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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження зумовлена 

тим важливим значенням, яке мають традиція і модернізація в процесах 

суспільно-державного розвитку та для глибинного розуміння сутності 

суспільного буття. Поглиблення процесів ґлобалізації спонукає заново «вчитись 

традиції», відкриваючи в ній первинну реальність людини, що не редукується 

до явищ культури, а постає невичерпним полем досвіду. Сьогодні до соціально-

філософського осмислення та своєрідного перевідкриття модернізаційного 

потенціалу феномена традиції спонукає і досвід соціального розвитку країн 

конфуціанського цивілізаційного ареалу, зокрема досвід безпрецедентно 

інтенсивного зростання ґлобального економіко-політичного і соціокультурного 

значення китайської держави. Китай належить до тих великих цивілізацій 

Сходу, де завжди існувало виразне розуміння самосутньої природи традиційної 

світосвідомості, чітко оформилася «техніка» традиції. Якщо в Європі традиція 

була переважно живильним джерелом раціоналістичного світовідношення, то в 

Китаї вона ототожнювалася з «повнотою життя», що розгорталося нескінченно-

складною мережею соціальних відповідностей, творчим середовищем 

суспільних метаморфоз, які здатні були повертати людині її необхідний зв’язок 

і єднання зі світом. 

Унікальний досвід соціально-економічної модернізації Китаю, особливо 

після 1978 року, не втрачає актуальності й для України як з точки зору аналізу 

факторів успішності певної моделі соціально-економічного розвитку, так і в 

плані інтелектуально-філософської підтримки трансформаційних процесів. Не 

секрет, що з моменту проголошення державної незалежності – аж до сьогодні 

включно – проекти соціального розвитку України все ще презентують себе в 

колишніх межах вибору між Заходом і Сходом, тобто у спрямуванні назовні. 

Свого часу Ж. Бодріяр вибір в межах даної опозиції слушно називав спокусою, 

розбещуванням, себто «викликом, який націлений на розхитування структури 

ідентичності, руйнування уявлень індивіда про себе». Досвід Китаю свідчить, 
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що раціональним і розумним виходом в даній ситуації може бути тільки 

розвиток власних цивілізаційних потенцій, організація внутрішньої 

множинності етносів у нову соціальну спільноту за умови їх долучення до 

повнокровного соціального життя у відкритому діалогічно-дискурсивному 

спілкуванні. З цього погляду повчальність китайського модернізаційного 

досвіду, його конструктивність пояснюється тим, що за будь-яких умов при 

здійсненні модернізаційних заходів «китайці не прагнули бути не-китайцями» 

(Ху Ши). 

Варто зауважити, що у спробах висвітлення феномена китайського 

підйому ще непоодиноким сьогодні є рецидив «з допомогою західного 

роз’яснювати китайське, з допомогою західного коментувати китайське» (Лі 

Цзінюань). Для китайських теоретиків задача експлікації їхньої власної моделі 

розвитку постає завданням ще більшої гостроти, ніж підтримка успішності 

запланованих реформ.  

Стан наукової розробленості проблематики, пов’язаної з традицією і 

модернізацією, є досить неоднозначним. З одного боку, самé поняття традиції 

орієнтує на історичний ракурс аналізу, оскільки в ньому імпліцитно присутня 

часова динаміка, взаємини минулого, теперішнього і майбутнього. Традиція як 

така має широке предметне поле – від міфології, ритуалів до локальних звичаїв 

і обрядових практик, що досліджується у вітчизняній і зарубіжній філософії з 

різних методологічних позицій і в межах різних парадигм. З іншого боку, 

термін «модернізація» позначає змістовне зрушення в еволюції соціальності, 

що історично пов’язувалось з формуванням індустріального суспільства та у 

відповідності з формулою Г. Мейна про перехід «від статусу – до договору» 

спричинило «розчаклування світу», що мало наслідком відчутні зрушення на 

аксіологічній шкалі свідомості суб’єктів договору, стилістиці їх мислення, 

цінностях тощо. 

Певна річ, вивчення сутності, змісту, типології, особливостей розвитку як 

теорії традиції, так і теорії модернізації має тривалу еволюцію і вкрай полярні 

теоретичні підходи. Можна виокремити декілька зрізів дослідження: соціально-
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філософської рефлексії (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, А.Р.Ж. Тюрґо, Ж.М.А. Кондорсе, 

Ґ.В.Ф. Геґель, К. Маркс, О. Конт та ін.); наукових досліджень у рамках теорії 

культури (Дж. Віко, Й. Гердер, Ф. Шляйермахер, В. Дільтей, Ґ. Зімель); історії 

і теорії релігії (Ф. де Шатобріан, Ж. де Местр, М. Вебер); етнографії (Ф. Боас, 

Дж. Фрезер, Е. Дюркгайм, К. Леві-Строс); соціології (О. Конт, Г. Спенсер, 

Е. Дюркгайм, В. Зомбарт, М. Вебер, П. Бурдьє, Е. Ґіденс). 

Осмисленню проблеми традиції в українській філософській та 

соціологічній думці присвячені лише окремі  праці (А. М. Дондюк [77], 

К. В. Настояща [145], А. С. Стешенко [181], О. А. Ткаченко [188] та ін.), 

натомість радше здійснюється аналіз проблем, пов’язаних з традиціями в їх 

сукупності, зокрема політичними та культурними (Л. В. Абизова [1], 

С. І. Кальцева [95], А. Є. Лясота [130], О. І. Парфьонова [153], А. О. Перфільєва 

[155], Ш. Ю. Сардар [171]). Досить нечисленними є й дослідження,  спрямовані 

на осмислення відношення між феноменом традиції і проблемами соціального 

розвитку, серед яких можна назвати політологічні та філософські праці 

(О. Я. Кравчук [110], В. О. Нікітін [149], Г. І. Пірєєва [156], О. С. Шейко [221] 

та ін.). 

Окремо слід звернути увагу на практичну відсутність в українській 

соціальній думці філософського аналізу проблем модернізації сучасного 

китайського суспільства. Діапазон наукових праць обмежується лише 

окремими аспектами модернізації (М. Гримська [57], В. Кіктенко [101; 102], 

Сюй Цюаньяо [186]). Між тим процеси національного ренесансу країн 

Далекого Сходу, Східної Європи, в тому числі й України, засвідчують 

посилення ролі традиційних вартостей в процесах соціального оновлення. 

Невипадковим у цьому контексті є зростання популярності досліджень так 

званого метаісторичного та метакультурного спрямувань, що не в останню 

чергу пов’язано з їх поверненням до традиції як передумови існування 

культури. 

Поза всяким сумнівом особливої гостроти набуває сьогодні проблема 

зв’язку традиції і модернізації у світлі ґлобалізаційних процесів. Хоча 
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проблеми модернізації і ґлобалізації з боку різної їх тематизації і викликають 

значний інтерес в українських наукових колах, зокрема, філософських 

(Є. Бистрицький [146; 158; 150], О. Білий [61; 115; 146; 193], А. Богачов [61], 

А. Єрмоленко [61; 88; 147; 215], В. Кремень [111], С. Кримський [113; 154; 213; 

214], В. Крисаченко [194; 196], І. Кудря [114], М. Михальченко [140; 141; 142; 

143], Ю. В. Павленко [151; 154; 212; 213], М. Попович [147; 159; 160; 163], 

С. Пролєєв [146], М. Степико [180; 194; 196], В. Шамрай [217]), історичних 

(І. Гирич [46; 47], Я. Грицак [58; 59], Г. Касьянов [99], А. І. Кудряченко [115; 

193], Л. Нагорна [144], Ю. Римаренко [87; 148; 167]), соціологічних 

(В. Бурлачук [48; 185], Є. Головаха [192; 51], П. Кутуєв [116; 117; 118], 

С. Макеєв [158], В. Танчер [185]), політологічних (В. Горбатенко [52; 53], 

С. Грабовський [55; 56], І. Кресіна [87; 112], В. Полохало [158], М. Розумний 

[169; 170], М. Рябчук [171; 172], Р. Шпорлюк [222; 223]), економічних 

(О. Білорус [17; 49], І. Бураковський [79; 150], Б. Гаврилишин [35], 

А. Гальчинський [38; 96], В. Геєць [182; 190; 191], М. Згуровський [43; 93], 

Ю. Пахомов [43; 94; 154; 212; 213]), культурологічних (Ю. Богуцький [195], 

І. Дзюба [75], О. Гнатюк [50], М. Жулинський [89]), колах, проте недостатня 

представленість наукових аналізів модернізаційних процесів у не-західних 

країнах суттєво збіднює картину світу, що ґлобалізується. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в осмисленні феномена традиції як моделі історичності соціального 

розвитку в контексті процесів модернізації китайського соціуму на тлі сучасних 

ґлобальних трансформацій. 

Здійснення цієї мети потребує розв’язання таких завдань: 

 виокремити основні моделі соціально-філософської концептуалізації 

традиції і на цій підставі розкрити базові характеристики «первинної» і 

«вторинної» модернізації, в горизонті яких самовизначається унікальність 

модернізації китайського соціуму; 

 тематизувати розгортання темпоральних аспектів модернізації 

китайського соціуму, окреслити її унікальні цивілізаційні особливості; 
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 обґрунтувати положення про специфіку модернізації китайського соціуму 

як таку, що «задає програму» цивілізаційної альтернативності західним 

варіантам історії; 

 поглибити і змістовно розвинути ідею про модернізацію як внутрішню 

тенденцію до ґлобалізації, в контексті котрої «східний» варіант модернізації 

постає принципово гетерогенним явищем; 

 здійснити порівняльний аналіз особливостей перебігу процесів розвитку 

китайського та українського соціумів на предмет з’ясування культурно 

неповторних рис феномена «вторинної» модернізації. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є різновиди концептуалізації 

взаємозв’язку традиції і модернізації в соціально-філософській думці доби 

модерну та їх критичний аналіз на тлі сучасних ґлобальних трансформацій. 

Предметом дослідження є співвідношення традиції і модернізації в 

китайському соціумі в умовах ґлобальних трансформацій. 

Методи дослідження. В методологічному аспекті використовувались 

надбання соціально-філософських досліджень фахівців «київської філософської 

школи» в галузі практичної філософії, комунікативної філософії, теорії 

дискурсу, філософії політики та ін. (Є. Бистрицький, О. Білий, А. Єрмоленко, 

Ф. Канак, С. Кримський, В. Крисаченко, А. Лой, Я.Любивий, В. Лях, 

М. Попович, С. Пролеєв).  Реґулятивними методологічними ідеями 

дослідження виступають ідея комплементарності та різнорідності дискурсів про 

традицію і модернізацію (в тому числі й контрдискурсів). Щодо самобутності 

та унікальності процесів модернізації китайського соціуму продуктивною є ідея 

ідіоматичності цивілізаційних перетворень останнього. В роботі 

використовуються: а) структурний метод, який дає можливість встановлення 

елементів теоретичних моделей традиції і принципів соціального розвитку в 

різних дискурсивних утвореннях, б) герменевтичний метод тлумачення та 

інтерпретації культурно-історичного контексту модернізаційних зрушень у 

межах опису китайського соціального ландшафту ХІХ–ХХ ст; в) метод 

реконструкції китайських соціально-філософських проектів, що уможливило 
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експлікацію нових стратегій концептуалізації взаємозв’язку традиції і 

модернізації в актуальному соціальному досвіді Китаю. 

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна 

дослідження полягає у тому, що вперше у вітчизняній соціальній філософії на 

засадах дослідження низки оригінальних теоретичних джерел сучасних 

китайських філософів та оприявнення їх соціально-філософської  складової  

проаналізовано поетапність модернізації китайського суспільства та визначено 

її основні фази: на рівні окремих елементів соціальної системи, на рівні 

структурної переробки соціальної системи в цілому, у площині визначення 

самоопису та соціального ідеалу.  

Результати дослідження дістали своєї конкретизації у таких положеннях: 

Вперше у вітчизняних соціально-філософських дослідженнях 

 обґрунтовано положення про розгортання модернізаційних процесів у 

Китаї переважно як еволюційних («шлях реформ»); з’ясовано, що при виборі 

модернізаційного проекту «китайці не прагнуть бути некитайцями», що дає 

підстави говорити про модернізацію як умову «переробки цивілізації і 

традиції» (Ху Ши), та необхідність пошуку сумісності цінностей: 

«конфуціанський капіталізм», «китаїзація» соціальних теорій, економічних 

форм тощо; доведено, що китайські теоретики дискутують радше щодо деталей 

модернізації, окремих її сфер, аніж про досконалий модернізаційний стандарт, 

що комплексно усвідомлюється в усій повноті його аспектів; 

  запропоновано соціокультурну археологію інтерпретації процесу 

модернізації китайського соціуму як соціальних та політико-ідеологічних 

процесів від руху «ян’у» (модернізація «навпомацки») до «руху за нову 

культуру» («конфліктна» модернізація) та пошуку специфічно китайського 

балансу між традицією і модернізацією в доктрині «гармонійного розвитку» 

(«збалансована» модернізація); 

 розрізнено поняття «традиція» (як просте повторення минулого досвіду) і 

«традиційність» як іманентна тяґлість самої суті соціальності, що ґарантує 

неперервність прийняття минулого і мотивує потребу, «вибираючи, 
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утверджувати наново» (Чжоу Ян); доведено, що терміном «модернізація» 

підсумовуються процеси різної історичної і часової визначеності за умови, що 

остання набуває цивілізаційної місткості при збереженні основного фонду 

національної ідіоматики – невідчужуваних, імплікованих в структурах та 

практиках життєвого світу визначеностях, що ґарантують цілісність 

генетичного коду національного буття.  

Набули подальшого розвитку 

 тлумачення ґлобалізаціі як загальної форми дискурсу про світ як ціле та 

його різноманітність. Дисертантом реалізується конкретизація цієї ідеї через 

уточнений аналіз і критику 1) ґлобалістської концепції «трьох світів», 2) 

поширених уявлень про сучасне ґлобальне поле як наслідок капіталізму, 

модерну, імперіалізму, 3) окремих утопічних проектів світ-системних 

теоретиків про можливість домінування панівного загальноприйнятого 

дискурсу модернізації; 

 тема удосконалення епістемологічного інструментарію в дослідженні 

проблеми нації та супутніх їй явищ (держави, історії, ідентифікації). Виявлено 

підстави онтологізації як модерних, так і домодерних форм соціальної єдності, 

які опредметнювались вибудовуванням історичних наративів національної 

безперервності й самототожності з позиції їх «генеалогічного» прочитання. 

Спростування згаданого онтологічного упередження спирається на ідею 

гетерогенності будь-яких форм соціальної інтеґрації та нелінійності 

історичного розгортання процесів розвитку національних спільнот; 

 ідея про гібридний характер «нових азійських модернів», сформованих в 

процесі ґлобалізації. Дисертантом визначено головні риси «східних модернів» – 

гібридність, синкретизм, бриколаж – та можливості їх зіставлення за 

вищевказаними параметрами. 

В дисертаційному дослідженні уточнено 

 підстави виокремлення в умовах ґлобальної взаємозалежності трьох типів 

модернізації: а) збалансованої модернізації, б) конфліктної модернізації, 

в) модернізації «навпомацки» (часткова, неповна, вибіркова, «емпірична» 
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модернізація); а також тезу про актуальність пошуків адекватних оперативно-

процедурних можливостей суспільних перетворень в Україні з урахуванням, у 

тому числі, й досвіду «східних» модернізацій; 

 положення про неправомірність застосування європоцентричних 

пояснювальних схем процесів модернізації щодо не-західних типів соціальних 

трансформацій, у зв’язку з чим розвиток сходознавчого вектору вітчизняних 

соціально-філософських досліджень відчутно поглиблює їх теоретичне 

саморозуміння. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Дисертація 

пропонує нові стратегії концептуалізації традиції і модернізації в китайському 

соціально-філософському дискурсі та окреслює умови їх значущості в сучасних 

соціально-філософських дискурсах модернізації і ґлобалізації. 

Отримані результати і висновки можуть слугувати методологічною базою 

для розробки досліджень соціально-філософського спрямування, 

використовуватись у педагогічній діяльності (підготовці навчальних курсів з 

філософії, соціології, політології, культурології, історії), а також 

застосовуватись в соціальних практиках (експертних радах, управлінських 

структурах, медійних та культурних центрах). Окремі теоретичні положення 

дисертації можуть використовуватися в процесі розробки моделей і стратегій 

модернізації українського суспільства. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійним дослідженням, 

результати якого викладено у висновках та наукових публікаціях. В процесі 

роботи над дисертацією враховано результати наукового стажування автора в 

Нанкінському університеті (КНР, 2002–2003 н. р.) з проблематики східних 

цивілізацій та філософії історії. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження викладені в наукових доповідях та повідомленнях 

на науково-практичних конференціях, зокрема: 

1. Беля В. Соціальна традиція і модернізація в контексті 

постсучасності : український і китайський досвід / В. Беля // Ціна свободи й 
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незалежності : трансформація політичних систем в країнах Центральної та 

Південно-Східної Європи до та після 19891991 рр., (23 листопада 2006 р.) / 

Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет, 
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нової і новітньої історії та історіографії. – Ужгород  2006. 

2. Беля В. Проблема перевідкриття минулого в сучасному західному 

методологічному дискурсі / В. Беля // Сучасні аспекти співвідношення 

філософії і науки : міжнародна наукова конференція (До 50-річчя створення 
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3. Беля В. Український консерватизм і проблема традиції в перехідному 

суспільстві / В. Беля // Консерватизм в Центрально-Східній Європі : історія, 

політика, ідеологія : міжнародний науковий семінар в рамках Міжнародних 

днів науки, присвячений пам’яті Вячеслава Липинського, (1216 травня 
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(2426 жовтня 2011 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Аньхойський 

університет (КНР), Інститут Конфуція при ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків – 

2011. 

5. Беля В. Концепція соціального розвитку української держави в 

філософській спадщині Вячеслава Липинського / В. Беля // Український 

консерватизм : історія, політика, ідеологія та перспективи розвитку (до 130-

річчя від дня народження Вячеслава Липинського), (1718 квітня 2012 р.) // 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТРАДИЦІЯ ЯК ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ІСТОРИЧНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ПОСТКЛАСИЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ 

 

Поняття «традиція» має першорядне значення для теорій модернізації 

суспільства, позаяк останні розглядають процес модернізації як поетапне 

перетворення традиційних суспільств на модерні суспільства західного зразка, 

внаслідок чого ставлять перед не-західними суспільствами вимогу відмовитися 

від власної традиції в ході соціального розвитку [250; 248; 293]. Незважаючи на 

однозначність цих вимог, на практиці процеси модернізації незахідних 

суспільств мають здебільшого неоднозначний і суперечливий характер, що 

приводить до потреби дати адекватну оцінку основним принципам теорії 

модернізації та можливостям їхнього застосування в процесах розвитку 

суспільства. 

Виходячи з цих потреб, в розділі 1 поставлено завдання дослідити 

теоретичні засади класичних і некласичних моделей модернізації, здійснити 

аналіз соціально-філософських та філософсько-історичних підвалин, з яких 

виростають ці теорії, зокрема дослідити структуру теоретичних моделей 

традиційного та модерного соціумів, і, виходячи з аналізу природи таких 

соціумів, окреслити основні способи бачення проблеми традиції в різних 

модернізаційних моделях. Далі поставлено завдання дослідити систему 

відношень між класичними і некласичними теоретичними моделями традиції, 

визначити межі присутності таких способів бачення в теоріях модернізації 

соціуму і дати оцінку результатам впровадження цих моделей у процесах 

розвитку суспільства. Нарешті, поставлено завдання розглянути основні 

напрями посткласичної критики поняття традиції в процесі пошуку 

філософських альтернатив понятійної опозиції «традиція–модернізація», і, 

таким чином, здійснити аналіз теоретичних коректив, які вносять посткласичні 

дослідження в розробку стратегій розвитку суспільства. 
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1.1. Традиція як лінійна модель історичності в дискурсі модернізації 

соціуму 

 

В основі методологічного апарату класичних теорій модернізації лежить 

понятійна опозиція «традиційне суспільство – сучасне (модерне) суспільство». 

Як наслідок, розуміння вимог, які ставить теорія модернізації перед не-

західними суспільствами, неможливе без порівняльного аналізу моделей 

традиційного і модерного суспільств, якими вони постають в теоріях 

модернізації. Натомість визначення теоретичної структури цих двох типів 

соціуму дає змогу встановити філософські підстави критики поняття 

«традиція» в класичних теоріях модернізації. 

Поняття «сучасне суспільство», яке стало частиною теоретичного 

інструментарію класичних теорій модернізації, має своїм безпосереднім 

витоком концепію «системи сучасних суспільств» американського соціолога 

Т. Парсонса. В межах даної концепції вчений проголошує зародження системи 

сучасних суспільств, «системи, частини якої диференційовані одна від одної та 

водночас інтеґровані одна з одною на основі взаємозалежності» [152, 10]. 

Головна теза Парсонса полягає в тому, що «сучасний тип суспільства» 

вниникає на Заході [152, 10] і  пов’язаний зі «змінами в устрої соцієтальної 

спільноти» західноєвропейських країн [152, 72]. Відокремлення поняття 

«соцієтальна спільнота» від ширшого поняття «суспільство» відіграє засадниче 

значення в межах даного дослідження, позаяк дає змогу зосередитися на 

соціально-філософських аспектах проблеми розвитку суспільства та окреслити 

систему взаємозв’язків між процесами трансформації соцієтального спільноти 

суспільства та його підсистемами, такими як політична, економічна та 

культурна підсистеми. На думку Парсонса, «ядром суспільства як різновиду 

соціальної системи» є  «його інтеґративна підсистема», яку він пропонує 

називати «соцієтальною спільнотою, що має властивості єдиного колектива з 

визначеними межами» [152, 23]. Як вважає вчений, головним напрямком 

розвитку модерних західноєвропейських суспільств стало зростання «рівня 
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диференціації та органічної солідарності», що викликало необхідність «нових 

інтеґративних структур і механізмів» [152, 102]. 

Термін «органічна солідарність» вводить в науковий обіг французький 

соціолог Е. Дюркгайм, характеризуючи природу сучасних суспільств як такий 

різновид соціальної солідарності, який походить від поглиблення розподілу 

праці [86, 259]. Джерелом соціальної солідарності Дюркгайм вважає 

«сукупність зв’язків», які «створюють з маси індивідів єдиний зв’язний 

агрегат» [86, 259], і стверджує, що «органічна солідарність» сучасних 

суспільств протистоїть «механічному» типу солідарності, характерному для 

«нижчих» кланових суспільств [86, 264-268]. На думку вченого, історичний 

закон прогресу полягає в поступовому переході від механічної до органічної 

солідарності [86, 264] і з моменту встановлення розподілу праці відбувається 

прогресивний занепад політико-сімейної організації соціуму [86, 295]. Як 

вважає засновник сучасної економічної теорії шотландський вчений А. Сміт, 

розподіл праці «зазвичай йде далі в тих країнах, які досягли вищого ступеня 

промислового розвитку», натомість «землеробство по природі своїй не 

допускає ані такого багатоманітного розподілу праці, ані настільки повного 

відокремлення одна від одної різних робіт» [176, 22]. Англійський філософ 

Г. Спенсер зауважує, що процес розподілу праці «здійснювався повільно і 

приховано, так що до новішого часу майже ніхто його не помічав» [179, 494], 

але, як вважає він, саме ці зміни привели до того, що «суспільство зробилося 

тим складним поєднанням взаємно залежних один від одного діячів, яким воно 

виступає для нас тепер» [179, 494]. Таким чином, органічна солідарність, 

притаманна сучасним суспільствам, розглядається як наслідкок розвитку 

індустріальної економіки і поглибленого розподілу праці. 

Формування системи сучасних суспільств пов’язується також і з 

поширенням ринкового капіталізму і зростанням товарообігу. Німецький 

філософ і соціолог К. Маркс вважав, що капіталістичний розвиток веде до 

«знищення первісної замкненості окремих національностей завдяки більш 

вдосконаленому способу виробництва, розвиненому спілкуванню і стихійно 
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виниклому в силу цього розподілу праці між різними націями» [136, 34]. Позаяк 

«буржуазія шляхом експлуатації всесвітнього ринку зробила виробництво і 

споживання всіх країн космополітичним», як наслідок, «на зміну старій 

місцевій і національній замкненості та існуванню за рахунок продуктів 

власного виробництва приходить всебічний зв’язок і всебічна залежність націй 

одна від одної» [138, 427]. В свою чергу, Е. Дюркгайм висловлював 

припущення, згідно з яким «суспільства одного й того ж виду з’єднаються 

воєдино», і вважав, що, власне, в цьому напрямку «рухається наша еволюція» 

[86, 307]. 

Представник класичної теорії модернізації німецький соціолог К. Дойч 

вважає, що «процеси комунікації є основою зв’язності суспільств», 

«взаємозалежних через поділ праці, через виробництво та взаємообмін 

товарами і послугами» [76, 547]. Планетарний розвиток комунікацій приводить 

до появи феномена ґлобалізації, який часто розглядають як «наслідок модерну» 

[315, 30], «продовження на ґлобальному рівні процесів модернізації» [311, 139] 

і поширення більшості «центральних рис модерну» [304, 74]. Один із класиків 

теорії модернізації М. Леві вважає, що потреба модернізації постає «перед 

кожним суспільством на планеті» [294, 790], а сучасний дослідник процесів 

ґлобалізації У. Бек висловлює переконання, що модернізація містить 

«внутрішню тенденцію до ґлобалізації» [229, 37]. З цієї точки зору, якщо 

«модерн – це постійна інституціалізація соціальних змін і культурних 

трансформацій шляхом ґлобалізованої комунікації», тоді «природа модерну – 

це ґлобальна сила» [246, 96].  

Британський соціолог Р. Робертсон визначив феномен ґлобалізації як 

тривалий історичний процес, який привів до «зростання ґлобальної 

взаємозалежності», до «стиснення світу» [314, 8]. Як вважають чисельні 

дослідники, це «стиснення часу і простору» [304, 75] полягає в «інтенсифікації 

ґлобальних соціальних відносин і взаємовпливів» [267, 64]. За Робертсоном, 

ґлобалізація означає «зростання усвідомлення світу як цілого», «ґлобального 

цілого», тобто процес, в якому світ стає єдиним простором, світовим 
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суспільством [314, 8]. Якщо, як вважають дослідники, «ми переживаємо 

створення ґлобального суспільства» і «спостерігаємо появу людства як 

колективного діяча» [268, 8-9], тоді це підтверджує ідею І. Канта, за якою 

«найвищою метою Природи є формування досконалої людської спільноти» 

[342, 349]. В цьому зв’язку звертають увагу на те, що ґлобалізація приводить до 

«радикальної денаціоналізації простору», зокрема Р. Робертсон стверджує, що 

на ґлобальному рівні спостерігаються «розвиток інтернаціональних, 

транснаціональних і супранаціональних інституцій, а також спроби 

координувати те, що стало відомим як ґлобальна економіка» [314, 9]. 

Ідея ґлобальної спільноти тягне за собою ідею ґлобальної культури, яка 

приходить на зміну окремим національним культурам, позаяк «створення 

ґлобальних колообігів капіталу і товарів, а також високий ступінь 

стандартизації створюють ґлобальні культури споживання і комунікаційні 

потоки, процес, який дослідник ґлобалізації Ґ. Рітцер описав як 

«макдональдизацію суспільства» [312]. Таким чином, ґлобалізація в цьому 

випадку розглядається як вестернізація, особливо в її «американізованій» формі 

і т.зв. «гіперґлобалісти описують чи прогнозують гомогенізацію світу під 

проводом американської масової культури або західної споживацької культури 

загалом» [290, 58]. Мексиканський поет і культуролог Октавіо Пас заявляв у 

відомому твердженні, що всі культури «приречені на модерн» [230, 125]. 

Британський соціолог Дж. Томлінсон пояснює, що позаяк «усі культури 

інтеґровані на структурному рівні до порядків системи національних держав та 

до ґлобального капіталістичного ринку», вони всі приречені на модерн 

[339, 140-141]. Американський вчений Е. Ґелнер вважав, що індустріальне 

суспільство створює об’єктивну потребу в «певному типі культурної 

однорідності» [42, 72], оскільки «сучасна індустріальна держава може 

функціонувати лише з мобільним, письменним, культурно стандартизованим, 

взаємно замінюваним населенням» [42, 80]. 

Один із засновників класичної теорії модернізації М. Леві зводить 

модернізацію до індустріалізації, вважаючи, що суспільство є «більше або 
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менше модернізованим тією мірою, якою його члени використовують неживі 

джерела енергії та/або використовують знаряддя для збільшення результатів 

своїх зусиль» [294, 11] Відповідно до поглядів німецького соціолога М. Вебера, 

дослідження якого безпосередньо впливали на формування теорії модернізації, 

«специфічно сучасний західний капіталізм тісно пов’язаний із розвитком і 

можливостями техніки», а це, у свою чергу, означає, що раціональні принципи 

капіталізму «пов’язана зі специфікою західної науки, насамперед точного 

природознавства з його математичним обґрунтуванням і точними 

експериментальними методами» [29, 27-28]. Схильність М. Вебера розглядати 

питання про «універсальне значення і вплив» модерного західного капіталізму і 

наукової раціональності, що лежить в його основі, як «загальноісторичну 

проблему» [29, 20], приводить до вимоги вестернізації незахідних суспільств як 

передумови їхньої модернізації. 

Осмислюючи процеси історичного розвитку модерних соціумів, 

американський філософ Ф. Фукуяма доходить висновку, що західноєвропейська 

наукова раціональність має універсальне значення для людства, оскільки, на 

його думку,  «історія, породжена послідовністю дій сучасної науки, рухається в 

єдиному узгодженому напрямку» [207, 139]. Ф. Фукуяма пояснює, що 

індустріалізація у двох своїх формах – як «інтенсивне впровадження техніки у 

виробничий процес і створення нових машин», а також як «застосування 

людського розуму до процесів соціальної організації і створення раціонального 

розподілу праці» – привела до безпрецедентного економічного зростання в 

країнах Західної Європи, яке спричинило «одноманітні перетворення в усіх 

суспільствах, незалежно від їхньої попередньої соціальної структури» 

[207, 132]. Таким чином, на думку вченого, процес модернізації «гарантує 

зростання однорідності всіх людських суспільств, незалежно від їхнього 

історичного коріння і культурного спадку», наслідок чого «вони урбанізуються, 

замінюють традиційні форми організації суспільства на зразок племені, секти і 

клану економічно раціональними формами, які ґрунтуються на функції та 
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ефективності, і забезпечують своїм громадянам універсальну освіту» [207, 12-

13]. 

Цілісний механізм, який би пояснив спрямованість і логічну 

послідовність історії, Ф. Фукуяма знаходить у філософській системі Ґ. Геґеля. З 

точки зору Геґеля, «повне здійснення Індивідуальності і досконале задоволення 

бажання Визнання можливі лише у всезагальній та однорідній Державі», 

оскільки тут «відміняються» всі класові, расові та інші особливості, і Держава 

безпосередньо співвідноситься з одиничним як таким, яке визнано 

громадянином в усій своїй одиничності» [104, 630]. Таке визнання «дійсно є 

всезагальним, тому що, за визначенням, всезагальна Держава охоплює рід 

людський (навіть його минуле – з усією його історичною традицією, котру 

Держава увічнює в теперішньому, а рівно і майбутнім, бо майбутнє віднині 

нічим не відрізняється від теперішнього, в якому Людина вже знайшла повне 

задоволення)» [104, 630]. Таким чином, «повністю здійснюючи 

індивідуальність, всезагальна й однорідна Держава завершує Історію, оскільки 

Людина, яка здобула задоволення в цій Державі і за допомогою цієї Держави, 

вже не прагне піддати її запереченню і створити замість неї щось нове» 

[104, 630]. К. Маркс ставить формування модерного суспільства у 

безпосередню залежність від процесів індустріалізації, стверджуючи, що 

«країна, промислово більш розвинена, показує менш розвиненій країні лише 

картину її власного майбутнього» [137, 9], і жодне суспільство «не може ані 

перескочити через природні фази розвитку, ані відмінити останні декретами», а 

може лише «скоротити і пом’якшити муки пологів» [137, 9].  

Таким чином, в основі комплексного поняття сучасного суспільства, на 

якому ґрунтується класична теорія модернізації, лежить уявлення про 

універсально-історичний характер наукової раціональності, що спричиняє до 

розвитку модерного індустріального капіталізму та культурної однорідності 

через вироблення нових засобів комунікації. Загально-історичний характер 

наукової раціональності, у свою чергу, з необхідністю приводить до створення 

концепції кінця історії та утвердження уявлення про однолінійний характер 
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перебігу соціального розвитку будь-якої держави. Усі практичні вимоги, які 

ставить теорія модернізації до традиційних не-західних суспільства, на нашу 

думку, є лише закономірним наслідком зазначених теоретичних принципів, 

тому вимога відмовитися від власної традиції в процесі розвитку суспільства за 

західним зразком також випливає з переконання у неадекватності існуючих 

форм традиційних суспільств остаточній загальноісторичній формі модерного 

суспільства. Однак в дійсності спроби трансформувати традиційні суспільства в 

суспільства сучасні зіткнулися з неочікуваними перешкодами, які привели до 

потреби переосмислити основні положення класичної теорії модернізації. 

Недовіра до універсалістських однолінійних теорій модернізації виникає 

в ході спостереження за перебігом соціальних змін в країнах т. зв. «третього 

світу», коли окремі дослідники процесів модернізації констатують, що 

«руйнування старого» в ході соціальних перетворень «не обов’язково сприяє 

виникненню нового і супроводжується ним», навпаки, «часто розрив 

традиційних зв’язків і втрата традиційних цінностей ведуть до дезінтеґрації, 

дезорієнтації та хаосу, а не до вкорінення нових цінностей та інститутів» 

[250, 99; 248, 7; 209, 53-55, 449]. Крім того, однолінійні теорії модернізації, на 

думку окремих вчених, неспроможні «пояснити різноманітність перехідних 

суспільств, притаманної їм внутрішньої динаміки, а також можливостей 

самостійного розвитку сучасних диференційованих політичних та економічних 

комплексів» [250, 4]. Більше того, досвід суспільного розвитку самих західних 

країн демонструє «важливість збереження різноманітних традиційних 

елементів у соціальній та символічній сферах», а також «величезне 

різноманіття шляхів, якими традиційні елементи й орієнтації інкорпоруються в 

складні сучасні системи» [250, 29; 248, 7]. 

З іншого боку, як зазначають дослідники, перебіг процесів модернізації 

незахідних країн в багатьох випадках також виявляє здатність традиційного 

суспільства виступати фундаментом для нової соціальної організації [209, 56]. 

Досвід таких спостережень приводить окремих вчених до висновку: 

незважаючи на те, що «сучасність майже за визначенням завжди стояла в 
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опозиції до традиції», насправді «упродовж більшої частини своєї історії 

сучасність перебудовувала традицію тоді, коли намагалася розчинити її» 

[266, 59]. Таким чином, криза однолінійних теорій модернізації приводить до 

потреби здійснити переоцінку ролі минулого в ході соціальних перетворень і в 

такий спосіб спричиняє до відродження проблеми традиції в межах 

альтернативних однолінійним теорій багатолінійності суспільного розвитку 

[326; 336; 338], філософські засади яких формуються в ході дискусій між 

представниками філософської герменевтики та структуралізму. 

«Реабілітація» феномена традиції в теоріях соціальної модернізації 

супроводжується потребою точного визначення змісту поняття «традиція» 

[248, 8]. Найбільш характерним для критиків однолінійних теорій модернізації 

є розуміння традиції як наступності в просторі й часі [45, 104], яка забезпечує 

зв’язок теперішнього з минулим [221, 86] і неперервність в існуванні 

суспільства [326, 168; 221, 86]. Ставлячи перед собою завдання теоретичного 

«відродження» поняття «традиція», філософська герменевтика насамперед 

вдається до критики концепції кінця історії, яка, відповідно до вищесказаного, 

виступає одним із фундаментальних теоретичних засновків універсалістських 

проектів модернізації [32, 77; 207, 121]. На думку німецького філософа 

Ю. Габермаса, проголошення кінця «історії, яка існувала досі», у працях 

теоретиків новітньої філософії означає, що «майбутнє залишається без свого 

походження» [32, 77]. Внаслідок цього, як вважає вчений, «суспільний 

Модерн» отримує теоретичну можливість розгорнути свій «власний 

еволюційний динамізм, завдяки якому він вивищується над справою 

історичного успадкування традиції» [32, 77]. З точки зору М. Вебера, 

універсальний характер наукової раціональності, який створює підстави для 

проголошення кінця історії, визначає соціальний зміст модерну як процес 

«розчаклування» світу в процесі раціоналізації суспільного життя, тобто як 

поступове звільнення суспільства з-під влади передсудів (забобонів) і водночас 

як зростання довіри до наукового розуму. Таким чином, в основі класичних 

стратегій модернізації лежить просвітницька за походженням «упередженість 
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щодо передсудів загалом і тим самим заперечення ролі історичного передання» 

[36, 251], натомість «останнім джерелом усякого авторитету» стає сам розум 

[36, 254]. 

На думку німецького філософа Т. Адорно, фундаментом раціональності в 

філософії Нового часу є «мислима безпосередність суб’єктивно даного», через 

це момент теперішнього «перетворюється на основу пізнання істинного 

смислу», а з мислення виключаються моменти традиційності [1, 58-59]. З точки 

зору французького філософа М. Фуко, місце традиції в основі історичної 

самосвідомості Просвітництва займає принцип «постійного створення нас 

самих в нашій автономності» [205, 351; пор.: 250, 4]. Звідси, як вважає 

німецький дослідник Р. Козелек, постає уявлення про творимість історії, 

творення якої не потребує звернення до минулого досвіду [105, 68-69]. Таким 

чином, завдання переосмислення основних теоретичних засад класичної теорії 

модернізації, на нашу думку, не може не включати в себе критику 

просвітницької концепції автономного розуму і подальший пошук теоретичних 

підстав для альтернативного бачення природи раціональності людини. 

Переосмислення просвітницької концепції «автономного 

самоконструювання розуму» здійснюється Г.-Ґ. Ґадамером в процесі 

розгортання поняття дієво-історичної свідомості, або «усвідомлення роботи 

історії» (якщо користуватися альтернативним перекладом Ж. Ґрондена), яке 

складає стрижень філософської герменевтики Ґадамера [62, 52]. Під «дієво-

історичною свідомістю» Г.-Ґ. Ґадамер має на увазі те, що «ми завжди вже 

всередині історії», дає нам змогу «порозумітися з тим, що приходить і передане 

нам з минулого» [37, 130]. Натомість, той, «хто покладається на об’єктивність 

власних методів і заперечує власну ж історичну зумовленість, помиляється, 

вважаючи себе за вільного від передсудів», якраз навпаки, він повною мірою 

«зазнає на собі могутності передсудів, що панують над ним без усякого 

контролю з його боку» [36, 334; пор.: 18, 38; 157, 226-227]. Стверджуючи, що 

«передсуди окремої людини більше, ніж її судження, складають історичну 

дійсність буття цієї людини», філософська герменевтика доходить висновку, 
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що «не історія нам належить, а ми належимо історії», і що самосвідомість 

людини «є лише спалахом у замкнутому ланцюзі історичного життя» [36, 257]. 

