації, на 

чолі якої він стоїть, відповідала своєю будучиною і його сім’я. 

Він не «перший дворянин» і не «перший пролетарій» – а Госп о д а р  

н а ц і о н а л ь н о ї  Праці .  Працюючи сам, як людина, що стоїть на чолі армії й 

державної адміністрації, він працю цілої нації охороняє на зовні й забезпечує 

потрібний її порядок і спокій унутрі. А як, у я к и х  ф о р м а х  буде виконуватись 

ця праця – про це хай рішають між собою, зорганізовані в свої професійні 

організації, в свої «Ради», самі працьовники: творці хліба, товарів і техніки, науку 

й штуку, як авангард техніки, сюди ж включаючи. 
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Хай про діла фабрики говорить безпосередньо робітник із техніком-

фабрикантом, про діла хліборобства село само хай рішає між собою. Тільки з 

безпосередньої акції й боротьби продукуючих класів, політично-парламентарним 

шарлатанством не загидженої, родиться дійсний поступ і культура» [ 81, с. 42-43]. 

Він виступає за солідарне суспільство, в якому класовий мир встановлюється 

завдячуючи гармонійній співпраці різних верств населення. Взаємовигідна 

солідарність мусить поєднати село та місто, власників та працівників. При цьому не 

повинно бути ніякої поблажливості до представників суспільної верхівки у 

випадку, якщо вони почнуть зловживати своїм становищем: 

«Коли той фабрикант і той пан, по своїй працездатності й по с в о ї м  

о р г а н і з а т о р с ь к и м  а р и с т о к р а т и ч н и м  з д і б н о с т я м  робітникам і 

селянам для більш інтенсивної, більш корисної праці п о т р і б н і  й – хай 

лишається й у купі з ними живе та працює; як ні – коли він тільки народолюбець-

демократ, а фабрики чи господарства сам зорганізувати не вміє – хай собі йде 

геть. 

Хліб і товари мусять у державі бути. І так фабрика, як і село, мусять 

твердо знати, що хліб дається тільки за товари, а товари – тільки за хліб. Ані 

погромів міст, ані пролетарських реквізицій у Трудовій Державі Монархічній 

бути не може тому, що влада Господаря стоїть понад селянином і понад 

промисловим робітником – що в інтересі такої держави лежить до компромісу, до 

співжиття й до єдності праці між тими обома силами довести, а не взаємну зне-

нависть між ними в інтересі тієї чи іншої, селянської чи робітничої диктатури 

піддержувати» [ 81, с.43]. 

Повчальним для сучасних українців мусить стати той факт, що Липинський 

не тільки не заперечував можливість того, що Україна може очолити Європу та Світ 

на шляху соціально-політичного розвитку, а наполягав на цьому, вважаючи це 

єдиним можливим для України шляхом. Сьогодні, коли майбутнє постсучасне 

суспільство (в тому числі його політична сфера) лише формується, це може стати 

для України шансом практичної реалізації стратегій випереджаючого розвитку. 
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«Коли ж нам хтось скаже, що такої Трудової Монархії ще ніде на світі немає 

– то ми на це відповімо: А чому б їй у нас на Україні в п е р ш е  не бути? Невже 

ми, що всі дані для такої Монархії – міцне консервативне хліборобське 

селянство, півселянське робітництво, слабу республіканську фінансову буржуазію 

й нечисленну республіканську інтелігенцію – в себе маємо, будемо ждати, аж 

хтось її десь сотворить, в чужій національній формі до нас уведе й буде знов 

нашими руками свою, а не нашу націю будувати? Невже сорокаміліонна нація 

може живитись тільки відпадками європейської цивілізації, ще до того на 

демократичне копито їх переробивши? Невже ми маємо починати безнадійну 

боротьбу за демократичний республіканський романтизм тоді – коли в Европі такі 

«романтики» стали найзвичайніщими, тільки менше розумними політичними 

спекулянтами – й боротьбу за народню республіку тоді, коли всі європейські більш 

або менш народні республіки себе зовсім здескре-дитували й банкрутують, якщо 

ще не збанкрутували!...» [ 81,с.43] 

Ультраконсерватизм та традиціоналізм Липинського парадоксальним чином 

поєднується у нього з волею до стрибка в майбутнє. 

««Ідея Українського Гетьманства – це ідея н о в о г о  монархізму і н о в о г о  

аристократизму, їй погрожують – з одного боку: гниль, яку залишив по собі серед 

нас розвал старого монархізму і старого аристократизму. З другого: зараза 

модерного республіканства і модерної буржуазної, соціалістичної, комуністичної 

та всякої іншої демократії, яка залазить з усіх усюд в наші ряди. 

Ми монархісти. Але ми не хочемо повороту помершого монархічного ладу 

ані відродження монархії в її минулих, виродившихся формах. Ми не хочемо, як 

ті монархісти з часів розкладу монархії, в и к о р и с т о ву в а т и  д л я  с е б е  

монархію, яку хтось колись сотворив, а хочемо т в о р и т и  в о б р а з і  

Г е т ьм а н с т ва  н о в у  м о н а р х і ю .  І ця наша нова монархія, Гетьманство, не 

може бути диктатурою одної касти, за яку та каста зубами держиться, а вся решта з 

її зубів шматок за шматком, через поширення «конституційних і 

демократичних прав», собі вириває. 
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Гетьманство – це символ єдності Української Нації і сили Української 

Держави, персоніфікований в особі традиційного, національного дідичного 

Гетьмана. Воно стоїть понад всіма кастами, партіями, класами і до нікого в 

нації спеціально не належить так само, як не може до когось спеціально 

належати і чиїмсь монополем бути само традиційне поняття Української Нації. 

Гетьманство об’єднує собою в одну національну цілість поодинокі класи 

людей, що живуть на Українській Землі – класи, природно зорганізовані в 

своїх автономних політично-економічних «радянських» чи інших формах 

власної класової організації» [ 81, с. 102]. 

В своїй апологетиці монархічного гетьманського авторитаризму 

Липинський відштовхується від ідеалу національної солідарності, яка є для 

нього своєрідною точкою відліку. Він намагається знайти центр влади, який 

стояв би понад класовими та регіональними протиріччями. 

«Гетьманство – це Трудова Національна Монархія, це 

п е р с о н і ф і к о в а н е  в о с о б і  Г е т ь м а н а  є д и н о в л а д ство і д е ї  Н а ц і ї  над 

цілим працюючим, продукуючим трудовим народом і всіми його класами, а не 

монархія-єдиновладство одної якоїсь касти – чи бюрократів, чи комуністів, чи 

конституційної демократії – над рештою нації. Воно, як верх піраміди, коронує 

собою труд цілої Нації, зорганізований в класових трудових установах всіх 

класів, а не приголомшує брехнею і терором розбите і розпорошене тіло нації, 

щоб використовувати національну працю на користь тільки одної касти: 

комуністів, бюрократії чи конституційної демократії. 