Присутність передсудів у свідомості дослідника, на думку Ґадамера, в дійсності 

не є перешкодою пізнання і розуміння, навпаки, сáме «укорінення в переданні» 

робить їх можливими за умови, що історична свідомість враховує «власну 

історичність» [36, 335]. 

Отже, феномен «роботи історії», з точки зору філософської герменевтики, 

доводить, що «історія існує не тільки у кінці», але що «ми самі в ній 

перебуваємо у ролі тих, хто розуміє, як обумовлена і кінцева ланка постійно 

нарощуваного ланцюжка» [36, 189]. Застосування фундаментального 

герменевтичного принципу, відповідно до якого «смисл тексту може бути 

осягнутим, виходячи з самого тексту», в аналізі проблем філософії історії 

приводить Ґадамера до переконання, що «розуміння сукупного руху 

універсальної історії може бути досягнуте лише з огляду на саму історичну 

традицію» [36, 188]. Таким чином, філософська герменевтика доводить 

фундаментальне значення феномену «роботи історії» для природи людської 

свідомості і філософськими засобами забезпечує розуміння неперервності 

розгортання історичного процесу розвитку людства. У свою чергу, розробка 

теоретичної моделі неперервності історії в рамках філософської герменевтики 

дає можливість теоретикам соціального розвитку ставити питання про 

позитивне значення феномена традиції для здійснення соціальних перетворень, 

що й було зрештою закріплено в багатолінійних концепціях модернізації. 

Аналізуючи феномен розуміння як передумову історичного дослідження, 

Г.-Ґ. Ґадамер зауважує, що «розуміння слід мислити не як дію суб’єктивності, а 

як включення до звершення передання, в якому відбувається безперервне 

опосередкування минулого й сучасного» [36, 270]. З точки зору філософа-

герменевта, розуміння текстів минулого «є не таємним причастям душ, а 

участю в спільному смислі» [37, 56; 36, 271-272], тому «історичний 

взаємозв’язок має, зрештою, розумітись як взаємозв’язок смислу, який 

принципово підноситься над обрієм переживань окремої людини» [37, 345-346]. 



 26   

На думку Ґадамера, коли історик намагається зрозуміти великий текст світової 

історії, де «будь-який даний текст є лише буквою, лише уламком смислу», він 

виявляє себе «ніби всередині смислу, який він сприймає» і перед ним 

розкривається «смислова лінія», яка обривається «десь у невизначеній 

відкритості» [36, 316]. Як наслідок, ланцюг «інтерпретацій і реінтерпретацій 

спадку минулого» – це «передача, яка відтворює смисл», а мовна структура 

традиції означає «речі вже сказані, оскільки вони нам передані ланцюгом 

інтерпретацій і реінтерпретацій» [165, 39-40]. 

Принципове значення для розуміння герменевтичної концепції 

неперервності традиції має теза Г.-Ґ. Ґадамера, згідно з якою тим поняттям, яке 

«забезпечує всяке розуміння часу», є поняття континуальності [36, 119]. Але, з 

іншого боку, Г.-Ґ. Ґадамер ставить питання про передумови нашої 

спроможності «порозумітися з тим, що приходить і передане нам з минулого» 

[37, 130]. В цьому пункті дискусії позиція філософа ґрунтується на 

теоретичному положенні про «мовність усього розуміння», яка «охоплює не 

тільки процес історичної інтерпретації, а й є також формою, в якій з давніх 

давен здійснювалась передача минувшини, минулого» [37, 130-131]. На думку 

Ґадамера, в аспекті мовності, спроможному «нести все розуміння», ми 

отримуємо «недвозначне свідчення постійного зв’язку, в якому триває 

суспільне передавання» [37, 216]. 

Застосування принципу смислу в соціальній теорії здійснюється в працях 

німецького філософа і соціолога Н. Лумана, який розглядає еволюціонуючу 

систему суспільства як «комунікаційну систему, яка в кожній своїй операції 

відтворює смисл, передбачає знання, черпає з власної пам’яті, використовує 

форми культури» [128, 31-32]. На думку Лумана, «вже завдяки тому, що будь-

яка комунікація актуалізує певний смисл, репродукується і соціальна пам’ять», 

а це означає, що «комунікація може почати роботу зі смислом вже певною 

мірою їй відомим», що, разом з цим, «завдяки його повторному задіянню, вона 

звертається до одних і тих самих референцій, і що таке звернення повториться і 

в майбутньому» [128, 200-201]. Отже, соціальна еволюція з точки зору 
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Н. Лумана – це «відтворення смислу в комунікації, або точніше, відтворення 

комунікацій, орієнтованих на спільний смисл», який «обмежує і спрямовує 

комунікацію, зводить її в системну послідовність виражень» [5, 236-237]. 

Комунікативний поворот, на думку німецького філософа Ю. Габермаса, 

дає можливість, зокрема, переосмислити концепцію соціальної інтеґрації 

Дюркгейма через поняття «життєвого світу, який розглядається як основа 

взаєморозуміння учасників комунікації» [88, 105]. Виходячи з положення, що 

«соціальна інтеґрація здійснюється посеред обрію життєвого світу» і «є 

частиною символічного життєвого світу», Габермас ставить обмеження також і 

системній теорії Т. Парсонса, вважаючи, що «функціональну інтеґрацію можна 

віднести до матеріального відтворення життєвого світу» [88, 105]. З огляду на 

це, Габермас встановлює «діагноз сучасного (капіталістичного) світу», зокрема, 

«витіснення системою життєвого світу» і «заміна соціальної інтеґрації на 

системну» [88, 118]. 

Формування концепції багатолінійності соціального розвитку 

відбувається також під впливом структуралістських досліджень історичного 

процесу. В рамках великої групи досліджень історичної школи «Анналів» 

використовується поняття «множинності часів», альтернативне принципу 

лінійної темпоральності історичного процесу, яке є засадничим для класичного 

історизму. З точки зору представника школи «Анналів» Ф. Броделя, 

історицистська методологія ґрунтується на понятті окремих подій, які 

необхідно зв’язати в єдиний ланцюг і в такий спосіб реконструювати весь 

історичний процес. Натомість дослідник ставить питання про те, що 

«соціальний час має безліч форм» і пропонує виокремлювати в історії 

суспільства різні рівні, серед яких найважливішим, на його погляд, є рівень 

«довготривалостей» [20, 117]. На думку багатьох представників школи, 

«довготривалості» виступають дійсним фундаментом історичних подій, з якого 

виростають «всі поверхи загальної історії» та «всі вибухи історичного часу» 

[21, 229; пор.: 18, 19]. Власне феномен «довготривалості» історики школи 

«Анналів» розуміють як структуру, тобто «організацію, порядок, систему 
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достатньо стійких відносин між соціальною реальністю та масами» [20, 124]. 

Оскільки структури «довготривалостей» є стійкими історичними реальностями, 

які повільно змінюються в часі, кожна з них виступає водночас і опорою, і 

перешкодою історичного руху [20, 124].  

Питання природи довготривалостей в дослідженнях «анналістів» 

отримало свою подальшу розробку в понятті «ментальностей», під якими 

розуміють рухливу систему образів, що лежить в основі людських уявлень про 

світ і своє місце в ньому і визначає всі взаємовідносини всередині суспільства 

[84, 52]. Ментальності, на думку істориків, виступають матрицями для 

конструювання самого суспільства, тому в понятті «ментальність» знімається 

протиставлення між дослідженням об’єктивних соціальних структур і 

феноменологічним аналізом сфери суб’єктивного [16, 20]. В працях 

«анналістів» ментальність має колективний характер і послідовно протистоїть 

свідомим операціям індивідуального розуму, оскільки являє собою безособовий 

зміст мислення індивіда [220]. 

Всередині школи «Анналів» історію ментальностей іноді ототожнюють з 

історичною та колективною психологією [220], і в цьому відношенні поняття 

«ментальностей» можна розглядати як осмислення концепції колективної 

пам’яті М. Гальбвакса [208]. В концепції Гальбвакса «множина колективних 

пам’ятей» протистоїть історії, уявлюваній як «універсальна пам’ять людського 

роду»: на думку дослідника, «універсальної пам’яті не існує», оскільки «носієм 

усякої колективної пам’яті є група, обмежена в просторі й часі». Колективна 

пам’ять як «картина подібностей» надає групі «її власний образ, який 

розгортається в часі», але в якому група завжди може себе впізнати. Єдність 

традиції тут, як і в межах філософської герменевтики, постає у вигляді 

постійної «роботи» інтерпретації, що здійснюється з метою встановлення 

«ниток», які «прив’язують» теперішнє до минулого [266, 63-64]. 

Оскільки історія ментальностей розглядає в якості об’єкта своїх 

досліджень колективну свідомість, вона вивчає передусім повторювані явища і 

через це потребує аналізу серій, «якщо й не вичерпних, то, принаймні, 
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настільки широких, наскільки це можливо» [85, 24]. Досягнення рівня 

ментального в історії культури відбувається шляхом математичного аналізу 

часових серій і подвійного дослідження документа: спершу самого по собі, а 

потім його місця в гомогенних серіях, до яких інтеґровано базову інформацію. 

Це передбачає необхідність «звернення до величезної маси документів, які 

представляють широкі сегменти суспільства й уможливлюють побудову серій 

даних, що охоплюють великий проміжок часу» [220]. Отже, в рамках 

методологічного інструментарію школи «Анналів» здійснюється ототожнення 

таких понять, як структура, ментальність, колективна пам’ять і серія. На 

противагу такому ототожненню археологічний проект М. Фуко перебудовує 

співвідношення цих понять. 

Не відмовляючись від дослідницької стратегії аналізу тривалостей, 

французький філософ М. Фуко ставить питання про необхідність 

відокремлення історії «від образу тисячолітньої колективної пам’яті, яка 

звертається до матеріальних документів, щоб освіжити свої спогади» [203, 11-

12]. Філософ переносить аналіз тривалостей і документів зі сфери ментальності, 

або колективної свідомості, в простір дискурсу.1 На думку вченого, звертатися 

до поняття «ментальності» означає розглядати «суверенність колективної 

свідомості» як принцип єдності історичних явищ, натомість, дослідник 

пропонує поставити під знак запитання всі наперед витворені синтези і мати 

справу «лише з сукупністю розсіяних подій» [203, 34-35]. Якщо історія 

«розгортається у вигляді розсіяння», то її завдання полягає не в тому, щоб 

зібрати історичні феномени «довкола єдиного центру», а в тому, щоби 

встановити ряди цих феноменів, «з’ясувати, які форми відношень можуть бути 

закономірно встановлені між різними рядами» і «які послідовності рядів і 

ланцюги послідовностей (матриці) можуть бути встановлені» [202, 13]. 

                                                
1 На нашу думку, для кращого розуміння проблеми довготривалості і ментальності слід звернутися до філософії 
А. Берґсона, який вперше вводить в науковий обіг поняття «тривалість». Цей термін у А. Берґсона позначає 
психічну операцію «мисленнєвого синтезу» [15, 101], який утримує в множинності і розміщує в послідовний 
ряд стани зовнішнього світу, що існують окремо один від одного [15, 102]. Таким чином, тривалість, з точки 
зору Берґсона, являє собою «процес організації або взаємопроникнення фактів свідомості» [15, 96], коли 
«здійснюваний нашою свідомістю синтез наявного стану і того, що наша пам’ять називає попередніми станами, 
примушує ці образи проникати, доповнювати і немовби продовжувати один одного» [15, 103]. 
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Виконання цих завдань, не думку вченого, потребує розрізнення типів і рівнів 

подій, що дає можливість говорити про події малої, середньої і великої 

тривалості, тому, з точки зору М. Фуко, використання в історичній науці 

поняття «період великої тривалості» є методологічним результатом «процедури 

встановлення рядів» [202, 11]. Таким чином, відмовляючись від поняття 

ментальності як принципу синтетичної зв’язаності історичного процесу, 

дослідник розглядає події «в складі гомогенних, але перервних одна щодо одної 

серій», кожна з яких підлягає специфічному способу аналізу та визначає 

«реґулярність феноменів і межі вірогідності їх раптової появи» [204, 81]. Отже, 

відмовляючись від лінійного трактування історичного процесу, ми не 

втрачаємо усвідомлення активної ролі минулого в процесі розвитку суспільства, 

яке щоразу несподівано виявляє себе в теперішньому. 

Близькими до поглядів М. Фуко є теоретичні розробки французького 

соціолога П. Бурдьє, зокрема заслуговує на увагу поняття «габітус», який, на 

думку Бурдьє, функціонує «на рівні глибшому, ніж свідомі стратегії, за 

допомогою яких агенти намагаються активно впливати на своє майбутнє і 

ліпити його по образу і подобі минулого» [22, 105-106]. Позаяк габітуси є 

множиною історично сформованих структур, насправді це вони виробляють 

«саму історію у відповідності зі схемами, породженими історією», тобто 

забезпечують «активну присутність минулого досвіду», який «дає гарантію 

тотожності й тривалості практик у часі» [22, 106]. На думку П. Бурдьє, габітус 

як «минуле, що проникає в теперішнє і прагне продовжуватися в майбутньому», 

виступає внутрішнім законом «спадковості та впорядкованості», а також 

«реґулярних трансформацій» соціального поля [22, 106]. Втім, незважаючи на 

всі існуючі відмінності, структуралістське поняття «габітус» є близьким до 

герменевтичного поняття традиції в тому розумінні, що «продукти габітусу 

завжди лімітовані історичними і соціальними умовами його власного 

формування», внаслідок чого «надана ним свобода обумовлена й умовна, 

позаяк не допускає ані створення чого-небудь небачено нового, ані простого 

механічного відтворення первісно заданого» [22, 107]. 
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Представник школи філософської герменевтики французький філософ 

П. Рікер, враховуючи відкриття, здійснені структуралістами, висуває ідею 

«інтеґральної історії», яка визначається «безпосереднім слідуванням 

прямолінійній мотивації, притаманній кожній серії, і поперечними переходами 

від однієї серії до іншої»; в такій ситуації, як вважає дослідник, важливо 

«навчитися сприймати одночасно різноманітні горизонтальні мелодичні лінії і 

гармонію вертикальних акордів» [166, 212]. На нашу думку, поняття 

інтеґральної історії П. Рікера за пропонованим принципом історичності 

найбільше відповідає положенням багатолінійних теорій модернізації – 

концепцій «різних шляхів до модерну», «множинних модернів» або 

«розгалуджених модернів» [337, 68]. 

Німецький теоретик історії Р. Козелек звертає особливу увагу на 

пояснення феномена інновації виходячи з принципів історичної 

багатолінійності. Працюючи в руслі синтезу герменевтики і структуралізму, 

дослідник пропонує розмежовувати діахронічні структури послідовності, 

притаманні подіям, та довготермінові структури, характерною темпоральною 

ознакою яких є повтор [106, 357]. На думку вченого, всі події ґрунтуються на 

заданих наперед структурних параметрах, які, хоча і «вливаються» в подію, але 

передують їй не в сенсі хронологічного «раніше» [106, 357-358]. Події 

неможливо пояснити лише постульованими наперед структурами, так само як 

структури не піддаються поясненню лише за рахунок подій [106, 358]. Між 

обома рівнями існує гносеологічна апорія, внаслідок чого одне неможливо 

повністю вивести з іншого, однак і рівень подій, і рівень структур необхідно 

розглядати як взаємопов’язані [106, 358]. В результаті кожної події на світ 

народжується більше і водночас менше, аніж було закладено в її передумовах, 

що і пояснює несподівану новизну, котра «щоразу наявна» [106, 359]. 

Позаяк формування єдиної ґлобальної культури багатьма дослідниками 

ставиться під сумнів, сама тема ґлобалізації розглядається ними як вступ до 

проблеми «світового порядку», а головним питанням ґлобалізації вважається 

питання, в якій формі світ є об’єднаним [314, 51]. В дискусії довкола цієї 
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проблеми основними конкурентними поглядами виступають, з одного боку, 

ґлобалізаційний, а з іншого – світ-системний аналіз, де одним з головних 

питань дискусії є питання системності світу [314, 14]. За визначенням 

І. Валерстайна, світ-система – це «спільнота з єдиною системою розподілу 

праці і множинністю культурних систем» [25, 24]. На думку вченого, в 

нинішній час «існує лише одна світ-система» – це «світ-економіка», яка «є 

капіталістичною за своєю формою» [25, 57]. Світ-економіка, як вказує 

Валерстайн, «змогла включити у свій соціальний розподіл праці всі географічні 

зони Землі» [25, 113], внаслідок чого стала першою історичною системою, що 

здобула «справді ґлобальний характер» [26, 81]. 

Як вважає вчений, структури, які лежать в основі будь-якої світ-системи, 

«складають довготривалості за Броделем» [25, 110]. Крім того, «всі світ-

системи містять геокультуру», «систему цінностей і основних правил», які 

повинні переконувати членів суспільства в леґітимності останнього [25, 189]. 

На думку Валерстайна, в світі-економіці «концепція розвитку стала основним 

елементом геокультурної опори світ-системи» [25, 209] і виступила як 

«історична форма культурного тиску в усіх державах з метою забезпечення 

програми модернізації» [25, 215]. На переконання Валерстайна, «найбільш 

приголомшливим в політичній історії сучасної світ-системи» є «дедалі частіше і 

щодалі ефективніше використання елементів того, що загалом можна було б 

назвати культурним спротивом» [25, 141-2]. Як вважає Валерстайн, «ми стоїмо 

на вірному шляху до ґлобального хаосу», коли «наявні ознаки розпаду світу-

системи модерну і капіталізму як цивілізації» [26, 45], тому існує можливість, 

що як результат переходу «система буда замінена однією або кількома іншими 

системами» [26, 50]. 

Схожі з Валерстайном погляди на процеси модернізації і ґлобалізації 

висловлює С. Гантінґтон та низка інших дослідників. Хоча, вважає Гантінґтон, 

«сучасні суспільства мають багато спільного», вони не обов’язково «повинні 

злитися і стати однорідними» [210, 96], навпаки, «зростання націоналізму і 

ґлобальних відмінностей посилюють культурні відмінності та роздробленість 
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світу» [211, 537]. Вчені доходять висновку, що «модерн є ґлобальним, але не є 

універсальним, позаяк його культурна рецепція здійснюється різними 

шляхами», а «різновиди націоналізму є частковою відповіддю на різні темпи 

модерну» [246, 96]. Таким чином, «хоча системи цінностей різних країн 

рухаються в одному напрямку під впливом потужних сил модернізації, їхні 

системи цінностей не злилися, як передбачають спрощені поняття культурної 

ґлобалізації»: «культурні зміни залежать від шляху [історичного розвитку]» 

[281, 19-20]. 

Вже класики соціології ХІХ ст. зіткнулися з проблемою одночасності 

«націоналізації» і «ґлобалізації» [314, 15]. Завдяки розробкам представників 

теорії комунікації набула популярності т. зв. модерністська, або модернізаційна, 

парадигма будівництва нації, представниками якої вважають таких вчених, як 

Д. Лернер, Ш. Ейзенштадт, Д. Ептер, Ґ. Алмонд, Л. Пай, Р. Бендікс та ін. 

[177, 53, 59] Відповідно до цієї парадигми «саме умови нового часу послужили 

щедрим ґрунтом для утворення націй», а «націоналізм являє собою одну з 

найуспішніших форм ідеології модернізації» [177, 59-60]. Дослідження 

взаємозв’язку між капіталістичною індустріалізацією та утворенням модерних 

націй здійснюється в теоретичних розробках американського вченого 

Е. Ґелнера. На думку Ґелнера, «націоналізм глибоко закорінений у специфічних 

структурних потребах індустріального суспільства» [42, 67], більше того, 

«реалізація націоналістичного принципу була саме нáслідком поступу 

індустріалізму, а не передумовою його виникнення» [42, 155]. 

Подальший аналіз системи залежностей між процесами капіталістичної 

індустріалізації, розвитку комунікацій, прогресу культурної однорідності та 

формування національних спільнот здійснює британський вчений Б. Андерсон. 

Андерсон вважає, що західний капіталізм в процесі ґлобального розширення 

комунікацій зіткнувся з неможливістю загальної мовної уніфікації людства 

[4, 64], позаяк «напіввипадкова, але вибухоподібна взаємодія між системою 

виробництва і виробничих відносин (капіталізмом), технологією комунікації 

(друком) і неуникненним лінґвістичним розмаїттям людства» [4, 63] створила 
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передумови не для утворення єдиного ґлобального суспільства, а «для нової 

форми уявленої спільноти, яка вже самими своїми базовими структурами 

підготувала арену для сучасної нації» [4, 67]. Таким чином, теорія модернізації, 

зрештою, розглядає національну спільноту як власне модерну форму 

соцієтальної спільноти і ставить процеси формування сучасних націй у пряму 

залежність від розвитку капіталістичної промисловості та супутніх з нею 

культурних явищ. 

Між тим, чисельні дослідники проблем нації дотримуються тієї думки, 

що національні спільноти не були простим результатом розвитку 

індустріального капіталізму, а, навпаки, стали однією з передумов, які сприяли 

утворенню сучасних індустріальних держав. Питання історичної неперервності 

національних спільнот в контексті проблем соціального розвитку розробляли 

такі вчені, як Д. Фішман [257], В. Конор [108], Д. Горовіц [54], А. Гастінґс [273], 

Л. Ґрінфелд [60], Г. Сетон-Уотсон [174], Ч. Тілі [336], Дж. Армстронґ [7], 

Дж. Гатчінсон [39], Е. Д. Сміт [178] та інші. З методологічної точки зору цю 

проблему, на наш погляд, найдокладніше проаналізував британський дослідник 

питань національного розвитку Дж. Армстронґ. Вчений розглядає модерний 

націоналізм як один із «чергових виявів етнічної свідомості» [7, 520]. Позаяк, 

вважає дослідник, механізми розмежування етнічних груп існують у вигляді 

символів, які «передаються від однієї етнічної групи до другої або серед членів 

тієї самої групи», це означає, що «така символічна взаємодія є певним видом 

спілкування» [7, 525]. Оскільки, на думку вченого, «свого змісту символи 

набувають протягом кількох поколінь, навіть століть, перш ніж починають 

виступати у ролі прикмет для членів даної етнічної групи», то «у своєму 

крайньому вираженні, спілкування етнічними символами носить 

довготерміновий характер – longue durée, тобто це – спілкування між мертвими 

і живими» [7, 525]. В такий спосіб, на думку вченого, довготривалість 

символічної комунікації забезпечує неперервність існування етнічної групи, 

коли «загальнопоширена стійка етнічна ідентифікація безперервно 

повторюється, хоча й набуває все нових форм» [7, 520]. Таким чином, якщо 
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етнічні спільноти зберігають свою історичну неперервність крізь домодерні, а 

потім і модерні трансформації, це означає, що вони «диктують свої правила» в 

процесі реалізації будь-яких раціональних проектів модернізації. Як наслідок, 

теоретики багатолінійних концепцій модернізації дотримуються тієї позиції, що 

етнічні спільноти змінюються, але їх зміна і модернізація повинні відбуватися 

«по-своєму», щоби внутрішня, глибоко закорінена приналежність – сам смисл 

етнічності – збереглася в ході цих змін [258, 94]. 

Крім проблеми етнічних відмінностей і націоналізму, в процесі 

модернізації і ґлобалізації загострюються відмінності між різними 

цивілізаціями. Як вважає С. Гантінґтон, наразі «ґлобальна спільнота 

залишається далекою мрією», натомість «умови для встановлення порядку в 

сьогоднішньому більш складному та однорідному світі лежать як всередині 

цивілізацій, так і між ними», тому, на думку вченого, «у світі складеться або 

порядок цивілізацій, або взагалі жодного порядку» [210, 239]. Як вважає вчений, 

«світ поділений на вісім головних цивілізацій або «культурних зон», які є 

історично пов’язаними з головними релігійними традиціями» і «зберігають 

свою культурну окремішність, незважаючи на вплив модернізації»: 

протестантська, католицька, православна, ісламська, африканська, 

латиноамериканська, південноазіатська і конфуціанська [318, 48]. Модернізація 

не приводить до «завершення множинності історичних культур, які втілилися 

впродовж століть у найвеличніші світові цивілізації», навпаки, вона «посилює 

ці культури і скорочує відносний вплив Заходу», тому «на фундаментальному 

рівні світ стає більш сучасним і менш західним» [210, 112]. 

Як вважає Гантінґтон, «під впливом модернізації ґлобальна політика 

зараз вибудовується по-новому, у відповідності з напрямком розвитку культури: 

народи і країни зі схожими культурами об’єднуються, народи і країни з 

відмінними культурами розпадаються на частини», як наслідок, «політичні 

кордони дедалі частіше коректуються, щоб збігатися з культурними: етнічними, 

релігійними і цивілізаційними» [210, 113]. Крім того, «на сучасній стадії 

ґлобалізації концепція гомогенного національного суспільства зазнає поразки» 
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[314, 30]: «майже всі країни різнорідні і складаються з двох чи більше етнічних, 

расових або релігійних груп», «відмінності і конфлікти між цими групами 

відіграють важливу роль у політиці цих країн», позаяк можуть загрожувати її 

існуванню у формі рухів за автономію чи відокремлення [210, 206]. Отже, 

складовою рисою сучасного ґлобального стану є культурний плюралізм 

[314, 61], а ґлобальна спільнота – це «мозаїка культур» [272, 94]. Як 

підкреслюють чисельні дослідники, одним із наслідків ґлобалізації є зіткнення 

інтерпретацій світу з точки зору різних національних і цивілізаційних традицій 

[349, 58], і ми повинні прагнути до людиноцентричної історії, яка дає всім 

культурам і національностям свою долю минулого в єдності через 

різноманітність [261, 12]. 

На думку Р. Робертсона, «потрібно переступити через дебати про 

ґлобальну гомогенізацію – versus – гетерогенізацію» [168, 51], а західне поняття 

«ґлобалізація» замінити поняттям японського походження «ґлокалізація» 

[168, 67], яке використовують на позначення феномена «ґлобальної локалізації 

– ґлобального світогляду, пристосованого до локальних умов» [168, 52], що 

також «дорівнює пропозиції покинути тенденцію мислити тему ґлобальності / 

локальності в термінах традиційної макро / мікро полярності» [329, 18]. Як 

вважає Р. Робертсон, поняття «ґлокалізація» допомагає розв’язати проблему 

форми ґлобалізації, тобто конкретного способу, в який відбувається 

структурування процесу стиснення світу [168, 67]. В цьому питанні одна точка 

зору полягає в тому, що ґлокалізація означає поглиблення спеціалізації 

(локалізацію) в процесі модернізації, яка при цьому визначається ґлобальними 

запитами [12, 132-133], що, в свою чергу, означає процес нової стратифікації 

світу і нової соціокультурної ієрархії [12, 103]. Інша точка зору полягає в 

переконанні, що ґлобалізація може так само вести до партикуляризму, як і до 

гомогенізації: скорочення часу і простору не робить світ більш гомогенним, 

«результатом може так само бути фраґментація, зміцнення периферії та 

привласнення ґлобального локальним» [246, 96]. Таким чином, тенденції 

гомогенізації і гетерогенізації проникають одна в одну, іноді, зокрема, 
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приводячи до конфліктів [315, 40]. Зокрема, постання всіх національних 

ідентичностей, які стали «найпоширенішою та найвиднішою формою 

партикулярзму в модерному світі», відбувається в рамках «засадничо 

міжнародного процесу» [270, 8-14 ; 168, 54]. 

Поняття «ґлокалізація» викликає також необхідність переосмислення 

опозиції «універсальне / партикулярне». Насамперед слід провести відмінність 

між поняттями «партикулярне» і «локальне», позаяк всі традиції є 

партикулярними, хоча деякі з них може бути ґлобальними [330, 344]. Низка 

вчених висловлює переконання, що концепція ґлобалізації як ґлобального 

розширення модернізації ґрунтується на універсалізації партикулярностей 

західної традиції [327, 4 ; 349, 69]. Французькі соціологи П. Бурдьє і Л. Вакан 

вважають, що «в основі культурного імперіалізму лежить здатність до 

універсалізації частковостей, пов’язаних з конкретною історичною традицією», 

тоді як насправді «вони вкорінені в складній і суперечливій реальності 

конкретного історичного суспільства, яке мовчазно подається як модель для 

решти і як міра всіх речей» [23]. Натомість, як вважає Р. Робертсон, 

«ґлобалізація включає в себе універсалізацію партикулярного та 

партикуляризацію універсального»: якщо остання «включає в себе тематизацію 

універсальної (тобто ґлобальної) істини, перша передбачає ґлобальну 

валоризацію партикулярних ідентичностей» [314, 130 ; 282, 3]. На думку 

Робертсона, ґлобалізації внутрішньо притаманна наявність суперечливих 

образів суспільства, тому ґлобальний дискурс про цілі людства веде до 

релятивізації партикуляризмів [316, 234]. Таким чином, ґлобалізація «зрівнює» 

всі соціокультурні формації», що веде точно в напрямку «зростання 

цивілізаційної та соцієтальної виразності» [314, 131]. Така релятивізація 

партикуляризмів, на нашу думку, дає можливість розвинути концепцію 

«множинних модернів» в поняття «ґлобальні модерності». 

Якщо розглядати західний модерн як партикулярну цивілізацію, тоді 

можна стверджувати, що ґлобалізація західного модерну приводить до його 

релокалізації у вигляді ґлобальних не-західних модерностей. Як вважає 
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М. Фезерстоун, відмінні національні проекти «можуть самі мати ґлобальний 

вплив у мінливих балансах сил, що намагаються визначати ґлобальне поле», і 

«діапазон та плюралізація відповідей на модерн означає, що, можливо, слід 

говорити про ґлобальні модерни» [198, 19]. На думку дослідників, епоха 

ґлобалізації відзначається зменшенням впливу США і зростанням впливу таких 

країн, як Китай, Індія, Бразилія, що приводить до зміни поділу на Перший – 

Третій світи на мульти-полярний ґлобальний світ [278, 101],  внаслідок чого 

«сьогодні ми можемо не лише говорити про європеїзацію та американізацію, 

але також і про японізацію та бразилізацію [198, 19]. Представник школи світ-

системного аналізу А. Ґ. Франк вважає початком розвитку ґлобальної 

економіки «азійську епоху» і, як наслідок, вважає за необхідне 

«орієнталізувати» карту світу [260]. Зокрема, «поняття «пізній капіталізм» (що 

розглядає Північ як найбільш розвинену, і Південь як такий, що відстає позаду) 

не спроможне визнати, що «пізній капіталізм» може, фактично, походити з 

таких місць, як Індія, Китай, Малайзія або Сингапур» [305, 107]. З огляду на це, 

як вважає Я. Пітерзе, крім тенденцій до вестернізації та опозиції 

Північ / Південь, «ґлобалізація також передбачає істернізацію та потоки 

Південь-Південь» [308, 122]. 

Поняття ґлобальних модерностей перевертає класичні уявлення про 

ґлобалізацію як продовження модернізації. Як вважають дослідники, 

ґлобальність – це «передумова модерну, а точніше передумова диверґентної 

модернізації» [308, 122].  Всі сучасні суспільства – це такі поєднання модерних 

структур і процесів модернізації, коли другий компонент неможливо вивести з 

першого і не існує внутрішньої логіки розгортання модерну, лиші мінливі 

форми залежності від не-модерних основ та рушійних сил розвитку» [227, 230]. 

Хоча більшість рис модерну спочатку з’являється на Заході, однак вже тут 

можна побачити множинність модернів, яка стає ще виразнішою, коли не-

західні суспільства набувають модерних рис [234, 110]. Як зауважує Я. Пітерзе, 

«країни, що розвиваються, вже не розглядають себе лише як споживачів, але 
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також і як виробників модерну, «переробляючи модерн» і створюючи нові та 

відмінні модерни» [306, 183]. 

Концепція «множинних модернів», як і концепція «зіткнення цивілізацій», 

робить наголос на ролі культурних традицій, зокрема світових релігій, у 

формуванні ґлобальних модернів. Концепція «множинних модернів» відкидає 

поняття розриву з традиціями, так само як і поняття неперервності традицій, 

позаяк всі традиції та цивілізації радикально трансформуються в процесі 

модернізації, але при цьому вони мають можливість формувати особливі шляхи 

інституціалізації рис модерну [234, 110]. В даному випадку традиції 

розглядають як «культурний субстрат модерну» [291, 197], позаяк «традиція 

визначає, які елементи модерну відбираються, перевизначаються та 

освоюються приймаючою культурою» [287, 122]. Як вважає Робертсон, 

ґлобальний модерн примушує робити вибір, який стосується ідентичності і 

традиції [314, 171]: ґлобалізація примушує суспільства і цивілізації 

«просіювати» ідеї і символи, які мають відношення до їхної ідентичності 

[314, 46]. Як наслідок, увага до цивілізаційної та соцієтальної (зокрема етнічної) 

унікальності, виражена в таких темах, як ідентичність, традиція і коренізація, 

приводить до загострення цивілізаційної, соцієтальної та етнічної 

самосвідомості [314, 131]. 

Таким чином, як вважає ціла низка дослідників, ґлобалізація не дорівнює 

і не є прямим наслідком модерну [314, 8, 27]: насправді, це тривалий 

історичний процес, який посилюється в епоху модерну, але джерела якого 

містяться в цивілізаційних комплексах, що передують модерну [246, 96]. Cеред 

історичних форм культурної ґлобалізації називають «великі світові релігії, 

величезні імперії, націоналізми нового часу і космополітичні світські ідеології» 

[211, 388-391], зокрема, вперше модерн постає «разом з занепадом цивілізацій, 

заснованих на універсалістських світових релігіях» [246, 96]. Таким чином, 

«модерн – це радикальна трансформація великих цивілізацій світу, чиї 

універсалістські культури він частково перебрав на себе і трансформував» 

[246, 96], а ґлобальність розглядається як «загальна умова, що полегшує 
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поширення «загальної модерності» і як «взаємопроникнення географічно 

відмінних цивілізацій» [168, 51]. 

Таким чином, теоретичні основи концепцій багатолінійної модернізації і 

ґлобальних модернів складаються в процесі інтеґрації розробленого засобами 

філософської герменевтики принципу смислової єдності історії, яка 

здійснюється в процесі комунікації між представниками певної соціальної 

групи в часі, і принципу множинності історичних структур, осмисленого в 

межах структуралістської школи, що дає можливість зберегти розуміння 

позитивного значення феномена традиції в процесі розвитку суспільства і 

водночас уникнути повернення до універсалістських проектів соціального 

розвитку тепер вже з позицій гаданої єдності історичної традиції.  
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1.2. Посткласичні альтернативи лінійній моделі традиції в контексті 

теорій соціального розвитку 

 

На нашу думку, певну теоретичну перспективу в дослідженні проблем 

соціального розвитку представляють т. зв. посткласичні філософські 

дослідження, які дають можливість по-новому розглянути феномен минулого, 

його прояви в теперішньому і в такий спосіб пояснити природу тих перешкод, 

які виникають на шляху модернізації в багатьох країнах. Посткласичні 

дослідження переосмислюють засадничі поняття герменевтики і 

структуралізму та розробляють таку модель історичності, яка би врахувала 

моменти нелійнійності і непередбачуваності в процесі розвитку суспільства. З 

огляду на це, в даному параграфі поставлено завдання проаналізувати й 

узагальнити головні лінії критики інтеґральної моделі історії в дослідженнях 

посткласичного напряму і розглянути теоретичні перспективи альтернативних 

моделей історичності, запропонованих в циз дослідженнях. 

Як ми бачили вище, однією з головних теоретичних засад багатолінійних 

теорій модернізації є розроблений засобами філософської герменевтики 

методологічний принцип смислової єдності історії, що дає можливість 

виокремлювати в минулому різноманітні історичні неперервності і в такий 

спосіб утверджувати позитивне значення феномена традиції для розвитку 

суспільства [37, 345-346; 165, 39-40]. Як вважає французький філософ-

постструктураліст Ж. Деріда, модель історичності як смислової лінії завжди 

повертає нас до телеології розуму, оскільки «жодна історія як власна традиція і 

жодне буття не мали б смислу без лоґосу, який є смислом, що сам себе показує і 

сам про себе говорить», а в такій моделі саме «телос» – це «конкретна 

можливість, самé народження історії і смисл становлення взагалі» [70, 335-337]. 

Осмислення зв’язку між поняттям телосу історії та методологічним принципом 

смислу потребує звернення до феноменологічної моделі історії німецького 

філософа Е. Гусерля, позаяк вона перебуває в основі герменевтичного поняття 

традиції. Згідно з міркуваннями Гусерля, для істинного поняття історичності 
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засадничим є положення, відповідно до якого в сутнісному складі 

загальнолюдського «сповіщає про себе телеологічний розум, який просякає 

собою всю історичність», тим самим виявляючи власну проблематику, 

пов’язану з «тотальністю історії і сукупним смислом, що надає їй єдності» 

[68, 244]. На думку філософа, телеологічна модель історичності передбачає 

розуміння історії як живого руху «спільності і вбудованості один в одного 

первісного смислоутворення і смислоосідання», що виступає структурним 

апріорі будь-якого історичного дослідження [68, 235]. Як вважає Е. Гусерль, 

«сутнісно-всезагальна структура» телеології смислу являє собою «конкретне 

історичне Апріорі, яке обіймає все суще в його історичному бутті-ставшим і у 

становленні», іншими словами, «в його сутнісному бутті як традиції і 

традируючого», при чому «особливі форми культури, які постають у своєму 

єдиному історичному бутті як традиція чи живе самотрадування, володіють у 

своїй тотальності лише відносно самостійним буттям у традиціональності, 

лише як буття несамостійних компонентів» [68, 236]. Таким чином, з точки 

зору філософа, будь-які форми історичного розвитку слід розглядати як 

частину осмисленого процесу, розуміння якого неможливе без присутності в 

ньому певної розумної мети, яка надає історичному розвитку цілісності та 

зв’язності історичної традиції. 

В контексті теорії модернізації слід звернути увагу на те, що, з погляду 

Е. Гусерля, всі людські групи «сприймаються як щось» лише порівняно з 

європейцями, і, «якщо відволіктися від міркувань корисності, їхнім мотивом у 

неперервному прагненні до духовного самозбереження стає дедалі більша 

європеїзація» [67, 633]. Гусерль пояснює це явище тим, що «європейське 

людство володіє вродженою ентелехією, яка панує в змінах образу Європи і 

надає йому смислу розвитку до ідеального образу життя і буття як до вічного 

полюса» [67, 633]. Позаяк, на думку філософа, «духовний telos європейського 

людства» в ході розвитку «був усвідомлений як telos, він стає необхідним і 

практично, як бажана мета, в результаті чого введено новий, вищий ступінь 

розвитку, який перебуває під проводом норми, нормативної ідеї» [67, 633]. 
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Таким чином, феноменологічні дослідження Е. Гусерля виявляють структуру 

традиції як моделі історичності та, зокрема, засадниче значення телеології 

розуму для збереження смислової єдності історії. Крім того, духовний образ 

Європи, усвідомлений як нескінченний telos історії людства, завдяки 

трансцендентальній феноменології стає нормативною ідеєю для всіх інших 

цивілізацій в процесі їхнього розвитку та зберігає своє філософське значення як 

в однолінійних, так і в багатолінійних теоріях модернізації. Між тим, 

практичний досвід історичного розвитку багатьох суспільств виявляє тенденції, 

що ставлять під сумнів філософські підвалини класичних і некласичних теорій 

модернізації. 