До Гетьмана приходять в своїх окремих класових організаціях усі ті, 

кому дорога єдність Нації, кому потрібна єдина державно-національна 

організація всеї національної праці. Приходять на те, щоби біля нього свої 

окремі класові організації об’єднавши, національну єдність усіх класів, єдність 

цілої Української Нації сотворити і державу Українську збудувати. Вони 

йдуть, щоб традиційному Гетьману Українському зруйновану всенаціональну 

єдність та державну силу воскресити допомогти, його іменем руїну побороти, а 

не використовувати його Особу і персоніфіковану в його О с о б і  українську 
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державну, об’єднуючу монархічну ідею, кожний для себе, кожний для своїх 

власних егоїстичних інтересів.» [ 81, с.103] 

Важливу роль в теорії Трудової Монархії відіграє концепція нової 

аристократії, яка мусить очолити Україну, склавши її національну еліту. В 

історичний період, коли писав В’ячеслав Липинський поняття «аристократія» 

переважно ототожнювалось з дореволюційною аристократією Російської 

імперії. Тому він був змушений постійно підкреслювати те, що мова йде про 

аристократію принципово нового типу. В сучасних умовах було б доречніше 

використовувати термін «мерітократія» для характеристики нової правлячої 

еліти в концепції трудової монархії В’ячеслава Липинського. 

«Ми хочемо аристократії, але здорової, міцної, до творчості здатної, а не 

штучного консервування аристократії здегенерованої і безсилої. Ми думаємо, що 

таку нову аристократію витворить в своїх класових організаціях кожний 

український клас на підставі власної класової традиції і власної класової селекції. 

На й к р а щ і  між хліборобами,  найкращі  між  військовими,  найкращі  

між  робітниками,  найкращі  між інтелігентами найкращі  між  

промисловцями  і т . д . —  ось  нова укра їнська  аристократія .  

Мірилом вартості кожної дійсної аристократії єсть її здатність творити нові 

цінності, будувати, організувати життя. Остаточне завдання кожної демократії: 

захопити в свої руки сотворене предками національне добро і його рівними 

«справедливими» демократичними способами поміж себе поділити – вже у нас 

на Україні майже виконане. Тим нащадкам старої аристократії, що приходять до 

нас і питають, чи не можна би на підставі своїх старих аристократичних 

привілеїв одержати більший пайок при демократичнім грабежі національних 

складів – ми кажемо: національні українські склади вже розграбовані, а поділом 

награбованого ми не помишляємо. Ми хочемо об’єднати тих, хто здатний почати 

творити нові склади, а не тих, хто знає «послідовний і найсправедливіший 

спосіб», як їх з користю для себе дограбувати. Ті хай ідуть до буржуазної, 

соціалістичної, комуністичної і всякої іншої демократії [ 81, с. 105]. 
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Таким чином ми можемо узагальнити основні ознаки концепції української 

трудової монархії В’ячеслава Казимировича Липинського: 

1. Персоніфікацією держави та носієм верховної влади є спадковий 

монарх-гетьман, який не залежить від тих чи інших регіональних та соціальних 

інтересів 

2. На низовому рівні реальна влада належить потужному 

територіальному та становому самоврядуванню. По суті трудова монархія є 

своєрідною федерацією територіальних та професійно-станових республік 

3. Провідну роль в управлінні державою відіграє національна 

аристократія. Цей елітарний прошарок об’єднує в собі найкращих представників 

нації та є безпосередньою опорою гетьманської влади. 

4. Самобутність територіальних, субетнічних та соціальних спільнот в 

межах української нації зберігається та відіграє роль цементуючого, а не 

розділяючого фактору в межах нації 

5. Широкі права та свободи самобутніх спільнот в складі нації 

врівноважуються, їх обов’язками перед нацією та традиційною мораллю на варті 

якої стоїть держава. Спадковий монарх-гетьман гарантує рівновагу колективних 

прав та обов’язків 

6. Масовою опорою держави є хліборобський клас, який на думку 

В’ячеслава Казимировича найбільш пов’язаний власним інтересом з інтересом 

загальнодержавним 

В який же спосіб можна поєднати концепцію трудової монархії та реалії 

постіндустріального(в широкому розумінні слова) суспільства? Розберемо це 

докладно.  

Спадкова гетьманська монархія в умовах постіндустріального 

суспільства  

Сучасна демократія сформувалась водночас з приходом індустріальної 

доби. Це – масова демократія, механізм реалізації якої формувався в суспільстві 

принципово іншому, ніж постіндустріальне. Сьогодні вона перебуває в стані 

глибокої кризи, що є загальновизнаним фактом. Зокрема велику увагу до цього 
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питання приділяє однин з найкрупніших сучасних футурологів Елвін Тофлер. 

«Справа в тому,що побудова нової цивілізації на руїнах старої передбачає 

створення нових,відповідніших політичних структур…» [132,с.370] – писав він в 

ще в 1980 році. На десять років пізніше він написав :»Демократія приречена 

пережити вирішальне десятиріччя.Оскільки ми знаходимось наприкінці доби 

масової демократії,але це єдиний її різновид. Який поки що засвоїв індустріальний 

світ» [134, с. 291]. 

Але сором’язливо визнаючи те, що масова демократі це поки що єдина 

демократія відома світові, він тим не менш, мріє про створення принципово нової 

демократії, яка б мала можливість існувати в постіндустріальних умовах. Значно 

цікавішим є його визнання того, що в умовах кризи масової демократії 

непропорційно великий вплив переходить до так званих «вирішальних меншин», 

інтереси яких не співпадають або, навіть, напряму протирічать інтересам 

більшості. В умовах високо динамічного постіндустріального суспільства 

«більшість» легко може стати іграшкою або, навіть, жертвою невеликих або добре 

зорганізованих спільнот.  

«В минулому більшість мала здатність приборкати або знищити 

небезпечних екстремістів.А якщо цієї об’єднаної більшості нема?» [132, с. 303]. 

Республікансько-демократичний механізм їм протистояти не здатен, хоча б 

в силу своєї повільності та фактичного зникнення самого поняття «політичної 

більшості». В цих умовах ефективним гарантом захисту прав основної частини 

населення може бути лише сильний та незалежний лідер. Але кращого механізму, 

ніж династична передача влади для забезпечення незалежності лідера – не існує. 

Виборний голова неминуче перетворюється в ставленика тих чи інших сил. В 

умовах, коли масова демократія була життєздатна виборний голова держави міг в 

тій чи іншій ступені представляти загальнонаціональний інтерес, але сьогодні це 

стає технічно неможливим і повертає на історичну сцену дещо призабуту постать 

спадкового монарха. 