Практика соціальних перетворень, що розглядає процес модернізації 

суспільства як відкриття і подальше здійснення всесвітньо-історичної мети, 

часто стикається з феноменом, який Ґ. Геґель називав «світовою іронією» і який, 

на нашу думку, потребує перегляду феноменологічно-герменевтичної моделі 

історії. Як зазначає Геґель, світова іронія «допускає істинність того, що 

безпосередньо приймають за істинне, але тільки для того, щоб дати виявитися 

тому внутрішньому руйнуванню, яке міститься в цих самих засновках» [41, 

263]. Ф. Енґельс називав феномен «світової іронії» Геґеля «іронією історії» і 

надавав цьому феномену особливого значення, позаяк його «уникнули небагато 

історичних діячів» [139, 263]. Пояснюючи своє твердження на прикладі 

окремих соціальних революцій, Енґельс звертає увагу на те, що в більшості 

випадків «люди, які хизувалися тим, що зробили революцію, переконувалися на 

наступний день, що вони не знали, щó робили, – що зроблена революція зовсім 

не схожа на ту, яку вони хотіли зробити» [139, 263]. Причину такого явища, як 

«іронія історії», Геґель і Енґельс вбачали у невідповідності застосованих 

соціальних стратегій розвитку дійсним законам розвитку суспільства і, таким 

чином, не надавали цьому феномену самостійного методологічного значення. 

Натомість британський філософ К. Поппер радикалізує значення «іронії історії» 

у твердженні, що «ніколи ніщо не відбувається так, як замислювалося» [157, 

215]. На думку Поппера, ми здебільшого діємо, думаючи про певні цілі, однак 
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незалежно від цих цілей (яких ми можемо досягати або не досягати) завжди 

з’являються якісь несподівані наслідки наших дій, які зазвичай ми не можемо 

усунути [157, 230]. 

На нашу думку, узагальнюючи вищесказане, феномен «іронії історії» 

можна визначити як неспівпадіння поставлених цілей та отриманих результатів 

у ході здійснення проектів соціальних перетворень. З цієї точки зору, «іронія 

історії» є підставою для недовіри до такої моделі історичності, в якій майбутнє 

розглядають як горизонт очікування, що виступає логічним продовженням 

минулого, тобто простору досвіду. Таким чином, в основі лінійних, а отже 

телеологічних, моделей історії лежить уявлення про послідовність досвіду 

свідомості, відповідно до якого знання закономірностей перебігу минулого 

досвіду дає певні гарантії для передбачення його перебігу в подальшому. Така 

модель свідомості розробляється в межах феноменологічної філософії, і 

відповідно до моделі свідомості Е. Гусерля, всередині сприйняття як основи 

досвіду свідомості «абсолютно достовірна сутнісно приналежна до його 

структури імманентна послідовність» [69, 37]. Така феноменологічна настанова, 

з точки зору Гусерля, робить можливою побудову «абсолютно незалежної 

науки про дух у формі послідовного саморозуміння і розуміння світу як 

продукту духу» [67, 664]. Як вважає філософ, для такої науки очевидним є те, 

що наше знання є «традиція і водночас те, що традує», оскільки «в будь-якому 

простому розумінні факт «у-свідомлено» як факт досвіду» [68, 380]. З точки 

зору Гусерля, розуміння як історичне розкриття передбачає, що теперішнє 

імплікує наступність імплікуючих один одного минулих, кожне з яких є певним 

минулим теперішнім, і ця сукупна наступність являє собою «єдність 

традионалізації аж до того самого теперішнього, котре є нашим теперішнім» 

[68, 380-381]. Отже, в основі поняття традиції як послідовного процесу 

саморозуміння суспільства, з точки зору Гусерля, лежить смисловий зв’язок 

між моментами безпосереднього досвіду теперішнього. 

На думку вченого, в процесі історичного дослідження теперішнє займає 

особливе місце, позаяк воно є «історично саме по собі Первісне», і те, що «ми 
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завжди вже знаємо про наш теперішній світ і що ми в ньому живемо», – це є 

знання як «горизонтна достовірність» [68, 383]. Наявність останньої 

пояснюється тим, що кожне дане історичне теперішнє має за собою історичне 

минуле, з якого воно виникає, що історичне минуле є наступністю один з 

одного виниклих минулих, кожне з яких, будучи минулим теперішнім, є 

традиція і виробляє з себе традицію [68, 383]. Таким чином, наступність 

традиції, на думку Гусерля, вказує на наявність універсального горизонтного 

«знання», прихованого, однак доступного систематичному розкриттю 

відповідно до своєї сутнісної структури [68, 383]. Позаяк філософська 

герменевтика розглядає феномен традиції як неперервний ланцюг 

інтерпретацій, вона також ґрунтується на феноменологічній моделі 

послідовності досвіду, а отже, результатом її інтелектуальної практики є 

історичне розкриття смислової структури телосу людства. Позаяк філософська 

герменевтика мислить розуміння як «включення до звершення передання» [36, 

270], вона розглядає традицію як історичну ентелехію, тобто як здійснення 

внутрішньої мети історії, а це утримує герменевтику в межах телеологічної 

моделі історичності. Феномен непередбачуваності суспільного розвитку, який 

проявляє себе як «іронія історії», приводить окремих дослідників до 

необхідності перегляду феноменологічної моделі свідомості, яка вважає 

майбутнє передбачуваним завдяки знанню закономірностей минулого досвіду 

соціальних перетворень. 

З точки зору Ж. Деріда, феноменологічна модель свідомості мислить час 

як лінійну послідовність, як «слідування» [72, 202], тому час тут зберігає свою 

основоположну однорідність і послідовність, а «теперішнє, яке відійшло в 

минуле, і теперішнє, яке перекидають у майбутнє, первісно утворюють, у 

процесі розчленування цієї однорідності і цієї послідовності, форму живого 

теперішнього» [72, 195]. Поняття «живого теперішнього» має особливе 

значення для Ж. Деріда, оскільки воно, з точки зору вченого, являє собою 

загальну форму присутності [72, 197], є «місцем» присутності в часі, іншими 

словами, часова присутність є точкою миттєвості або теперішності [72, 127]. На 
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думку дослідника, слово «досвід» завжди означало певне відношення до 

присутності – свідоме чи неусвідомлене [73, 187], а феноменологічна модель 

досвіду являє собою незворотну лінійну послідовність, яка переходить від 

однієї точки присутності до іншої [73, 276]. Як вважає Деріда, метафізика 

присутності ґрунтується на принципах ідентичності [73, 264] і 

несуперечливості [73, 276], присутність первісна [72, 505], тому на її основі 

завжди мислили час [72, 322], а слово «історія», у свою чергу, «завжди 

пов’язувалося з лінійною схемою розгортання присутності і передбачало 

зведення кінцевої присутності до первісної присутності – в русі прямою лінією 

чи колом» [72, 221]. На думку Деріда, вкоріненість трансцендентальної 

феноменології в метафізиці присутності, уся гусерлівська тематика живого 

теперішнього – це глибинне забезпечення смислу в його достовірності [73, 79], 

оскільки телос завжди мав форму присутності, хай навіть і присутності 

прийдешньої [73, 147], таким чином, присутність завжди являла собою «смисл 

смислу як історії» [73, 168]. З точки зору вченого, якщо розглядати філософську 

герменевтику як історію смислу, тоді це історія, чий виток завжди можна 

пробудити (або передхопити її кінець) у формі присутності [73, 353]. 

У свою чергу, питання мовності розуміння як долучення до спільного 

смислового простору в концепції Деріда піддається деконструкції через 

критику соссюрівського поняття мовного знаку, в бінарній структурі якого 

сторона означуваного являє собою «ідеальний смисл» [73, 385], «помислений 

або пережитий» [73, 125-126] і «в принципі доступний для розуміння в повноті 

присутності інтуїтивної свідомості» [72, 203]. Таким чином, формальною 

сутністю означуваного, з точки зору Деріда, є присутність [72, 135], внаслідок 

чого вчений вважає проблему означуваного основою метафізики присутності 

[72, 172]. Отже, якщо ми розглядаємо історію як єдиний смисловий простір, 

смислову лінію, ми таким чином є вкорінені в феноменологічній моделі 

свідомості, яка ґрунтується на уявленні про онтологічну єдність раціонального 

досвіду, який послідовно відображає та осмислює процеси розвитку суспільства, 

внаслідок чого є здатним «схопити» онтологічний вимір соціальних 
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трансформацій і гарантувати здійснення бажаних раціональних стратегій 

розвитку суспільства. 

Онтологічна впевненість, яка забезпечується феноменологічною моделлю 

досвіду, піддається філософському переосмисленню саме через герменевтичне 

поняття мовності розуміння та аналіз специфіки функціонування мовного знаку. 

З точки зору Ж. Деріда, «від того самого моменту, коли виникає знак (тобто 

первісно), у нас немає жодного шансу зустріти десь «реальність» у чистому 

вигляді, «унікальну» і «самобутню», оскільки означальна сторона знака «від 

самого початку передбачає можливість свого власного повторення», що 

«пов’язує його з означуваним, яке, з тих самих причин, ніколи б не могло стати 

«унікальною і самобутньою реальністю» [72, 231]. Таким чином, 

основоположне означуване, смисл представленого буття, а тим більше сама річ 

ніколи не є даними нам «як такі», поза системою знаків [72, 450], натомість 

означуване «завжди вже» функціонує як означальник, тобто немає жодного 

означуваного, котре б «вислизнуло з тієї гри означальних відсилок, яка утворює 

мову» [72, 121]. На думку Ж. Деріда, відсутність трансцендентального 

означуваного свідчить про нескінченність цієї гри, яка підважує всю 

метафізику присутності [72, 173]. Як вважає філософ, через постійний колообіг 

і нескінченність відсилок – від знака до знака, від представляючого до 

представляючого – власне присутнє відступає, і, за словами Деріда, ніхто 

більше не є присутнім ні для кого – навіть для себе самого, а смислом 

неможливо більше володіти, оскільки неможливо зупинити неперервний потік 

нескінченного руху означування [72, 409]. Позаяк поняття знака, на думку 

вченого, закорінене в метафізиці присутності, Ж. Деріда вважає за необхідне 

знайти альтернативне поняття, яке б відкрило нові можливості в осмисленні 

природи функціонування смислу, зокрема смислу історичного розвитку, як він 

постає для нас через феномен традиції. 

Таким чином, вважає Деріда, якщо трансцендентального означуваного не 

існує, а поле і гра означування не мають відтепер жодних меж, слід відмовитися 

і від самого поняття знака, оскільки останнє завжди розуміли і визначали в 
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сенсі знака чогось, означальника, який відсилає до якогось означуваного, тобто 

означальника, відмінного від свого означуваного [73, 355]. Для кращої 

характеристики текстової реальності, в якій ми існуємо [72, 319], філософ 

звертається до поняття «слід», який «заміщує присутність», котра, «ніколи не 

була присутньою» [73, 370]. Позаяк слід не є присутністю, а є видимістю 

присутності, яка розпадається, переміщується, відсилається, він сам по собі не 

має місця, його структура характеризується стиранням [73, 398-399], більше 

того, сáме стирання «встановлює його з самого початку гри як слід», «розміщує 

його в переміні місця і примушує зникнути при його ж появі, вийти з себе у 

своєму ж положенні» [73, 399]. Внаслідок цього, поняття сліду передбачає не 

просто зникнення (першо)початку, воно передбачає, що «(першо)початок 

зовсім не зник, що його завжди утворював (і утворює) зворотній рух чогось 

непервісного, тобто сліду, який тим самим стає (першо)початком 

(першо)початку [72, 188], в тому числі й досвіду простору і часу в єдності 

досвіду тотожності [72, 193]. На думку Деріда, без утримання досвіду часу в 

сліді, який утримує інше як «інше в самототожному», не могла б з’явитися 

жодна відмінність, жодний смисл [72, 189-190], тому слід є фактично 

абсолютним (першо)початком смислу взагалі, що знову ж таки означає, що 

абсолютного (першо)початку смислу взагалі не існує [72, 193]. Жодне 

метафізичне поняття не може описати слід [72, 193], позаяк він є чистим рухом, 

який породжує відмінність ще до будь-якої змістової визначеності [72, 189-190]. 

На нашу думку, слід звернути особливу увагу на поняття відмінності, яка 

виступає сутнісною характеристикою структури «сліду», на противагу поняттю 

смислової тотожності як основи структури знака, оскільки поняття відмінності 

стає одним з ключових у формуванні методологічного інструментарію 

посткласичних теорій розвитку та дає можливість по-новому осмислити 

природу часу і, в свою чергу, природу історії, зокрема історії розвитку 

суспільства. 

Для характеристики природи чистого сліду Ж. Деріда використовує 

термін «розрізняння», яке робить можливим рух означування, коли кожний 
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«присутній» в теперішньому елемент співвідноситься з іншою, ніж він сам, 

річчю, зберігаючи при цьому в собі мітку минулого елемента і підлягаючи 

«щербленню» міткою своєї відповідності елементу майбутньому [73, 387]. Як 

вважає Деріда, слід відповідає майбутньому не менше, ніж минулому, 

конституюючи теперішнє через те ж саме співвідношення з тим, що ним не є: 

що абсолютно не він, тобто не минуле і майбутнє як видозмінене теперішнє [73, 

387]. На думку вченого, щоб слід був самим собою, треба, щоб від того, чим він 

не є, його відділяв проміжок, але цей конституюючий його присутність у 

теперішньому проміжок повинен «тим же махом» ділити теперішнє в самому 

собі, розділяючи також разом з теперішнім все, що можна мислити виходячи з 

нього – будь-яке суще, особливо субстанцію чи суб’єкт [73, 387-388]. Цей себе 

утворюючий і динамічно розділяючий проміжок Деріда називає «рознесенням», 

«просторостановленням часу і часостановленням простору (вичікуванням)», а 

конституювання теперішнього як незвідно непростий і тому (не)первісний 

синтез міток, слідів утримання і претримання він, у свою чергу, називає 

розрізнянням [73, 387-388]. Критика самоочевидності теперешнього в 

дослідженнях Деріда, на нашу думку, дає можливість переосмислити усталені 

моделі соціального розвитку, позаяк приводить до відмінного від 

феноменологічного бачення процесів становлення досвіду свідомості. 

Альтернативне розуміння процесів «роботи» свідомості французький 

вчений запозичує і розвиває з філософських інтенцій психоаналітичної теорії 

З. Фройда, зокрема з неї походять основні значення дерідіанського терміна 

«розрізняння»: з одного боку, відмінність, відступ, діастема, рознесення, з 

іншого – вичікування, запізнення, затримка, відкладання [73, 393]. Як зауважує 

Деріда, дія рознесення полягає в порушенні й відновленні контакту між різними 

рівнями психічних пластів, тому психічна діяльність характеризується не як 

неперервна лінія чи однорідний об’єм, а як «диференційовані тривалості і 

глибина сцени, її рознесеність» [73, 286]. Власне, дерідіанський термін 

«вичікування» (temporisation), тобто часовий вимір «розрізняння», походить від 

фройдівського «запізнення» (Verspätung), яке, з точки зору Фройда, будучи 
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сутнісною характеристикою роботи свідомості, полягає в тому, що перший 

запис процесу сприйняття не досягає самої свідомості, натомість спочатку 

перезаписується у несвідомому, і лише після цього отримує вербальний 

перезапис у свідомості, внаслідок чого «вторинна свідомість думок з’являється 

з запізненням у часі» [73, 263]. 

Як показують дослідження Фройда, оскільки шар психіки, який сприймає 

подразнення, не утворює жодних тривалих слідів [73, 285], «закладка 

пригадування» відбувається в інших, несвідомих [73, 263], системах, які 

«наповнюють» сприйняття [73, 285]. Зрештою, в процесі розробки поняття 

мнезичного сліду З. Фройд приходить до необхідності визнати первинні 

процеси торення слідів чисто «теоретичною функцією», внаслідок чого 

первинним виявляється вторинний процес «запізнення», що, як вважає Деріда, 

свідчить про визнання необхідності «закреслити поняття первинності» [73, 258]. 

Ці міркування приводять філософа до висновку, що відкладання, передбачене 

розрізнянням, не означає запізнювання можливого теперішнього, 

відтермінування дії чи перерваності сприйняття, навпаки, вони «вже можливі, 

зараз можливі» завдяки розрізнянню [73, 259-260]. На думку Деріда, відкриття 

первинності несвідомого щодо свідомості означає, що ми маємо справу не з 

видозміненим – минулим чи прийдешнім – присутнім теперішнім, а з 

«минулим», яке ніколи не було теперішнім і ніколи ним не буде, «прийдешнє» 

котрого ніколи не буде виробництвом чи відтворенням у формі присутності 

[73, 395]. Як вважає вчений, несвідомий текст уже зітканий з чистих слідів, з 

відмінностей, він складений з архівів, які завжди вже переписані [73, 269]. 

«Завжди-вже» в концепції Деріда – це «сховища смислу», який ніколи не був 

присутнім, означуване теперішнє якого завжди відтворюється з запізненням, 

заднім числом, як доповнення [73, 269], тобто смисл повинен дочекатися, поки 

його висловлять чи запишуть, щоб стати смислом [73, 18]. Отже, відкриття 

феномена «запізнення» в дослідженнях З. Фройда примушує нас поставити під 

сумнів пріоритет раціонального смислу і теперішнього досвіду в процесах 

історичного розвитку. 
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На думку Ж. Деріда, дослідження природи свідомості, здійснені 

З. Фройдом, підштовхують нас до висновку, що теперішнє як «місце» 

присутності є не первісним, а відновлюваним [73, 269-270], а «те, що ми не 

можемо досягнути абсолютної, живої очевидності першоприсутності, відкидає 

нас до абсолютного минулого», до того, що «завжди-вже-тут перебуває», але 

що водночас «неможливо повністю підкорити, привести до присутності 

оживленням (першо)початку» [72, 193]. Вчений вважає, що постійна «робота» 

сліду як абсолютного минулого, невловного в простоті присутнього 

теперішнього [72, 194], порушує феноменологічну модель послідовності 

досвіду, яка не допускає, щоб «наявний досвід визначався не тією теперішньою 

присутністю, яка йому безпосередньо передує, а тією, котра виникає задовго до 

нього» [72, 195]. На думку Деріда, відхід від моделі послідовності означає, що 

лише «зустріч із самим непередбачуваним» виступає для нас «єдино можливим 

відкриттям часу, єдиним чистим прийдешнім», і це прийдешнє не є «іншим 

часом, завтрашнім днем історії», а вже «присутнє в надрах досвіду», хоча 

представлене «не цілістю певної присутності, а слідом» [73, 120-121]. Таким 

чином, переосмислення феноменологічної моделі досвіду дає можливість 

змінити онтологічний статус минулого, теперішнього і майбутнього в процесі 

історичного розвитку. 

Важливий крок в осмисленні проблеми традиції як теоретичної моделі 

неперервності й послідовності історії здійснює М. Фуко в процесі розробки 

дослідницької програми археології знання. Насамперед Фуко ставить перед 

собою завдання звільнитися від поняття традиції, оскільки останнє, на його 

думку, разом з деякими іншими поняттями, лише ускладнює «тему 

неперервності» [203, 33-34]. На переконання вченого, історичний аналіз, який 

ставить за мету опис «неперервних тривалостей» і «ланцюгів», виступає 

«привілейованим прихистком для суверенної свідомості», позаяк неперервна 

історія дозволяє суб’єктові у формі історичної свідомості «привласнити» 

минуле і встановити свою владу над ним [203, 21-22]. Натомість завдання 

археологічного аналізу, з точки зору Фуко, спричиняється необхідністю 
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скасувати історію «того зразка, яка потай, але вся цілком спирається на 

синтетичну активність суб’єкта» [203, 24]. 

На думку дослідника, якщо філософська герменевтика розглядає мовність 

розуміння як форму, в якій відбувається неперервне суспільне передання, то 

археологія знання ставить перед собою завдання аналізу дискурсивних 

формацій, які визначаються «іншою моделлю історичності, ніж потік 

свідомості чи лінеарність мови»: дискурс як предмет аналізу археології не є ані 

свідомістю, яка «спрямовує свій проект у зовнішню форму мови», ані самою 

мовою чи суб’єктом, який нею розмовляє, але існує як практика, що 

характеризується «власними формами зчеплення і власними ж формами 

послідовності» [202, 168]. М. Фуко визначає дискурс як «сукупність 

висловлювань, які належать до однієї і тієї ж системи формацій» [202, 108], і 

якщо в герменевтиці «розмаїття мовлених речей замінюється чимось подібним 

до великого однорідного тексту» [203, 180-190], то археологічне поняття 

формації, навпаки, є принципом множинності та розсіяння висловлювань 

[203, 270]. Відповідно, матеріалом археологічного аналізу, на думку Фуко, є 

«популяція подій в просторі дискурсу», тобто сукупності «всіх актуалізованих 

висловлювань (написаних або вимовлених) у подієвому розсіянні і в 

наполегливості, притаманній кожному з них» [202, 28]. З огляду на це, 

археологія знання вимагає відмовитися від усіх уявлень, які забезпечують 

«нескінченну безперервність дискурсу», і вимагає бути готовим «будь-якої миті 

прийняти дискурс зі всіма подіями, які в нього вторгаються, в усій притаманній 

йому строгості і в тому часовому розсіянні, яке дозволяє йому бути повтореним, 

пізнаним, забутим, стертим разом зі своїми найнепомітнішими слідами або 

захованим у пилюці книжок від допитливого погляду» [203, 270; 202, 27]. 

В археології знання, як вказує М. Фуко, сферу висловлювань не 

співвідносять з діяльністю суб’єктивності, «її описують як анонімне поле, чия 

конфігурація визначає можливе місце суб’єктів, які говорять» [202, 195]. Як 

наслідок, аналіз різних модальностей висловлювання замість того, щоб 

відсилати до синтезу або до об’єднувальної функції одного суб’єкта, виявляє 
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його розсіяння в різних статусах, розташуваннях, позиціях, які суб’єкт може 

займати в процесі говоріння. Відповідно, система відношень між перервними 

площинами, у яких говорить суб’єкт, встановлюється «не синтетичною 

діяльністю свідомості, яка тотожна собі самій, яка мовчить і передує будь-яким 

словам, а специфічністю дискурсивної практики» [203, 270]. В свою чергу, 

дискурс, осмислюваний у такий спосіб, не є «велично розгорнутим виявом 

суб’єкта, який мислить, який пізнає і який його виголошує; навпаки, це є та 

сукупність, де може бути визначене розсіяння суб’єкта та його перервність у 

стосунку до самого себе» [203, 270]. Таким чином, М. Фуко викриває 

автономію суб’єкта в моделі неперервної історії і намагається подолати її через 

поняття анонімності й множинності дискурсивних формацій. 

Як наслідок, там, де філософська герменевтика звертається до поняття 

традиції, щоб вишикувати окремі тексти в нескінченний ланцюг інтерпретацій, 

археологія знання застосовує альтернативне поняття архіву – системи, що 

«керує появою висловлювань як осібних подій» [203, 207]. На думку М. Фуко, 

архів не дозволяє висловлюванням «вписуватись у безперервну лінійність», але 

водночас він перешкоджає їм «безконечно нагромаджуватися в аморфній 

множинності», натомість він «допомагає їм групуватися у виразно окреслені 

утворення, сполучатися між собою згідно з численними взаємозв’язками, 

зберігатися або зникати внаслідок специфічних закономірностей» [203, 207]. Як 

вважає філософ, архів «забирає в нас наші неперервності» і «розпорошує ту 

часову ідентичність, у якій ми любимо себе споглядати, щоб заклинати розриви 

історії» [203, 210]. Навпаки, архів свідчить про те, що «ми являємо собою 

відмінність, що наш розум – це відмінність дискурсів, наша історія – це 

відмінність часів, наше «я» – це відмінність масок», при цьому, на думку Фуко, 

«відмінність аж ніяк не є забутим і наново відкритим першоджерелом», 

навпаки, це «розсіяння, яким ми є і яке ми творимо» [203, 210; 202, 132]. З 

точки зору вченого, феномен розсіяння, засадничий для роботи дискурсу, дає 

змогу вийти за межі бінарної опозиції «розрив–неперервність» як моделі, в 

межах якої відбувається осмислення перебігу історичних процесів: за його 
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словами, «археологія руйнує синхронність розривів так само, як вона могла б 

зруйнувати абстрактну єдність зміни та події» [203, 275]. Тому приміром 

Французька революція для М. Фуко «не відіграє ролі події, яка є зовнішньою 

для дискурсу, чий ефект розділення треба було б, належно мислячи, віднайти в 

усіх дискурсах», навпаки, «вона функціонує як складна, артикульована й 

доступна для опису сукупність трансформацій» [203, 276]. Отже, звернення до 

понять дискурсу, розсіяння й архіву, на нашу думку, забезпечує концептуальну 

альтернативу бінарній опозиції «розрив–неперервність», у такий спосіб даючи 

можливість переосмислити герменевтичну модель неперервної історії і 

водночас уникнути повернення до просвітницьких моделей соціального 

розвитку шляхом розриву з минулим. 

Якщо застосувати принципи філософії історії Ж. Деріда в осмисленні 

проблем соціального розвитку, ми доходимо висновку, що поточний досвід 

суспільних перетворень постійно і з необхідністю зазнає впливу з боку 

минулого, несподівані прояви якого можуть змінювати напрямок здійснення 

проектів модернізації суспільства і в такий спосіб роблять процес розвитку 

непередбачуваним. Постійна, але невловна присутність минулого в досвіді 

теперішнього створює внутрішню гетерогенність, різнорідність будь-яких 

процесів суспільної модернізації та будь-яких історичних соціальних утворень, 

тому досвід цих процесів та утворень слід розглядати як унікальний для кожної 

окремої країни. Методологічний принцип унікальності процесів історичного 

розвитку розвиває також і М. Фуко. Подібно до моделі історичності Ж. Деріда, 

генеалогічна концепція історії М. Фуко ґрунтується на запереченні лінійних 

форм історії, які збирають окремі події в єдиний неперервний процес, натомість 

вона ставить за мету «утримати все, що відбулося, в притаманній йому 

гетерогенності» і «примушує подію знову розкритися в тому, що в ній є 

унікального і гострого» [206]. Генеалогічна концепція історії, зрештою, 

приводить нас до усвідомлення того, що «ми живемо, без спеціальних розміток 

і первісних координат, у міріадах загублених подій» [206]. Таке розуміння 
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історії, на нашу думку, позбавляє онтологічної впевненості в поступальному 

лінійному розвитку будь-якого суспільства. 

Окремі представники теорії модернізації також доходять висновку про 

гетерогенність процесів розвитку суспільства. Приміром, американський досвід, 

на думку С. Гантінґона, «наочно показує, що певні інститути і певні аспекти 

суспільства можуть досягати досить високого рівня модернізації, тоді як інші 

інститути й інші аспекти багато в чому зберігають традиційну форму і склад» 

[209, 143]. К. Гондріх також вказує на те, що змішування сучасних «елементів» 

з традиційними в кожному суспільстві «створює нові й специфічні 

соціокультурні моделі й стилі життя» [277, 362]. Внаслідок цього, на думку 

Н. Смелзера, первинний досвід модернізації, тобто індустріальна революція в 

Англії та політична революція у Франції, слід розглядати як насамперед 

історично унікальний процес, а отже, наслідування цього досвіду в інших 

країнах не може відбуватися в тотожних формах [328, 382-383]. Звідси, на нашу 

думку, випливає, що проблеми теорії і практики модернізації постають 

насамперед з того, що унікальний цивілізаційний досвід Західної Європи й 

Північної Америки Нового часу був перетворений на універсальну модель для 

розвитку країн «третього світу». 

Нелінійність процесів модернізації спонукає деяких теоретиків 

соціального розвитку відмовитися від поняття «модернізація» на користь 

поняття «постмодернізація» [95]. Однак, на нашу думку, важливішим питанням 

у даній ситуації є окреслення принципів соціальних перетворень виходячи з 

неоднорідності суспільства і нелінійності його розвитку. За таких умов, як 

вважає Деріда, «головною ознакою майбутнього» виявляється «сутнісна 

неточність, невизначеність» [74, 106-107], в той час, як історія у формі 

телеології «блокує, нейтралізує і, в кінцевому підсумку, нівелює історичність» 

[74, 109]. На думку філософа, навпаки, там, «де завершується певне визначене 

поняття історії, – саме там і починається історичність історії, там, зрештою, у 

неї виникає шанс сповістити про себе – обіцяти себе» [74, 108]. Таким чином, 

відкритість і невизначеність історії виступає обов’язковою умовою для 
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справжніх суспільних інновацій, тоді як покладання певної визначеної мети 

розвитку перешкоджає відкриттю нового в ході соціальних змін. 

На цьому етапі дослідження, на нашу думку, слід докладніше розглянути 

співвідношення понять неперервності й відкритості історії. В ході полеміки з 

представниками посткласичних досліджень прибічник феноменологічно-

герменевтичної моделі історичності П. Рікер висловлює тезу, згідно з якою 

«ідея живої, неперервної і відкритої історії» здається «єдино здатною пов’язати 

активну політичну діяльність з пам’яттю про можливості, задушені чи 

пригнічені в минулому» [165, 39]. Аналізуючи феномен минулого, філософ 

виокремлює в понятті «традиція» два аспекти, суттєві для нашого дослідження: 

«традиційність», яка означає «формальний стиль послідовного розвитку, що 

ґарантує неперервність прийняття минулого», і «традиції», які «полягають в 

переданих змістах як носіях смислу» і «розташовують весь отриманий спадок у 

послідовності системи символів» [165, 46]. Як опонент П. Рікера в цій дискусії, 

Ж. Деріда заявляє, що в такій моделі історичності наявне протиріччя між 

поняттями «неперервності» і «відкритості», позаяк неперервність історії 

передбачає лінійну даність історичного спадку [74, 32]. На думку вченого, якби 

смисл історичного спадку «являв собою певну даність, дещо природне, прозоре 

й однозначне, якби він не вимагав інтерпретації і не руйнував її в той же час, то 

не було б що успадковувати», оскільки «зі спадком нас пов’язував би тоді 

причинно-наслідковий зв’язок природного чи генетичного типу» [74, 32]. 

Насправді, як вважає Деріда, «спадок ніколи не утворює єдність, він завжди в 

розладі з самим собою» [74, 32]. 

М. Фуко також висловлює недовіру до герменевтичного поняття 

історичного спадку, оскільки, на його думку, «спадок цей – зовсім не знання» і 

«не майно, що накопичується і підкріплюється», а, радше, «багатошаровість», 

яка «робить його нестабільним і зсередини чи з-під низу загрожує кволому 

спадкоємцю» [206]. На думку філософа, багатошаровість минулого 

«розтривожує те, що мислилося нерухомим», «дробить те, що вважалося 

єдиним» і «показує гетерогенність того, що, здавалося, перебувало у згоді з 
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самим собою» [206]. Як вважає Ю. Габермас, «випадковості непередбаченого 

іншого й нового, відтоді як завдяки їм історія чимраз виразніше вторгається в 

структури розуму, що утворює єдність, спростовують усі поспішні синтези та 

обмежені конструкції» [33, 270]. На думку Ж. Деріда, гадана єдність спадку, 

якщо така існує, утворюється «наказом – утверджувати наново, вибираючи», 

що означає потребу «фільтрувати, просіювати, критикувати, обирати серед 

кількох можливостей», які «пов’язує певне протиріччя, певна таємниця» 

[74, 32]. З точки зору вченого, «ми завжди успадковуємо певну таємницю» 

внаслідок чого «критичний вибір, який вимагається при кожному новому 

утвердженні спадку, так само як і пам’ять, є вираженням кінцевості нашої 

ситуації» [74, 32]. Таким чином, в посткласичних філософських дослідженнях, 

на противагу філософській герменевтиці, відкритість історії не означає 

безперервну нескінченність, позаяк «нескінченне і не успадковує, і не 

успадковується» [74, 32], натомість означає необхідність прочитувати й 

обирати минуле і майбутнє, які завжди залишаються для нас таємницею. 

Критичний аналіз соціальних аспектів поняття традиції як лінійної моделі 

історичності здійснюють також окремі дослідники проблеми нації як модерної 

форми соціальності. Зокрема, британський вчений Е. Гобсбом розробляє 

концепцію, відповідно до якої розвиток націй та супутніх явищ націоналізму, 

національних держав, національної символіки, національних історій тощо, в 

модерну епоху пов’язаний з таким феноменом, як «винайдення традиції» 

[30, 17]. Поняття «винайдена традиція» у Гобсбома позначає «низку практик 

ритуального або символічного характеру, зазвичай обумовлених прямо чи 

опосередковано прийнятими правилами, які намагаються прищепити певні 

цінності й норми поведінки через повторюваність, що автоматично передбачає 

зв’язок з минулим» [30, 13]. На думку Гобсбома, традиції, «винайдені» після 

Промислової революції, насамперед забезпечують «почуття ідентифікації зі 

спільнотою та/або з інституціями, які репрезентують, виражають та 

символізують її як націю» [30, 22-23]. Вчений зауважує, що «модерні нації і 

весь їхній багаж зазвичай претендують бути протилежністю 
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сконструйованості», тобто «природними» людськими спільнотами, які «не 

потребують інших означень, окрім самоствердження» [30, 28]. Однак, на думку 

Гобсбома, «хоч би яку історичну чи інші спадковості вкладали в поняття 

«Франція» або «французи», які ніхто не збирається заперечувати, ці поняття 

самі собою містять сконструйовані чи «винайдені» складники» [30, 28]. 

Виходячи з того, що «суб’єктивне творення модерної «нації» значною мірою 

складається з таких конструктів і пов’язане з відповідними і загалом досить 

недавніми символами чи припасованим дискурсом (таким як «національна 

історія»)», вчений робить висновок, що «феномен національного не можна 

адекватно дослідити без пильної уваги до проблеми «винайдення традиції» 

[30, 28]. Таким чином, лінійні традиції національних історій, що активно 

розробляються в модерну епоху, насправді є не природними утвореннями, а 

дискурсивними конструкціями, створення яких потребує застосування 

раціональних стратегій вибудовування неперервних смислових ліній розвитку 

певних національних суспільств. Водночас, на нашу думку, розробка і 

застосування таких конструкцій не є винаходом модерної доби, а являє собою 

результат трансформації домодерних дискурсивних практик соціальної 

інтеґрації. Докладний аналіз цієї проблеми здійснюється в працях британського 

дослідника процесів розвитку націй Б. Андерсона. 

Б. Андерсон стверджує, що представники націоналістичних рухів, «так би 

мовити, «другого покоління», що виникали в Європі між 1815 і 1850 роками», а 

також генерація, яка «успадкувала незалежні національні держави 

американського континенту», здійснювали «процес генеалогічного прочитання 

націоналізму – як виразу історичної традиції серійної безперервності» [4, 240]. 

Таким чином, на думку Андерсона, наратив національної традиції являє собою 

дискурсивну конструкцію, але як такий він не є абсолютно безпрецедентним 

явищем новітньої історії, натомість з’являється як результат трансформації 

домодерних генеалогічних стратегій інтеґрації родових спільнот. Як вважає 

вчений, дискурсивні практики національної інтеґрації в нових цивілізаційних 

умовах формуються на основі практики родинних генеалогічних зв’язків, 
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закріплених «за офіційними ситуаціями, в яких вони виконують функцію 

впорядкування соціального світу і леґітимації цього порядку» [22, 322]. Таким 

чином, сам феномен нації, з одного боку, не є безпосереднім результатом 

розвитку індустріальної економіки, але з іншого – не є первинним домодерним 

соціальним утворенням, яке зберігає неперервність свого існування в історії, 

натомість національну спільноту, на нашу думку, слід розглядати як модель 

соціальної інтеґрації, розроблену на основі донаціональних родових стратегій 

інтеґрації людських спільнот. 

Формування уявлень про націю як «над-родину», побудовану на основі 

«квазі-спорідненості», досліджувала низка вчених, серед яких Е. Шилз [325], 

К. Ґірц [264], Дж. Фішман [258], В. Конор [242], Д. Горовіц [280], П. Брас [19] 

та інші. Водночас слід зауважити, що ці дослідники протиставляють 

«суб’єктивну» природу нації «об’єктивній» природі родової спільноти, 

орієнтуючись на соціологічні дослідження М. Вебера, який розглядає етнічні 

групи як групи людей, що розділяють «суб’єктивну віру в спільне походження, 

так що ця віра стає важливою для пропаганди утворення спільноти» [28, 12]. 

Слід наголосити, що Вебер протиставляє етнічну групу родовій спільноті, 

позаяк, на його думку, перша «сама по собі є лише «єдність» (у яку вірять), а не 

«спільнота», на відміну від роду, до якого відноситься реальна спільнотна дія» 

[28, 12]. З точки зору Вебера, віра в етнічну єдність формується штучним 

способом в ході утворення політичної нації [28, 12], тому вчений протиставляє 

«суб’єктивний» характер етнічної ідентифікації «об’єктивній реальності» 

родової спільноти. Подібно до М. Вебера, Ф. Тьоніс також протиставляє 

традиційну стару «спільноту», сутність якої – «реальне й органічне життя», 

сучасному новому «суспільству», яке він розглядає як «ідеальне і механічне 

утворення» [187, 9-11]. 

На нашу думку, посткласичні дослідження ставлять під сумнів 

«реальність» і первинність родової спільноти, уникаючи в такий спосіб 

онтологізації як модерних, так і домодерних історичних форм соціальної 

єдності. На думку Б. Андерсона, критика історичних наративів неперервності 
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існування спільнот бере свій початок в праці Е. Ренана «Що таке нація?», де 

автор ставить під сумнів історичну єдність націй загалом і французької нації 

зокрема. На думку Ренана, «суть нації полягає в тому, щоб в усіх індивідів було 

багато спільного і щоб усі вони забули багато», тобто «жодний француз не знає, 

чи він бурґунд, чи алан, чи вестґот» [164, 110]. Е. Ренан зауважує, що «у 

Франції немає і десяти родин, які могли б подати докази свого французького 

походження, та й однаково ці докази були б недостатні через тисячі невідомих 

схрещень, які можуть розбити всі генеалогічні системи» [164, 110-111]. 

Розвиваючи такі теоретичні інтенції, французький соціолог П. Бурдьє 

ставить під сумнів «природність» самої родової спільноти, стверджуючи, що 

«відносини між предками і нащадками існують і тривають лише завдяки 

неперервній роботі з їх підтримання і що існує економіка матеріальних і 

символічних обмінів між поколіннями» [22, 323]. На думку дослідника, «чим 

далі ми віддаляємося від точки походження в часі і в генеалогічному просторі, 

– а ніщо в цьому абстрактному просторі не заважає нам відсувати її в 

нескінченність, – тим більше розсуваються межі роду і тим більше зростає 

асиміляційна сила генеалогічної ідеології, але при цьому втрачаються її 

розрізнювальні властивості, які зростають при русі в протилежному напрямку, 

– при наближенні до спільного кореня» [22, 324]. П. Бурдьє вважає, що «такий 

абсолютний релятивізм надає агентам можливість маніпулювати їхньою 

власною соціальною ідентичністю чи ідентичністю їхніх суперників або 

партнерів, яких вони розраховують асимілювати чи виключити, маніпулюючи 

межами класу, до складу якого входять як ті, так і інші» [22, 324]. 

Констатуючи такий «абсолютний релятивізм», Бурдьє здійснює «розрив з 

наївним реалізмом, який характеризує групу виключно як популяцію, 

визначену межами, що можна спостерігати безпосередньо» [22, 324]. Натомість 

дослідник стверджує, що «структура групи (і, як наслідок, соціальна 

ідентичність індивідів, що її складають) залежить від функції, закладеної в її 

конституювання та її організацію», і що так само «ефекти просторової 

дистанції» залежать від «функції, для якої встановлено соціальний зв’язок» [22, 
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324-325]. Приміром, «якщо спільне проживання сприяє інтеґрації групи, то 

єдність, якої досягає група, мобілізуючись заради якої-небудь спільної функції, 

сприяє мінімізації ефекту дистанції» [22, 325]. Як вважає П. Бурдьє, щоб 

уникнути релятивізму і не впасти в реалізм, можна встановити, що «кожна 

група агентів прагне підтримувати своє існування за допомогою постійної 

роботи зі встановлення привілейованої мережі практичних зв’язків, яка 

включає в себе не лише сукупність генеалогічних зв’язків, які підтримуються в 

дієвому стані і називаються тут практичною спорідненістю, але також 

сукупність не-генеалогічних зв’язків, які мобілізуються для щоденних 

життєвих потреб, які ми тут називаємо практичними зв’язками» [22, 325]. 

Таким чином, соціологічні дослідження П. Бурдьє демонструють, що 

родова спільнота, так само як і етнічна, не є остаточною, природною 

реальністю, а являє собою результат низки постійних дискурсивних практик зі 

встановлення і підтримання дієвості соціальних зв’язків. На нашу думку, 

відсутність первинної самототожної реальності будь-якої людської спільноти і 

принципова гетерогенність будь-яких форм соціальності відповідає 

нелінійності історичного розгортання процесів розвитку національних спільнот 

і спонукає до переосмислення самої природи національності. На думку 

Ж. Деріда, національна ідентичність, самототожність, «ніколи не виступає як 

риса емпірична, природного типу», натомість, як вважає вчений, 

самоствердження національності – це «філософема» [71, 53]. Філософема 

національності, з точки зору Деріда, являє собою ідіоматичну відмінність; 

ідіому, в свою чергу, вчений розглядає «в сенсі особливості, власної 

характеристики, унікальної риси, яка в принципі не піддається наслідуванню і 

відчуженню» [71, 45-46]. Отже, принцип національності в працях Ж. Деріда 

виступає синонімом феномена унікальності, відносно якого будь-які емпіричні 

складові образу конкретної нації виступають лише історичними 

випадковостями, вписаними в єдиний наратив національної безперервності і 

самототожності. 
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Як зауважує французький філософ Е. Балібар, «національна формація 

виникла в результаті тривалої «передісторії», але ця передісторія «суттєво 

відрізняється від націоналістського міфу про лінійну долю нації» [9, 103]. На 

думку вченого, «передісторія нації складається із безлічі якісно несумісних 

подій, які відстоять одна від одної в часі, жодна з яких не є наслідком іншої», і 

які заднім числом «вписав у передісторію національних формацій випадковий 

збіг низки відношень, а не з необхідністю викреслена еволюційна лінія» [9, 103-

104]. Дослідник проблем формування націй К. Келгаун вказує, що, «по іронії 

долі, складання лінійних історичних оповідей, присвячених розвитку нації, і 

утвердження примордіальної національної ідентичності часто йдуть пліч-о-

пліч», а «написання національних історичних оповідей настільки тісно 

пов’язане з дискурсом націоналізму, що воно майже завжди риторично 

залежить від припущення певної національної ідентичності, яка існувала 

раніше і дала початок історії» [95, 116]. Таким чином, з точки зору вченого, 

лінійна історія нації являє собою дискурсивну конструкцію, мета якої полягає в 

утвердженні глибинної реальності національної спільноти та збереження її 

самототожності в часі. На противагу цьому, посткласичні наукові дослідження 

демонструють теоретичну і практичну неможливість знаходження такої 

самототожної реальності спільноти, внаслідок чого піддають критиці уявлення 

про лінійне розгортання в часі процесів розвитку різних форм соціальності, як 

модерних, так і домодерних. 

Для «зняття» класичних понятійних опозицій «суб’єктивне / об’єктивне», 

«уявне / дійсне», «конструкція / реальність», в концепціях суспільного розвитку, 

особливо у контексті ґлобальних  досліджень, дедалі частіше звертаються до 

поняття «гібридності», яке ввів у науковий обіг мексиканський вчений Нестор 

Ґарсія Канкліні в концепції культури як гібридизації: «на його думку, 

еклектичні контакти і запозичення, уможливлені ґлобалізацією, є 

прогресивними і здоровими», по-перше, тому, що «вони позитивно заохочують 

розквіт нових культур», а, по-друге, тому що «в будь-якому випадку культура 

функціонувала в такий спосіб, за допомогою нечистих і невпорядкованих 
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комбінацій, а не ситуацій ізоляції і реґульованої традиції» [283, 66]. Як 

вважають дослідники ґлобальних процесів, «національні культури, які сьогодні 

здаються такими вкоріненими, виковували, винаходили і переробляли 

впродовж тривалого часу» [211, 391], тобто національні держави вдавалися до 

стратегій «вибіркової інкорпорації», до копіювання ідей та практик інших 

суспільств, і, таким чином, здійснювали процес власної гібридизації [168, 68]. 

Вважається, що локальні культури в умовах ґлобалізації повинні вибрати 

або гібридизацію, або конфронтацію [309, 147-148]: в тому випадку, «коли 

культури вбирають елементи ґлобального впливу, вони роблять це в контексті 

своїх локальних життів і створюють новий гібрид» [282, 4]. Таким чином, 

«елементи культур інкорпоруються для створення нової гібридної культури», і  

«рефлексивне відношення між локальним і ґлобальним породжує гібридне» 

[282, 3]. На думку дослідників, в процесі ґлобалізації як гібридизації «форми 

відокремлюються від існуючих практик, і наново поєднуються з новими 

формами у нових практиках» [157, 78]. Як наслідок, релокалізація цих форм, 

яка може наступати після їх делокалізації, вже не дорівнює лінійному 

традиціоналізму (приміром, фундаменталізму), а відбувається в ґлобальному 

контексті, тобто без прив’язки до географії [12, 88]. Таким чином, концепція 

гібридизації, зокрема в контексті постколоніальних досліджень, – «це спосіб не 

говорити про традицію і модерн» і «визнати креативність людей в ситуації 

підкорення» [319, 101]. 

Позаяк створення гібридної ідентичності – це «двосторонній процес, який 

включає в себе універсалізацію партикулярного та партикуляризацію 

універсального» [314, 130; 282, 3], внаслідок цього «в стиснутому світі та 

обмеженій державі ідентичності для всіх індивідів та колективів стають 

складнішими» [282, 4]: з’являються поняття «змішані раси», «етнічна 

невизначеність», «кросс-культурність», «змазка в зіткненні цивілізацій», 

«перемовники, які забезпечують майбутнє, вільне від ксенофобії» [278, 146]. 

Зокрема, природа «нових азійських модернів», сформованих в процесі 

ґлобалізації, є змішаною, внаслідок чого гібридність, синкретизм, креолізація, 
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бриколаж стають головними рисами «космополітичного модерну» [247, 42]. 

Отже, концепція гібридизації, на думку Ф. Джеймісона, «надає підтримку 

найбільш життєздатним утопічним баченням нашого власного часу, 

величезного ґлобального міського міжкультурного свята без центру і вже навіть 

без панівної культурної форми» [283, 66]. 

Виходячи із розуміння процесів ґлобалізації як ґлокалізації та 

гібридизації, ґлобалізаційний аналіз Р. Робертсона ставить під сумнів окремі 

положення світ-системного аналізу. Робертсон вважає, що відсилка до «єдиного 

місця з системними властивостями», яка передбачає «проблему ґлобального 

порядку на доданок до або навіть замість старої проблеми соціального і 

соцієтального порядку», вказують на «парсонівський підхід, перенесений зі 

штучно ізольованого та уніфікованого суспільства на ґлобальне становище» 

[227, 222]. Робертсон вважає за необхідне вийти за межі поняття «світ-

економіка» шляхом аналізу «незалежної динаміки ґлобальної культури» в 

межах «світ-системи» [314, 61], внаслідок чого для визначення природи 

ґлобального використовує поняття «ґлобальне поле», відмовляючись від 

термінів «об’єднана система» та «єдина культура» [314, 132]. За Робертсоном, 

«гнучка модель ґлобального цілого», яке він назває «ґлобальним полем», або 

«ґлобально-людським становищем», складається з таких елементів, як індивіди, 

національні суспільства, світова система суспільств і людство, отже, відображає 

те, що можна назвати «ґлобальною складністю» [314, 25-29, 275]. 

На думку Робертсона, «ґлобальне поле є надзвичайно «плюралістичним», 

позаяк «існує безліч цивілізаційних, континентальних, реґіональних, 

соцієтальних та інших бачень ґлобально-людського становища», як наслідок, 

вважає він, «ґлобальний порядок вимагає загальної леґітимності поняття 

культурної різноманітності» [314, 70] і «морального прийняття цієї складності» 

[314, 28]. Позаяк «відмінні відповіді на ґлобалізацію впливають на формування 

ґлобального поля» [314, 62], це означає, що «культура є важливим компонентом 

ґлобального поля» [314, 24], і «таке бачення дозволяє протидіяти уявленням 

про те, що сучасне ґлобальне поле є наслідком капіталізму, модерну, 
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імперіалізму і т.д.» [314, 96]. На думку Робертсона, «ґлобалізація сама 

породжує різноманітність», яка в багатьох відношеннях є її «базовим аспектом» 

[314, 170]. Як наслідок, вважає вчений, «єдиним шляхом порятунку світу від 

надмірної складності і безладу є заснування ґлобальної спільноти, яка ставиться 

із надзвичайною повагою до місцевих традицій і культурної різноманітності» 

[314, 81]. Дискурс ґлобалізації, на його думку, це, в першу чергу, «проблема 

конкретного структурування і усвідомлення світу» [314, 54], тому «ґлобалізація 

включає в себе розвиток чогось подібного на ґлобальну культуру», однак «не як 

нормативно зобов’язуючої, а в сенсі загальної форми дискурсу про світ як ціле 

та його різноманітність» [314, 135]. 

На думку багатьох дослідників, уявлення про культурну гомогенізацію і 

ґлобальну культуру є «міфами, які розвіюються під тиском аргументації 

скептиків» [211, 8]: «такі прості поняття, як гомогенізація, ідеологічна 

гегемонія або імперіалізм не можуть достатньо адекватно описати природу цих 

зіткнень, взаємних переплетень та взаємодій, а також характер того 

культурного процесу, який вони породжують» [211, 441], зокрема, 

гомогенізуюче поняття «ґлобальна культура» не може охопити всю 

різноманітність і складність сучасних культурних течій: від культурного опору 

до нових ґлобальних мереж [278, 110]. Сучасні дослідники розглядають 

ґлобальну культуру як «нетоталізовану тотальність» [335, XII], а світове 

суспільство як «необхідну Утопію» [11, 55], позаяк воно багатовимірне, 

поліцентричне і континґентне [12, 155]. Ґлобалізаційний аналіз повинен 

визнавати «складність ґлобалізації, так само як і її історичну випадковість» 

[211, 31]: ґлобалізація є «мультикаузальним і багатолінійним процесом, 

сповненим випадковостей і невизначеності», це «процес нерівномірного 

розвитку, який і фраґментується, і координується» [346, 62], тому найближчим 

часом «на геокультурній сцені не буде панівного загальноприйнятого 

дискурсу» [25, 343]. 

Поняття «ґлобального поля» дає можливість, зрештою, переглянути і 

ґлобалістську концепцію «трьох світів». Слід зазначити, що поняття «третій 



 66   

світ» виникає як орієнталістський концепт разом з поняттям «модернізація» і 

дорівнює поняттям «традиційний» і «відсталий» [235, 28]. На думку 

представників світ-системного аналізу, теорія модернізації, або 

девелопменталізм, є застосуванням теорії прогресу по відношенню до т. зв. 

«третього світу» [26, 258]. В цьому контексті, «орієнталізм розглядався в якості 

інструмента виправдання домінантного статусу Європи, як важливий 

ідеологічний аргумент на користь імперської ролі Європи в світ-системі 

модерніті» [26, 236]. Насправді, вважають дослідники, «Заходу» не існує, окрім 

як по відношенню до «загадкового» «Сходу», а їхнє історичне існування є лише 

плодом західної уяви [261, 11]. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Проблема традиції являє собою одну з найголовніших проблем 

теорії модернізації і до сьогоднішнього дня залишається відкритою. Основною 

метою теорії модернізації в її класичному вигляді є розробка універсальної 

схеми перетворення традиційних слаборозвинених суспільств на сучасні 

розвинені суспільства західного типу, внаслідок чого класики теорії 

модернізації вважають за необхідне для не-західних суспільств відмовитися від 

традиційних для них соціальних інститутів в процесі модернізації. Положення 

про універсальний характер наукової раціональності і побудованого на її 

засадах капіталістичного індустріального суспільства забезпечують теоретичну 

базу для створення однолінійних моделей модернізації, які заявляють про 

історичну «приреченість» традиційних суспільств і необхідність відмовитися 

від традиції в процесі їхнього перетворення на модерні нації західного зразка. 

Класичні теорії модернізації створюють концепцію ґлобальної системи 

сучасних суспільств, яка передбачає формування єдиного ґлобального 

суспільства і ґлобальну культурну гомогенізацію в формі вестернізації. 

2. Криза однолінійних моделей модернізації приводить теорію 

розвитку до потреби здійснити переоцінку ролі минулого в ході соціальних 

перетворень і в такий спосіб спричиняє відродження проблеми традиції в 

межах теорій модернізації. Розробка теоретичної моделі неперервності історії 

засобами філософської герменевтики дає можливість ставити питання про 

позитивне значення феномена традиції у здійсненні соціальних перетворень, а 

структуралістські дослідження історичних механізмів утверджують уявлення 

про множинність соціального часу, що створює теоретичну базу для 

багатолінійних концепцій модернізації – концепцій «різних шляхів до модерну», 

«множинних модернів» або «розгалуджених модернів». Якщо однолінійні 

теорії модернізації вважають утворення ґлобальної спільноти і культури одним 

із наслідків процесу капіталістичної індустріалізації, то багатолінійні концепції 

модернізації, навпаки, ставлять перед собою завдання описати неперервність 
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історичного розвитку локальних культурних форм для пояснення множинності 

форм соціальної інтеґрації на ґлобальному рівні. 

3. Посткласичні дослідження феномена історичності 

концептуалізують поняття «традиція» як лінійну модель історії, яка передбачає 

низку теоретичних і практичних наслідків, пов’язаних з некритичною 

побудовою проектів модернізації т. зв. «нерозвинених» суспільств. 

Філософська критика лінійних моделей історії дає продуктивне пояснення 

«негативного» з першого погляду досвіду модернізації, насамперед досвіду 

перешкод і неочікуваних «побічних ефектів» суспільного розвитку. Як 

показують посткласичні дослідження, нелінійність як засаднича характеристика 

роботи свідомості, унеможливлює об’єктивацію минулого і спричиняє до 

різнорідності історичного спадку, що робить прояви минулого в досвіді 

теперішнього неуникними і водночас непередбачуваними. Таким чином, 

філософські дослідження перевідкривають «абсолютне» значення минулого в 

сенсі недосяжних для раціонального оволодіння інтелектуальних стратегій, що 

перебувають на межі раціональності та визначають перебіг процесів соціальної 

інтеґрації і розвитку суспільства. Внаслідок цього, посткласичні стратегії 

соціального розвитку, включають в себе усвідомлення кінцевості будь-якої 

історичної ситуації і необхідність системного відслідковування та коригування 

процесів розвитку суспільства з огляду на принципову відкритість майбутнього. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЇ В ДИСКУРСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОГО 

СОЦІУМУ 

 

В розділі 2 поставлено завдання, по-перше, окреслити структуру 

основних дискурсивних полів, які сформувалися в процесі рецепції та 

осмислення природи модерних західних суспільств у китайському соціально-

філософському дискурсі, дослідити специфіку моделювання соціальної та 

соцієтальної структури новочасних європейських держав у працях китайських 

мислителів, а також окреслити процес формування філософсько-

методологічного інструментарію сучасних теорій суспільного розвитку в 

китайській філософській і гуманітарній думці. По-друге, поставлено завдання 

висвітлити систему відносин, взаємозв’язків і суперечностей між різними 

способами бачення китайськими вченими основних проблем і перспектив 

розвитку власне китайського суспільства в епоху ґлобалізації західних 

економічних, політичних і цивілізаційних структур. По-третє, поставлено 

завдання проаналізувати практичний досвід втілення різних моделей 

соціального розвитку в процесі модернізації традиційного китайського 

суспільства, виокремити головні перешкоди та проблеми модернізації, а також 

дослідити основні чинники стабільності та ефективності соціальних 

перетворень китайської держави на сучасному етапі її розвитку. Нарешті, 

поставлено завдання узагальнити концептуальні зміни методологічних 

парадигм щодо проблеми співвідношення феноменів традиції і модернізації в 

китайських теоріях соціального розвитку та окреслити можливі перспективи і 

приховані небезпеки модернізації китайської держави в подальших процесах 

розвитку ґлобалізованого світу. 
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2.1. Формування засадничих принципів національної моделі 

модернізації у світлі «золотого правила реформ» 

 

З кінця XVIII і впродовж усього ХІХ століття в західному філософсько-

історичному дискурсі переважало бачення китайської цивілізації як такої, що 

має ірраціональну природу, і, внаслідок цього, як такої, що не здатна до змін. 

Французький філософ Ж. А. Кондорсе, досліджуючи історію китайської 

держави та інших азійських цивілізації, дійшов висновку, що «в тих великих 

царствах, неперервне існування котрих збезчестило в настільки віддалені часи 

Азію, людський розум, полишений на невігластво і забобони, був приречений 

на ганебну непорушність» [107, 51]. Німецький історик Й. Г. Гердер 

наголошував, що «Китай тисячоліттями притримується одного й того самого 

устрою» [44, 269], внаслідок чого, вважав він, «подібне плем’я людей мало чого 

відкрило в науках, якщо міряти європейською міркою», і, зрештою, «воно, по 

суті справи, тисячоліттями топчеться на одному місці» [44, 296-297]. Історик 

вважав, що сучасна йому Китайська імперія – це, насправді, «забальзамована 

мумія, розписана ієрогліфами, загорнута в шовк», де «все чуже відкидається з 

порогу» з гордістю племені, яке «порівнює себе лише з самим собою і нічого 

чужоземного не знає і не любить» [44, 297]. У свою чергу, Ґ. Геґель розглядав 

існування китайської держави як приклад «неісторичної історії» [40, 150], 

позаяк в цій державі, на його думку, «будь-яка можливість змін виключена», 

через що вона, по суті, знаходиться «за межами всесвітньої історії» [40, 160]. 

Німецький історик Л. фон Ранке описував Китай як державу «вічної 

непорушності», а британський філософ Дж. С. Мілль створив термін 

«китайська незмінність» [241, 49]. В цьому зв’язку видатний німецький синолог 

ХХ століття К. А. Вітфоґель розробив теорію «гідравлічних суспільств», які «не 

відмовлялися від своїх базових структур, окрім як під впливом зовнішніх сил» 

[351, 420]. Найяскравішим прикладом такого суспільства він вважав Китай, 

розглядаючи його як «визначний випадок соцієтальної стаґнації» [351, 420]. 
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На підтвердження небезпідставності такого бачення історії китайської 

держави слід вказати, що розуміння необхідності докорінних змін у 

китайському суспільстві почало утверджуватися лише після завершення 

Опіумної війни та підписання Нанкінського мирного договору в першій 

половині ХІХ століття. В китайській історіографії і західній синології ці події 

прийнято вважати початком «нового часу» («jindai») і переломним моментом в 

історії Китаю [113, 5]. На думку знаного американського синолога 

Дж. К. Фейрбенка та багатьох його послідовників, «почастішання контактів з 

технологічно розвиненішим Заходом дало головний поштовх до великих змін у 

східній Азії, які почалися в ХІХ столітті», коли країни цього реґіону «раптово 

стали свідками руйнування своїх оборонних систем, підриву своїх економік і 

навіть своїх соціальних систем» [253, 7]. Один з перших китайських 

реформаторів вчений Янь Фу яскраво описав реакцію тогочасного китайського 

суспільства на ці історичні події: «Ми думали, що серед представників 

людської раси немає кращих за нас. Але одного дня за десятки тисяч миль 

звідси прийшли острівні варвари з пташиною мовою і звірячими рисами, які 

припливли і гупали в наші ворота, прохаючи дозволу увійти, а коли не 

отримали того, чого хотіли, напали на наші береги, взяли у полон наших 

посадовців і навіть спалили наші палаци і стривожили нашого Імператора. Коли 

це сталося, ми лише тому не зжерли їхню плоть і не спали на їхніх шкірах, бо 

не мали такої сили.» [310, 50] 

Підтвердженням конфлікту між внутрішньою реформаторською 

інертністю тогочасного китайського суспільства і зовнішньою необхідністю 

реформування вчений і державний діяч Вей Юань вважав такі випадки: щоразу, 

коли виникала дискусія довкола проблеми придбання і використання західних 

військових кораблів, знаходився хтось, хто вважав отримання допомоги від 

варварів свідченням слабкості Китаю; водночас, зауважував вчений, «коли 

декілька разів наша слабкість раптом виявлялася значно виразніше, ніж у цьому 

випадку, ці самі люди з радістю просили допомоги» [334, 33]. Так само, коли 

виникала дискусія, «чи потрібно будувати кораблі, виготовляти зброю і вивчати 
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видатні вміння варварів», багатьом це здавалося занадто дорогим, але «коли 

раптом постає необхідність платити в десять разів більше, вони кажуть, що 

терміново потрібно виконати вимоги ситуації» [334, 33]. Таким чином, як 

вважає низка китайських вчених, сáме зіткнення з могутністю західних держав, 

а відтак і необхідність пошуку «джерел сили», примусили китайське 

суспільство стати на шлях сучасних перетворень, і позаяк «новочасний Китай 

був змушений стати на шлях модернізації», далі постала необхідність 

«терміново обрати спосіб розв’язання цієї проблеми» [303, 2]. Так в китайській 

філософській та гуманітарній думці розпочався процес формування дискурсу 

модернізації, кожен етап якого концептуалізував певний шлях осмислення 

проблеми соціального розвитку китайської держави в модерну епоху. 

Предтечами дискурсу модернізації китайського суспільства вважають 

представників «школи текстів нових письмен», китайських вчених та 

високопосадовців імператорського двору Лінь Цзесюя, Ґун Цзичженя і Вей 

Юаня, які вважали основним напрямом перетворень китайської держави 

неохідність здійснення військових інновацій. Лінь Цзесюй намагався 

«привернути увагу імператора до двох речей: кораблів і гармат», і вважав, що 

«військово-морські сили є життєво необхідні для нас», позаяк вони «могли би 

бути використані у боротьбі з ворогом» [334, 28; 226, 100]. Вчений і 

реформатор Янь Фу звертав увагу на той факт, що половина тогочасних 

воєначальників не розуміли, що «давні квадратне і кругове шикування 

абсолютно непридатні за наявності сучасної вогнепальної зброї». Він вважав, 

«якщо подібні безглуздя записати й оприлюднити, вони й через тисячу років 

усе ще будуть викликати сміх», і був занепокоєний тим, що «нинішні люди 

зовсім не вважають це ганебним» [225, 178]. 

Послідовник Лінь Цзесюя Вей Юань вважав за необхідне «вивчати 

видатні уміння варварів», серед яких виокремлював «військові кораблі, 

вогнепальну зброю та методи утримання і тренування солдат» [334, 33-34]. 

Загалом, працю Вей Юаня «Ілюстрований трактат про морські країни» 

вважають початком переходу від повного заперечення переваг західних 
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суспільств до вимоги модернізації Китаю. У передмові до своєї праці автор 

вказує, що «книга написана для того, аби атакувати варварів, використовуючи 

варварів, і для того, щоб вивчати видатні вміння варварів з метою контролю над 

варварами» [295, 102; 334, 30; 226, 103]. На основі цього політичного принципу, 

запропонованого Вей Юанем, група вчених і високопосадовців імператорського 

двору здійснили спробу покращити міжнародне становище Китаю, 

започаткувавши т. зв. «рух самозміцнення», провідниками якого стали Чжан 

Чжидун, Лі Хунчжан, Фен Ґуйфень, Цзо Цзунтан і Цзен Ґофань. «Рух 

самозміцнення» відомий також як «рух зовнішніх справ», позаяк ефективне 

управління зовнішніми справами стало його центральним аспектом, а 

серцевинна ідея руху була сформульована в політичному гаслі «китайська 

наука як основа, західна наука для практичного використання» («чжунсюе вейті, 

сісюе вейюн», «zhongxue weiti, xixue weiyong»). 

Очільник «руху самозміцнення» Цзен Ґофань вважав, що в стосунках з 

іноземцями «ми повинні серйозно прагнути зробити нашу військову силу 

достатньою, щоб твердо стояти на ногах» [334, 63]. Його колега Лі Хунчжан в 

листі до Цзен Ґофаня висловлював жаль з приводу того, що «китайська зброя 

значно гірша за іноземну», і дійшов переконання, що китайці повинні 

«використати або запозичити вищі вміння іноземців» [334, 69]. Обґрунтовуючи 

своє переконання, Лі Хунчжан звертав увагу на той факт, що «в минулому ані 

Росія, ані Японія не були досвіченими в артилерії, внаслідок чого різко ослабли 

як держави», між тим, позаяк «їхні монархи і посадовці відкинули погорду і 

почали вивідувати таємні вміння британців і французів», як наслідок, «вони 

поступово навчилися і виробляти, і використовувати вогнепальну зброю, 

гармати і пароплави», завдяки чому здобули можливість «змагатися з 

Британією і Францією» [299, 32]. На думку вченого, «якби Китай приділяв 

увагу цим питанням, ми б змогли твердо стояти на ногах впродовж ста років і 

довше» [299, 32]. 

Окремі теоретичні положення «руху самозміцнення» підтримували 

представники раннього реформаторського руху вчені і посадовці Фен Ґуйфень, 



 74   

Ґо Сунтао, Ван Тао, Сюе Фучен, Чжен Ґуаньїн, Ма Цзяньчжун та ін. [362; 52]. 

На думку Фен Ґуйфеня, чого китайці повинні були навчитися у варварів, «так 

це одного – виробляти міцні кораблі та ефективні гармати» [334, 52-53]. 

Реформатор вважав, що «слід спрямувати кошти на заснування доків та 

арсеналів у кожному торговому порту», а також «запросити кілька варварів і 

направити до них на навчання китайців, які зуміють скористатися їхнім 

розумом і потім, у свою чергу, вчити ремісників» [334, 52-53]. Його колега Сюе 

Фучен зауважував, що «країна, оснащена потужними гарматами і швидкими 

бойовими кораблями, за бажанням може загарбати будь-яку велику ділянку 

території» [358, 13]. Саме під впливом ранніх реформаторів посадовці 

тогочасного міністерства зовнішніх справ Китаю дійшли висновку, що «шлях 

управління державою пролягає через самозміцнення, і в теперішній час та 

обставинах найважливішою справою самозміцнення є тренування військ» [299, 

7]. При цьому представники уряду наголошували, що «тренуванню військ 

повинно передувати виробництво зброї» [299, 7], а отже, визнання 

технологічної переваги модерних західних суспільств над Китайською імперією, 

на нашу думку, стало початком першого етапу формування дискурсу 

модернізації китайської держави. 

Одночасно з усвідомленням військової переваги західних держав в 

китайській соціально-філософській думці утверджувалося розуміння того, що в 

основі цієї переваги лежить специфіка європейського економічного устрою, а 

саме індустріальний капіталізм. Лі Хунчжан, посилаючись на японський досвід 

суспільних перетворень, зауважив, що «японський імператор і міністри доклали 

зусиль до того, щоб стати сильнішими, обравши видатних синів серед 

представників імператорського двору та вищих міністрів для дослідження 

різних технологій на фабриках в західних країнах», а також «придбали машини 

для виготовлення машин, щоб розвивати виробництво у своїй власній країні» 

[334, 71]. Таким чином, Лі Хунчжан вважав індустріальні технології джерелом 

військової могутності Заходу, внаслідок чого висловлював побажання, щоб 

китайці навчалися виробляти «машини, які роблять машини» [299, 7]. Вчений 
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був переконаний, що за кілька десятиліть китайці оволодіють західними 

технологіями і «серед багатих селян і торгівців неодмінно будуть ті, хто 

наслідуватиме західний приклад використання машин на виробництві задля 

власного прибутку» [299, 7]. Подібно до Лі Хунчжана, представник раннього 

реформаторського руху Чжен Ґуаньїн також висловлював сподівання, що 

майбутній імператор буде широко використовувати «технічне мистецтво 

Заходу» [216, 103]. 

Вимога індустріалізації країни стала однією з основних у подальших 

перетвореннях китайського суспільства. Розробники теоретичних підвалин 

китайського націоналізму Ван Цзінвей і Чень Ґунбо в плануванні стратегій 

розвитку держави виходили з теоретичного положення, відповідно до якого 

«всі колонізовані країни мають аграрні економіки» і «слабкі системи 

промислового виробництва», внаслідок чого «аграрна країна не лише 

переживатиме постійне падіння економіки, але й легко перетвориться на 

колонію» [360, 63]. Чень Ґунбо звертав увагу на той факт, що «всі країни з 

сільським населенням менше п’яти відсотків багаті й могутні», а «ті, в яких 

сільського населення більше п’ятдесяти п’яти відсотків, – це бідні країни», 

прикладом яких вчений вважав такі тогочасні колонії, як Індія і Єгипет, в яких 

«сільського населення більш, ніж шістдесят відсотків» [360, 63]. Для виведення 

Китаю зі скрутного становища Чень Ґунбо вважав за необхідне замінити 

традиційний принцип «розбудови країни на основі сільського господарства» 

(«інун ліґо», «yinong liguo») на принцип «розбудови країни на основі 

промисловості та сільського господарства» («іґуннун ліґо», «yigongnong liguo»). 

Відповідно до цього принципу, розвиток сільської економіки мав бути 

підпорядкованим розвиткові промислового сектора і спрямованим на його 

підтримку [360, 66]. 

Голова Компартії Китаю Мао Цзедун також був переконаний, що «без 

промисловості не може бути міцної оборони країни, не може бути і мови про 

благополуччя народу, про те, щоб зробити країну багатою і могутньою», тому 

вважав, що історія ста років, які пройшли з часів Опіумної війни, «з усією 
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ясністю продемонструвала китайському народу правильність цього положення» 

[134, 326]. Майбутній керманич країни дійшов висновку, що «китайський народ 

і його уряд повинні вжити дієвих заходів для того, щоб упродовж кількох років 

крок за кроком створювати важку і легку промисловість і перетворювати Китай 

з країни аграрної в країну індустріальну» [134, 326-327]. Сучасний ідеолог 

модернізації Китаю професор Ло Жунчу зазначає, що «як світовий історичний 

процес, модернізація полягає в радикальній революції, через яку пройшло 

людство від часу Індустріальної революції» [302, 11]. Остання, вважає він, 

«принесла з собою принцип індустріалізації і великий ґлобальний перехід від 

традиційного аграрного суспільства до модерного індустріального суспільства» 

[302, 11]. Внаслідок цієї революції, вказує вчений, «індустріалізм проникає у 

сфери економіки, політики, культури та ідеології і приводить до далекосяжних 

змін», а «як специфічний процес розвитку сучасної історії людства, можливо, 

слід розглядати формування високорозвиненого індустріального суспільства як 

основний показник завершення модернізації» [302, 11]. 

Процеси індустріалізації китайського суспільства супроводжувалися 

поступовим усвідомленням визначальної ролі модерної наукової раціональності 

для індустріального розвитку європейських держав. Вже Лі Хунчжан відзначав, 

що іноземці добре знають «математику, принципи науки, технології 

виробництва» [299, 33], що «західні вчені, розробляючи зброю, спираються на 

математику і спрямовують свої сили на ретельне обмірковування шляхів її 

щоденного вдосконалення, внаслідок чого вони можуть виробляти 

різноманітну зброю щомісяця і щороку» [334, 70]. Сюе Фучен також зазначав, 

що «європейські країни раптово зміцніли завдяки знанню механіки і 

математики» [334, 117], і вважав, що «секрет раптового зміцнення 

європейських націй і Америки полягає в щоденному прогресі знання і зростанні 

промисловості й торгівлі» [334, 144]. Визнаючи, що «загалом, на Заході ведення 

торгівлі, військові методи, судно- і машинобудування, сільське господарство, 

риболовля, видобуток корисних копалин і т. ін. справді досягли високого щабля 

розвитку», Сюе Фучен водночас був переконаний, що «все це наслідок 
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дослідження пару, світла, електрики і хімії, завдяки яким вони отримали 

контроль над водою, вогнем та електрикою» [334, 144]. Колега Сюе Фучена 

Фен Ґуйфень дійшов висновку, що Китай мусить навчитися «як розробляти 

технології», і закликав до «виробництва зброї, вивчення технік, тренування 

армії, а також до будівництва нових шкіл та направлення китайських студентів 

на навчання за кордон» [362, 53]. Виходячи з цих потреб, вчений запропонував 

розділити систему державних іспитів на дві частини, одна з яких вимагала 

володіння знаннями з механіки й математики, і вважав, що на основі таких 

реформ Китай «зможе посилити своє значення у світі» [251, 51-52]. 

Таким чином, серед китайських інтелектуалів поступово утверджувалося 

переконання, що головним чинником відставання Китаю від модерних 

європейських держав є невідповідність принципів китайської науки сучасним 

вимогам. Засновник реформаторського руху вчений і посадовець Кан Ювей 

вважав, що «причина хвороб і слабкості Китаю полягає ні в чому іншому, як у 

нехтуванні матеріальною наукою» [357, 39]. В цьому зв’язку слід зазначити, що 

українському вченому Івану Франкові належить така фраза: існує країна, де 

«знання, цілком відірвані від життя і нікому не потрібні, вважають наукою – ця 

країна називається Китай» [199, 25]. Представник реформаторського руху 

вчений Янь Фу, який вперше в Китайській імперії розпочав системні 

дослідження специфіки європейської цивілізації, вказував на те, що «сяючий 

розквіт науки за останні двісті років став можливим передусім завдяки заслугам 

Бекона, який зруйнував перешкоди, що стояли на шляху її розвитку», і 

відзначав, що «люди науки, поширюючи всюди його нові принципи, а люди дій, 

максимальною мірою використовуючи їх у практичних справах, досягли 

величезних успіхів» [225, 199]. Внаслідок цього, на думку Янь Фу, «теоретичне 

положення «розум людей є джерелом багатства і могутності» стало вічною і 

непорушною істиною» [225, 199]. Китайський ліберальний мислитель Цзян 

Менлін, у свою чергу, прогнозував майбутнє злиття сучасної науки, особливо 

наукових відкриттів у промисловості, з китайським мистецтвом та мораллю, 
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яке, на його думку, повинно було завершитися утворенням нової китайської 

цивілізації [340, 141]. 

Таким чином, на першому етапі формування дискурсу модернізації в 

китайській філософській думці було встановлено систему зв’язків між такими 

явищами в модерних європейських суспільствах, як індустріальна економіка та 

сучасна наукова раціональність, яка лежить в її основі. Однак, незважаючи на 

значні зусилля, спрямовані на реформування китайської імперії в другій 

половині ХІХ століття, науково-технічні інновації та модернізація економіки 

супроводжувалися низкою поразок Китаю на міжнародній арені, що, зрештою, 

привело китайських вчених до усвідомлення необхідності глибинних 

перетворень у політичній та соціальній сферах китайської держави. 

Вперше вимогу соціально-політичних перетворень у Китаї висунули 

представники раннього реформаторського руху Фен Ґуйфень, Ґо Сунтао, Ван 

Тао, Сюе Фучен, Чжен Ґуаньїн, Ма Цзяньчжун та ін. Ґо Сунтао піддав критиці 

зосередження на військових іноваціях з боку Лі Хунчжана, вказуючи на те, що 

«політичні та економічні системи мають значно більше значення для розвитку 

держави», ніж військова промисловість [295, 104]. Фен Ґуйфень також 

зауважував, що китайці поступаються «варварам» не лише у військовій 

могутності, а, по-перше, «в використанні здібностей наших людей, щоб ніким 

не знехтувати», і, по-друге, «в підтриманні тісного зв’язку між правителем і 

народом, коли бар’єри між ними відсутні» [334, 53]. Їх колега Ван Тао дійшов 

переконання, що дослідження історії Заходу повинно було мати за мету не 

просто ознайомлення з «корисними вміннями», як це вважав Вей Юань, а 

вивчення його соціальної і політичної системи. Ван Тао порівняв «військові 

вміння» за своїм значенням зі шкірою та волоссям людського тіла, в той час, як 

інші сторони суспільства, такі, як «політика» – з внутрішніми органами [345, 

37]. Вчений вважав, що «той, хто править імперією, повинен закласти основу, а 

не просто ремонтувати надбудову» [334, 39]. Ван Тао визнавав: «раніше ми 

думали, що основа нашого багатства і могутності буде закладена, як тільки ми 

почнемо поважати і переймати західні методи, і що ми відразу отримаємо 



 79   

результат» [334, 39]. Наслідком такого переконання, вважав він, є те, що «ми 

досі копіюємо поверхню їхніх методів, здобуваючи термінологію, а не 

справжню сутність» [334, 39]. Натомість Ван Тао доходить висновку, що 

«нагальною проблемою нашої країни сьогодні є проблема управління людьми», 

і лише потім «тренування солдат» [334, 39]. 