Територіальне та станове самоврядування є невід’ємною рисою 

трудової монархії 
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Постіндустріальне суспільство є мозаїчним. Воно складається з безлічі 

невеликих спільнот інтереси яких нерідко не пересікаються із загально 

суспільними, ані позитивним, ані негативним чином. Широка децентралізація 

перетворюється в життєву необхідність для держави. Бюрократичне керування 

стає дедалі більше неефективним і по суті – неможливим. З іншого боку, 

«могутність самобутності», за виразом сучасного футуролога Мануеля Кастельса 

набирає дедалі більше сил. Таким чином, ідея потужного самоврядування, 

запропонована В’ячеславом Липинським, по суті відповідає постіндустріальним 

реаліям. 

Концепція трудової монархії передбачає наявність провідної 

аристократичної верстви – природньої еліти суспільства  

В постіндустріальному суспільстві зростає культурний та соціальний розрив 

між соціальними прошарками. Принципово змінюється сам механізм соціальної 

нерівності – до влади приходить так званий «клас інтелектуалів»; соціальний 

конфлікт по суті перетворюється в конфлікт між компетентністю та 

некомпетентністю, панування еліти перетворюється в невід’ємну рису 

постіндустріального суспільства, при чому, статус цієї еліти визначається не 

випадковістю або матеріальними ресурсами, а особистісними якостями, в першу 

чергу – інтелектуальними здібностями. Такої думки дотримується переважна 

більшість дослідників проблеми соціальної стратифікації в постіндустріальному 

суспільстві, зокрема Елвін Тофлер, Даніел Белл, В. Іноземцев та інші. «Вперше в 

історії умовою належності до панівного класу стає не прво розпоряджатись 

благом,а можливість їм користуватись» [68, с. 209]. 

Ідея елітарності в трактовці В. Липинського, не тільки констатує панування 

еліти як неминучий факт, але й намагається надати йому максимально 

збалансованих, справедливих та позитивних рис. 

Пробудження етнічності та субетнічності в сучасному світі не тільки не 

заважає розвитку національної самосвідомості, але й перетворюється в її 

основну опору в добу глобалізації  
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В. Липинський чудово це усвідомлював ще в першій половині ХХ ст., 

сьогодні розквіт регіоналізму та субетнічності став здійсненним фактом в процесі 

формування нового постіндустріального світу. «Регіон,органічне утворення під 

зріст людині,нащадок довгої історії, забезпечує самобутність, близькість, 

спільноту і є противагою анонімному космополітизму та бюрократичному 

централізму» [141, с. 171]. 

Таким чином, єдиною надією на збереження національної незалежності і 

самобутності в добу глобалізації є опора на етнічність, регіоналізм та 

субетнічність, звісно, за умови їх трактовки в патріотичному консервативно-

державницькому дусі, як це й робив В’ячеслав Липинський. 

В трудовій монархії свободи спільнот та індивідів врівноважуються 

їхніми обов’язками перед державою та загально визнаними традиційними 

нормами 

В. Липинський був переконаним прихильником збалансованого 

співвідношення прав і свобод. Він усвідомлював, що широкі права та свободи за 

певних обставин можуть відігравати не тільки позитивну, а й негативну роль. 

Тому він вважав, що постать незалежного та наділеного реальними 

повноваженнями монарха-гетьмана є єдиним гарантом від перетворення свобод у 

свавілля. Його підхід є блискучим вирішенням проблеми співвідношення 

інтересів «самобутніх спільнот» а суспільства загалом, до того ж він вважав, що 

держава повинна цементуватись не тільки гетьманською владою, але й спільними 

цінностями, з чого логічно витікає, що широка самобутність та автономія 

спільнот, що входять до складу трудової монархії є розумно обмеженою. Це 

повністю співпадає з ідеями сучасних консервативних філософів, 

сконцентрованих на пошуку вирішення проблем постіндустріального світу.» В 

межах однієї політичної одиниці і одного народу право на відмінність ні в якому 

разі не повинно перетворюватись в абсолютну доктрину. що толерує будь –які 

відмінності. …Навіть самі великі відмінності моралі та поведінки в межах однієї 

політичної одиниці загрожують рівновазі цілого. Різноманітність прийнятна лише 
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у випадку її підпорядкування органічному принципу загальної єдності» [141, с. 

161]. 

Хліборобський аспект концепції трудової монархії в постіндустріальну 

добу 

Особлива увага В. Липинського до «хліборобів» та ідея, що саме 

«хліборобський клас» стане основою української трудової монархії, нерідко 

вважається явно застарілим елементом його концепції. Але насправді все не так 

однозначно. Справа в тім, що «хлібороб», на думку В’ячеслава Казимировича, має 

особливе значення, оскільки інтерес його міцно пов’язаний з інтересом 

загальнодержавним. Це питання бачилось В. Липинському в оптиці конфлікту між 

«законом землі» та «законом золота», який він вважав головним конфліктом 

сучасності. В постіндустріальному суспільстві для «хлібороба» в розумінні В. 

Липинського, фактично не залишається місця, але це не означає, що не можуть 

виникнути соціальні прошарки здатні зайняти схожу соціальну нішу. В цьому 

аспекті необхідно згадати про ренесанс особистої власності нерозривно 

пов’язаний з наступом постіндустріального суспільства. «Форми особистої 

власності вельми різноманітні, але всі ці види об’єднують дві ознаки :по-перше 

єдність робітника з засобами виробництва, по-друге, відсутність економічних 

стосунків в межах самого виробничого процесу» [68, с. 137]. 

Відсутність розриву між виробником та власністю властива для економіки, 

в якій суттєву роль відіграє не приватна, а саме особиста власність, що призводить 

до зростання впливу особливого соціального прошарку. Цей прошарок дрібних 

власників нагадує ремісників доби традиційного суспільства, безумовно він є в 

набагато меншій ступені прив’язаний до землі, ніж «хлібороб», але він в набагато 

більшій ступені стабільніший за безземельного пролетаря індустріальної 

доби.»Можливість самостійної діяльності,високий рівень незалежності від 

власників засобів виробництва формує нову ступінь свободи сучасного 

робітника» [68, с. 149]. 

 До того ж не треба забувати про тенденцію деурбанізації, яка є властивою 

постіндустріальному суспільству, і яка може справити серйозний вплив на цей 
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соціальний прошарок. Все це відкриває шлях до глибинного переосмислення ролі 

«хлібороба» в концепції В’ячеслава Липинського. 

Концепція трудової монархії В’ячеслава Казимировича Липинського не є 

ані застарілою, ані не реалістичною, навпаки, при належному осмисленні в 

постіндустріальній оптиці вона відкриває шляхи для вирішення проблем 

актуальних ситуацій формування постіндустріального суспільства. По суті вона 

може бути використана як ідеологічний стержень не тільки для вирішення 

актуальних проблем державотворення, але й для реалізації стратегії 

випереджаючого розвитку. 

Ідеї В’ячеслава Казимировича Липинського зустрічають і обґрунтовану 

критику в сучасній українській науці. Деякі її пункти правомірно переносити і 

на критику традиціоналізму в цілому (оскільки там йде мова не про специфічні 

ідеї Липинського, а про загальні для традиціоналістського дискурсу аспекти). 