Інший представник реформаторського руху китайський вчений Ма 

Цзяньчжун на перших етапах свого дослідження природи західних суспільств 

також «вважав, що багатство і могутність Європи полягають виключно в її 

високорозвиненій промисловості та суворій військовій дисципліні», однак, 

коли він «заглибився далі в її закони та дослідив її мистецтво управління», він 

«зрозумів, що в основі багатства Європи лежить захист комерційних 

організацій, а в основі її могутності – громадська підтримка» [331, 107]. Ма 

Цзяньчжун дійшов висновку, що «захищаючи комерційні організації, можна 

підвищувати податки, у такий спосіб забезпечуючи достатні державні прибутки, 

а здобуваючи громадську підтримку, можна отримати багаторазове зростання 

відданості громадян та ненависті до ворогів» [331, 107]. Його колега Чжен 

Ґуаньїн також дійшов переконання, що тісний зв’язок між народом та урядом 

створює становище, «коли «всі уми країни як один», результатом чого є стійкий 

і сильний уряд» [331, 107]. Це переконання поділяв і Ван Тао, який стверджував, 

що розуміння і тісний зв’язок між правителями та підданими означає, що 

«основи країни будуть сильні та стійкі» [331, 108]. Таким чином, представники 

раннього реформаторського руху вважали принцип політичної мобілізації 

населення однією з ключових переваг західної цивілізації. 

Значна частина реформаторів вважала європейську парламентську 

систему і систему прямих виборів ключовими інституціями, що пов’язували 

народ країни та його уряд. Ґо Сунтао, досліджуючи політичну систему Великої 

Британії, вбачав головну причину процвітання цієї країни в тому, що 

«парламент зобов’язаний захищати національну політику», а виборча система 

залишається «сприйнятливою до волі народу» [331, 108]. Ідеї Ґо Сунтао 

отримали подальший розвиток в працях китайських реформаторів Кан Ювея, 
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Тань Ситуна, Лян Цичао, Хуан Цзунсяня, Янь Фу, Чжан Бінліня та ін. На 

відміну від ранніх реформаторів, які шукали джерела могутності модерних 

західних держав виключно у сферах військових технологій, промисловості й 

торгівлі, китайський вчений Янь Фу звернув увагу на весь комплекс ідей, які, як 

він гадав, лежать в основі могутності Заходу. Звертаючись до питання джерел 

багатства і влади в загальному, теоретичному плані, Янь Фу перекладав і 

коментував ті іншомовні праці, головні поняття яких виходили за межі суто 

практичної царини [232, 52]. В процесі своєї роботи вчений дійшов висновку, 

що «коли говорять про багатство і могутність, то, по суті, мають на увазі 

користь для народу», однак, вважав він, «якщо ми хочемо, щоб політичні 

заходи принесли користь, слід починати з того, щоб народ сам міг робити 

корисне для себе» [225, 195]. Янь Фу вважав, що для досягнення такої мети 

«необхідно почати з того, щоб кожен отримав свободу», а для цього, вважав він, 

«треба домогтися, щоб кожен міг користуватися самоуправлінням» [225, 195]. 

Таким чином, мислитель доходить переконання, що для здійснення ефективної 

політичної мобілізації населення держави необхідно розглядати кожного її 

громадянина як певного суверенного суб’єкта, наділеного свободою і правом 

вибору, лише в цьому випадку суспільні реформи у сферах економіки і 

політики можуть принести позитивні результати. 

Ідеї, висловлені Янь Фу, розвивали критичне ставлення до традиційної 

політичної системи китайської держави серед багатьох реформаторів. Один з 

головних представників реформаторського руху китайський вчений Лян Цичао 

закликав «розбити на шматки, стерти на порох тиранічну і заплутану політичну 

структуру, яка була у нас останні кілька тисяч років, щоб орди чиновників і 

клерків, схожих на тигрів чи вовків, сарану, отруйних жаб та личинок, втратили 

засоби залякування інших, що дасть нам можливість очистити нашу травну 

систему і в такий спосіб піднятися по дорозі прогресу» [252, 11; 228, 669]. 

Одночасно вчений закликав «вимести і викинути гнилі й слабкі вчення останніх 

кількох тисяч років, щоб кілька мільйонів наших педантів, схожих на 

книжкових хробаків, папуг, медуз чи дворняг, не змогли більше розмахувати 
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своїми пензлями, вести оманливі розмови, створювати димову завісу з текстів і 

готувати їжу з літературних персонажів, щоб забезпечити прикриття з тилу для 

наших тиранів» [252, 11; 228, 669]. 

Сучасний китайський вчений Юй Їньши вважає, що китайська 

інтелектуальна думка ХХ ст. характеризується домінуванням радикалізму, який 

зростає з кінця ХІХ ст. до кінця Культурної революції. На думку вченого, 

витоки цього радикалізму сягають реформаторського руху 1898 року під 

проводом Кана Ювея і Ляна Цичао, які виступали за «швидкі реформи» і 

вважали, що здійснювати поступові реформи є даремною справою [359, 139]. 

Таким чином, критика політичної системи традиційного китайського 

суспільства переросла в критику традиційної китайської цивілізації загалом, що 

знайшло своє відображення в антитрадиціоналістському за своїми гаслами 

політичному та інтелектуальному «русі за нову культуру». 

«Рух за нову культуру», очільниками якого вважають Чень Дусю, Ху Ши, 

Цай Юаньпея, Лі Дачжао, Лу Сіня, Ло Цзялуня та ін., полягав насамперед у 

рецепції та осмисленні модерних західних політичних ідеологій. Багатьох 

китайських інтелектуалів приваблював лібералізм, позаяк він передбачав 

розбудову не аристократичної чи деспотичної, а демократичної держави з 

новими, автономними і свідомими громадянами. Китайський вчений Чень 

Дусю, який згодом став марксистом і засновником Компартії Китаю, в період 

«руху за нову культуру» починав як ліберальний мислитель-антитрадиціоналіст. 

Він прогнозував світову тенденцію переходу «від диктаторської політики до 

ліберальної політики, від особистої політики до національної політики, від 

бюрократичної політики до автономної політики» [362, 58]. Виходячи з цього 

переконання, Чень Дусю припускав, що свобода, рівність і громадянські права 

являли собою «принципи західної цивілізації», в той час, як ієрархія і диктатура 

були «характеристиками конфуціанства» та «унікальної китайської цивілізації» 

[362, 58]. Як наслідок, Чень Дусю закликав до запровадження 

конституціоналізму, політичної участі мас і повного відкидання 

конфуціанських цінностей [362, 58]. 
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Критика традиційної китайської цивілізації і вимога політичної 

мобілізації мас привела до поступового утвердження і поширення в Китаї 

ідеології націоналізму. Вже прихильник політики «самозміцнення» Чжан 

Чжидун звертав увагу на те, що «іноземці, які живуть у Китаї, виявляють 

особистий інтерес до справ своєї нації», тобто, зауважував вчений, «якщо їхня 

країна переживає період процвітання чи лиха, успіхів чи невдач, радості чи 

суму, їх це також зачіпає, ніби подія сталася з ними самими» [236, 45]. Чжан 

Чжидун вважав, що в Китайській імперії «кожна провінція повинна заснувати 

десятки тисяч початкових шкіл, які закладуть основу [могутності нації], 

прививаючи кожному почуття вірності й патріотизму» [289, 134]. Засновник 

реформаторського руху Кан Ювей вважав, що весь сучасний світ побудований 

на «принципі нації», в той час, як Конфуцій створив «принципи царства» і 

«принципи кланів» [285, 100]. Порівнюючи новітні періоди історії людства з 

трьома епохами конфуціанської моделі історії, Вей Юань дійшов висновку, що 

вони виявляють ознаки прогресу цивілізації, зокрема в більшій єдності країни 

порівняно з епохою, коли феодальна роздробленість була соціальною нормою 

[345, 31]. Його колега Лян Цичао, у свою чергу, вважав, що «причиною 

розвитку Європи і світового прогресу, починаючи з шістнадцятого століття, 

було ніщо інше, як величезна сила націоналізму» [362, 49]. На думку вченого, 

якщо «десять тисяч очей бачать однаково, десять тисяч рук і ніг думають 

однаково, десять тисяч вух чують однаково, десять тисяч потуг мають однакову 

життєву мету, тоді держава стає в десять тисяч разів сильнішою», а «коли 

розум торкається розуму, сила єднається з силою, зубець до зубця, жила до 

жили, тисяча доріг зустрічаються в одному центрі, тоді буде держава» [361, 64]. 

Таким чином, вимога політичної мобілізації громадян Китайської імперії 

переросла в вимогу розбудови єдиної китайської нації, хоча здійснення цієї 

вимоги зіштовхнулося зі значним соціальними перешкодами, які необхідно 

було пояснити і подолати. 

Австралійський синолог Джон Фітцджеральд вважав, що «китайський 

звичай говорити про свою історичну спільноту швидше як про династію 
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(«чаодай», «chaodai»), ніж як про країну («ґоцзя», «guojia»), вказує на те, що 

китайська нація насправді взагалі не існувала» [362, 45; 259]. На початку ХХ 

століття Лян Цичао стверджує: «ми, китайці, не мали ідеї національної 

держави» [355, 26]. Вчений вважав, що так само, як і в імперській Франції, де 

автократична держава втілена в монархові за принципом «держава – це я», в 

Китаї «всі землі в шістьох напрямках належать імператору», і «там, де є ознаки 

присутності людини, всі є підданими імператора» [355, 26]. Як наслідок, вважав 

Лян Цичао, леґітимність держави ґрунтувалася на принципі божественного 

права, позаяк імператор вважався «сином неба», і здійснювалася за принципом 

генеалогічного древа або за етико-політичною формулою «мандат неба» [355, 

26]. Вчений звертає увагу на те, що аж до Республіканської епохи Китай не мав 

національного прапору, лише династичні або імператорські стяги, і не мав 

конституції, яка б визначала права громадян [355, 26]. При цьому найбільш 

ганебним йому здавався той факт, що китайська нація «не має імені, що 

заперечує принцип поваги до народу»: при тому, що «сотні мільйонів людей 

підтримували існування цієї країни кілька тисяч років», все ж «по сьогоднішній 

день вони не вигадали імені для своєї країни» [355, 26]. Лян Цичао пояснював 

це тим, що «впродовж тисяч років Китай перебував у безперервній ізоляції», 

внаслідок чого, вважав він, коли китайці говорять про свою землю, вони 

називають її піднебессям («тянься», «tianxia»), а не країною («ґо», «guo»)». Лян 

Цичао був переконаний, що за відсутності поняття нації неможливо говорити 

про патріотичні почуття [362, 45; 300, 117]. На його думку, відсутність ідеї 

нації означала, що китайцям «не вистачає громадської моралі», а, позаяк 

«поняття «громадська мораль» позначає те, що дозволяє людям формувати 

групи і нації», її відсутність приводить до того, що серед китайців «нема 

жодного, хто розглядає національні справи як свої власні» [228, 668]. Як 

наслідок, Лян Цичао висуває вимогу: «ми, хто живе у теперішній групі, повинні 

спостерігати за головними тенденціями у світі, визначати що підходить нашій 

нації і створювати нову мораль для того, щоб зміцнювати, приносити користь і 

розвивати нашу групу» [228, 668]. 
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Прихильник суспільних реформ китайський вчений Янь Фу також звертає 

увагу на те, що «на Заході, говорячи про мораль і політику, в якості основного 

чинника вважають самозбереження, на друге ж місце ставлять збереження 

нації», більше того, коли «потрібно робити вибір між своїм життям і долею 

нації, то вважається, що необхідно пожертвувати собою, щоб зберегти націю», 

а «ті, хто вчиняє так, – герої, великі люди» [225, 176]. Вчений зауважував, що 

«на Заході вміють досягти того, що народ як господар глибоко любить свою 

вітчизну і йде в бій зі спільним ворогом, як на двобій з особистим кривдником», 

а «коли люди йдуть на смерть в ім’я захисту батьківщини, то вони вважають, 

що йдуть захищати свій дім і свою сім’ю» [225, 204]. Ці спостереження 

приводять Янь Фу до висновку, що «в нинішніх умовах, якщо ми хочемо 

підняти моральні якості нашого народу до такого ступеня, щоби він, зливши 

свої сили і волю в єдине ціле, спрямував їх на відсіч зовнішньому ворогові, у 

нас немає іншого шляху, окрім як знайти спосіб пробудити в кожному любов 

до Китаю» [225, 204]. Вчений допускав, що можна «почати з паліативних 

заходів: готувати армію і збирати [з народу] гроші на її утримання, розробляти 

корисні копалини, будувати залізниці, розвивати торгівлю», водночас він був 

переконаний, що «вони приведуть до успіху лише тоді, коли наявна основа, у 

противному ж разі вони проваляться» [225, 204-205]. 

Принцип нації як соцієтального ядра модерного китайського суспільства 

зберігає своє значення і в подальших перетвореннях китайської держави. 

Представник «руху за нову культуру» Ло Цзялунь вважав «дух самовизначення 

нації» однією з основних рис цього руху [357, 30]. Принцип нації залишався 

основною рушійною силою зокрема і для китайських соціалістичних рухів. Як 

вважав китайський марксист Лі Дачжао, «соціалізм по самій своїй природі 

передбачає повну незалежність кожної нації», а соціалістичний 

інтернаціоналізм вчений розглядав як те, що соціалістичні держави «не повинні 

проводити політику зачинених дверей та ізоляції по відношенню одна до одної», 

позаяк «необхідно все вирішувати спільно, по-соціалістичному, на основі 

національної рівності» [120, 201]. Мао Цзедун, у свою чергу, також 
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висловлював необхідність політичної мобілізації населення у формі 

національної революції, а труднощі, пов’язані з політичною діяльністю партії, 

Мао вважав результатом того, що «широкі народні маси ще недостатньо 

виявляють національну самосвідомість» [133, 250]. На думку британського 

дослідника проблем національного розвитку Б. Андерсона, «після Другої 

світової війни кожна успішна революція самовизначалася в національних 

категоріях – Китайська Народна Республіка, Соціалістична Республіка В’єтнам 

і т. д.» [3, 27]. 

Принцип нації, який розроблявся на другому етапі формування дискурсу 

модернізації китайського суспільства, та вимога економічної модернізації, яку 

висували ще перші реформатори, були синтезовані в працях китайського 

вченого Кана Ювея, який відстоював принцип «спасіння нації через 

матеріальний розвиток» [357, 38]. Цей принцип розвинули ідеологи 

китайського націоналізму Чень Ґунбо і Ван Цзінвей, вбачаючи в ньому засіб 

протистояння з політичною та економічною могутністю Японії і західних 

держав. Чень Ґунбо вважав, що націоналізм – це насамперед «реалізація єдності 

національної економіки», і, на його думку, тільки шляхом розвитку 

національної структури економіки Китай міг перетворитися на «сучасну націю» 

та успішно виконати свою «націоналістичну місію рівності й свободи» серед 

світових потуг [233, 125]. У свою чергу, Ван Цзінвей розглядав ідею 

«національної розбудови» як шлях до вирішення обох проблем Китаю: 

зовнішньої – агресії Японії та внутрішньої – політичної роз’єднаності. На його 

думку, перше завдання Китаю полягало в тому, щоб об’єднатися за допомогою 

національних реформ – лише після цього він був би спроможний чинити опір 

Японії [233, 130]. Таке об’єднання, на думку вченого, могло бути досягнуте 

тільки шляхом знаходження рівноваги між місцевою і центральною владою, 

тому Ван Цзінвей спрямував ці два принципи на обмеження влади місцевих 

воєначальників і зміцнення влади центру, розглядаючи, таким чином, єдність і 

централізацію як сутність національної розбудови [233, 130]. 
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Відповідно до концепції Ван Цзінвея, причина кризового становища 

Китаю полягала в ослабленні його національної основи, що випливало з 

дарвіністського прочитання процесу історичного розвитку Китаю та 

марксистсько-ленінського бачення проблеми імперіалізму. Ван Цзінвей вважав, 

що китайський народ, «як і решта національностей, прагне до єдності та 

усвідомлення неминучості цього об’єднання», і був переконаний, що лише 

економічна розбудова змогла би втілити в життя це прагнення і покласти край 

тривалому періоду труднощів і зовнішнього втручання [233, 130-131]. Таким 

чином, китайські вчені почали поступово пов’язувати принцип національної 

єдності з налагодженням системи економічних зв’язків та ефективної системи 

комунікації всередині країни. 

Такі тенденції повністю відповідали прогнозам К. Маркса і Ф. Енгельса 

щодо розвитку модерних європейських суспільств, згідно з якими «буржуазія 

швидким удосконаленням усіх знарядь виробництва і нескінченним 

полегшенням засобів сполучення втягує в цивілізацію всі, навіть найбільш 

варварські, нації» [138, 428]. Прихильник політики «самозміцнення» Лі 

Хунчжан свого часу вже відзначив велику роль телеграфа для швидкої 

мобілізації війська [334, 110], а представник раннього реформаторського руху 

Ґо Сунтао вважав, що таємниця могутності Великої Британії полягає в 

розбудові залізниць [364, 118]. Ця ідея Ґо Сунтао була згодом використана 

міністром уряду китайської держави Лю Мінцзюанем, який писав, що залізниці 

об’єднають провінції Китаю, централізують військову силу і стануть 

запобіжником територіалізму [364, 118]. Послідовник Ґо Сунтао китайський 

вчений Чжан Чжидун також вважав, що «залізниця є джерелом багатства і 

могутності західних країн», і закликав побудувати залізниці, завдяки яким, 

вважав він, «вчений зможе легко спілкуватися з далекими друзями, фермер 

зможе використати багато пустирів, торговець зможе з готовністю виконати 

вимоги попиту, робітник всюди зможе знайти машини, видобуті копалини 

будуть вигідно розподілені, а побережжя Китаю буде надійно захищене під 

охороною дієвих військ» [236, 24]. Як наслідок впровадження залізничного 
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сполучення, вважав Чжан Чжидун, «матимемо економію часу і грошей, 

чиновники не будуть ледарювати, а народ не буде пригнічений», більше того, 

«вся країна буде справді нашою, і Китай стане як одна велика сім’я, що не 

боїться голоду чи війни» [236, 24]. 

Представник раннього реформаторського руху Сюе Фучен, 

спостерігаючи за тим, як «європейські країни змагаються одна з одною в 

багатстві й силі» і як «швидко досягають процвітання», також дійшов висновку, 

що в цьому вони спираються «на пароплави і залізниці» [334, 117]. Сюе Фучен 

був переконаний, що «без запровадження системи залізниць Китай ніколи не 

стане багатим і могутнім», і навпаки, «якби Китай міг запровадити залізниці, 

віддалені райони можна було б зблизити, застій перетворився б на течію, кошти 

були б збережені, і розсіяне можна було б зібрати» [334, 117-118]. Китайський 

вчений-марксист Чень Дусю висловлював думку, що «Китай з його 

слаборозвиненою промисловістю і незручним транспортним сполученням ще 

не повністю досяг у впорядкуванні держави рівня цілісної економічної 

одиниці» [236, 567]. Таким чином, серед багатьох китайських вчених 

поширювалася ідея взаємозв’язку між розвитком системи комунікації і 

національною єдністю держави. 

Однак на теоретичному рівні концепцію нації як єдиної системи і, 

загалом, системний підхід до вивчення проблеми суспільства, запровадив 

вчений і реформатор Янь Фу, насамперед завдяки перекладу на китайську мову 

праці Г. Спенсера «Соціологічні дослідження». Виходячи зі спенсерівської 

аналогії між біологічним і соціальним організмом, Янь Фу вперше спробував 

встановити причинний зв’язок між здоров’ям соціального тіла й багатством 

країни [340, 214]. На запитання «звідки береться сила» вчений відповідав: 

«солідарність – це сила» [310, 63]. Аналізуючи праці Г. Спенсера, Янь Фу 

доходить висновку: «Коли формується соціальна група, вона за структурою, 

функціями і властивостями не відрізняється від живого тіла», тому, «якщо ми 

знаємо, як підтримувати життєздатність нашого тіла, ми знаємо, як захистити 

нашу групу» [225, 178]. Таким чином, вважає Янь Фу, «держава подібна до 
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живого організму: його пронизує система судин, його органи й кінцівки 

допомагають одне одному», внаслідок чого «удар, нанесений по голові, 

відгукується у кінцівках, а укол у живіт призведе до загибелі усього організму» 

[225, 178]. На думку вченого, «країна також подібна до тіла», «політичного 

тіла», і якщо в країні «кожен індивід сам за себе, тоді соціальна група 

розпадається і, зустрівши розумний і жорстокий народ, який любить свою 

країну і захищає свою расу, в кращому разі буде поневолена, а в гіршому – 

знищена» [310, 64-65]. 

Аналізуючи політичну ситуацію в державі, Янь Фу зауважує, що «в Китаї 

Північ і Південь, хоча і належать до однієї держави, все ж являють собою ніби 

дві окремі держави: столиця у небезпеці, однак околиці перебувають у спокої, і 

нависла над країною загроза хвилює їх тією ж мірою, як жителів царства Юе 

хвилювало питання здоров’я жителів царства Цинь і навпаки» [225, 178]. 

Однодумець Янь Фу китайський вчений Чжан Бінлінь висловловив думку, 

відповідно до якої раніше «жовті люди, які досягли вищого рівня соціальної 

інтеґрації та організації… жили краще, ніж чорні, коричневі й червоні, але були 

пригнічені білими людьми, краще організованими» [262, 7; 263, 68]. Таким 

чином, у процесі розвитку дискурсу модернізації китайського суспільства вчені 

поступово почали пов’язувати проблеми індустріалізації, розвитку 

національної економіки та системи комунікацій з проблемою соцієтального 

ядра суспільства, тобто з проблемою соціальної єдності та шляхів її досягнення 

в умовах розвитку модерного суспільства. 
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2.2. Самосуперечливість процесу національної інтеґрації та її 

рецепція в дискурсі модернізації китайського соціуму 

 

Реалізація модерної моделі соціальної інтеґрації населення Китайської 

імперії, тобто перетворення традиційного китайського суспільства в модерну 

національну спільноту, від самого початку супроводжувалася значними 

труднощами. Вперше ці труднощі постали у вигляді проблеми вірності війська 

державі та підтримки війська народом, що стало одним з основних питань не 

лише в програмі військових реформ, а й в усій політичній і соціальній програмі 

«реставрації Тунчжи», однієї з перших спроб уряду Китайської імперії стати на 

шлях модернізації суспільства. Власне, проблема полягала в тому, що в 

імператорських військах спостерігалася тенденція до бунтів, крім того, військо 

не мало значної народної підтримки, позаяк грабувало територію, яку повинно 

було охороняти, після чого залишало її повстанцям. Китайські реформатори 

звертали особливу увагу на той факт, що населення північного Китаю боялося 

імператорського війська більше, ніж повстанців. У свою чергу, іноземні 

спостерігачі вказували на те, що населення надавало правдиву інформацію 

силам повстанців і небезпечно дезінформувало імператорські сили. Новобранці 

імператорських військ по дорозі на фронт часто вступали в сутички з 

цивільними, і з року в рік імператорські укази фіксували випадки пограбувань 

населення і мародерства з-боку військ [352, 202]. Позаяк військові офіцери 

дуже слабо підтримували дисципліну і часто самі брали участь у пограбуваннях, 

імператорський високопосадовець Ху Ліньї поставив питання таким чином: 

якщо «солдати існують з метою захисту людей», але при цьому «вони людей не 

люблять, для чого потрібно утримувати солдат?» [352, 202-203] Інший 

посадовець і вчений Цзен Ґофань, шукаючи вихід з цього складного становища, 

дійшов висновку: народ повинен бути впевненим, що співіснувати з військами 

краще, ніж з повстанцями, а це, на його думку, було передусім питання моралі 

й ідеології [352, 203]. Крім складних відносин між військом і населенням, 
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вчений вважав найбільшим недоліком реґулярної армії те, що «після поразки 

солдати не допомагають один одному» [295, 67]. 

Один з перших китайських реформаторів вчений Янь Фу, аналізуючи ці 

проблеми і порівнюючи Китай у цьому відношенні з європейськими державами, 

доходить висновку: хоча Китай і великий, однак його люди «тримаються 

окремо і не об’єднуються» [310, 58]. Однодумець Янь Фу китайський вчений 

Лян Цичао вбачав причину цього явища у відсутності національної історії 

китайської держави і вважав, що двадцять чотири династичні історії Китаю – 

«це не історії», бо насправді «вони є нічим іншим, як родослівними двадцяти 

чотирьох прізвищ» [352, 202]. На думку вченого, китайські історики вважають, 

що «Піднебесна належить імператору», внаслідок цього «їхні історії записують 

лише, як певна династія прийшла до влади, як вона правила і як вона втратила 

владу» [352, 202]. Звідси Лян Цичао робить висновок, що «всі історії минулого 

були написані для правителів та їхніх чиновників» і «жодна з них не була 

написана для громадян», а найбільший недолік цих історій полягав у тому, що 

«вони не знали різниці між правлінням імператора і державою, не знали 

держави окремо від двору» [352, 202-203]. Таким чином, вважав Лян Цичао, 

саме китайські історики «останніх кількох тисяч років є відповідальними за 

неспроможність Китаю розвинути націоналізм» [352, 202-203], і цих істориків 

«ніколи не можна буде вибачити» за те, що «китайці досі не виробили ідеї 

нації» [355, 27]. Лян Цичао був переконаний: «якщо ми хочемо пропагувати 

націоналізм, щоб наші чотириста мільйонів співвітчизників могли твердо 

стояти в цьому світі, де виживають пристосовані і гинуть непристосовані, тоді 

кожен з нас, молодий чи старий, хороший чи поганий, повинен вивчати історію 

нашої нації» [355, 27]. Вчений вважав, що після втрати відчуття культурної 

вищості китайська еліта все ж забажала, щоб Китай став, за його словами, 

«однією з країн світу» [355, 27], однак, вважав він, «якщо не буде 

історіографічної революції, нашу країну не врятувати» [355, 33]. 

Відсутність поняття «національна історія» і «нація» в традиційному Китаї, 

на чому наголошує Лян Цичао, низка вчених пояснює специфікою самого 
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конфуціанського вчення. На думку американського синолога Вільяма Роу, 

відповідно до конфуціанської доктрини, центральне місце в політичній 

ідеології імперського Китаю займало поняття родини. По-перше, як вказує 

вчений, «існувала відома гомологія між родиною і державою», через що 

«державу розглядали як велику родину», а «вправне управління родинами 

означало вправне управління державою і навпаки» [269, 4]. По-друге, як 

вважалося, «позаяк вправні господарі мали вплив на своїх сусідів, вони в такий 

спосіб робили свій внесок у впорядкування та забезпечення функціонування 

суспільства» [269, 4]. Зрештою, «державу розглядали як сукупність родин, які 

виступали базовими, взаємопов’язаними будівельними блоками загального 

соціального, економічного і ритуального порядку» [269, 4]. Як вважав 

німецький філософ Ґ. Геґель, «дух державного устрою» в Китаї, що завжди 

залишався незмінним, випливає з загального принципу безпосередньої єдності 

«субстанціального духу та індивідуального», тобто з принципу «сімейного 

духу», в якому «ще немає моменту суб’єктивності», коли «загальна воля 

проявляється безпосередньо через одиничну волю» [40, 163]. Як наслідок, на 

думку Геґеля, для китайської держави «характерний об’єктивний сімейний 

пієтет», тобто «китайці є свідомі себе як приналежних до своєї родини і 

водночас як синів держави» [40, 164]. Всередині родини, вказує філософ, «вони 

не є особистостями, позаяк та субстанціальна єдність, в якій вони перебувають 

в межах родини, являє собою кровну і природну єдність», так само, на його 

думку, «вони не є особистостями в державі, позаяк в ній панують патріархальні 

стосунки й управління ґрунтується на прояві батьківської турботи імператора, 

який підтримує порядок в усьому» [40, 164]. 

Таким чином, вважають вчені, родинна структура традиційного 

китайського суспільства суперечила вимогам розбудови національної держави 

європейського зразка. Внаслідок цього, представник раннього 

реформаторського руху Сюе Фучен, хоча і вважав західну демократичну 

модель держави здатною широко залучати здібних людей та обмежувати 

зловживання посадовців, все ж був занепокоєний тим, що її впровадження в 
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Китайській імперії могло, навпаки, привести до «утворення клік та посилення 

суперництва між ними», позаяк «кожна з них може намагатися просувати 

власні інтереси за рахунок інших і держави» [331, 108]. Очільник національної 

революції в Китаї доктор Сунь Ятсен визнавав, що «найшанованішими у 

китайців є принципи сім’ї та роду», натомість «відсутній принцип єдності 

держави і нації» [184, 378]. Вчений вважав, що в цьому відношенні «китайці 

подібні до розпорошених піщинок», і звертав увагу на те, що «сила, яка 

об’єднує китайців у сім’ю та рід, надзвичайно велика», позаяк «часто заради 

захисту свого роду китайці жертвують навіть життям – як своїм, так і своєї 

сім’ї» [184, 378]. Яскравим прикладом цього вчений вважав поширення такого 

явища, як родова чвара, в післяреволюційний період, коли, «незважаючи на 

будь-які жертви життям та майном, котрі несуть обидві ворогуючі сторони, 

жодна з них не погоджується припинити її» [184, 378]. Сунь Ятсен пояснював 

це тим, що «принцип роду надзвичайно глибоко вкорінився у свідомості 

китайців», і що «вони заради нього йдуть на будь-які жертви», а що стосується 

держави, то, на думку вченого, «до цього часу не було ще жодного випадку, 

коли б китайці з такою ж готовністю йшли на жертви заради неї» [184, 378]. 

Сунь Ятсен доходить висновку, що «сила, яка об’єднує китайців, обмежена 

лише принципом роду і не поширюється на державу і націю» [184, 378]. 

Подібно до Сунь Ятсена, представник антитрадиціоналістського «руху за нову 

культуру» китайський вчений У Юй вважав, що Китай перебуває «в пастці 

родового устрою», і не може «рухатися далі», позаяк йому заважає «перешкода 

інституту кланів» [357, 54]. 

Китайський вчений Лі Шеньчжи вважає, що чисельні проблеми сучасного 

Китаю зумовлені тим явищем, яке він назвав «малою традицією», зокрема 

тисячолітнім досвідом селянських повстань [295, 1243]. На думку Лі Шеньчжи, 

аналіз класичних китайських романів «Три царства» та «Річкові заплави» є 

ключем до розуміння феномену радикалізму в історії Китаю [295, 1243]. Згідно 

з результатами нещодавніх досліджень, два головних героя роману «Три 

царства», Ґуань Юй і Чжан Фей, намагалися повністю знищити сім’ї один 
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одного, щоб жодні внутрішні причини не змогли завадити їм досягати власних 

цілей [295, 1243]. Як зауважує Лі Шеньчжи, подібні випадки часто мали місце 

на початках комуністичної революції і їх не можна пояснювати лише впливом 

модерних інтелектуалів, натомість необхідно шукати їх соціальні корені [295, 

1247]. Вчений вважає, що подібний радикалізм сягає принаймні часів Чень 

Шена та У Чана, очільників повстання 209 р. до н. е., яке повалило династію 

Цинь і залишається присутнім в соціальній структурі Китаю [295, 1249]. На 

думку Лі Шеньчжи, цей аспект китайської традиції являє собою значну 

перешкоду модернізації: «Наша нинішня мета – це модернізація, однак, якщо 

ми не знаємо, скільки й чого в нас самих є немодерного, тоді звідки ми знаємо, 

як обрати шлях вперед?» [295, 1249] Китайський історик Ван Шань зауважує, 

що всі імперські династії Китаю були знищені селянами, які залишали землю, 

отже, на думку вченого, вони є «пороховою бочкою», що являє собою серйозну 

небезпеку для політичної стабільності Китаю [346, 28]. З огляду на це, Ван 

Шань дає високу оцінку Мао Цзедуну, який, вважаючи, що селяни 

«малоосвічені та сповнені традиційного бунтарства», утримував їх біля землі й 

жертвував їхніми інтересами для успішної індустріалізації країни впродовж 

трьох десятиліть [346, 63]. 

Китайські марксисти, аналізуючи структуру післяреволюційного 

китайського суспільства, доходили таких самих висновків. Приміром, Мао 

Цзедун вважав, що «національна революція вимагає великого перевороту на 

селі», і, позаяк «цей переворот не було здійснено під час революції 1911 року», 

через це «вона потерпіла поразку» [132, 28]. Майбутній керманич Китаю вже на 

ранніх етапах своєї політичної діяльності дійшов переконання, що в основі 

суспільного устрою в селах «повсюдно лежить родова організація, яка 

складається з людей однієї родини» [132, 110]. Підставами для такого висновку 

були численні випадки, коли «в сільських партійних організаціях, створених за 

територіальними ознаками, всі члени ячейки мали одне прізвище, а збори 

ячейки являють собою просто збори людей з одного роду» [132, 110-111]. Як 

вважав Мао, ці «люди не зовсім чітко уявляють собі, що для комуністів не існує 
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державних і провінційних меж», «що для комуністів не існує і земських, 

районних і волосних кордонів» [132, 110-111]. Крім того, як виявлялося, були 

«ще й такі товариші, яким дуже подобається сепаратизм», які 

«відокремлюються і навіть створюють у себе «незалежні князівства», дуже вже 

їм диктаторство до смаку» [132, 265-266]. 

Отже, коли китайські революціонери посилювали критику «капіталізму», 

намагалися «відтяти хвіст капіталізму» і критикувати «буржуазні права» під час 

Культурної революції, це приводило до процвітання феодалізму [255, 13]. 

Навіть на сучасному етапі реформування китайського суспільства окремі 

економісти виступають проти політики децентралізації, позаяк, на їхню думку, 

вона приводить до формування системи «феодальних економік» («чжухоу 

цзінцзі», «zhuhou jingji»), коли кожна провінція являє собою замкнену 

економічну одиницю, яка не піддається макроекономічному контролю з-боку 

центральної влади [324; 347]. Як вважають сучасні китайські дослідники Ху 

Аньґан і Ван Шаоґуан, збагачення місцевих бюджетів і послаблення 

центральної влади могли не лише зменшити макроекономічну стабільність та 

економічне зростання, але також поставити під загрозу політичну єдність 

Китаю [347, 66-67]. Отже, необхідність впровадження принципу нації як 

соцієтального ядра модерної китайської держави вступає в суперечність з 

родинним принципом організації традиційного китайського суспільства. 

Шукаючи способи подолання перешкод національного розвитку, наявних 

в соціальній структурі традиційного Китаю, представник «руху за нову 

культуру» китайський вчений Фу Синянь доходить висновку: щоб створити 

«організоване суспільство», необхідно, по-перше, розвивати «почуття 

відповідальності перед суспільством», а, по-друге, забезпечити «згуртованість 

індивідів» [357, 56]. Однак, аналізуючи це нове для своїх колег-науковців 

поняття «суспільство», інший вчений – китайський філолог Лінь Юйтан 

зауважував, що саме «слово «суспільство» не існує як ідея в китайській думці» 

[295, 164]. Натомість, вважав він, «у конфуціанській соціальній і політичній 

філософії ми бачимо прямий перехід від поняття родини («цзя», «jia») до 
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поняття держави («ґо», «guo») як послідовних щаблів організації людства», 

зокрема, звертав увагу Лінь Юйтан, це видно на прикладі таких висловів: «Коли 

в родині порядок – у державі мир» або «Наведи лад у родині – і керуй 

державою в мирі» [295, 164]. Вчений вказує, що в китайській мові 

«найближчим еквівалентом до поняття «суспільство» є слово «ґоцзя» («guojia»), 

або «держава-родина», яке складається з двох частин – згідно з правилом 

формування абстрактних термінів у китайській мові» [295, 164]. З огляду на це, 

вважав Лінь Юйтан, такі явища, як синекуризм і непотизм, що розвивалися в 

китайському суспільстві у поєднанні з економічним тиском держави на 

населення, «перетворилися на неподоланну силу, яка підважує будь-які 

політичні реформи» [295, 173]. 

Вчений дає пояснення вкоріненості цих явищ у свідомості китайців: 

«міністр, який грабує націю, щоб прогодувати родину, … лише намагається 

уславити своїх предків і бути «гарним» членом родини», тому «хабар або 

здирництво може бути громадським пороком, але завжди є родинною 

чеснотою» [295, 173]. Лінь Юйтан доходить висновку, що, «фактично, родинна 

система стоїть посередині між крайнім індивідуалізмом і новим почуттям 

соціальної свідомості, яка на Заході включає в себе суспільство в цілому» [295, 

176]. З цієї точки зору, китайське суспільство є ніби «пошматованим на 

маленькі родинні одиниці, всередині яких наявна справжня комуністична 

співпраця», в той час, як «між цими одиницями не існує реальних об’єднуючих 

зв’язків, окрім держави» [295, 176]. На думку Лінь Юйтана, «позаяк Китай 

існував практично самостійно і не мав достойних суперників», як наслідок, в 

китайському суспільстві «відчуття держави, або націоналізм, не здобуло 

значного розвитку», а «родинна свідомість зайняла місце, яке на Заході займає 

суспільна і національна свідомість» [295, 176]. 

Визначення родинних структур як головних соцієтальних перешкод на 

шляху модернізації китайської держави, в свою чергу, привело до поступового 

утвердження вимог критики конфуціанського принципу побудови і 

функціонування традиційного китайського суспільства на основі родини як 
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його базового елементу. Зокрема, один з ідеологів китайської комуністичної 

партії Чень Бода вважав, що критика конфуціанства повинна здійснюватися у 

світлі того, що останнє «є нічим іншим, як історичним відображенням 

феодальної соціальної структури Китаю» [321, 229]. Однак загалом, критика 

традиції і вимога модернізації китайського суспільства у формі його 

вестернізації поступово наростала вже з самого початку реформаторської 

практики. Відхід від «природного консерватизму» китайських інтелектуалів 

вперше спостерігається в працях Ґун Цзичженя, погляди якого вплинули, 

зокрема, на становлення філософії історії реформатора Вей Юаня. На відміну 

від своїх попередників, Ґун Цзичжень вважав, що «з давніх часів і до 

сьогоднішнього дня немає законів, які б залишалися непорушними, умов, які б 

не були результатом накопичення недоліків, і звичаїв, які б не змінювалися» 

[345, 29]. Хоча в осмисленні історичного процесу розвитку людства вчений 

спирався на конфуціанську циклічну модель історії, в якій виокремлювали три 

періоди – «застій і хаос», «постання миру» і «всезагальний мир», – водночас, 

характеризуючи свою власну епоху як період застою і хаосу, вчений вважав за 

необхідне цілеспрямовано здійснити політичні зміни і реорганізувати китайське 

суспільство для «постання миру» [345, 29]. 