Зокрема, треба відмітити критику ідей Липинського виказану відомим 

сучасним політичним філософом Олександром Олександровичем Шморгуном в 

його статті «Креативний потенціал концепції В. Липинського: політико-

соціологічний вимір» [161]. 

Критичні зауваженя О.О. Шморгуна можна поділити на декілька пунктів. 

Розберем їх послідовно. По-перше, як зазначає О.О. Шморгун, Липинський 

занадто буквально розумів ідею «хліборобства», до того ж,пов’язавши її з ідеєю 

земельної аристократії. «Внаслідок такого буквального розуміння романтичної 

системи умовних символів-понять, зміст яких є скоріше політологічним і 

соціологічним, а не історичним, В. Липинский, подібно до своїх попередників – 

ідеологічно заангажованих європейських і російських консерваторів від науки, 

не дивлячись на всі здобутки своєї концепції, значною мірою досягнуті не 

завдяки, а на противагу вищезгаданій методологічній позиції, робить ряд 

суттєвих помилок, які в кінцевому підсумку привели його не тільки до 

фальсифікації процесів всесвітньої й української історії, а й, будучи втілені в 

програмні настанови Гетьманату П. Скоропадського, обернулись 

деструктивними діями (насамперед, зовнішньо-політичною орієнтацією на 
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збереження російської імперії та спробою відновлення поміщицького 

землеволодіння у політиці внутрішній), які значною мірою зменшили 

позитивний ефект справді конструктивних заходів уряду П. Скоропадського і 

сприяли його поразці. 

Йдеться про те, що через свою концептуальну упередженість В. 

Липинський так і не зміг вірно визначити рушійні сили і соціальну базу 

української революції. Адже насправді у соціально-романтичній традиції 

ідеалізації докапіталістичного буття символ аграрної праці і села на противагу 

індустріальному капіталістичному місту, а хліборобства – промисловому 

люмпен-пролетаріату, не має нічого спільного з ототожненням класу так званих 

хліборобів з власне сільськогосподарськими працівниками. З часів 

протиставлення культури, як досоціальної природності людського буття, 

цивілізації, в межах якої соціалізація оцінюється як відчуження людини від 

власної природи, а ідеалізованого первісно-комуністичного роду – роз'єднаній 

машинними засобами виробництва юрбі робітничого класу, трактування у 

романтичній традиції осілих на землі трудівників фактично пов'язане з 

визначенням найбільш творчо активної та патріотично свідомої спільноти як 

творчого ядра суспільства, авангарду його конструктивних радикальних 

перетворень. І в цьому сенсі розуміння певної народності як феодалів і селян 

принципово не тотожне уявленню про єдність народу, як найбільш креативного 

ядра політичної нації, за В. Липинським, справжніх патріотів, до числа яких 

входить і еліта. В даному випадку фактично йдеться про народ не в сенсі 

«народність», а найбільш патріотично налаштовану соціальну верству – 

своєрідного колективного діяча, «вояка-продуцента», який може отримати 

назву і «братів-хліборобів», і «робітничого класу» Ж. Сореля, і «німецького 

робітника» Е. Юнгера, чого, на наш погляд, не розуміє К. Галушко» [161]. 

Навівши цю цитату сучасного українського дослідника варто 

зазначити,що його позиція є цілком обґрунтованою. Дійсно, В. Липинський 

робив надмірний упор саме на «хліборобський» прошарок в прямому розумінні 
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цього слова і, зараз, це здається надзвичайно анохронічним. Але варто 

зауважити,що Липинський пов’язував ідею хліборобства з ідеєю «вкоріненості» 

в тому розумінні ,в якому її використовували ідеологи французького 

інтегрального націоналізму. Тобто мова йшла про те,що зв'язок з землею сприяє 

формуванню специфічного «територіального патріотизму» (який є ,мабуть, 

найбільш актуальним концептом зі спадщини Липинського для сучасної 

України) та культурного традиціоналізму. 

Крім того «хлібороб», на думку В’ячеслава Казимировича, має особливе 

значення, оскільки інтерес його міцно пов’язаний з інтересом загальнодержавним. 

Це питання бачилось В. Липинському в оптиці конфлікту між «законом землі» та 

«законом золота», який він вважав головним конфліктом сучасності. В 

постіндустріальному суспільстві для «хлібороба» в розумінні В. Липинського, 

фактично не залишається місця, але це не означає, що не можуть виникнути 

соціальні прошарки здатні зайняти схожу соціальну нішу. В цьому аспекті 

необхідно згадати про ренесанс особистої власності нерозривно пов’язаний з 

наступом постіндустріального суспільства. «Форми особистої власності вельми 

різноманітні, але всі ці види об’єднують дві ознаки :по-перше єдність робітника з 

засобами виробництва, по-друге, відсутність економічних стосунків в межах 

самого виробничого процесу» [68, с. 137]. 

Відсутність розриву між виробником та власністю властива для економіки, 

в якій суттєву роль відіграє не приватна, а саме особиста власність, що призводить 

до зростання впливу особливого соціального прошарку. Цей прошарок дрібних 

власників нагадує ремісників доби традиційного суспільства, безумовно він є в 

набагато меншій ступені прив’язаний до землі, ніж «хлібороб», але він в набагато 

більшій ступені стабільніший за безземельного пролетаря індустріальної 

доби.»Можливість самостійної діяльності,високий рівень незалежності від 

власників засобів виробництва формує нову ступінь свободи сучасного 

робітника» [68, с. 149]. 
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Тобто, при відповідному погляді «архаїчні» ідеї Липинського приймають 

не тільки сучасне, але й футуристичне забарвлення. 

Другим пунктом концептуальної критики О.О.Шморгуна стає про-

релігійна позиція Липинського: «Також принципово непродуктивним є й 

заклик до духовного відродження України через теократизацію її культури, 

який зближує позицію В. Липинського з програмними установками Д. Донцова, 

з притаманним їм ірраціоналізмом і відвертою релігійною реакційністю. Це теж 

не що інше, як спроба повернення не до ідеалізованої, а до справжньої, 

буквально протрактованої феодальної архаїки, яка також зближує погляди В. 

Липинського і з російськими реакціонерами-охоронниками. За такого підходу 

стає зрозумілою оцінка В. Липинським (як і Д. Донцовим) громадівської 

соціалістичної «не продукуючої» інтелігенції як не вкоріненої у власну «рідну 

Землю» верстви, що розбещує народ своїми просвітницьким ідеями. Насправді, 

зовсім не релігія, а мистецтво в романтичній традиції виступає як головний 

засіб формування нового типу світогляду. Звідсіля і культ мистецтва (як і за 

часів класичного Ренесансу), і прагнення звести філософію навіть не до 

естетики, а саме до філософії життя» [161].  

При всій повазі до критики О.О. Шморгуна і обґрунтованості його позиції 

(варто хоча б відмітити абсолютно вірне відзначення ролі мистецтва в 

формуванні національного світогляду) треба зазначити світоглядну 

неоднозначність такої позиції. Про-релігійна або анти-релігійна точки зору 

важко піддаються раціональному обґрунтуванню. Це радше питання 

особистого вибору. Крім того, не варто забувати, що ми живемо в 

«постсекулярну добу» (за визначенням Габермаса) і протиставлення цих 

позицій по шкалі «прогресивне-реакційне» є надзвичайно відносним і, за 

великим рахунком, не має сенсу.  

Третім пунктом можна вважати критику поглядів Липинського на форму 

правління. «Тому цілком закономірно, що, спробувавши проголосити 

повернення до конституційної монархії, В. Липинський стикається з вкрай 

складною проблемою: справедливо критикуючи систему фіктивних виборів 
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квазіпрезидентів, які були ставлениками спекулятивного капіталу, В. 

Липинський він не може уникнути того, що жодна система спадкової передачі 

влади не гарантує її стабільності. Це відбувається внаслідок великої 

ймовірності отримання монархічної влади особистістю, позбавленою харизми, 

а простіше, справжніх лідерських якостей, а тіньова боротьба за престол, що 

загострюється в кризових ситуаціях, ще більше дестабілізує політичну 

ситуацію. 

Намагання ж вирішити проблему за рахунок переведення глави держави у 

статус символу нації, який спирається на традиціоналістку харизму, династичну 

легітимацію власного статусу, передаючи реальні важелі управління прем'єр- 

міністру, за британським і сучасним іспанським взірцями, та використовуючи 

свій авторитет загальнонаціонального арбітра лише в критичних ситуаціях, аж 

ніяк не забезпечує вирішення головного завдання – створення і гідного захисту 

української незалежної держави. Не маючи практики державного управління, 

монарх може просто не впоратись зі своєю місією (про що переконливо 

свідчить історія іспанського, італійського, британського, російського, низки 

східно-європейських і далекосхідних монархізмів ХІХ-ХХ століть).  

Нарешті, для існування необхідної легітимності монархізм повинен мати 

багатовікові традиції існування в країні. Всі ж спроби В. Липинського видати 

гетьманський, по суті, саме авторитарний режим, набагато ближчий до 

кромвелівської (або бонапартистської) диктатури, аніж до британського 

монархізму, за варіант монархізму українського, є по суті підтасовкою 

реальних фактів української історії. Насправді, у варіанті українського 

гетьманства скоріше можна говорити про формування сильної 

протопрезидентської, вже частково виборної, моделі влади, а знов таки не 

трактувати як повернення до монархізму у повному сенсі цього слова, як це 

робить ряд дослідників» [161]. 

Ця розгорнута цитата чудово ілюструє позицію О.О. Шморгуна, яка є 

цілком обґрунтованою, але залишає простір для деяких зауважень. Справа в 

тому, що позиція Липинського неодноразово коливалась. І найбільш 
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перспективною варто вважати ту його версію монархізму, що була покладена в 

основу ідеології гетьманського руху, тобто поєднання династичності з цілком 

реальною владою монарха. Це не знімає проблеми того, що монархом може 

стати не здібна людина, але вона принаймні гарантує поєднання інтересів 

авторитарного глави держави та країни. Для спадкового монарха нанесення 

шкоди державі дорівнює нанесенню шкоди собі та своїй родині. Щодо 

здібностей то виборний президент так само може виявитись особою 

талановитою в справі переконання виборців але не здатною до управління 

державою. Не варто й забувати,що президентом може стати особо з повним 

набором лідерських якостей але готова принести інтереси держави в жертву 

егоїстичним міркуванням або , навіть , напряму працююча на ворожу державу.  

Окремо треба зазначити, що ми живемо в добу «вирішальних меншин» 

інтереси яких можуть зовсім не співпадати з інтересами більшості. «В 

минулому більшість мала здатність приборкати або знищити небезпечних 

екстремістів. А якщо цієї об’єднаної більшості нема?» [132, с. 303]. 

Монархізм з суто представницькими функціями для України дійсно є 

неактуальним, тут варто повністю підтримати позицію О.О.Шморгуна. Він має 

сенс: в країні з довгою та, що дуже важливо, безперервною монархічною 

традицією, де уявити собі державу без монархії важко. 

З іншого боку, вважати історичну гетьманську владу різновидом 

протопрезидентської теж є певним перебільшенням. Державність козацької 

доби нерідко сприймається, як республікансько-демократична. Насправді, це 

має під собою надзвичайно обмежені підстави. По-перше, треба розрізняти 

устрій козацтва власне січевого та гетьмансько-козацьку державність яка 

народилась в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана 

Хмельницького. В першому випадку можна впевнено казати про державне 

утворення орденського типу (на кшталт Тевтонського або Лівонського орденів), 

яке некоректно ототожнювати з республікою в звичайному розумінні цього 

слова. В другому випадку ситуація стає ще більш красномовною: «Від самого 

початку утворення Козацької держави на Городовій Україні в еволюції 
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гетьманської влади чітко проглядаються монархічні тенденції. З перших років 

гетьманування Богдана Хмельницького джерела фіксують титулування його як 

суверенного монарха – «Dux Cohortium Zaporoviensium», «Princeps», «Божою 

милостию великий государь Великия Росии» та ін. Подібні тенденції 

зберігались і при наступних гетьманах, тому цілком правомірним видається 

порівняння гетьманства з елекційними (виборними ) монархіями тогочасних 

країн Європи. Ще більш виразно монархічний характер гетьманської влади 

проявлявся в ті періоди , коли окремі гетьмани здійснювали спроби 

встановлення спадкового гетьманства з перспективою утворення володарської 

династії в козацькій Україні» [107, с. 286-287]. 

Останнім критичним зауваженням О.О. Шморгуна до концепції  

В.Липинського є його недостатня увага і надмірна критичність до народницько-

соціалістичного напряму української політичної думки. «І, нарешті, останнє: 

відверта упередженість щодо народницько-соціалістичного напряму 

української державницької думки, обумовлена як політичним протистоянням 

цих сил гетьманському режиму, так і вищезгаданими помилками 

методологічного характеру, не дозволила мислителю до кінця послідовно 

розкрити системний зміст стратегії, яка насправді приховується за його ідеями 

класократичного монархізму. Адже насправді між корпоративізмом новітнього 

взірця і солідаризмом, як певними прадигмальними типами системної 

самоорганізації соціуму на істино патріотичних засадах, не тільки не має 

взаємної несумісності, існує тісний зв'язок, взаємообумовленість і навіть 

функціональна взаємодоповнюваність» [161]. 

З О.О. Шморгуном важко не погодитись, але варто зазначити,що 

народницько-соціалістичний напрям ніс в собі низку ідей, мало сумісних з 

консервативно-державницьким світоглядом В. Липинського: егалітаризм, 

пацифізм, явні елементи інтернаціоналізму. Ідея солідарного суспільства 

фактично анігілюється цими рисами означеного напряму. Крім того, досвід 

перебування при владі представників народно-соціалістичного напряму в добу 

Центральної Ради та УНР виявився вкрай негативним. 
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Іншим варіантом фундаменту для реалізації традиціоналістського варіанту 

розвитку України може стати націонал-традиціоналізм Дмитра Донцова. 