Така інтерпретація класичної конфуціанської історіософії справила 

значний вплив на послідовників Ґун Цзичженя, в тому числі й на першого 

китайського реформатора Кан Ювея [345, 29]. Зокрема, відоме теоретичне 

положення конфуціанського класика Дун Чжуншу «Небо не змінюється, і так 

само Шлях не змінюється» Ґун Цзичжень доповнив так: «жоден порядок під 

Небом не триває довше, ніж вісімсот років, хоча Шлях не змінюється впродовж 

десятків тисяч років» [365, 178]. На перший погляд, це твердження суперечить 

тезі, яку висловив Дун Чжуншу, однак насправді воно відмежовує поняття 

«шлях» як загальний закон історії від твердження про розквіт або занепад 

окремої історичної системи, такої як, приміром, імперська династія [365, 178]. 

В такий спосіб, на наш погляд, Ґун Цзичжень створює можливість переоцінки 

конкретного історичного минулого китайської держави, що, зрештою, 
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приводить до розвитку дискурсу антитрадиціоналізму і вестернізації 

китайського суспільства. 

Паралельно з утвердженням антитрадиціоналізму в дискурсі модернізації 

китайської держави, в китайській філософській думці здійснюється рецепція 

західної теорії прогресу, яка являє собою теоретичний корелят 

антитрадиціоналізму і, відповідно, одну з філософських підвалин теорії 

модернізації. Власне, предтечею однолінійних прогресистських моделей історії 

в китайській науці західна синологія вважає вченого і посадовця Вей Юаня [288, 

31], який, подібно до свого попередника Ґун Цзичженя, сповідував 

конфуціанську теорію трьох історичних епох, однак при цьому відмовлявся 

вірити в циклічну модель історії, натомість наполягав на можливості мислити 

історичні періоди після трьох епох. Вважаючи, що історія може перерости три 

епохи конфуціанської історіософської моделі, вчений доходить висновку, 

згідно з яким «ніхто не повинен повторювати високу давнину», адже «кожна 

епоха має своє обличчя», і «коли воно змінюється, історія також змінюється» 

[345, 31]. Виходячи з цього, Вей Юань припускає, що «речі, залишені нам 

нашими батьками і дідами, більш придатні для нас, ніж речі, залишені 

прадідами і прапрадідами», таким чином, вважає він, «чим ближче до нас епоха, 

тим більше спільного у нас із нею», а отже, «той, хто хоче правильно судити 

про минуле, повинен перевіряти його досвідом теперішнього» [32, 40]. Вей 

Юань відмовляється від класичних концептуальних схем в осмисленні процесів 

історичного розвитку суспільства, натомість він виходить з припущення, що 

«дійсність дуже складна, а її принципи дуже глибокі», як наслідок, вважає він, 

«якщо ви осягнули і те, й інше, то для вас буде однаково важливим як 

збереження старих традицій, так і створення нових законів» [32, 43]. Зрештою, 

в результаті переосмислення загальних принципів історії розвитку людства, на 

карті світу, створеній Вей Юанем, західні морські держави займають 

центральне положення, що стало свідченням появи нової концепції світу, в якій 

Китай перестає бути «серединною державою» [345, 36]. 
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Рецепція основних положень теорії прогресивного розвитку суспільств і 

втрата нормативного цивілізаційного значення історії власної держави в 

філософській думці Китаю приводить до того, що Захід в очах китайських 

вчених починає поступово перетворюватися на зразок для наслідування. В 

цьому зв’язку слід звернути увагу на те, що вже один з провідників «політики 

самозміцнення» вчений і посадовець Цзен Ґофань поступово доходить 

переконання, що в протистоянні «варварським» західним державам китайці 

«повинні уважно спостерігати і вивчати їхні [варварів] кращі вміння, а також 

знаходити їхні недоліки» [334, 63]. Його колега Лі Хунчжан помітив, що східна 

сусідка Китаю – Японія, ця «маленька заморська країна» – змогла змінити свій 

курс в потрібний момент і зрозуміти, щó їй слід взяти як зразок», тому, вважав 

він, якщо китайці «не зроблять себе сильнішими, в такому випадку японці 

будуть наслідувати Захід і розділять з ним джерела його переваг» [299, 11]. 

Виходячи з таких спостережень, Лі Хунчжан поставив перед собою завдання 

«змінити Китай за допомогою варварів» [299, 11] і був переконаний, що 

китайська держава, подібно до Японії, також «потребувала великих змін у своїх 

планах» [334, 70-71]. Лі Хунчжан звертав увагу на те, що західні держави 

постійно «змагаються між собою в багатстві й могутності» [300, 38], і 

сподівався на «тривалий розвиток у майбутньому», коли «в технологіях, в яких 

іноземці переважають», будуть, зрештою, переважати китайці і тому не будуть 

«виглядати гіршими у порівнянні з ними» [300, 36]. 

Послідовник Лі Хунчжана автор концепції «тіюн» («tiyong») – «китайська 

наука як основа, західна наука для практичного використання» – вчений і 

посадовець Чжан Чжидун, окреслюючи можливі шляхи цивілізаційного 

розвитку Китаю, доходить висновку, що китайські студенти задля того, щоб в 

майбутньому дати достойну відповідь на сучасні виклики з боку західних 

держав, повинні «вивчати і стару науку, і нову» [278, 82]. До «старої науки» 

вчений відносить традиційні конфуціанські трактати – «Чотири книги і П’ять 

канонів», «факти з історії Китаю, політичні трактати і географічні 

дослідження», а до нової науки – «західну політику, технологію та історію» 



 99   

[278, 82]. Позаяк, на думку Чжан Чжидуна, «стара наука – це основа («ті», «ti»), 

а нова наука має практичне застосування («юн», «yong»)», через це їм «обом 

потрібно приділяти однакову увагу» [278, 82]. Пізніше погляди Чжан Чжидуна 

були радикалізовані засновником раннього реформаторського руху вченим Фен 

Ґуйфенем, який вважав: «якщо методи хибні, ми повинні відкинути їх, навіть 

якщо вони мають давні [китайські] витоки», а «якщо методи гарні, ми повинні 

скористатися ними, навіть якщо вони належать варварам» [313, 279]. 

Представник реформаторського руху вчений Сюе Фучен докладно 

зупиняється на осмисленні переваг і недоліків можливої вестернізації 

китайського суспільства. Подібно до свого попередника Лі Хунчжана, він 

також наголошує на тому, що «зараз усі європейські країни змагаються одна з 

одною в багатстві й силі», і що на цьому шляху «вони швидко досягають 

процвітання» [334, 117; пор.: 274, 108]. Вчений припускає, що в процесі 

обговорення можливих шляхів розвитку китайського суспільства «хтось може 

сказати: здійснюючи реформи, слід ставити за мету випередити інших, а не 

слідувати за ними», водночас сам він вважає цей погляд неправильним, 

оскільки, за його переконанням, «якщо ми бажаємо випередити інших, 

необхідно знати їхні методи перед тим, як здійснювати реформи», лише за цієї 

умови «після реформи, можливо, ми будемо здатні їх випередити» [334, 143]. 

На думку Сюе Фучена, якщо «зараз ми бачимо, що якісь люди попереду нас», і 

при цьому «презирливо кажемо, що не збираємося бігти за ними», це може 

привести до таких наслідків, що «пізніше ми не зможемо зробити й півкроку» 

[334, 143]. Осмислюючи історію розвитку східних і західних держав, вчений 

доходить висновку, що «соціальні зміни нескінченні, і так само методи 

мудреців по контролю за цими змінами є незліченними», тому, на його думку, 

«бути представником нинішнього покоління і вперто триматися за традиційні 

методи означає бути подібним на того, хто жив в епоху Шень-нуна [який 

винайшов кулінарію] і все одно їв шкіру і пив кров [тобто їв сиру їжу], або на 

того, хто жив в епоху Жовтого імператора, але, відбиваючи напад дикуна Чжи-

юя, ішов на нього з голими руками» [334, 143]. На думку Сюе Фучена, така 
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людина теж могла б сказати, що вона дотримується «методів давніх мудреців» 

[334, 143]. 

Загалом можна сказати, що представники «руху самозміцнення» зробили 

важливий крок у напрямку поширення й утвердження в китайській філософії 

дискурсу вестернізації Китаю, позаяк підкреслювали необхідність нового 

підходу до вирішення зовнішніх справ і визнавали існування конкуренції між 

національними державами. Приміром, вчений і посадовець Чжен Ґуаньїн 

вважав: якщо виходити з того, що «земля кругла, тоді немає сходу і заходу» чи 

«центру і периферії», натомість «усі нації живуть між небом і землею» [271, 

149]. Фен Ґуйфень, у свою чергу, підкреслював, що «політичний пріоритет у 

нашій країні повинні мати справи, які стосуються варварів», позаяк «варварів 

неможливо знищити» [362, 52]. Як стверджує один із сучасних китайських 

вчених, «хоча представники «руху» говорили про використання західної науки 

для підсилення китайської науки, головною метою руху було зробити західну 

науку прийнятною для китайців» [362, 52]. Фен Ґуйфень ставив питання так: 

«якщо ми дозволимо китайській етиці й знаним [конфуціанським] вченням 

слугувати за первісне підґрунтя і дозволимо доповнити їх методами, які 

використовують різні нації для досягнення процвітання і сили, хіба це не буде 

краще за все?» [334, 52] Можна сказати, що представники «руху 

самозміцнення», перебуваючи в інтелектуальній атмосфері «природного 

традиціоналізму» китайської імперії, остерігалися загроз, які містив у собі 

радикальний розрив з нормативнстю традиційної китайської культури і 

цивілізації, тобто їхні погляди на перспективи модернізації китайської держави 

перебували в умовах обмежених політичних можливостей для їхньої реалізації. 

Хоча «рух самозміцнення» став початком поступових зрушень в 

китайському суспільстві в напрямку його модернізації, водночас ті кроки, що 

були здійснені на цьому шляху, згодом виявилися недостатніми. Китайські 

вчені поступово почали відмовлятися від концепції «тіюн» і стверджувати про 

необхідність поглиблення критики основ традиційного китайського суспільства 

та посилення вимог вестернізації Китаю. Частина китайських вчених почала 
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піддавати критиці «рух самозміцнення» як занадто консервативний за своїми 

принципами, позаяк, на їхню думку, «він передбачав викидання сучасних 

цінностей з серцевини китайської свідомості» [271, 149]. Такі тенденції почали 

виявлятися в поглядах на проблеми соціального розвитку представників 

першого власне реформаторського руху в китайській імперії. Засновник 

реформаторського руху в Китаї вчений і посадовець Кан Ювей вважав, що, 

спостерігаючи за перебігом соціального розвитку сучасних країн, можна дійти 

такого висновку: «ті [країни], які змінили свою систему, стають могутніми, а ті, 

хто зберігає старовину, приречені на загибель» [317, 125]. На підтвердження 

вірності своїх спостережень вчений насамперед наводить приклад Індії, яка 

раніше «була знаною країною в Азії, але зберігала свої традиції без змін», як 

внаслідок, коли британці почали вести з нею торгівлю, вони, зрештою, 

«підкорили п’ять частин Індії» [334, 152]. Так само Туреччина, зауважує Кан 

Ювей, «колись була великою ісламською країною», але, позаяк «була 

консервативною і не змінювалася», через це, зрештою, «її захопили шість 

інших країн, а її територію поділили між собою» [334, 152]. Загалом, вважає 

Кан Ювей, жодну консервативну країну на земній кулі, зокрема Аннам, Бірму, 

Корею, Сіам, Персію, Афганістан та інші, не обійшла ця доля. В цьому 

відношенні Китай, на думку вченого, також «сидів на пороховій бочці», позаяк 

«його управлінці думали тільки про те, як запобігти збиткам, але не думали, як 

знайти джерела прибутку», «посадовці знали лише, як дотримуватися законів, 

але не знали, як оцінити тенденції часу», а китайські «вчені були зосереджені 

на дослідженні древності», в той час, як повинні були б зосередитися «на 

розумінні сучасності» [334, 152]. Таким чином, Кан Ювей поступово зміщує 

акцент з вимоги дотримання традиційних підходів до управління державою на 

необхідність осмислення сучасних тенденцій розвитку суспільств. 

Інший представник реформаторського руху китайський вчений Лян 

Цичао зауважує, що в європейських країнах «прийнято постійно порівнювати 

свої успіхи і вдосконалюватися», тому європейські держави, на відміну від 

східних, «спроможні протистояти своїм ворогам» [129, 155]. Враховуючи цей 
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постійний процес вдосконалення, як вважає вчений, можна спрогнозувати 

подальшу долю не-західних держав: «хто відкриється для нового – 

процвітатиме і зміцнюватиметься, а хто обмежиться старим – ослабне» [333, 

17]. Вважаючи, що «таким є шлях природи» і що «таким є також і шлях 

людини» [333, 17], Лян Цичао доходить висновку, що неможливо «не 

змінювати закони», оскільки «все, що існує між небом і землею, постійно 

змінюється» – якраз навпаки, саме тому, що «тисячі змін відбуваються кожного 

дня», стає можливим людське життя, а «якби всі зміни зупинилися на один-

єдиний день, усе під небом, включно з людьми, миттєво загинуло б» [317, 126]. 

Виходячи з принципу прогресивності розвитку, вчений висловлює переконання, 

відповідно до якого країни, які розвиваються, «рухаються до щоразу вищих 

щаблів розвитку» [317, 126], позаяк «усі явища і речі у світі розвиваються від 

простого до складного, від недосконалого до досконалого, від зла до добра, 

проходячи певні щаблі у певні проміжки часу і розташовуючись, подібно до 

різних гірських пластів, у послідовності, яка не може бути порушена» [129, 143]. 

Таким, осмислюючи історію розвитку різних держав, Лян Цичао утверджує 

розуміння цього процесу як прогресивного переходу від простих і 

недосконалих форм суспільства до складних і досконаліших, які, зрештою, 

виявляють більшу витривалість в умовах конкуренції. 

Представник реформаторського руху китайський вчений Янь Фу 

докладно розвиває погляди Лян Цичао на принципи історичного розвитку 

суспільств і також доходить висновку, що «найбільша різниця між Китаєм і 

Заходом, яка ніколи не буде подолана, – це захоплення китайців древністю і 

нехтування теперішнім» [334, 150-151]. Янь Фу підкреслює, що «на Заході 

люди борються за те, щоб теперішнє випереджало минуле» і «вважають 

щоденний прогрес нескінченним», і якщо «китайці розглядають період ладу і 

період безладу, період процвітання і період занепаду як природний плин 

небесного управління людськими справами», то «на Заході вважають: якщо 

процвітання досягнуто, воно вже не перейде в занепад, а якщо справами 

управляти добре, то вони не прийдуть в безлад знову» [292, 112; 322, 44; 334, 
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151; 310, 51]. З огляду на це, вважав Янь Фу, в питаннях управління і розвитку 

китайської держави імператорський двір «повинен усунути старе і заявити про 

встановлення нового» [225, 206]. 

Здійснюючи, з одного боку, рецепцію прогресистськх теорій соціального 

розвитку, Янь Фу також зазнає впливу з-боку теорії соціального дарвінізму, яка 

лежить в основі класичних концепцій модернізації. Зокрема, китайський вчений 

вперше робить переклад на рідну мову праці англійського вченого Томаса 

Гакслі «Еволюція й етика», завдяки якій, як вважає історик Ван Ґовей, «імена 

Ч. Дарвіна і Г. Спенсера були в усіх на вустах, а доктрина виживання 

найпристосованіших з’явилася в популярній літературі» [232, 52-53]. Виходячи 

з принципів соціального дарвінізму, Янь Фу так оцінював методи управління 

розвитком держави: «Якщо метод веде до невігластва, а, отже, й до бідності та 

слабкості, то хоч би він і походив від наших предків або ґрунтувався на 

авторитеті наших правителів та вчителів, не кажучи вже про людей нижчого 

порядку, – ми все одно повинні відкинути його; водночас, якщо інший метод є 

дієвим у подоланні невігластва і, таким чином, веде до нашого зцілення від 

бідності й слабкості – ми повинні його наслідувати, хоч би він і походив від 

варварів або диких звірів, не кажучи вже про істот вищого порядку» [322, 49]. 

В такий спосіб Янь Фу переконує багатьох китайських вчених у тому, що 

в питаннях суспільного розвитку потрібно виходити не з авторитетності 

традиційних методів управління, а з їхньої ефективності. Крім того, він звертає 

увагу на посилення ґлобальних тенденцій суспільних перетворень, позаяк, на 

його думку, «в розвиткові Всесвіту щодня дедалі чіткіше виявляються тенденції 

до одноманітності», внаслідок чого, вважає Янь Фу, «в своїх діях ми повинні 

виходити з того, що об’єднує нас із іншими» [225, 193]. Зокрема, зазначає він, 

якщо «всі наші прагнення в нинішній час спрямовані лише на досягнення 

багатства й могутності», тоді слід, насамперед, визнати, що «Захід дійсно 

багатий і могутній», і зрозуміти, що «в політиці нині всьому вчаться у нього» 

[225, 193]. Виходячи з таких міркувань, Янь Фу піддає критиці діяльність 

представників «руху самозміцнення»: на його думку, хоча ззовні їхні дії 
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«збігаються з тим, що роблять на Заході, і, мабуть, могли б здатися 

задовільними, однак насправді, якщо слідувати вказаним порадам, не змінюючи 

теперішніх звичаїв», тоді, вважає вчений, «за десять років результатом були б 

не тільки ще більша бідність, але й більша слабкість держави» [225, 193]. 

Інший реформатор китайський вчений Чжан Тайянь висловлював жаль з 

приводу того, що «китайці сьогодні не здатні зрозуміти універсальні принципи 

або відмінити старі звичаї» [228, 677]. Вчений вважав: «якщо ми самі не 

візьмемо велику мітлу і не виметемо усі гнилі звичаї предків, тоді як ми 

можемо сподіватися виростити ідеальний Китай?» [228, 677] Таким чином, 

перші китайські реформатори доходять висновку, що розв’язання проблеми 

соціального розвитку китайської держави потребує відмови від нормативного 

значення минулого і подальшого звернення до соціальної моделі, яку являють 

собою модерні західні супільства. В цьому відношенні яскравим символом 

розриву з історичним минулим стало прийняття західного грегоріанського 

календаря за основу літочислення в китайській державі – це стало першим 

законом, ухваленим новоствореною Китайською Республікою після повалення 

останньої імператорської династії, династії Цинь, в ході Сіньхайської революції. 

Передова стаття впливової шанхайської газети «Шеньбао» проголошувала: 

«Ми, чотириста мільйонів співвітчизників, – новонароджені малята щойно з 

материнської утроби. Відтепер ми – нові громадяни. Наш обов’язок – прийняти 

нову мораль, нову освіту, новий одяг.» [355, 34] 

Водночас, першим системним виявом антитрадиціоналізму в китайському 

суспільстві став т. зв. «рух за нову культуру», який привів до соціальних 

перетворень, що залишаються важливими характеристиками сучасного Китаю. 

Очільниками цього руху були китайські вчені Чень Дусю, Ху Ши, Сє Улян, У 

Юй, Цай Юаньпей і Лу Сінь, які вважали боротьбу з минулим і повну 

вестернізацію Китаю загальною метою руху. Зокрема, в одній з програмових 

статей Чень Дусю стверджує, що «світ змінюється еволюційно, різниться з 

місяця в місяць, з року в рік», а «сяюча історія розгортається дедалі швидше», 

як наслідок, вважає він, щоб жити в сучасному світі, «необхідно створити нову 



 105   

цивілізацію двадцятого століття і не обмежувати себе наслідуванням 

дев’ятнадцятого, позаяк еволюція людської цивілізації змінює старе новим – як 

плин річки, як стріла в польоті, постійно триває і постійно змінюється» [292, 

114]. На думку вченого, вся китайська «традиційна етика, закони, наука і звичаї 

є пережитками феодалізму», внаслідок чого «між ними і досягненнями білої 

раси є різниця в тисячу років», і це при тому, що китайці і європейці живуть в 

один і той самий період історії [245, 27]. Чень Дусю вважав, щоб розбудувати 

нову країну, Китай мав повністю позбутися конфуціанства [362, 57], позаяк він 

розвивається в сучасному світі, водночас «його цивілізація не розірвала зі 

своїми давніми формами» [275, 144]. В цьому зв’язку вчений наголошував, що 

«ми насправді не знаємо, чи існує хоч одна традиційна інституція, яка може 

бути адаптована для виживання в сучасному світі», тому вчений волів би стати 

свідком зникнення «національної сутності» китайської нації, ніж побачити, як 

вона «загине через свою непристосованість до життя в сучасному світі» [231, 

42]. Зрештою, Чень Дусю доходить висновку: «якщо ми не припинимо мріяти 

про мертві династії, наш народ буде викинуто зі світу двадцятого століття в 

брудні канави, призначені для рабів і худоби» [231, 42]. Отже, Чень Дусю 

закликає повністю відмовитися від історичної традиції китайського суспільства 

для того, щоб дати відповідь на виклики сучасного світу. 

Відмова від історичної традиції, в свою чергу, викликала необхідність 

запропонувати альтернативні традиційним стратегії розвитку китайського 

суспільства. З огляду на це, китайський вчений Ху Ши, характеризуючи 

сутність «руху за нову культуру», запропонував два гасла, які здобули 

популярність в цей період: «запровадити наукові методи в дослідження 

проблем» («яньцзю веньї, шужу сюелі», «yanjiu wenyi, shuru xueli») та 

«переробити цивілізацію і традицію» («чженлі ґоґу, цзайцзао веньмін», «zhengli 

guogu, zaizao wenming») [362, 58]. Переконаність Ху Ши в західних наукових 

методах спонукала багатьох вчених, приміром Ґу Цзєґана і Цяня Сюаньтуна, до 

остаточної переоцінки цінності китайської традиції і підтримки «повної 

вестернізації» («цюаньпань сіхуа», «quanpan xihua») китайського суспільства. 
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Сам Ху Ши, загалом, не відкидав цього терміну, водночас він наголошував, що 

насправді бажає «цілковитої ґлобалізації» людської культури («чунфень 

шицзєхуа», «chongfen shijiehua») [345, 66-67]. Китайський вчений Цзян 

Менлінь, як і Ху Ши та його послідовники, вважав, що збагачення китайської 

цивілізації перебуває у безпосередній залежності від вбирання західних ідей і 

що в цьому розумінні «модернізація і вестернізація є нероздільними, якщо не 

тотожними, поняттями, позаяк процес модернізації почався на Заході й 

безперервно іде далі» [340, 140-141]. 

Таким чином, китайська соціально-філософська думка поступово 

здійснює перехід від беззаперечного ствердження авторитету традиції до її 

повного заперечення і вимоги цілковитої вестернізації китайського суспільства. 

Розвиток принципу антитрадиціоналізму в китайській думці, зрештою, досяг 

свого завершення в знаному вислові Мао Цзедуна, відповідно до якого Китай 

являє собою «чистий лист паперу, на якому зручно писати» [135, 367]. Слід 

сказати, що критичне ставлення до традиції по сьогоднішній день залишається 

однією з важливих тенденцій розвитку сучасного китайського суспільства. Про 

це свідчать, зокрема, особливості й наслідки культурної критики 80-х рр., яка 

згодом привела до критики політичної і соціальної реальності китайської 

держави, а також до подальшої вимоги «повної вестернізації» та до «нового 

догматизму» в сповідуванні західних цінностей [276, 427]. Як вважає 

китайський вчений Хе Сінь, «на певний час американська культура стала 

головною течією та загальним тоном літератури», що, зокрема, привело і до 

відомих подій на площі Тяньаньмень [276, 427-428]. Між тим, критичний 

погляд на роль традиції в процесі розвитку суспільства, був, зрештою, 

переосмислений з огляду на досвід перетворення китайського суспільства в ХХ 

столітті, який вніс серйозні корективи в розуміння цієї проблеми. 
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2.3. Соціально-культурні проблеми розвитку в процесі модернізації 

китайського суспільства 

 

З огляду на все вищесказане, головною причиною, що, на нашу думку, 

привела китайських вчених і західних синологів до переосмислення ролі 

традиції в процесі модернізації китайського суспільства, стала історична 

тяглість соціальної структури традиційного Китаю, яка, незважаючи на 

чисельні спроби її подолання, демонструвала надзвичайну тривкість упродовж 

всього процесу реформування китайської держави, починаючи з кінця ХІХ 

століття. В різні часи окремі китайські вчені, незалежно від своїх політичних 

переконань, вказували на те, що прямі спроби перенести модерний західний 

політичний принцип національної держави на ґрунт традиційного китайського 

суспільства приводять, всупереч сподіванням, не до формування модерного 

китайського соціуму, а до наростання політичного хаосу в країні. Зокрема, 

свого часу китайський вчений і посадовець Чжан Чжидун, автор принципу 

«тіюн», виступав проти західної політичної концепції народу як джерела влади, 

позаяк вважав, що «дурні з радістю приймуть її, а непокірні будуть готові 

вдатися до дій» – в результаті, вважав він, «закон і порядок буде важко 

підтримувати, і безлад настане по всій країні» [321, 93; 278, 85]. 

Осмислюючи причини такого політичного хаосу в процесі реформування 

держави, китайський вчений і державний діяч першої половини ХХ ст. Цзян 

Менлінь доходить висновку, що наслідувати конституційну модель Заходу без 

урахування її історичних передумов означає, за його словами, «причепити 

китайський віз до західної зірки», а отже, на його думку, просте перенесення 

даної моделі в Китай є неможливим, позаяк там відсутні необхідні для 

конституційної реформи соціальні інститути [340, 140]. Зрештою, зауважував 

китайський марксист Чжан Шеньфу, «якщо ліки Просвітництва і потрібно 

прописати для Китаю, то слід пам’ятати, що вони не принесуть користі, якщо їх 

не узгодити з потребами хворого» і «не з’ясувати можливу реакцію на 

лікування» [321, 235]. Таким чином, негативний досвід управління державою в 
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умовах різких соціальних перетворень поставив багатьох, навіть радикально 

налаштованих, китайських вчених і державних діячів перед необхідністю 

змінити своє ставлення до історичної традиції китайської держави та здійснити 

переоцінку ролі традиції в процесі розвитку суспільства. 

Як вважає сучасний японський дослідник Йоcікадзу Сакамото, для 

розв’язання цієї проблеми «необхідно критично реконструювати традиційні 

культури в рамках різних соціальних контекстів, щоб на цьому шляху 

усвідомити проблему: як можна вибудувати або зміцнити публічну сферу, мову 

співпраці й солідарності громадян» [319, 160]. Вже один з перших 

реформаторів, китайський вчений Янь Фу вважав, що модернізація повинна 

ґрунтуватися на збереженні «національного духу» («ґоцин», «guoqing»), тобто, 

на його думку, на конфуціанстві [353, 32]. На думку Янь Фу, західна культура 

або технологія на могли бути просто пересаджені в Китай, а повинні були 

відповідати китайській культурі, таким чином, завдання, які ставляться в 

процесі модернізації, повинні ґрунтуватися на використанні й розвиткові 

чинників, наявних в самобутній китайській культурі [353, 32]. Вчений ставився 

критично до «радикальних» мислителів, таких як Кан Ювей і Лян Цичао, що 

прагнули отримати миттєві результати, і продовжував розглядати 

конфуціанство як сутність «національного духу» Китаю [353, 35]. 

Янь Фу захищав необхідність поєднання старого і нового в процесі 

розвитку держави, що, з одного боку, на його думку, виключало сповідування 

застарілого розуміння поняття «національна сутність» («ґоцуй», «guocui») і 

відкидання необхідності модернізації, а, з іншого боку, виключало заперечення 

національної сутності і розуміння китайської культури як неспроможної 

перетравити елементи культури західної. Янь Фу вважав, що «без оновлення не 

буде прогресу, а без старого не буде за що триматися», тому, на його думку, 

головним завданням було здійснити модернізацію національного духу, 

зберігаючи культуру як органічну цілісність [353, 35]. Сучасний китайський 

вчений Сяо Ґунцин, аналізуючи погляди Янь Фу, доходить висновку, що 

реформи 1898 року були приречені на поразку внаслідок «радикалізму» Кана 
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Ювея та його прихильників, позаяк останні вважали, що реформи полягали в 

різкому розриві з традицією [353, 20]. На відміну від прихильників 

традиціоналістської концепції «національної сутності», китайська 

інтелектуальна група Сюехен (Xueheng) не заперечувала західну цивілізацію 

повністю, натомість підтримувала ті західні цінності, які, на думку 

представників цієї групи, можна було вважати «універсальними» і сумісними з 

китайськими традиціями. Як вважає німецький синолог Аксель Шнайдер, вчені 

школи Сюехен розглядали конфуціанство не «в якості китайських ліків від 

західної хвороби модерну», а швидше як «частину класицистської відповіді на 

проблеми модерну» [255, 111]. В питанні природи процесу історичного 

розвитку консерватори групи Сюехен являли собою противників ліберальних 

радикалів і критикували повне заперечення китайської традиції в програмі 

«руху за нову культуру». 

Обґрунтовуючи необхідність рецепції західного наукового методу для 

реформування традиційної китайської культури, вчений з ліберальними 

політичними поглядами Ху Ши уточнював, що мета такої рецепції полягає не в 

тому, щоб викинути традицію, а в тому, щоб реорганізувати її з критичних 

позицій для «відтворення цивілізації» («цзайцзао веньмін», «zaizao wenming») 

[345, 63]. Разом з цим, Ху Ши виступав проти класичного традиціоналізму, 

позаяк був переконаний, що в його основі міститься помилка, яка полягає в 

«нерозумінні природи культурних змін» [321, 217]. Вчений вважав, що 

«культура сама по собі консервативна», тому був переконаний: «коли дві різні 

культури вступають в контакт, їх змагання і порівнювання може частково 

зруйнувати опір і консерватизм певної культури», але при цьому «ніколи не 

зможе повністю знищити консервативну природу місцевої культури» [321, 217]. 

З огляду на те, що «люди – весь народ» – залишаються «основою» культури, Ху 

Ши переконаний: «немає причин хвилюватися, що цю основу буде зруйновано», 

позаяк, вважає він, в будь-якому випадку «китайці залишаться китайцями» [321, 

217]. Таким чином, у філософській думці Китаю поступово актуалізується 
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проблема визнання, розуміння і використання традиційної культури в процесі 

розбудови сучасного китайського суспільства. 

Зокрема, один із найрадикальніших державних діячів в історії країни 

Голова Компартії Китаю Мао Цзедун неодноразово закликав своїх 

співвітчизників вивчати історичний спадок китайського суспільства і 

«критично узагальнювати його», позаяк, вважав він, «сучасний Китай є 

продуктом усього минулого розвитку Китаю» [133, 265]. Мао Цзедун 

висловлював переконання, що китайці не зможуть просто відмахнутися від 

свого історичного минулого, навпаки, вважав він, вони повинні «узагальнити 

все своє минуле – від Конфуція до Сунь Ятсена – і прийняти цей цінний 

спадок» [133, 265]. Визнаючи, з одного боку, що «комуністи є прихильниками 

інтернаціонального вчення – марксизму», в той же час Мао був переконаний, 

що марксизм можна втілити в життя лише з урахуванням конкретних 

особливостей Китаю і через «певну національну форму» [133, 265]. Позаяк, 

вважає Мао Цзедун, «механічне запозичування всього іноземного в минулому 

завдало Китаю великої шкоди», з огляду на це, робить висновок він, китайцям 

«не варто ковтати все іноземне заразом, не розбираючи», а «вимога суцільної 

європеїзації є помилкою» [133, 482]. 

З іншого боку, осмислюючи проблему ставлення китайців до іноземної 

культури, Мао доходить висновку, що «огульно заперечувати її також було б 

помилкою», навпаки, вважає він, китайцям «потрібно якомога більше 

запозичувати у передової зарубіжної культури, використовуючи запозичене для 

розвитку нової культури Китаю» [134, 329]. Що стосується давньокитайської 

культури, то Мао Цзедун також вважає, що «її не слід огульно відкидати, але 

водночас не слід підходити до її використання всліпу», тобто, на його думку, «її 

потрібно освоювати критично, в інтересах нової культури Китаю» [134, 329-

330]. Досвід суспільних перетворень у китайській державі спонукає іншого 

китайського марксиста Ченя Бода дійти висновку, що «нова культура ніколи не 

є невідповідною старій», і, як наслідок, вчений закликає «ефективніше 

вдосконалювати китайську культуру через привнесення до неї позитивних 
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аспектів минулого Китаю», а це, на його думку, означає, «що старі форми 

можуть і повинні бути використані у створенні нової культури» [321, 229]. 

Далі, в процесі розвитку новітнього китайського суспільства, серед 

інтелектуалів поступово утверджується розуміння того, що необхідно 

відрізняти поняття традиції як простого повторення минулого досвіду і поняття 

традиційності як іманентної тяглості самої природи суспільства, зокрема 

суспільства конфуціанського. Оцінюючи значення конфуціанського спадку для 

новітньої історії розвитку держави, китайський марксист Чжоу Ян зауважив, 

що, хоча «деякі інтелектуали намагалися розв’язати проблему феодальної 

ментальності в 40-х роках», «ці намагання були неуспішними», і навіть 

«кампанія земельної реформи 50-х років під проводом Компартії Китаю не 

зачепила найглибших аспектів культурної проблеми» [321, 239]. Осмислюючи 

цей негативний управлінський досвід, вчений доходить висновку, що, позаяк 

«влада розумових звичок сильніша, ніж інші види влади», «сама по собі 

мужність – комуністичне гасло «не бійтеся відрубати собі голову» – недостатня 

в боротьбі зі старим складом розуму» [321, 239]. Як наслідок, чисельні 

дослідники і державні діячі дійшли переконання, що «поступові» реформи 

кращі, ніж «шокова терапія», і це, зрештою, було втілено в політичному гаслі 

«переходити річку, намацуючи каміння» («мочже шитоу ґохе», «mozhe shitou 

guohe»), під проводом якого здійснювалися реформи у 80-х рр. [255, 80-81] 

Зокрема, провал політики «штурмування перевалу», яку намагався здійснити 

Ден Сяопін в 1988 році, довела необхідність дотримання принципів 

інкременталізму в процесі прийняття управлінських рішень [255, 92-93]. Такі 

зміни, в свою чергу, сприяли відродженню інтересу до «національних 

досліджень» («ґосюе», «guoxue») у 90-х рр., що постали як відповідь на 

зростання занепокоєння щодо занепаду китайських цінностей та на поширення 

уявлень про те, що лише західні цінності можуть розв’язати головні проблеми 

сучасного світу [285; 238, 129-157]. 

Переосмислення ролі конфуціанської традиції в процесі розвитку 

китайського суспільства приводить вчених країни до нової концепції 
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національної спільноти, згідно з якою нація не є виключно результатом 

індустріалізації і становлення органічної солідарності суспільства, а 

ґрунтується передусім на унікальних особливостях історії певного етносу, 

розуміння яких безпосередньо впливає на ефективність стратегій розвитку 

цього суспільства. Як вважав китайський вчений-марксист Лі Шу, «якщо 

комуніст не може правильно пояснити особливості нації, якщо його роботі 

бракує відповідної національної форми, значить він не розуміє вимог практики 

і не може дати відповіді на запитання, які реальне життя ставить перед ним» 

[349, 6]. З огляду на це, китайський вчений, історик Фань Веньлань вважав, що 

західну модерну модель нації не можна безпосередньо перенести на китайське 

суспільство, позаяк «Китай і Західна Європа – це дві різні території, кожна з 

яких має низку особливостей», і якщо при цьому «ми заявляємо особливості 

історії Західної Європи як універсальні», то, як наслідок, «ми втрачаємо всі 

особливості, наявні в історії Китаю» [349, 6]. На думку вченого, якщо «теорія 

Мао Цзедуна» була визначена як поєднання загальної істини марксизму-

ленінізму з конкретною практикою китайської революції, то історія Китаю 

також може відповідати універсальним аспектам світової історії і водночас 

виявляти свої особливості у порівнянні з нею [349, 6]. Таким чином, серед 

китайських марксистів поступово утверджується розуміння того, що основу 

класичного дискурсу модернізації становить універсалізація унікального 

західноєвропейського історичного досвіду соціального розвитку, внаслідок 

чого китайські марксисти почали відмовлятися від утвердження історичної 

універсальності західних наукових підходів до проблеми розвитку суспільства і 

визнавати необхідність врахування національних особливостей історії розвитку 

китайського етносу в процесі його реформування. 

Таке визнання, на перший погляд, вступало в суперечність із 

внутрішньою логікою марксистської теорії, позаяк остання також претендувала 

на історичну універсальність незалежно від локальних особливостей розвитку 

певного суспільства. Між тим, представник китайської марксистської 

історіографії вчений Цзянь Боцзань вважав марксистську філософію історії 
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сумісною з націоналістичною, позаяк, на його думку, стадії історичного 

прогресу можна розглядати як форми накопичення культурних відмінностей, де 

особливості кожного етапу формуються унікальним впливом конкретних 

культур, як вони визначаються динамікою економічних змін і класової 

боротьби [248, 82]. З огляду на це вчений припускав, що «в різних 

національних умовах історія може набувати різних форм, а окремі країни 

можуть навіть перестрибувати через певні історичні етапи» [248, 82]. Цзянь 

Боцзань, з одного боку, погоджується з тим, що «сліпо вихваляти національну 

історію і прикрашати класове суспільство з метою патріотичного виховання» не 

є необхідним, однак, з іншого боку, вважає він, так само не є необхідним 

«зображати національну історію як порожню і безбарвну або як скупчення зла» 

для виконання вимог класової освіти [248, 82]. Такі інтелектуальні тенденції в 

китайській науці загалом збігалися з тенденціями, які відбувалися в західній 

синології – прагненням до відродження неоконфуціанства, тобто основних 

принципів офіційної ідеології імперського Китаю, та перегляду їхньої ролі в 

сучасних процесах розвитку китайського суспільства. 

Одним з перших західних вчених, які переглянули класичне бачення 

неоконфуціанства як «непохитної канонізації традиції» (М. Вебер), «гамівної 

сорочки на китайському розумі» (Дж. К. Фейрбенк), «набору мертвих 

цінностей», що нездатні модернізувати Китай, був американський вчений 

В. Т. де Барі. На відміну від багатьох своїх попередників, де Барі наполягав на 

тому, що неоконфуціанство «не стоїть незмінно на службі підтримання status 

quo» і «може також виступати критиком існуючого порядку», тому, роблячи 

прогноз на майбутнє, вчений висловлював переконаність у тому, що «новий 

досвід китайського народу будуть зрештою розглядати як зростання, яке 

здебільшого йде зсередини, а не просто як революцію, яка прийшла ззовні» 

[241, 69; 228]. Інший вчений, американський синолог Б. Шварц також вважав, 

що «досвід минулого може, на щастя чи на жаль, продовжувати існувати в 

теперішньому», внаслідок чого, на його думку, «минуле і сучасне Китаю, 
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можливо, не протистоять одне одному як взаємонепроникні цілісності» [241, 

64]. 

Пояснюючи ідею зростання, яке йде зсередини, в умовах модернізації 

китайського суспільства, слід розглянути дослідження британського вченого 

Е. Сміта, на думку якого за межами Заходу, зокрема в Східній Європі та в Азії, 

сформувалась модель нації, яка, з погляду історії, «становила виклик перевазі 

західної моделі й додала чимало нових важливих елементів, більш відповідних 

зовсім іншим обставинам та шляхам розвитку незахідних спільнот» [178, 20]. 