Проблема місця націонал-традиціоналізму Дмитра Донцова в межах 

загальноєвропейської консервативної думки та його співвідношення з 

українським націоналізмом та націоналізмом загалом є сьогодні як ніколи 

актуальною. Систематично висловлюються думки про принципову відмінність 

між традиціоналізмом та націоналізмом, як світоглядними явищами. Зрозуміло, 

що світоглядна позиція доктора Донцова вступає в протиріччя з такого роду 

твердженнями. Але не спиняються спроби вирвати вчення Донцова з 

загальноєвропейського консервативного контексту і протиставити український 

націоналізм (невід’ємною частиною якого є творча спадщина доктора Донцова) 

традиціоналізму.  

З одного боку, подібні інсинуації свідчать про високу актуальність 

спадщини пана Донцова, зокрема політичну. З іншого призводять до вкрай 

небажаної плутанини як в суто академічному дослідженні його творчого 

доробку, так і в його використання в якості ідеологічного ґрунту для тих чи 

інших соціально-політичних ініціатив.  

Націонал-традиціоналізм Дмитра Донцова є одним з проявів 

традиціоналізму в широкому розумінні цього слова. Треба зазначити, що 

особлива увага до національної проблематики є його важливою і оригінальною 

складовою, що відрізняє його як від значної частини інших традиціоналістських 

концепцій так і від більшості трактовок націоналізму.  

Проаналізуємо, наскільки уявлення Донцова про оптимальне українське 

суспільство співпадають з базовими характеристиками суспільства 

традиційного .  

Перша ознака це апеляція до традиції (або радше Традиції). Дмитро 

Донцов приділяє їй надзвичайно багато уваги в своїй творчості. Саме відхід від 

«Правди прадідів великих» він вважає головною причиною української 

національної катастрофи початку двадцятого сторіччя . Саме в поверненні до 

«Духа нашої давнини» він бачить єдиний шлях до порятунку України . 
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«Традиції – це панцир, що хоронить збірноту від ворожих ударів,немов 

тіло вояка,що не дає йому охляти [55, с. 28]. Або інша, більш розгорнута цитата 

Донцова, що ясно виражає його ставлення до проблеми: «Для успіху «храброї 

мислі» треба не тільки щоб й чуттєва закраска мала відважний характер. Треба 

щоб відповідний був й зміст. «Видумані цілі» касти, її «фантастичні видива» 

удасця їй накинути лише тоді своїй добі і нації – коли вони випливають з її 

історичної традиції. Жорстко і заслужено Доля покарала «вождів» нашої 

демократії за те, що забула про цей закон життя. За те, що свою абстрактну 

ідею (яку думали вони що скопіювали з ідеї «народу») старалася проводити не 

лише мляво і нездарно, але й тому, що ворожа всім нашим традиціям була їх 

думка» [54, c. 6]. 

Друга ознака – це ієрархія. Ніякій іншій ознаці адекватно традиційного 

суспільства він не приділяє стільки уваги як ієрархії. Саме ідея панування 

національної еліти в солідарному та ієрархічному суспільстві є ідейним 

стрижнем Донцовського націонал-традиціоналізму. «Суть нашої проблеми 

лежить у питанні формотворчої, будівничої правлячої касти. Будь та каста 

мудра . відважна й сильна морально, була й держава» [55, с. 151]. 

Третя ознака – органічність. Дмитро Донцов вважав суспільство живим 

організмом, що перебуває в нормальному стані лише тоді коли всі його органи 

посідають належне, природне для них місце. Різні типи людей, що складають 

спільноту, за Донцовим, відрізняються не менше ніж породи в природі. « Як 

поділ на різні породи в природі, так природний поділ в суспільстві на касти. 

Тому, коли люди з касти жаб, черепах чи свиней протиприродно пнуться на 

становища або в заняття людей з касти орлов чи оленів, суспільність 

розкладається» [55, с. 263] «… Давній устрій Европи спирався на «трьох 

китах», які...називалися Dieu, roi, chevalier (Бог, король, лицар). Зміст цих 

понять такий: ідея Бога... усталювала культ певного морального закону...і для 

маси і для правлячої верстви, культ обов’язку й відповідальности за долю 

країни. Поняття держави, що втілювалося в особі володаря – створювало 

примат загального добра над цілою масою партикулярних інтересів різних 



 166 

груп, кляс і одиниць. Нарешті існування окремої... підготовленої касти, в якій 

високо стояв культ Бога (моралі) і володаря (держави), надавало запоруку, що 

державні інтереси будуть в певних руках, та що низькі мотиви приватних 

інтересів або користи не гратимуть ролі в верхівки, якої почесним завданням є 

правити державою» [55, с. 507-508]. 

Стабільність – четверта ознака традиційного суспільства, що також 

відігравала важливу роль в поглядах Дмитра Донцова. Але, як раніше вже 

згадувалось, розуміється вона зовсім не в дусі примітивного ретроградства та 

стагнації. Мова йде про те, що базові принципи організації суспільства 

залишаються незмінними незважаючи на об’єктивні зміни (іноді 

фундаментальні) які неминуче відбуваються в ході історичного процесу. 

Донцов завжди підкреслював взаємозв’язок і правонаступність між 

державницькою традицією та елітою (а для нього це майже тотожні речі) в різні 

історичні періоди української історії. «Наша історія знає менше перерв, ніж 

загально прийнято думати» [55, с.162] – ця теза доктора Донцова яскраво 

ілюструє його думку з цього приводу. 

Шоста ознака – сакральність. Донцов вважав, що саме християнство є 

стрижнем та істинною метою боротьби за Україну. Постійні апеляції до 

християнської сакральності є невід’ємною частиною його спадщини. Недарма 

один з найбільш відомих його творів іменувався «Від містики до політики». В 

цій назві квінтесенція світогляду Дмитра Донцова. «Немає бо сумніву, що на 

плечі найближчого покоління Доля поклала страшний тягар бути бойовим 

авангардом тих, які в ім’я Христа вестимуть бій проти темних сил з-під різних 

знаків.  

В ім’я нашої Правди, якою має бути Правда Розп’ятого, в ім’я вічного 

Києва.  

Все починається з містики і все закінчується політикою» [54] – ця цитата 

з цього твору чудовий приклад Донцовського підходу до співвідношення 

соціального та сакрального . 
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Звернемось тепер до такої теми, як співвідношення націоналізму та 

традиціоналізму. Існує думка про їх глибинне протиріччя, яка ґрунтується на 

ідеї того, що нація являє собою модерне утворення. Відповідно, якщо слідувати 

такій логіці, традиціоналізм як світоглядний напрямок, що виступає за 

реставрацію традиційного (домодерного) суспільства, не може бути 

націоналістичним. Але треба одразу відмітити, що такий підхід є можливим 

лише у випадку розуміння нації як певного «проекту», що має конкретну 

прив’язку до хронологічних та політичних обставин. Зараз цей підхід є 

домінуючим в соціально-гуманітарній сфері але далеко не єдиним . 