Як вважає вчений, незахідна модель нації ставить наголос «на походженні чи 

радше нібито походженні», позаяк «націю розглядають як певну «надродину», 

що «пишається родоводами та генеалогіями, часто вибудовуваними місцевими 

інтелектуалами» [178, 20]. На думку Е. Сміта, суть даної концепції полягає в 

тому, що «нація може простежити своє коріння до якогось умовного спільного 

предка і через те її члени – це брати й сестри або принаймні родичі, що 

відрізняються від решти людства своєю кревною спорідненістю» [178, 20-21]. 

Так, в ХІХ ст. японські еліти «свідомо намагалися створити «родинну націю» 

або «національну родину», позаяк поняття традиції та ідентичності були 

здебільшого чужими для азійських суспільств» [314, 168]. Сам Е. Сміт вважає 

родинні почуття в націоналізмі парадоксом, бо реальні родини, на його думку, 

«можуть становити перешкоду для ідеалу однорідної нації, якщо націоналізм 

визнає цей ідеал у його крайній формі» [178, 86-87]. Справді, як ми бачили 

вище, досвід управління китайською державою в період після національної 

революції показав, наскільки значною була перешкода, яку являла собою 

кланова свідомість, для розбудови єдиної китайської нації. Внаслідок цього 

перед китайськими вченими постала необхідність осмислити можливості 

використання кланової свідомості в такій формі, яка б дозволила сприяти 

позитивним тенденціям трансформації сучасного китайського суспільства. 

В цьому зв’язку слід звернути увагу на те, що кланова свідомість 

тривалий час виступала інтеґративною основою традиційного китайського 

суспільства, зокрема, конфуціанський філософ Чжан Цзай вважав, що «для 
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володіння серцями людей потрібно збирати членів клану і поширювати серед 

них гарні звичаї, щоб люди не забували свого походження» [352, 17]. На думку 

філософа, досягнення цієї мети «вимагає генеалогії, кланової організації і 

системи «цзунцзу» («zongzu») [коли голова найстарішого роду виступає 

головою клану]», позаяк «без «цзунцзу» люди не знають, звідки тягнуться лінії 

їхнього власного походження», а без генеалогії сім’ї «не можуть дуже довго 

триматися разом» [352, 17]. У процесі модерних державних реформ китайські 

націоналісти намагалися використати клановий принцип соціальної інтеґрації з 

метою створення модерної китайської національної ідентичності. Політичний 

мислитель Чень Тяньхуа звертається до старої приказки «ніхто не любить 

людей з іншого роду», пояснюючи, що «у випадку ворожнечі між двома 

родинами, людина завжди б’ється на боці своїх родичів» [241, 57]. При цьому 

вчений здійснює перехід від принципу клану до принипу нації: він висуває тезу, 

згідно з якою «всі звичайні роди походять з одного», і в такий спосіб доходить 

висновку, що «ханьці – великий рід», «Хуанді – його першопредок», а «всі, хто 

не є ханцями, не є нащадками Хуанді», тобто «належать до інших родів» [241, 

57]. 

Як зауважує сучасний британський економіст М. Жак, сім’я завжди була 

«постійною і важливою ниткою в китайській традиції (як і в усіх 

конфуціанських суспільствах)», а також, «поряд із державою, ключовим 

соцієтальним інститутом» [283, 245]. Поряд з тим, що «сім’я окреслює 

первинний смисл поняття «ми», вона, зауважує вчений, також «тісно пов’язана 

з ідеєю генеалогії, яка слугує визначенню значно ширшого «ми» [283, 245]. Як 

наслідок, вважає М. Жак, китайці «здавна мали звичку мислити людей з 

однаковим прізвищем як таких, що мають спільних предків», зокрема, «з часів 

династії Мін звичним для різних родів явищем було пов’язувати своїх предків 

та встановлювати фіктивні родинні зв’язки один з одним через відому 

історичну постать, як у випадку Жовтого Імператора» [283, 245-246]. Сучасний 

китайський історик Чжоу Цзяжун вважає, що в такий спосіб «все китайське 

населення можна було уявляти як зібрання родів, позаяк всі вони поділяли одні 
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й ті ж ханські прізвища», і той факт, що в Китаї існує порівняно мала кількість 

прізвищ, лише підсилює цей ефект [239, 44, 48]. 

Китайський націоналіст і провідник Сіньхайської революції Сунь Ятсен 

ставив основним завданням національної революції «перетворити державу на 

одну сім’ю» [184, 303], і, таким чином, утверджував інтеґративний принцип 

клану в якості основного політичного принципу національної держави. В цьому 

зв’язку слід звернути увагу на те, що смисловий корінь китайського поняття 

«націоналізм» («міньцзучжуі», «minzuzhuyi»), яке запозичив з японської мови і 

ввів до наукового обігу китайський реформатор Лян Цичао, складається з двох 

ієрогліфів – «народ» і «рід» – і тому несе в собі етимологічне значення «люди зі 

спільними предками» [253, 235]. Таким чином, політичні мислителі новітнього 

Китаю намагалися вивести модерну китайську національну ідентичність з 

традиційного родового принципу організації суспільства, зокрема, ця концепція 

була задіяна в селянському русі на півночі Китаю під проводом Мао Цзедуна, 

тобто в політичному русі, який завершився утворенням Китайської народної 

республіки. Отже, в процесі політичного реформування китайського 

суспільства ефективним принципом модернізації стало перетворення 

традиційної кланової ментальності на модерну національну свідомість. 

Подібним чином, завдання економічної модернізації комуністичного 

Китаю на практиці найкраще виконували тоді, коли в основу національної 

економіки покладали традиційний локальний принцип організації. Як зазначає 

британський синолог Дж. Нідем, в процесі формування китайських 

промислових кооперативів у період Другої світової війни відбулося спонтанне 

«перенесення етосу великої сім’ї в робітничі групи», що завдяки цьому 

демонстрували ефективну співпрацю, часто за дуже складних умов і навіть 

перед лицем опозиції з боку уряду Ґоміньдана на останніх етапах війни [306, 

53]. Так само, на думку вченого, лише наявність відповідного історичного тла 

уможливила створення іншого економічного явища – груп взаємодопомоги в 

селах, які, в свою чергу, привели до формування тих кооперативних форм 

сільського господарства і великих комун, які переважали на території 



 117   

післявоєнного Китаю. Дж. Нідем доходить висновку, що «сільський 

комуністичний Китай не був створений за день», позаяк, на його думку, 

вирішальним в цьому питанні стало схоплення «глибин емоції соціальної 

солідарності, яка була однією з основних мотивуючих сил китайського 

суспільства впродовж двох тисячоліть» [306, 59]. Як вважає Нідем, «сам по собі 

націоналізм ніколи б не зміг цього зробити», на думку вченого, це було під 

силу виключно «доктрині, що могла повною мірою використати ту суміш 

свідомого індивідуального інтересу і турботи про благополуччя сусідів, яка 

гуртувала людей впродовж сотень боїв проти феодальних бюрократів» [306, 59]. 

Таким чином, з точки зору дослідника, модерні китайські кооперативи і комуни 

були всього лише «продовженням тих соціальних форм китайського 

суспільства, які розвивалися впродовж віків» [306, 59]. А отже, не лише на 

політичному рівні, але й на рівні економічному, використання традиційних 

соціальних форм продемонструвало свою ефективність у здійсненні модерних 

перетворень китайського суспільства. 

З іншого боку, намагання боротися з такими тенденціями часто 

приводило до протилежних результатів. Незважаючи на те, що Мао Цзедун 

ставив за мету здіснення соціалістичних трансформацій традиційного 

китайського селянства, після Великого стрибка останнє почало виявляти 

«спонтанні капіталістичні тенденції», кидаючи виклик партії шляхом міграцій 

та чорних ринків і підтверджуючи занепокоєння Мао Цзедуна тим, що 

«сільське суспільство є розсадником хвороботворних бактерій» [346, 39-45]. 

Між тим, позитивні практичні здобутки від використання елементів 

традиційного суспільства в процесі модерних трансформацій китайського 

соціуму привели багатьох китайських вчених-марксистів до необхідності 

переглянути ортодоксальне негативне ставлення до «пережитків» традиційного 

феодального устрою Китайської імперії. Зокрема, китайський філософ-

марксист Ай Сиці припускав: «як тільки ми зрозуміли важливість того, що 

сприяє виживанню національної спільноти…, ми повинні піти на компроміс із 

певними феодальними елементами» [321, 234]. Інший китайський вчений і 
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письменник Ґо Можо в листі з показовою назвою «Маркс входить до храму 

Конфуція» стверджує, що «теорія Маркса не суперечить конфуціанському 

мисленню», і наводить низку аргументів на підтвердження своєї тези [239, 101]. 

Зокрема, Ґо Можо зазначає, що між марксизмом і конфуціанством немає 

значної розбіжності в питанні сім’ї, позаяк, на його думку, марксизм не 

виступає проти «поваги до батьків» чи «родини», тобто двох ключових 

елементів, на яких наголошував Конфуцій. Позаяк марксизм, на думку Ґо Можо, 

«не вчить людей не заводити сім’ю», відповідно, наголос Конфуція на родині 

не суперечить поняттю комунізм у Маркса, бо якщо «кожна родина» в 

суспільстві «живе в достатку», тоді це суспільство комуністичне [239, 101]. 

Згодом, в межах концепції конфуціанського капіталізму створено теорію, 

що підкреслює роль, яку відіграють родові організації і локалізм в 

економічному житті Китаю. Автори даної теорії вважають, що 

сільськогосподарські підприємства, які ґрунтуються на різних типах соціальних 

колективів, ведуть Китай унікальним шляхом модернізації, що не є ані 

капіталістичним, ані соціалістичним [343, 174]. Позаяк дана теорія має значну 

емпіричну базу, і ці типи локальних колективних формацій стали економічним 

дивом багатьох реґіонів Китаю, через це окремі китайські дослідники прагнуть 

розглядати сучасну китайську аграрну промисловість як унікальну модель 

модернізації, що дає можливість уникнути теоретичної дискусії про 

конфронтацію між капіталізмом і соціалізмом та знайти всередині дискурсу 

ґлобального капіталізму не-західний шлях модернізації [343, 174-175]. 

Результати досліджень в цьому напрямку дозволили окреслити новітні 

тенденції в сільській соціальній організації, на основі яких було сформулювано 

концепцію «нового колективізму» [343, 175]. Відповідно до цієї концепції, 

організаційні методи нового колективізму повною мірою відображають 

принцип конкуренції, притаманний сучасній ринковій економіці, а також є 

цілком сумісними з існуючою соціальною системою та її зусиллями в напрямку 

суспільного процвітання. Більше того, теорія «нового колективізму» розглядає 

сутність «колективістського суспільства» Китаю та унікальні характеристики 
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нинішнього шляху його соціального розвитку як продовження квінтесенції 

традиційної родової культури. Зокрема, відповідно до цієї теорії, модернізація 

китайських сільських реґіонів (чи, принаймні, кількох реґіонів) не рухається в 

напрямку приватизації чи системи приватної власності, натомість, вона 

інкорпорує цілком нову соціальну свідомість з поняттям «громадської 

власності» і метою спільного процвітання в її основі [343, 175]. 

Такий підхід, на нашу думку, спростовує абсолютну цінність 

американських і європейських моделей модернізації, заснованих на принципі 

індивідуалізму. Теорії соціальної ментальності та історичного досвіду, які 

жорстко критикували в китайській марксистській філософії, здобувають 

альтернативне пояснення в концепції нового колективізму: багатьма вченими 

вважається, що «новий колективізм – це тип соціальної свідомості», який 

«проявляється як прагнення до співпраці, як вид єдності, усвідомлення 

соціальних гарантій, залежності індивідуальної власності від більшої «родини» 

[343, 175-176]. Отже, теорія «нового колективізму» покликана спростувати 

погляд, за яким індивідуалізм – це єдино можлива культурна основа 

модернізації, та, відповідно, здійснити критику ідеології Нового Просвітництва, 

яка ґрунтується на принципі індивідуальності. Натомість, серцевинним 

поняттям теорії «нового колективізму», на думку її прихильників, є поняття 

співпраці, культурне підґрунтя якого полягає в розширенні родового поняття 

«пан-фаміліалізму», і як вважають «нові колективісти», соціальні організації, 

побудовані на культурному підґрунті цього типу свідомості «великої сім’ї», 

містять в собі сліди родової культури [343, 176; 331, 79]. 

Між тим, теорії «нового колективізму» і «модернізації під проводом 

сільськогосподарських підприємств» містять чіткі тенденції до узагальнення 

часткових ситуацій. Обидві теорії прагнуть бачити на прикладі 

сільськогосподарських підприємств унікальний модерн у способі виробництва і 

соціальної організації, ігноруючи відмінності між формами, в яких відбувається 

розвиток таких підприємств у різних реґіонах Китаю [343, 177]. Свідченням 

цього, на нашу думку, є поява нової політичної «доктрини про гармонійний 
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розвиток». В даному випадку, як свідчать окремі дослідники, «йдеться 

насамперед про те, що на сьогоднішній день в китайському суспільстві 

накопичилися соціальні проблеми, які необхідно вирішувати навіть ціною 

певної стабілізації зростання», і в цьому відношенні висування гасла «побудови 

гармонійного соціалістичного суспільства» має за мету «звернути увагу на 

існуючі соціальні протиріччя і спробувати їх згладити» [24; 9]. Слід зазначити, 

що в 90-х рр. ХХ ст. частина китайських вчених піддала критиці теорію 

походження китайської цивілізації з північного Китаю. Більшість археологів 

погодилися, що Китай пізнього неоліту і бронзового віку був складною 

сумішшю впливів різних ареалів, включаючи й ті, які знаходилися за межами 

долини Жовтої ріки. В результаті з’явилася «нова концепція минулого Китаю», 

яка, зокрема, спростовує північний, маоїстський міф національного походження, 

наполягаючи на тому, що сучасні наукові відкриття унеможливлюють 

концепцію лінійного культурного походження Китаю з однієї центральної 

точки. На думку вчених, пізні палеолітичні культури у південній частині Китаю 

являють собою «продовження свого власного типу розвитку» і свідчать про 

«відмінності між населенням Півночі і Півдня» [263, 91]. Це, у свою чергу, 

означає, що в процесі історичного розвитку різні частини китайського 

суспільства виявляють певну специфіку в соціальних змінах, якої неможливо 

буде уникнути і яку необхідно постійно враховувати. 

Разом з поширенням теорій гармонійного розвитку, серед китайських 

вчених поступово утверджується переконання, що сучасні процеси модернізації 

повинні супроводжуватися утвердженням ролі принципу індивідуалізму. Як 

вважає сучасний китайський вчений Ань Цинянь, «в умовах ринкової 

економіки тільки непокірна людина, тільки людина, яка найвищою мірою 

володіє духом суб’єкта і тому здатна по своїй ініціативі шукати можливості для 

активних дій і оволодівати ними в боротьбі, може досягти успіхів» [6, 35]. На 

думку вченого, саме «практичний матеріалізм, що здіймає суб’єктивність 

людини як прапор, якраз і є марксистською філософією, яка відповідає 

потребам побудови у Китаї ринкової економіки» [6, 35]. Як вважає Ань Цинянь, 
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«практичний матеріалізм зіграв величезну роль у вихованні у китайців духу 

суб’єкта», позаяк, на думку вченого, «практика – це сутність людини, а вільна 

самосвідомість є корінною особливістю практичної діяльності» [6, 35]. Вчений 

звертає увагу на те, що в Китаї здобула значного поширення фраза «найбільша 

проблема для китайців – нерозуміння того, що людина живе для себе» – на його 

думку, це свідчить про те, що «китайці з «ґвинтиків» перетворюються на 

суб’єктів практики» [6, 35]. 

Інший сучасний дослідник, китайський вчений Лі Шеньчжи вважає, що 

економічному розвиткові країни сприятиме ґлобалізація, яка, зрештою, приведе 

до утворення середнього класу, що являтиме собою справжню революцію в 

соціальній структурі Китаю [295, 1249]. Виходячи з переконання, що головною 

проблемою Китаю є втрата ідентичності, Лі Шеньчжи вважає, що багато 

цінностей традиційної культури Китаю зберігають своє значення для 

підтримання соціального ладу і можуть зробити свій власний внесок в процеси 

ґлобалізації. На думку вченого, тепер, коли Китай здобув рівне з іншими 

країнами становище у світі, китайська культура може повернутися до своєї 

вкоріненості в культуралізмі та космополітизмі («тянься чжуі», «tianxia zhuyi») 

[295, 8]. Лі Шеньчжи доходить висновку, що «модернізація китайської 

культури повинна брати традицію за основу, а ґлобалізацію – за мету» [295, 8-

9]. З огляду на одночасний розвиток тенденцій колективізації, індивідуалізації, 

реґіоналізації, ґлобалізації китайської культури, осмислення нових теорій 

модернізації китайського суспільства потребує методологічних уточнень, які 

отримали свій розвиток в сучасній китайській філософії історії. 

Нові стратегії модернізації суспільства в Китаї утверджуються 

паралельно з розвитком т. зв. «індуктивного історицизму» в аналізі процесів 

соціальних змін, який відбувається в китайській історичній науці. Зокрема, 

китайський вчений-марксист Цзянь Боцзань вважає, що, використовуючи 

положення теорії К. Маркса, «не можна перетворювати їх на ярлики», 

натомість «важливо слідувати їхньому духу», тобто, на думку вченого, «ми 

повинні пам’ятати формули», але при цьому «не повинні перетворювати їх на 
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залізні форми для відливання історії» [248, 80]. Цзянь Боцзань вважає, що 

конкретні факти наповнюються змістом лише за посередництва ідеологічних 

концептів, при цьому, на його думку, головна мета ідеології полягає не в 

наданні однозначних відповідей, а в забезпеченні схем інтерпретації 

конкретних проблем, тому, вважає вчений, «ні Маркс, ні Енґельс чи Ленін не 

створили готових рішень для кожного конкретного питання… в історії Китаю», 

і «навіть товариш Мао Цзедун вчив нас лише як досліджувати історію» [248, 

80]. 

Центральною проблемою історичних досліджень Цзянь Боцзань вважає 

неспроможність істориків інтеґрувати факти в теорію, внаслідок чого, вважає 

він, коли «постає конкретна проблема, теорія і факти йдуть кожен своїм 

шляхом, не перетинаючись між собою» [248, 80-81]. Намагаючись розв’язати 

цю проблему, вчений доходить висновку, що в процесі написання історії не 

можна використовувати «загальні принципи для того, щоб її обмежити, щоб 

втиснути факти в принципи для виправдання теорії», а з іншого боку, не можна 

використовувати «порожні, загальні, абстрактні теорії як замінник конкретної 

історії», натомість «їх слід використовувати лише для аналізу конкретного 

історичного процесу» [248, 81]. Методологія індуктивного історицизму дає 

можливість Цзянь Боцзаню здійснити перегляд політичної функції історії, 

закріпленої в соціалістичному гаслі «минуле на службі теперішнього»: вчений 

висуває вимогу «узагальнювати весь корисний досвід в історії… за допомогою 

історіографічного методу марксизму-ленінізму» і доходить висновку, що гасло 

«збільшення значення теперішнього, зменшення значення минулого» означає 

«дослідження історії з метою вивчення минулого досвіду управління 

державою» [248, 85]. 

Вчений підкреслює перевагу минулого над теперішнім у тому сенсі, що 

не можна «втілювати сучасну політику в давній історії», так само, як не можна 

«втілювати політику Китаю в чужій країні» [248, 85]. Цзянь Боцзань вважає, що 

історія може служити політиці, але, на його думку, вона не може робити це 

шляхом «знаходження історичних паралелей до кожного сучасного політичного 
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руху» чи шляхом «перетягування минулих подій або людей в теперішнє» [248, 

85]. На думку вченого, історик повинен «узагальнювати як успішний, так і 

неуспішний досвід виробничої та класової боротьби, і служити політиці цими 

узагальненнями», тобто він повинен неперервно «віднаходити закони 

історичного розвитку, вказувати на історичні тенденції і служити політиці за 

допомогою цього знання» [248, 85-86]. З точки зору Цзянь Боцзаня, позаяк 

«соціо-історичні явища надзвичайно складні за своєю природою», це, на його 

думку, зобов’язує нас «у своїх дослідженнях розглядати матеріали 

першоджерел в усіх деталях» [248, 96]. 

Індуктивна методологія історицизму Цзяня Боцзаня, на нашу думку, 

повністю відповідає політичному кредо сучасного китайського реформатора 

Ден Сяопіна – «шукати істину в фактах» [248, 96]. Очільник Компартії Китаю 

свого часу дійшов висновку, що при здійсненні модернізації суспільства 

«потрібно серйозно вивчати і запозичувати досвід інших країн», однак при 

цьому він вказував, що «сліпе копіювання чужого досвіду і чужих моделей 

ніколи до успіху не приводило» [83, 4]. Узагальнюючи тривалий історичний 

досвід розвитку різних держав, Ден Сяопін доходить розуміння необхідності 

«сполучити загальну істину марксизму з конкретною реальністю» Китаю, «іти 

власним шляхом і будувати соціалізм із китайською специфікою» [83, 4-5]. 

Керманич країни виступав проти «вимоги всебічної європеїзації та прагнення 

під прапором політики розширення зносин із зовнішнім світом і проведення 

реформ вести Китай шляхом капіталізму» [83, 220]. Ден Сяопін вважав, що в 

цьому випадку «розбагатіє лише кілька відсотків населення, а понад дев’яносто 

відсотків буде тривалий час животіти в убогості», внаслідок чого «для 

переважної більшості людей у Китаї постане питання про здійснення 

революції» [83, 220]. Політик зауважував, що «в такій великій країні, як Китай», 

Компартія робить «справи, які були невідомі нашим попередникам», тому 

вважав, що «при розв’язанні конкретних питань варто проявляти обачність» та 

«вчасно узагальнювати досвід» [83, 220-221]. Припускаючи, що «невеликі 

помилки неминучі», Ден Сяопін у той же час вважав, що «більших промахів 
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треба намагатися уникнути» [83, 221], внаслідок чого, на нашу думку, і 

закликав до більшої методологічної обережності у визначенні основних 

стратегій модернізації. 

Як свідчать сучасні російські дослідники В. Г. Буров і В. Г. Федотова, 

новітні китайські реформи супроводжувалися поступовим реформуванням 

теоретичних уявлень – «на початку реформ говорили про планові принципи 

соціалістичної економіки, які були перекручені в період «культурної 

революції», потім про використання ринку, але за умов панування плану, і 

лише потім з’явився термін «соціалістична ринкова економіка», таким чином, 

вважають вчені, «методологія китайських реформ – це поступовість і 

врахування національних умов», що дає можливість, у свою чергу, «узгодити 

швидкість реформ зі здатністю людей адаптуватися до них» [24, 15]. Вже в 

1978 році за ініціативою Дена Сяопіна була проведена політична кампанія під 

гаслом «практика – єдиний критерій істини», в основі якої лежали такі 

принципи: будь-яке теоретичне положення повинне отримати підтвердження на 

практиці, не можна підпорядкувати практику хибним теоретичним постулатам, 

необхідно від практики іти до теорії, а не навпаки [24, 16]. 

Ден Сяопін вважав, що «страх зробити стрибок в області реформ і 

відкритості пояснюється тим, що капіталізму стане більше і що почнеться рух 

капіталістичним шляхом», однак, на його думку, критерієм визначення цього 

шляху «повинне служити, головним чином, те, чи сприяє це розвиткові 

виробничих сил соціалістичного суспільства, зростанню сукупної міці 

соціалістичної держави, підвищенню життєвого рівня народу» [24, 16]. Сам Ден 

Сяопін говорив, що методи ведення господарської діяльності є виключно 

технічними засобами, тому, на його думку, наявність ринкових відносин не 

можна розглядати як головну ознаку суспільно-економічного ладу. На 

переконання Дена Сяопіна, головна відмінність між соціалізмом і капіталізмом 

полягає не в тому, чого більше – планування чи ринку. На його думку, планова 

економіка не рівнозначна соціалізму, позаяк при капіталізмі також є 

планування, а з іншого боку, ринкова економіка не рівнозначна капіталізму, 
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позаяк при соціалізмі також є ринок. Таким чином, план і ринок – це економічні 

важелі, які можна використати для звільнення і розвитку продуктивних сил, 

ліквідації експлуатації, усунення поляризації і досягнення «загальної 

заможності» [24, 16]. Отже, як зазначають В. Г. Буров і В. Г. Федотова, 

«духовні основи китайської цивілізації амбівалентні», і «сьогодні в 

тисячолітньому банку ідей китайського світогляду здобули вплив ті з них, які 

закликають до активного підприємництва, праці, заможності» [24, 11]. 

Сучасний український філософ А. Єрмоленко в зв’язку з цим зауважує, що 

модернізаційні нововведення «збіглися з тими нераціоналізованими 

відносинами, що базувалися на залишках традиційних культур», і «якщо 

скористатись ідеєю констеляції Вебера, то можна сказати, що в східних 

суспільствах стався збіг багатьох факторів, які зумовили модерний розвиток 

цих суспільств» [88, 226]. 

Здійснюючи перегляд методологічний принципів теорії модернізації, 

сучасні китайські вчені Чжан Фа, Чжан Іву і Ван Ічуань закликають до 

заснування «нової форми знання», яка здійснить розрив з категоріями думки, 

прийнятими за часів «руху за нову культуру», і дозволить китайському 

суспільству розглядати світ зі своїх позицій, аніж дивитися на себе з позицій 

Заходу [362, 18]. Для цієї форми знання, вважають вчені, суттєвим є 

переконання, що існують нескінченні можливості для розвитку і що кожна 

нація може створити свій шлях цього розвитку [362, 18-19]. Зокрема, 

китайський вчений Ґань Ян вважає, що суміш промисловості та сільського 

господарства – однаково характерна для традиційного і сучасного китайського 

сільського суспільства – являє собою модель розвитку, що різко відрізняється 

від моделі, яку пропонує західна соціологія, і спростовує припущення про 

гострий розрив між традицією і модернізацією [264, 53]. На думку Ґань Яна, «те, 

що ми сьогодні називаємо соціальними науками, – це західні соціальні науки, 

які розвивалися в процесі західних соціальних змін», отже, на думку вченого, 

вони «не лише являють собою західне розуміння соціальних змін, але також є 

результатом взаємодії між різними соціальними і політичними чинниками в 
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процесі соціальних змін на Заході» [264, 53]. Тому, закликаючи до 

«націоналізації» соціології, Ґань Ян припускає, що певна форма 

децентралізованого і традиційного сільського суспільства в майбутньому може 

стати в авангарді модернізації [264, 56]. 

Виходячи з того, що категорії «соціалізм» і «капіталізм» більше не мають 

значення в ринковому і ґлобалізованому Китаї, китайський вчений Ван Хуей 

намагається виробити підхід, який виходить за межі дихотомій «західний – 

китайський» і «сучасний – традиційний» [343, 18]. Передусім, вважає вчений, 

проблема соціалізму в Китаї – це частина світової «кризи модерну», тому, на 

його думку, будь-яка відповідь на проблеми Китаю не може ґрунтуватися 

виключно на західних концепціях модерну, а повинна також відповідати на 

проблеми західного капіталізму [343, 19]. Аналізуючи відносини між державою 

і суспільством в умовах капіталізму, Ван Хуей висловлює сумнів у тому, що 

«справедливість і демократія можуть бути виведені на внутрішній і зовнішній 

аренах природним шляхом з ринкових відносин», внаслідок чого закликає до 

поєднання політичної демократії з економічною та культурною демократією 

[343, 20-22]. Китайський вчений Цуй Чжиюань вважає, що Китай не повинен 

переслідувати виключно неоліберальну економічну модель Заходу, позаяк, на 

його думку, розбудовуючи країну на основі власного спадку (в даному випадку 

соціалістичного), можна уникнути окремих проблем Заходу [244, 243]. Під 

цими проблемами Цуй Чжиюань має на увазі надмірну концентрацію багатства 

і зловживання владою, які мали місце в роки реформ завдяки уявленню, що 

соціалістична та економічна демократія можуть бути розвинені в Китаї, 

незважаючи на відсутність стабільних соціальних, економічних та правових 

інститутів в їх основі [244, 243]. 

Методологічні зміни в аналізі історичного процесу розвитку суспільства, 

які відбуваються в китайській науковій та управлінській сферах, приводять, у 

свою чергу, до перегляду класичного бачення феномена традиції та його впливу 

на процеси модернізації суспільства. Зокрема, сучасний китайський філософ 

Ґань Ян розглядає традицію як те, «що не є вже наперед задане», на його думку, 
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традиція завжди розгортається до «майбутніх» нескінченних можливостей чи 

«світу можливостей», внаслідок чого її не можна прирівняти до речей, які «вже 

існували в минулому» [344, 88]. З огляду на це, вважає вчений, перед кожним 

новим поколінням стоїть завдання створювати те, чого не існувало в 

«минулому» [344, 88]. В цьому зв’язку слід звернути увагу на те, що, ініціюючи 

економічні реформи, Ден Сяопін говорив: «Не сперечайтеся; здійснюйте 

сміливі експерименти і прокладайте нові шляхи. Так було з реформою на селі, 

так повинно бути з реформою в місті». [226, 690-691] 

Аналізуючи досвід цих реформ, сучасний китайський вчений Цзін Ван 

доходить висновку, що «політичні лідери Китаю швидше пливуть за течією, 

ніж визначають ключові елементи розвитку» [365, 1]. На думку вченого, «цей 

розвиток є продуктом особливого руху», позаяк «він спонтанний, 

неорганізований, некерований, безідеологічний та аполітичний, і він швидко 

змітає все на своєму шляху» – як вважає Цзін Ван, це «нова енергія Китаю» 

[365, 1]. Вчений зауважує, що «на цей раз саме китайські фермери змінюють 

Китай – не лідери, не бюрократи, не інтелектуали, але самі фермери» [365, 1; 

367, 1514]. З огляду на це, інший китайський вчений Чжу Чжичан вважає, що 

«китайські реформи – це реформи без теорії, якщо теорія означає бути 

артикульованою, формальною, універсальною, спрямованою на відображення 

та оволодіння світом» [367, 1514]. Насправді, на його думку, в основі сучасних 

реформ китайського суспільства лежить «прагматична свідомість, яка сприймає 

парадокси, невизначеність і локальні експерименти», і «впевненість, яка має 

культурне та інтелектуальне підґрунтя» [367, 1514-1515]. Як вважає дослідник, 

«все це, може, і не складає звичної теорії», але, з іншого боку, ставить питання 

він: «якщо врахувати її масштаб, складність, ставки і результати, хто буде 

заперечувати, що в основі китайських реформ лежить інтригуюча теорія?» [367, 

1515] 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Дискурс модернізації китайського суспільства започатковано 

«рухом самозміцнення», в основі якого лежить методологічний принцип 

«китайська наука як основа, західна наука для практичного використання» 

(Чжан Чжидун, Лі Хунчжан, Фен Ґуйфень, Цзо Цзунтан, Цзен Ґофань). 

Предтечі дискурсу модернізації в Китаї (Лінь Цзесюй, Ґун  Цзичжень, Вей 

Юань) вважали військові інновації основним напрямом перетворень китайської 

держави, однак, одночасно з усвідомленням військової переваги західних 

держав в китайській соціально-філософській думці утверджується розуміння 

того, що в основі цієї переваги лежить специфіка європейського економічного 

устрою, а саме індустріальний капіталізм (Фен Ґуйфень, Ґо Сунтао, Ван Тао, 

Сюе Фучен, Чжен Ґуаньїн, Ма Цзяньчжун), внаслідок чого вимога 

індустріалізації країни стає однією з основних у подальших перетвореннях 

китайського суспільства (Ван Цзінвей, Чень Ґунбо, Мао Цзедун). Процеси 

мілітаризації та індустріалізації Китаю від самого початку супроводжуються 

поступовим усвідомленням визначальної ролі науки для індустріального 

розвитку європейських держав (Кан Ювей, Янь Фу, Цзян Менлінь). 

2. Вперше вимогу соціально-політичних перетворень у Китаї 

висувають представники раннього реформаторського руху (Фен Ґуйфень, Ґо 

Сунтао, Ван Тао, Сюе Фучен, Чжен Ґуаньїн, Ма Цзяньчжун). Необхідність 

політичної мобілізації мас приводить до поступового утвердження і поширення 

в Китаї принципу націоналізму, який залишається основною рушійною силою 

також і в соціалістичних революціях. Принцип національної єдності пов’язують 

з налагодженням системи економічних зв’язків та ефективної системи 

комунікації всередині країни (Кан Ювей, Тань Ситун, Лян Цичао, Хуан 

Цзунсянь, Янь Фу, Чжан Бінлінь). При цьому здійснення соціальної інтеґрації 

китайського населення у формі національної держави від самого початку 

супроводжується значними труднощами, позаяк необхідність впровадження 

принципу нації як соцієтального ядра модерної китайської держави вступає в 
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суперечність з родинним принципом організації традиційного китайського 

суспільства (Ху Ліньї, Цзен Ґофань, Янь Фу, Лян Цичао, Сюе Фучен, Сунь 

Ятсен, У Юй), що, у свою чергу, приводить до утвердження вимоги критики 

традиційного суспільства конфуціанського типу і його подальшої вестернізації 

(Чень Дусю, Ху Ши, Цай Юаньпей, Лі Дачжао, Лу Сінь, Ло Цзялунь). 

3. Історична тяглість соціальної структури традиційного Китаю 

спонукає китайських вчених і західних синологів до переосмислення ролі 

традиції в процесі модернізації китайського суспільства, що приводить 

китайських вчених водночас і до нової концепції нації, згідно з якою китайська 

нація не є виключно результатом індустріалізації і становлення органічної 

солідарності, а ґрунтується на особливостях історії китайського етносу (Цзян 

Менлінь, Чжан Шеньфу, Янь Фу, Сяо Ґунци, школа «Наукової рівноваги» 

(«Сюехен»), Ху Ши, Мао Цзедун, Чень Бода, Чжоу Ян, Ден Сяопін). В межах 

концепції конфуціанського капіталізму створено теорію, що підкреслює 

визначальну роль, яку відіграють родові організації і локалізм в економічному 

житті Китаю, а також те, що Китай іде унікальним шляхом модернізації, який 

не є ані капіталістичним, ані соціалістичним (Лі Шу, Фань Веньлань, Цзянь 

Боцзань, Чень Тяньхуа, Ай Сиці, Ґо Можо, Ван Хуей, Ань Цинянь, Лі 

Шеньчжи). 

4. Нові стратегії модернізації суспільства утверджуються в Китаї 

завдяки розвитку методології «індуктивного історицизму» в аналізі соціально-

історичного процесу, основним принципом якого стало забезпечення загальних 

схем інтерпретації конкретних проблем соціального розвитку (Цзянь Боцзань). 

Згідно з цим принципом, традиція не є заданою наперед, а розгортається до 

«майбутніх» нескінченних можливостей чи «світу можливостей», внаслідок 

чого в основі новітніх китайських реформ лежить «прагматична свідомість, яка 

сприймає парадокси, невизначеність і локальні експерименти» (Чжан Фа, Чжан 

Іву, Ван Ічуань, Ґань Ян, Ван Хуей, Цуй Чжиюань, Цзін Ван, Чжу Чжичан). 
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РОЗДІЛ 3 

 

БАГАТОВИМІРНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОСТІ 

І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 

 

В цьому розділі поставлено за мету дослідити можливості й межі 

застосування методологічних положень західних теорій модернізації в розробці 

принципів розвитку українського суспільства, а також порівняти особливості 

процесу вітчизняного суспільного розвитку та історичний досвід модернізації 

китайського соціуму для виявлення теоретичного і практичного потенціалу 

суспільних перетворень азійських країн для стратегій модернізації української 

держави. 

В межах означеної мети поставлено завдання передусім дослідити процес 

розвитку вітчизняного дискурсу модернізації суспільства, зокрема 

проаналізувати особливості рецепції в українській філософській думці західних 

моделей соціальних перетворень та історичного досвіду формування модерних 

західних держав. З іншого боку, поставлено завдання окреслити специфіку 

способів осмислення проблеми традиції в українській соціально-філософській 

думці і виокремити основні моделі бачення та оцінки ролі традиції в процесі 

перетворень української держави та їх значення для модернізації українського 

соціуму. 

Нарешті, виходячи з методологічного принципу унікальності соціального 

розвитку, поставлено завдання порівняти процеси модернізації китайського та 

українського соціумів, визначити історичну специфіку перетворення 

українського суспільства, тобто конкретно-історичні обставини, зокрема 

перешкоди в процесі модернізації української держави, і, ґрунтуючись на 

результатах дослідження, визначити найбільш релевантні стратегії мабутнього 

розвитку українського соціуму. 
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3.1. Розбудова модерної нації і критика традиції в українській 

соціально-філософській думці 

 

На тлі становлення дискурсу модернізації китайського соціуму в кінці 

ХІХ ст., коли існували окремі школи й напрями, які розробляли стратегії 

реформування китайської держави, український досвід осмислення природи і 

викликів модерних європейських соціумів мав спорадичний і несистемний 

характер. Зокрема, осмислення принципів побудови європейських держав 

Нового часу можна зустріти лише в працях окремих вітчизняних вчених і 

громадських діячів. У цьому зв’язку слід насамперед звернутися до праць 

українського публіциста і політичного діяча Ю. Бачинського, який одним з 

перших в Україні висловлює розуміння того, що центром всього новочасного 

життя є «місто, з його великим фабричним промислом», і, аналізуючи під цим 

кутом зору стан справ в українській Галичині, доходить висновку, що 

вітчизняний капіталізм не створив у краї фабричного промислу – того 

велетенського поштовху, який рухає суспільство вперед, – а тим самим і не 

народив великих фабричних міст [10, 118]. У період національно-визвольних 

змагань український історик і політичний діяч М. Грушевський висловлює 

переконання, що українська держава повинна дати більший розмах і більшу 

широту й різносторонність фабричному і заводському промислу [66, 156]. 

Однак усвідомлення справжнього значення процесів індустріалізації для 

розвитку модерних держав утвердилося в Україні лише в межах дискурсу 

контрмодернізації завдяки представникам марксистської школи соціально-

філософської думки. Зокрема, український марксист і політичний діяч 

М. Скрипник вважав, що, позаяк рушійною силою нових настанов у 

національному питанні є об’єктивні господарські процеси, тобто 

індустріалізація країни, яка перебудовує ідеологічні основи всього суспільного 

життя [175, 205], через це, на його думку, майбутнє українського народу 

полягає в широкому розвитку процесів індустріалізації і перебудові усієї 

економіки нашої країни [175, 215]. Отже, як і в китайській соціально-
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філософській думці, в Україні зародження дискурсу модернізації 

розпочинається з утвердження і впровадження в країні модерної індустріальної 

моделі економіки. 