Наприклад з точки зору прімордіалістського підходу визначення нації як 

суто модерного явища є абсурдом. Не варто заглиблюватись в усі аспекти 

наукових дискусій на тему «що таке нація»? Кращим варіантом буде 

звернутись до трактування національного питання в самому традиціоналізму. 

Почнемо з класики європейського традиціоналізму. Зокрема з творчості 

Жозефа де Местра. «З характерних рис доктрини де Местра полягає в тому, що 

велике значення надається одна, зрозуміло, повністю відкидає ідею нації, як 

результату договору, об’єднання рівних національному. Тільки національні 

рамки дозволяють досягти або, точніше, прагнути до досягнення єдиною і 

універсальної мети. Дивно, як де Местр говорить про націю. Його міркування 

збентежили б контрреволюціонера, а революціонер навряд чи б їх відкинув. 

Саме тут, в питанні про нації, шляхи революціонерів і де Местра сходяться, 

хоча сам він, ймовірно, цього не бажав. Де Местр, яке створене актом волі і 

може бути, отже, ліквідовано новим рішенням. Він, як і Берк, вважає, що націю 

ні в якому разі не можна ототожнювати з нинішнім поколінням. Нація, якщо 

скористатися знаменитої формулюванням Берка, «є об’єднання не тільки 

живуть, але також жили раніше і померлих, а, крім того, всіх тих, хто ще колись 

народиться», тобто це зовсім не те, що зазвичай називають об’єднанням людей. 

Нація існує сама по собі. У своєму існуванні вона аж ніяк не залежить від 

вираженого формальним чином або навіть мовчазної згоди тих, з кого вона 

складається, смертних і приречених бути смененним іншими. Вона живе 
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незалежно від якої б то не було волі, існує з незапам’ятних часів; вона 

незнищенна і ніколи не вмирає. Всяка нація схожа на індивідуума. Її 

згуртованість визначається спільністю території, віри, мови та загального 

історичного минулого» [30]. 

Ця розгорнута цитата з праці відомого спеціаліста зі спадщини Жозефа де 

Местра яскраво ілюструє типово традиціоналістський підхід до поняття нації. 

Цікаво, що в наведеному уривку підкреслюється привабливість такого 

розуміння нація для революціонерів (в розумінні 1789 року). Але не варто 

забувати, що мова йде про добу максимального зближення національного 

почуття та революційної ідеології, свого роду їх «медового місяцю». Значно 

сильніше відчувається органічний зв’язок «де Местрівського» розуміння нації 

та того розуміння яке вкладалось в цей термін в межах інтегрального 

націоналізму, в тому числі і українського, провідним класиком якого став 

Дмитро Донцов. Не варто забувати і того, що провідним засновником історично 

першого французького інтегрального націоналізму був Шарль Моррас, який 

водночас справедливо вважається засновником неомонархізму та яскравим 

представником традиціоналістського консерватизму . 

Але перейдемо далі. В більш пізній період, коли виник інтегральний 

традиціоналізм (вже згадуваний нами в якості «серцевинної» форми 

традиціоналізму ) стосунки між націоналізмом та традиціоналізмом стали, ще 

більш неоднозначними. З одного боку виникло взаємне тяжіння обумовлене 

тим, що і традиціоналізм і націоналізм сприйняли прогресистський 

космополітизм як загрозу. З іншого, яскравіше прояснились відмінності між 

модерною національною державою та традиційним суспільством. Яскравим 

представником інтегрального традиціоналізму був Юліус Евола, який 

неодноразово критично висловлювався по відношенню до національної 

держави та націоналізму як такого. Наведемо, в якості приклада, таку його 

цитату: «У тому ж ряду стоїть проблема ставлення до патріотизму і 

націоналізму. Прояснення її також вкрай необхідно, оскільки сьогодні багато, 

намагаючись врятувати те небагато, що ще збереглося, звертаються до 
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сентиментальної і одночасно натуралістичної національній ідеї. Це поняття 

чуже більш високої європейської традиції і мало сумісне з самою ідеєю 

держави, про яку ми говорили раніше. Навіть якщо забути про те, що ідею 

патріотизму в риторичних і лицемірних цілях викликали до життя наші 

противники, сама по собі в наш час вона неприйнятна. По-перше, тому, що вона 

перешкоджає створенню великих наднаціональних блоків і по-друге, оскільки 

стає все більш очевидною необхідність пошуку спільних європейських 

орієнтирів, здатних об’єднувати поза рамками неминучого партикуляризму, 

властивого натуралістичної національній ідеї і ще більшою мірою 

«націоналізму». Це насамперед принципове питання. Політичний рівень ідеї як 

такої перевершує той рівень, на якому виникають загальні натуралістичні 

поняття, такі як нація, батьківщина і народ. На вищому рівні об’єднує і розділяє 

ідея, носієм якої є еліта, реалізація ж її відбувається за допомогою Держави» 

[175]. 

Але не можна судити про ставлення до такої важливої проблеми, не 

ознайомившись з працями присвяченими проблемі спеціально. В творчому 

доробку Еволи до таких належать праці «Два обличчя націоналізму» та 

«Імперська універсальність та націоналістичний партикуляризм». В них він 

протиставляє негативний «демагогічний» націоналізм позитивному, що 

визначається ним як «духовно-аристократичний». Перший руйнує традиційне 

суспільство, перетворюючи націю в егалітарну масу, а другий створюю умови 

для її відродження в межах більш високого порядку, що має сакральне коріння. 

«Перший (демагогічний націоналізм) ставить перед собою мету руйнації в 

індивідах власної і специфічної якості заради «національних» якостей. В 

другому (аристократичному націоналізмі) мова йде про те, щоб підняти 

індивідів з нижчого стану коли один дорівнює другому: диференціювати 

одного від іншого до такого ступеню, де буде помітна певна раса або нація, що 

втілює цінність і вищу гідність по відношенню до почуття рівності (ідеї 

рівності й братерства, комуністичне «людство») [170, с. 68]. 
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Резюмуючи, можна сказати, що для Еволи та інтегрального 

традиціоналізму нація – це не самоціль але важлива частина, цінний елемент 

природного традиційного порядку. Теж саме можна сказати і про 

традиціоналізм в цілому. Як з цим співвідноситься націонал-традиціоналізм 

Дмитра Донцова? Безумовно, особливий акцент на національному питанні 

відрізняє його від інших напрямків традиціоналізму, а критику націоналізму в 

дусі Еволи взагалі важко уявити в його межах. Але традиціоналізм Донцова 

також не замикається в межах національного питання. Нація для Донцова не 

«річ у собі». Він чудово усвідомлював нерозривний зв’язок національного 

українського з загальноєвропейським. Крім того не варто забувати релігійну 

складову його світогляду. Для нього Україна та «Вічний Київ» мали 

універсальну християнську місію. Можна зробити висновок, що націонал-

традиціоналізм доктора Донцова виводив національну ідею за межі 

національного партикуляризму подібно до того, як сенс життя індивіда повинен 

виходити за межі самого цього життя .  

Підсумовуючи, треба зазначити, що взаємозв’язок спадщини Дмитра 

Донцова та загальноєвропейського інтелектуального доробку консервативного 

та традиціоналістського спрямування, ще очікує на ретельне дослідження з 

боку фахівців соціо-гуманітарної сфери .  

Таким чином, ми можемо бачити, що творчий доробок класиків 

української політичної думки В.Липинського та Д. Донцова може бути 

віднесеним до традиціоналізму в широкому розумінні цього слова. Притому 

спадщина Липинського дещо сприятливіша для її використання в розвитку 

української версії неотрадиціоналізму. 

Але розвиток традиціоналізму на українському грунті та його 

дослідження не спиняється. Внесок в це забезпечують і чільні представники 

академічної науки і ентузіасти. Проводяться систематичні наукові заходи 

присвячені традиціоналістській проблематиці. Зокрема, варто згадати 

проведення в Донецьку круглих столів : «Традиція і традиціоналізм» (2011), 

«Феноменологі релігії і традиціоналізм М.Еліаде» (2012), «Вектори 
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традиціоналізму: Схід, іслам, язичництво»(2013). Ці заходи відбулись за 

сприяння кафедри філософії ДНТУ та Донецької філії ЦГО НАНУ. Восени 2014 

року традиційний круглий стіл відбувся в Київі. Його проблематика була 

визначена в назві : «Ісламські традиціоналісти та іслам традиціоналістів», а 

сприяв проведенню заходу інститут філософії НАНУ 

Організація цих круглих столів є частиною діяльності творчого гуртка 

молодих філософів та релігієзнавців,що об’єднались під керівництвом к.ф.н 

Руслана Халікова. Характерно те, що їх інтерес до філософії традиціоналізму 

носить переважно релігієзнавчий характер. Також варто зазначити, що, 

залишаючись в межах суворо академічного дискурсу, вони є прихильниками 

філософії традиціоналізму.  

Іншою групою дослідників традиціоналізму є «Український 

традиціоналістичний клуб». Його підхід до вивчення та розвитку філософії 

традиціоналізму є достатньо широким та включає в себе різноманітну 

проблематику :від політичної філософії та геополітики до релігієзнавчих та 

методологічних досліджень. Український традиціоналістичний клуб активно 

співпрацює як з академічними структурами так і дослідниками ентузіастами.  

На даний момент вже відбулось 23 засідання клубу, низка днів памяті 

історичних діячів (зокрема Рене Ренона, Фрідріха Ніцше, короля Франції та 

Наварри Людовіка XVI), декілька конференцій. Окремо треба відзначити 

сумісний круглий стіл клубу та «Семінару дослідників східних філософій» на 

чолі з сучасним українським філософом Юрієм Юрійовичем Завгороднім на 

тему «Традиціоналізм.Традиції Сходу. Академічна наука», що відбувся в 

приміщенні Інституту філософії НАНУ. 

Великий інтерес до традиціоналістичної проблематики проявляють і 

окремі науковці. Наприклад, завідувач відділу історичних студій науково-

дослідного інституту українознавства д.і.н. Павло Павлович Гай-Нижник є 

відомим дослідником та популяризатором ідеології українського 

консерватизму, який він вважає органічно пов’язаним з філософією 

традиціоналізму в її політико-філософському аспекті [28]. 
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Широке коло пов’язаної з традиціоналізмом проблематики репрезентує 

творчість сучасного українського дослідника та філософа к.ф.н Олександра 

Олександровича Шморгуна. Найбільш відомим є його праці, пов’язані з 

теорією та практикою солідаризму та корпоративізму. Але необхідно зазначити, 

що коло проблем традиціоналізму, які цікавлять дослідника, значно ширше: від 

питань політичного лідерства і до культурологічних студій включно [161-162]. 

Історіософське осмислення ролі еліти в традиціоналістському дискурсі є 

напрямом багаторічних досліджень іншого сучасного науковця д.і.н Олега 

Анатолійовича Однороженка. Найважливішою його працею, що певним чином 

підсумовує його роботу в цьому напрямку монографія «Українська руська еліта 

доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада» [107]. 

Серед молодих науковців треба відзначити: молодшого наукового 

співробітника Інституту філософії НАНУ к.ф.н. Святослава Вишинського 

(галузь досліджень інтегральний традиціоналізм генонівської школи),аспіранта 

НаУКМА Олену Семеняку (галузь досліджень консервативна революція та 

інтегральний традиціоналізм еволаіанської школи), дійсного члена Науково-

ідеологічного центру ім.Дмитра Донцова Ігоря Загребельного (основний 

напрям досліджень синтез інтегрального традиціоналізму Генона-Еволи та 

націонал-традиціоналізму Дмитра Донцова) [65] 

Таким чином, традиціоналізм набуває на вітчизняних теренах все більш 

академічне своє осмислення, що слугує найкращим засобом боротьби з 

реакційним традиціоналізмом, який, на жаль, має у суспільно-політичній 

практиці все більше прихильників, причому все більше – прихильників 

радикального та екстремістського політичного спрямування. Однак, для самої 

соціальної філософії традиціоналізм надає також неоціненні послуги: йдеться 

не лише про спеціальний аналіз поняття «традиція» (на відміну від його 

конктестуального застосування у герменевтиці, теорії цінностей тощо), але й 

про розробку спеціальних напрямів у філософії історії (завдяки 

раціоналістичному переосмисленню історіософії традиціоналізму та 

критичному дискурсу полеміки традиціоналізму з прогресизмом та теоріями 
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пост-історії), та і соціальній філософії (під кутом прагматичної оцінки традиції 

у неотрадиціоналізмі). 

 

 

Висновки до Розділу 3. 

Таким чином, ми можемо бачити, що традиціоналізм на українському 

грунті продовжує плідний розвиток як в світоглядному, так і в суто 

академічному вимірі. 

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. 

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 
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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. 

Традиціоналізм з його ідеєю солідарного, органічного та ієрархічного 

суспільства здатен запропонувати свій погляд на вирішення проблеми 

новітнього соціального протистояння. Соціальні концепції неотрадиціоналістів 

можуть бути вдалим світоглядно-теоретичним фундаментом для соціально-

економічної моделі солідаризму, який в свою чергу тяжіє до традиціоналізму на 

світоглядному рівні. Неотрадиціоналізм 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. Таким чином, проблема балансу свободи особистості та соціальної 

солідарності може бути вирішена через синтез консервативно-лібертарних та 

традиціоналістських підходів. 
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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 
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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 

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 
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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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