Одночасно з рецепцією принципу індустріалізації економіки в 

українській філософській думці здобувала прихильність ідея взаємозв’язку між 

феноменом індустріальної економіки та постанням модерних національних 

держав. Один із представників класичної української політичної думки 

В. Липинський вважав, що «нова машина вимагає нової національної форми», і 

«чим складніша машина, чим більшої організованості людей вимагає вона для 

своєї праці, тим сильніший мусить бути об’єднуючий дух людей, що нею 

володіють, тим вища мусить бути їхня суспільна ідея, їхня суспільна мораль» 

[122, 19; 8]. Йдучи цілком в руслі соціологічної думки К. Маркса, 

В. Липинський наголошував на тому, що у світі відбувається боротьба між 

«законом землі» і «законом капіталу» і що це «боротьба двох непримиримих 

світоглядів», «смертельний поєдинок між селом і сучасним капіталістичним 

містом» [122, 32-33]. Вчений визнавав, що буржуазний, міський клас має 

більшу здатність до політичної організації, ніж сільський, хліборобський, 

завдяки своїй скупченості, способу життя і виробництва [123, 125]. Таким 

чином, в українській філософській думці, як і в китайській, відбувається 

усвідомлення нових комунікативних та організаційних можливостей, які 

з’являються в політичній сфері з розвитком і поширенням індустріальної 

капіталістичної економіки, що приводить до утворення модерних національних 

спільнот. 

Розуміння засадничого значення принципу національної держави для 

модерної європейської цивілізації одним з перших висловлював український 

вчений М. Драгоманов, який вбачав головну цінність нації в «тому, що вона є 

певною формою солідарності між людьми» і виступає «ґрунтом і засобом для 

здійснення вищих соціальних і політичних ідеалів європейської цивілізації» 

[100]. Український вчений Б. Кістяківський, досліджуючи погляди 

М. Драгоманова на тлі його епохи, зазначав, що «останнім часом через мало не 
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виключне панування у головах інтеліґентних людей, особливо молоді, 

соціологічної доктрини Маркса, єдиною цінною формою солідарності між 

людьми визнають класову солідарність» [100]. Б. Кістяківський погоджувався з 

тим, що «споміж усіх класових солідарностей справжню вартість має лише 

солідарність, створена спільністю класових інтересів трудящих мас загалом і 

пролетаріату зокрема», водночас він вважав, що «вартість і цієї солідарності 

полягає не в тому, що вона є класовою, як багато хто помилково вважає, а в 

тому, що вона зрештою мусить стати національною, тобто охопити всю націю і 

знести її поділ на класи» [100]. Вчений вважав, що «коли не тепер, то в 

майбутньому пролетаріат зрештою становитиме більшість нації, а його ідеал 

буде здійснений як ідеал всієї трудящої нації», таким чином, на думку 

Б. Кістяківського, «в ідеалі класова солідарність пролетаріату або взагалі 

робочого люду збігається з національною солідарністю» [100]. Як наслідок, 

вважав він, «суб’єктом інтернаціональної солідарності є не окремі, відірвані від 

своїх націй індивіди, а індивіди, які входять до національних груп і організацій, 

або ж самі ці національні групи» [100]. Кістяківський зауважує, що 

інтернаціональна солідарність тому «власне й зветься інтернаціональною, що 

вона створюється між націями або національними колективами», що виражено 

також і в гаслі: «пролетарі всіх країн (тобто націй), єднайтеся» [100]. Як і 

Б. Кістяківський, услід за М. Драгомановим український вчений І. Франко 

також схвалює виведення на перше місце інтересів «окремої нації як 

найбільшої одиниці, яку людина може обійняти своєю практичною працею», і, 

розмірковуючи про щастя як основну мету поступу, Франко виходить на ідею 

нації як найбільш загальної соціальної одиниці [201, 293-299, 344]. 

Незважаючи на усвідомлення значущості принципу національної 

спільноти для формування модерних європейських держав, залежність між 

феноменом нації та індустріальним капіталізмом майже не досліджена в 

класичній українській соціально-філософській думці. Як приклад нечисленних 

праць, в яких цей зв’язок відслідковується, можна навести праці українського 

соціолога і політичного діяча М. Шаповала, який вважав, що національна 
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самостійність (соборність) може з’явитися лише у процесі культурної, 

господарської і політичної взаємодії всіх українських земель [216, 45]. Власне, 

системне теоретичне закріплення взаємозв’язку між принципами 

індустріалізації і національної держави відбувається не в націоналістичному, а 

насамперед у марксистському дискурсі. Зокрема В. Ленін висловлював 

переконання, що «в усьому світі епоха остаточної перемоги капіталізму над 

феодалізмом була пов’язана з національними рухами», позаяк «для повної 

перемоги товарного виробництва необхідне завоювання внутрішнього ринку 

буржуазією, необхідне державне згуртування територій з населенням, яке 

розмовляє однією мовою» [119, 258]. Як наслідок, вважає Ленін, «утворення 

національних держав, які найбільшою мірою задовольняють ці вимоги 

сучасного капіталізму, являє собою прагнення будь-якого національного руху», 

позаяк до цього штовхають найглибші економічні чинники, і «для всієї Західної 

Європи – більше того: для всього цивілізованого світу – типовим, нормальним 

для капіталістичного періоду є тому національна держава» [119, 258-259]. 

В цьому зв’язку, український комуніст В. Затонський зауважував, що в 

перші часи революції серед українських селян «національного почуття не було», 

і пояснював це тим, що «самі нації виковуються, об’єднуються, 

зорганізовуються остаточно тільки за капіталістичної доби, а селянин, як 

відламок докапіталістичної доби, якщо він не належить до пригніченої нації, 

національного почуття не має» [92, 57]. Затонський пояснює, що «до 

капіталізму нації не було, як не було фактично французької нації в сучасних 

межах до Великої французької революції», що «нації викувались у боротьбі 

молодої буржуазії проти феодального розпорошення», отже, вважає Затонський, 

«національні форми боротьби почалися пізніше, коли капітал згрупував 

людство у великі об’єднання, що відгородилися від інших подібних об’єднань 

митними кордонами, коли організувалася більш-менш міцна, як то потрібно 

капіталові, центральна влада» [92, 57]. 

На думку політичного і громадського діяча С. Шемета, суттєвим 

недоліком українського націоналістичного дискурсу першої половини ХХ 
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століття була недооцінка значення економічних підстав існування модерних 

націй, і це не зважаючи на те, що вже М. Драгоманов вказував на значні 

комунікативні можливості, які надає національна мова, коли визнавав 

національності як «очевидний факт», а особливо значення народної мови як 

засобу «морального зв’язку між людьми» [88, 76]. Системні зв’язки між явищем 

індустріального капіталізму і принципом національної держави в питанні 

комунікації був окреслений лише у вітчизняній марксистській теорії. Вже 

В. Ленін висловлював думку, за якою єдність мови являє собою «одну з 

найважливіших умов справді вільного і широкого товарообігу, який відповідає 

сучасному капіталізму» [119, 258]. Услід за Леніним В. Затонський 

стверджував, що в модерних європейських державах «хресним батьком нації 

був капітал, якому в його практиці не досить було вже об’єднання релігійного», 

натомість «потрібна була в певних межах більша легкість зносин, а тому 

потрібна стала єдина національна мова, єдина нація, як найсприятливіша 

культурно-політична передумова міцного державного об’єднання» [92, 59]. На 

думку сучасного українського історика Я. Грицака, «нації як етнічно-мовні 

утворення є ідеальними за своїм розмірами спільнотами для проведення 

модернізації», а «зміст українізації 1920-х рр. полягав не в «селянізації», як 

стверджували її противники в Україні, а якраз навпаки – у витворенні з 

переважно селянського середовища модерної нації з власною державно-

політичною елітою (націоналів, навернених у марксизм через рідну мову) та 

промисловим робітництвом» [58, 151]. Отже, як і в китайській соціально-

філософській думці, в Україні розуміння сутнісних зв’язків між моделями 

індустріальної економіки і національної держави утверджувалося в межах 

марксистських проектів контрмодернізації, які, власне, і визначали особливості 

подальшого розвитку обох держав. 

Водночас, відмінність українського дискурсу модернізації від китайських 

теорій соціального розвитку виявилася в тому, що усвідомлення універсально-

історичного характеру модерної західної науки відбулося раніше, ніж 

розуміння необхідності індустріалізації української держави. Зокрема, 
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М. Драгоманов свого часу доходить переконання, що «мета людської праці в 

усьому світі одна», позаяк «наука всюди одна», тому, на його думку, «українці 

в майбутньому робитимуть те, чого навчає всесвітня наука», перевірена 

прикладами інших країн і «в згоді з іншими людьми, близькими й далекими» 

[80]. Драгоманов зауважує, що українці, зокрема селяни, «майже не вміють 

господарювати біля тварин і машин через брак у них науки про природу», з 

чого, на його думку, постає необхідність змін, які випливають із нової 

всесвітньої науки [80]. Універсально-історичне значення модерної науки 

вчений пов’язує з уявленням про універсальне значення історії розвитку 

європейської цивілізації. Драгоманов вважає, що ступені загальнолюдського 

розвитку справді існують, і кожний народ проходить певні більш-менш спільні 

ступені розвитку [127, 9]. На думку вченого, упродовж XVIIІ і ХІХ ст. Україна 

крок за кроком щоразу більше відхилялася від первинного шляху й відставала 

від Європи [124, 290], хоча, вважав він, український рух і «в найнаївніші часи» 

в сутності не мав іншої мети, окрім як повернення української нації до родини 

культурних європейських народів, до якої вона входила до кінця XVII ст. [81, 

29; 109, 262-263]. Подібно до М. Драгоманова, М. Грушевський також 

висловлює переконаність у тому, що не лише у сфері духовної, але й у сфері 

матеріальної культури і технічних наук українці повинні брати звідусюди те, 

що може здатись корисним, – в Швейцарії, Бельгії, Швеції, Франції, Англії, а 

особливо – в Америці [66, 150]. Вчений вважає, що приклад Америки для 

майбутнього України матиме величезне значення, – і своїми надзвичайними 

фінансовими й технічними засобами, і «як школа для наших людей, майбутніх 

поколінь наших техніків, економістів і соціальних працівників» [66, 150]. 

Зрештою, один з ідеологів українського націоналізму Д. Донцов висуває 

вимогу, згідно з якою «внутрішньою нашою політикою, що відповідала би 

зовнішній політиці сепаратизму, має стати: вестернізація націі» [78, 109]. 

Вимога вестернізації української нації утверджувалася разом з розвитком 

дискурсу антитрадиціоналізму, подібно до того, як це відбувалося в Китаї, що 

можна відстежити в працях низки українських вчених. Зокрема, І. Франко 
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вважав, що «жодний авторитет минулого не може і не повинен стояти на заваді 

потребам і змаганням пізнішого часу, основи яких він за життя не міг ані 

передбачити, ані оцінити» [200, 434]. Критику традиції уможливлює уявлення 

про перервність історії, яке формується в модерній українській історіософській 

думці. Зокрема, українский вчений В. Петров (Бер) вважає, що історичний 

процес не становить собою безперервного потоку буття, а «розчленовується на 

певні часові відтинки історії, на градації часу, на ступеневі послідовності», і 

«кожна з них – у своїй відокремленості від інших, як від тих, що їй передують, 

так і від тих, що за нею слідують – тяжіє до себе» і є самодостатньою в собі [13, 

177]. В. Петров зазначає, що там, де раніше історики бачили тільки 

хронологічну послідовність часу, він бачить «структурну цілісність епохи»: 

план, єдність, взаємозамінну оберненість категорій – політичних, ідеологічних, 

економічних і соціальних [14, 34; 8, 129]. Вчений зауважує, «ідея 

антитрадиційної самодостатності авторитету розуму стає провідною ідеєю 

XVII–ХІХ сторіччя», тобто історичний принцип модерної епохи не визнає 

жодного авторитету, крім авторитету розуму [13, 185]. Таким чином, вважає 

В. Петров, «людський розум не потребує спиратися ні на що, окрім самого 

себе», тобто він «будує світ – раціональний світ!» – з себе самого [13, 185]. 

Дискурс антитрадиціоналізму в Україні, як і в китайській державі, 

впливає на формування принципів соціального розвитку в період 

комуністичного будівництва. Український марксист і політичний діяч 

М. Скрипник вважає, що «неминучі об’єктивні господарські процеси 

перебудови всього життя нашої країни, всього нашого господарства на 

соціалістичних засадах дійсно ставлять перед нами завдання про перехід усього 

нашого трудового народу на нові рейки в питанні культурних традицій», власне, 

як вважає Скрипник, ці процеси «дають нові настанови питанням, проблемам і 

всім цінностям народного духу» [175, 227]. На думку Скрипника, «старі 

колишні дореволюційні традиції, властиві кріпацькому й селянському ладові 

життя більшості українського народу, що залишились від старих часів, 

потребують від нас наполегливої роботи над виконанням завдання, що його 
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ставить перед нами проблема національно-культурно-соціалістичної 

перебудови», «завдання розвитку всіх галузей національної культури, 

національної за формою й мовою і пролетарської за змістом» [175, 227]. Таким 

чином, М. Скрипник ставить проект розбудови модерної української нації в 

пряму залежність від вимог модернізаційного принципу антитрадиціоналізму. 

Отже, в класичному українському соціально-філософському дискурсі 

вимоги модерної індустріалізації, пов’язані з принципом національної держави 

і принципом антитрадиціоналізму, мали неусталений характер і здобули 

однозначне визнання лише в марксистському дискурсі контрмодернізації, що, 

зрештою, мало відповідні наслідки для розвитку української держави. 
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3.2. Принципи традиціоналізму і проекти розвитку української 

держави 

 

На сучасному етапі соціального розвитку українська держава офіційно 

проголошує курс на європейську інтеґрацію, який полягає насамперед в 

«реалізації цивілізаційного вибору України на користь європейських цінностей, 

трансформації інституційної системи нашої держави в інститути європейського 

зразка, утвердженні європейських стандартів соціально-економічного та 

політичного розвитку, відповідного рівня та якості життя населення» [179, 9]. 

Між тим, вважають дослідники, здійснити «стрибок» на інший щабель 

цивілізаційного розвитку в дійсності «виявилося набагато важчим, ніж 

уявлялося» [179, 10], і нові соціальні експерименти, на їхню думку, «дорого 

коштуватимуть суспільству та державі» [179, 12]. Як наслідок, успіх 

трансформаційних процесів в Україні розробники стратегій розвитку держави 

ставлять у пряму залежність від «забезпечення спадкоємності у здійсненні 

політики реформ, органічного зв’язку з позитивними надбаннями попереднього 

періоду трансформаційного процесу» [179, 12]. 

З огляду на те, що в сучасній Україні переважає критичне ставлення до 

феномена соціальних революцій, слід зауважити, що критика революційних 

експериментів у розв’язанні проблем розвитку суспільства отримує значний 

розвиток в українській філософській думці вже починаючи з другої половини 

ХІХ ст. Зокрема М. Драгоманов висловлює переконання, що в питанні 

суспільного розвитку справа не в способах, а в меті та в живій єдності людини, 

яка думає про потребу зміни в суспільних порядках, з тією громадою, в якій 

вона живе [80]. На думку вченого, лише за умови такої єдності, яка виростає з 

осілості та з ретельної праці, можуть мати значення спроби здійснити докорінні 

зміни в існуючих порядках, ті спроби, які радять робити прихильники повстань, 

бунтів і т.п. [80] Драгоманов вважає, що надавати занадто великого значення 

повстанням і вірити в те, що докорінна зміна усіх громадських і господарських 

порядків, які називають «соціальною революцією», може стати справою одного 
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великого повстання, навіть в одній країні, – все це вказує на звичку думати з 

точки зору держави, а не потреб громади і господарства [82, 72]. 

На думку вченого, ця звичка вкорінилася в освічених людях в ті часи, 

коли вони, перебуваючи на урядових посадах (як, приміром, якобинці в часи 

Великої французької революції) думали, що зможуть державною силою згори 

повернути життя, думки і звичаї тисяч і мільйонів людей так, як їм завгодно [82, 

72-73]. Як зазначає вчений, хоча в XIX ст. було багато повстань, жодне з них не 

змогло докорінно змінити не лише громадські та господарські, але навіть і 

державні, порядки. З іншого боку, вказує Драгоманов, такі науки про природу, 

як геологія і біологія, вже показали, наскільки повільно відбуваються всі зміни 

у світі, внаслідок чого «замінили слово rеvolution на слово еvolution 

(розпускання, зріст)» [82, 73]. Отже, вважає вчений, нові природничі науки 

повинні перевчити освічених людей у їхніх думках про зміни суспільних 

порядків, тобто відучити їх від звички вірити у швидкі перевороти і повстання 

та привчити пам’ятати, що всі порядки в людських громадах ростуть, а не 

робляться одразу, і що державні чи антидержавні заходи й повстання – лише 

частина тих чинників, які сприяють змінам у людському житті [82, 73]. 

Сам Драгоманов, зрештою, відкидає будь-які думки про зміни згори, а не 

знизу, від індивіда до суспільства, і закликає замінити слова rеvolution sociale на 

еvolution sociale та зменшити віру в самі повстання [82, 73]. Вчений вважає, що 

повстання можє лише будити громадський розум і знищувати старі порядки, які 

вже підкопані з усіх боків іншими чинниками, але створити нові порядки, 

особливо громадські й господарські, саме повстання не може [82, 73]. Крім того, 

зауважує Драгоманов, навіть повалені, старі порядки, особливо громадські й 

господарські, повертаються на наступний день повстання, коли їх нема чим 

замінити, щоб господарські потреби людини так чи інакше задовольнялися. На 

підтвердження цього вчений наводить приклад 1848–49 pp. у Франції, коли в 

перший раз у великому місті було здійснено спробу перевернути старий 

соціальний лад, хоча в результаті повстанський уряд «Паризької громади» 

1871 p. зупинився майже на тому ж місці, тобто майже зовсім не змінив 



 141   

корінних громадських і господарських порядків: не скасував приватну 

власність ні на житло, ні на фабрики. [82, 73] Драгоманов зауважує, що 

тодішній уряд зупинився насамперед через те, що в самому Парижі майже ніхто 

не погоджувався на ці заходи, а отже урядові довелося б власними силами 

встановлювати нові порядки в Парижі, а далі й в усій Франції [82, 73-74]. 

Осмислюючи цей історичний досвід, вчений доходить висновку, що 

зростання нових суспільних порядків полягає не стільки в повстаннях проти 

старих порядків, зокрема скасуваннях державного ладу, скільки в зростанні 

нових товариств між людьми, в зміні людських звичаїв і думок по всіх 

громадах певної країни – якщо не всіх країн, в тому числі європейських – тобто 

в цілій низці не політичних, а громадських, господарських, родинних і 

наукових перетворень [82, 74]. Таким чином, вважає Драгоманов, лише щодня 

маючи справу з людьми, які виросли серед існуючих порядків, можна побачити 

все те, чого їм бракує для нового життя, і кожну хвилину допомогати їм 

просуватись до нього [82, 75]. 

Вірність поглядів М. Драгоманова була підтверджена досвідом 

соціального розвитку Радянського Союзу, керівники якого зіткнулися зі 

схожими проблемами. Зокрема, аналізуючи процеси ідейної еволюції 

російського комунізму, український вчений С. Томашівський доходить 

висновку про неможливість здійснення комуністичної революції, оскільки, на 

його думку, основні соціальні структури економіки – виробництва й розподілу 

продуктів виробництва – змінюються дуже повільно, і через це будь-які спроби 

перевороту в цій системі зв’язків приносять суспільству тільки шкоду [189, 66]. 

На думку вченого, так звані «соціальні перевороти» є нічим іншим, як 

насильницьким переходом багатств від одних соціальних груп до інших без 

зміни джерел і характеру цих багатств [189, 66]. З огляду на це, 

С. Томашівський вважав, що в Східній Європі не зникнуть такі соціальні явища, 

як капіталізм, буржуазія чи приватна власність, в тому числі й велика, а 

відбудеться лише політичний перехід власності від одних людей до інших [189, 

66-67]. 
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Критика ідеї соціальної революції в українській філософській думці 

здійснюється паралельно з утвердженням і розробкою принципів 

традиціоналізму в процесі розвитку суспільства. Насправді, 

традиціоналістський дискурс в українській історіософській думці отримав 

значно більший розвиток, ніж дискурс модернізації та антитрадиціоналізму, і, 

по суті, займав місце модернізму в класичних проектах розбудови української 

нації. Зокрема, український історик М. Грушевський під впливом 

етнографічних досліджень М. Максимовича визначає два «животворящі і 

невмирущі гасла» державного розвитку: «[1] народ, як ціле і предмет наукового 

дослідження й культурної праці, і [2] неперервність його історичної традиції, як 

провідної нитки в усякій його орієнтації» [162, 11-12]. Узагальнюючи зміни в 

наукових підходах своєї епохи до історичних досліджень українського 

суспільства, Грушевський доходить висновку, що «розуміння української 

історії як одної тяглої і неперервної цілісності, що йде від початків, або й з-поза 

початків історичного життя через усі перипетії його історичного розвитку до 

наших часів, входить дедалі глибше у свідомість і перестає зокрема й чужим 

здаватися чимось дивним і єретичним» [63, 1]. Вчений вважає, що соціальний і 

культурний процес становить ту провідну нитку, яка незмінно веде нас через 

усі вагання та через усі коливання політичного життя – через стадії його 

піднесення і занепаду – та зв’язує в єдине ціле історію українського життя, не 

зважаючи на різні пертурбації і навіть катастрофи, які йому доводилося 

переживати [63, 3]. 

Раніше, вважає Грушевський, зазвичай робили навпаки: досліджуючи 

історію політичних організацій, пришивали шматки історії українського народу 

до історії державного життя польського чи російського народу, і вона 

розпадалася на ряд розірваних, позбавлених всякої тяглості й зв’язку епізодів 

[63, 3]. І навпаки, вважає вчений, вона стає органічною цілісністю, коли в 

основу дослідження кладеться соціальний і культурний процес, де тяглість не 

переривалася ніколи, і, навіть найрізкіші зміни, й ті накладалися на стару, 

тривку основу, яка лише повільно змінювалася під їх впливом [63, 3]. На думку 
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Грушевського, саме цей процес «визначає нам провідну дорогу від наших часів 

до найдальших історичних і навіть передісторичних, наскільки вони починають 

піддаватися дослідженню їхньої еволюції» [63, 3]. Загалом, Грушевський був 

переконаний, що органічна зв’язність і тяглість народного життя не 

переривається повною мірою за жодних змін і переломів, поки живе даний 

народ [64, VIII].  

Принцип традиційності приводить М. Грушевського до переконання: 

навіть якщо школою для нас повинні бути країни західної культури, водночас 

полем нашої діяльності, нашої власної творчості повинні бути країни, які, 

подібно до України, виросли під впливом чи у зв’язках зі східною культурою, – 

це країни у сфері нашої чорноморської орієнтації, об’єднані Чорним морем як 

центром комунікації та різнорідних культурних і політичних взаємин [66, 150]. 

У зв’язку з цим Грушевський зауважує, що та східна спадщина, яка так глибоко 

залягла в нашому житті – перероблена, перетравлена реактивами нашого 

західного духу, але зовсім не витравлена, – виступає настільки цінною 

складовою частиною української культури, українського життя, що ми зовсім 

не маємо причин її цуратись, ослаблювати чи ігнорувати в планах нашого 

майбутнього життя [66, 150]. Вчений вважає, що українці являють собою один з 

найбільш орієнталізованих західних народів – подібно до болгар, сербів чи 

іспанців, – і ми повинні не знищувати, а розвивати і використовувати те 

корисне й цінне, що дала нам ця орієнтальна стихія [66, 150]. 

На думку Грушевського, вивчення справ предків становить предмет 

виховання ще на дуже ранніх стадіях культури, а традиція являє собою одразу і 

моральний стимул, засіб соціального виховання, позаяк з неї кожного разу 

вибирають те, що цінується в певний момент у соціальному вихованні – отже, 

те, що цінується взагалі в соціальній роботі людини [66, 179]. Грушевський 

зазначає, що це робилося і робиться іноді більш свідомо, іноді менш або й 

зовсім несвідомо – робилося завжди і робиться досі в силу того, що традиція 

виступає підставою тієї людської солідарності, на якій живе й розвивається 

громадське життя, а історія в її примітивній, грубій формі являє собою цемент, 
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яким тримається будь-яке людське життя, будь-який громадський зв’язок [66, 

179-180]. Таким чином, вважає історик, те, що має за собою традицію, має 

великий шанс на успіх – це, на його думку, розуміли усі великі новатори, 

включно з проводирями російського комунізму, які при всій зухвалості ідей 

все-таки люблять підшукати для їх підкріплення цитату з Маркса або Енґельса, 

прецедент з паризької комуни тощо. З огляду на це, вчений вважає за необхідне, 

щоб українська соціалістична революція, спираючись на свою реальну основу – 

трудове селянство – використовувала не тільки все те, що давала для 

соціалістичного будівництва тогочасна ситуація, але й те, що давав для нього 

попередній розвиток українського життя і думки, – все, що могло, «відповідно 

освітлене, поглиблене й усвідомлене», слугувати важелем для подальшого 

соціалістично-революційного будівництва української держави [66, 227]. 

Принцип традиції, до якого звертаються українські вчені, зокрема 

Грушевський, докладно розроблений філософськими засобами в працях 

українського консервативного мислителя В. Липинського, який також 

розглядає традицію як шлях розв’язання проблеми розвитку української 

держави. Вчений зазначає, що розбудова національної суверенної української 

держави стає можливою лише за умови існування згуртованої і свідомої 

української нації, а необхідною передумовою формування нації, вважає 

Липинський, є наявність спільної для певної групи людей історичної традиції, 

тобто історичного досвіду існування суспільства, який передається з покоління 

в покоління [121, 18]. На думку вченого, кожна соціальна група, яка хоче 

розбудувати і зорганізувати суспільство, повинна мати спільну традицію, тобто 

певну суму історичного досвіду, здобутого попередніми поколіннями в 

боротьбі за існування й переданого «з молоком матері», з вихованням, 

наступним поколінням [121, 18-19]. На думку Липинського, ця сума соціальних 

цінностей, які виправдали себе в боротьбі за існування та в досвіді поколінь 

виявилися найкращими для самозбереження тієї групи, творить те, що ми 

називаємо культурою [121, 19]. Отже, вважає вчений, «без культури нема нації», 

а «без традиції нема культури», тобто «без об’єднуючої спільної традиції і 
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спільної культури не може існувати група людей, біля якої має об’єднатись і 

зорганізуватись нація» [121, 19]. 

Позаяк, на думку Липинського, основою нації виступає історична 

традиція, через це, вважає вчений, нація може мати лише таку форму 

державного ладу, яка з цієї традиції виростає і «на яку цієї традиції вистачає» 

[121, 45]. В свою чергу, вважає Липинський, будь-яка нація має лише таку 

традицію, яку вона сама створила в ході історії, тому, на думку вченого, 

основним завданням «тих, хто будує, хто творить, хто живе життям нації, хто з 

життям нації зв’язує своє власне життя», є завдання «досконалити цю традицію, 

тобто обережно відкидати з неї все, що в житті нації показало себе шкідливим, 

все, що для національної творчості показало себе нездоровим, і з любов’ю та 

пієтизмом розвивати те, що виказало свою творчу силу і життєздатність» [121, 

45]. В такий спосіб В. Липинський доходить висновку, що «відбудування 

зруйнованої державності на нашій землі, не в невдалих чужих, а в більше 

відповідаючих умовам сучасного життя своїх власних національних формах», а 

також «зорганізування темної, розпорошеної, взаємно себе винищуючої 

людської громади на Україні в розумну, культурну й себе самої свідому націю – 

ось єдине завдання кожної поважної і творчої української політичної праці» 

[121, 15]. 

Розробка принципу традиції приводить багатьох українських вчених до 

критики раціоналізму в процесі розвитку суспільства. Приміром, український 

дослідник проблеми нації В. Старосольський висловлює переконання, що 

життя індивіда, а особливо життя суспільства перебуває під впливом передусім 

нераціональних чинників – саме вони, а не раціональна думка, вважає 

дослідник, визначають суспільні форми співіснування, напрями його «боротьби 

і замирення» [91, 116]. Даного факту, вважає Старосольський, не змінює і та 

обставина, що ці нераціональні елементи часто набувають раціоналістичної 

форми, як стверджує відоме німецьке прислів’я «бажання є батьком думки» [91, 

116; 125, 264]. 
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Критика принципу раціоналізму приводить українських вчених до 

потреби осмислення достеменних принципів функціонування суспільної 

свідомості. З точки зору одного з теоретиків українського консерватизму 

С. Томашівського, національна свідомість та історична традиція, яка лежить в її 

основі, складають невід’ємну частину свідомості всіх представників нації і 

визначають їхні бажання та справи [189, 30]. Вчений вважає, що, приміром, 

Ллойд Джордж не потребував читати праці Томаса Маколея, щоб правити 

британською імперією, а маршал Франції Ф. Фош не потребував щодня читати 

записки Цезаря про війну з Аріовістом, щоб продиктувати Німеччині умови 

перемир’я 1918 p. [189, 30-31] Причину такого явища Томашівський вбачає в 

тому, що історична традиція, досвід минулих часів, свідомість нерозривного 

зв’язку з історично сформованим складним організмом нації, її життєвими 

функціями і духовними прагненнями утворюють складову частину психіки 

обох цих визначних людей, обмежують їхні бажання і визначають їхні вчинки 

[189, 31]. 

Аргументи С. Томашівського передбачають, що «раціональні» принципи 

соціального розвитку насправді несуть у собі відбиток нераціональних 

підсвідомих настанов, зумовлених традицією даного суспільства і не мають 

універсального загальнолюдського характеру. У зв’язку з цим слід звернути 

увагу на міркування одного з ідеологів українського націоналізму Д. Донцова, 

відповідно до яких застосувати принципи політичної еволюціі Франції в Англії 

було б цілковитим божевіллям [78, 101]. На думку мислителя, партія, яка в 

Англії В. Пітта або періоду Чартизму виступила б з ідеями 1789 р. або з ідеями 

тиранії – на британських островах стала б у найкоротший термін свідком 

власного банкрутства, і так само був би зарахований до божевільних політик, 

який би в Англії намагався оперти внутрішну політику на елементи, на яких 

вона ґрунтувалася в Австрії [78, 101]. 

Донцов вважає, що намагання знайти загал політичних ідей та понять 

нації, що базуються на її історії та економічній структурі, виростають з 

напівзабутих традицій предків і живуть в теперішньому поколінні, означає 
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знайти колективний ідеал нації в ії внутрішній політиці [78, 101]. На думку 

мислителя, українці – не просто люди чи народність, а нація, зокрема нація 

політична, бо перші не мають взагалі жодних історичних традицій, а другі – 

мають традиції, але однобокі, лише культурні, традиції, натомість, вважає 

Донцов, українці мають повноту цих традицій, можливо, не таку багату, як 

наймогутніші нації, але все ж традицій, якими живе тільки історична нація [78, 

103]. На думку Д. Донцова, українці, можливо, і не мають університетських 

традицій Сорбонни і Саламанки, але зате мають спогади про Києво-

Могилянську академію, можливо, не мають Декларації прав людини і 

громадянина чи Габеас корпус актa, зате мають традиції Ю. Немирича та 

Конституції П. Орлика, можливо, не мають традицій Столітньої Війни і 

Великої Армади, зате мають спогади про Жовті Води, Конотоп і Полтаву [78, 

103]. З огляду на це, вважає вчений, ніхто не сміє сказати, що на цих полях або 

за мурами наших культурно-освітніх інституцій вирішувалися справи менш 

важливі для долі людства або для політичного майбутнього нашого континенту, 

ніж ті, які вирішувалися в Упсалі, в Сорбонні або на полях Фландрії [78, 103]. 

Донцов доходить висновку, що українці, можливо, й каліка серед націй, і 

як на обставини, в яких їм довелося жити, це й не дивно, але все ж, вважає він, 

– це нація з великими історичними традиціями, тому плекання цих традицій 

політичної нації, власне, й повинне бути першим категоричним імперативом 

нашої внутрішної політики [78, 103-104]. Мислитель заперечує тезу, згідно з 

якою український селянин нібито не має здатності до революції, навпаки, 

вважає, що народ її має більшою мірою, ніж його незвані представники, що він 

довів і в 1902, і в 1905-1906, і в 1917 роках, і підчас своєї боротьби з 

більшовиками, але, подібно до англійця, він мав глибоке розуміння того, що 

називаеться традицією і тяглістю соціальноі еволюції, тобто речей, чужих і 

незрозумілих апостолам «світової революції» [78, 204-205]. 

Таким чином, в українському соціально-філософському дискурсі, на 

відміну від китайського, принцип розбудови нації пов’язували насамперед не з 

модерним феноменом індустріального суспільства, а з поняттям етнічної 
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традиції. На думку М. Грушевського, історична традиція української нації, 

тобто психофізичні й культурні прикмети, що мають за собою більш або менш 

поважну історичну давність – довгий процес розвитку – виразно зв’язують в 

національну цілісність окремі групи українського суспільства на противагу 

іншим подібним цілісностям і роблять з неї живу національну індивідуальність, 

народ, з його довгою історією розвитку [63, 6]. У свою чергу, поняття етнічної 

традиції приводить Грушевського до утвердження селянства як основи 

модерної української нації. Вчений вважає, що головною підставою розвитку 

української держави ще довго, якщо не завжди, буде селянство, на якому 

доведеться її будувати, що тільки в селянстві «лежить майбутнє українського 

відродження і взагалі майбутнє України», і що впродовж цілого століття 

українство і селянство стало ніби синонімами [66, 162]. Звідси вчений робить 

висновок, що в українському житті мають майбутнє, матимуть вплив і 

утвердяться лише ті елементи, які перебуватимуть в тісному зв’язку з 

селянською масою, триматимуть її потреби й інтереси в полі зору та 

орієнтуватимуться на них, отже, як підстава української стихії зокрема, і як 

основа соціальної й економічної структури нашої країни взагалі селянство 

залишиться фундаментом, на якому потрібно будувати все [66, 163]. Як 

наслідок, вважав М. Грушевський, лише те буде міцним, що буде побудовано 

на ньому, а ті течії, партії, плани і наміри, які підуть проти нього, будуть 

приречені на животіння або зникнення, якщо взагалі не розіб’ються об цей 

камінь в один прекрасний день одразу і вщент [66, 163]. 

Принцип етнічної традиції, зрештою, приводить Грушевського до 

заперечення тих зразків, які дають західні революції й західні народи, де 

«будувала буржуазія», а революційні елементи спирались на пролетаріат [66, 

163]. Позаяк, на думку вченого, «наша історія йшла відмінними дорогами», 

через це наша революція пішла іншим шляхом, ніж на Заході, з іншого боку 

підійшла до розв’язання соціальної проблеми, і цією наміченою стежкою 

повинне йти і подальше наше соціальне й державне будівництво, маючи своєю 

підставою інтереси трудового селянства [66, 163]. У свою чергу, принцип 
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індустріалізації в теоретичних побудовах Грушевського відходить на другий 

план, позаяк, на думку вченого, навіть коли розвинеться промисловість і з села 

почне відтікати весь надлишок населення, якому фабрика чи інша праця зможе 

дати кращі умови існування, все-таки і чисельно, і економічно, і політично – 

селянство залишиться головною політичною підставою державного й 

економічного життя України, а тому, чим сильніша економічно, культурно, 

морально, національно, політично буде ця підстава – тим певніша й сильніша 

буде наша будова, наша Україна [66, 163]. 

Розвиваючи погляди М. Грушевського, український мислитель і 

політичний діяч М. Шаповал зазначає, що в Україні селянство складає 

переважну більшість нації і справді є живим носієм національності й мови, 

тому витворення української культури, вважає вчений, є, фактично, лише 

перетворенням і завершенням української селянської культури, а отже, 

«існування української нації забезпечило селянство своїм існуванням» [216, 10]. 

Будучи політичним опонентом М. Шаповала, В. Липинський також вважає, що 

соціальною основою для об’єднання української нації та побудови української 

держави може виступати лише хліборобський клас, позаяк на початку ХХ ст. 

він був єдиним класом, внутрішньо зв’язаним спільним економічним інтересом, 

а також класом, що має спільну традицію і культуру, а отже і власну політичну 

лінію – необхідну передумову для об’єднання українського етносу в 

національну державу [121, 20]. Отже, ні міщанський, буржуазний клас, з одного 

боку, ні пролетарський, з іншого, вважав Липинський, не є здатними виконати 

це політичне завдання [121, 20]. Під поняттям хліборобського класу 

В. Липинський розуміє «групу родин», які мають власну землю і здійснюють 

виробництво матеріальної продукції на цій землі [121, 21]. В зв’язку з цим, 

український вчений І. Лисяк-Рудницький вказує на те, що українська родина і 

сільська громада від найдавніших часів і до сьогодення виявляли «подиву гідну 

тяглість (континуїтет)» [124, 17-18]. З цієї точки зору, традиційна сільська 

родина повинна була б стати економічною та соціальною основою модерної 

української нації. 
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Принцип етнічного націоналізму, заснованого на понятті селянської 

родини, розвивається в працях Д. Донцова, який вважає, що на селянстві, тобто 

на класі, який містить у собі всі здорові елементи, що рятують від розпаду 

європейську суспільність, а крім того велике почуття патріотізму, якраз і 

повинно ґрунтуватися наше державне будівництво, – отже, ренесанс селянства, 

на думку вченого, дозволяє серед іншого розробити також і нову програму 

української політики, спільну для більшості громадян країни [78, 208]. Донцов 

вважає, що революційна дійсність відкрила справжнє обличчя войовничого 

українства: селянське, приватно-власницьке і націоналістичне, і, як наслідок, 

доходить переконання, що, спираючись на ідею індівідуалістичного селянства і 

державної самостійності, самовизначення нації, – ідеї, створені Заходом, – 

українці могли б зійтися на спільнім ґрунті однієї програми, побудованої на 

прийнятих в Європі і нечужих Украіні принципах [78, 208]. Це, на його думку, 

посприяло б остаточній кристалізації колективного ідеалу нації як групи людей 

різних класів і національностей, які мешкають на спільній території і пов’язані 

спільними історичними традиціями [78, 208]. 

Не зважаючи на політичне протистояння з ідеологами націоналізму, 

вітчизняні марксисти також пов’язували принцип націоналізму з селянським 

класом. Приміром, В. Затонський вважав, що український націоналізм має 

глибоке соціальне коріння, яке в своїй основі було тим самим, що і до 

революції, і це яскраво проявилося в період Жовтня [92, 28]. На думку 

Затонського, селянство у своїй масі не лише зберігає національну культуру, але 

й за своєю дрібнобуржуазною власницькою природою самим життям 

підготовлено до націоналістичного ухилу, так само, як індустріальний пролетар 

до засвоєння ідей інтернаціоналізму [92, 28]. Таким чином, в класичному 

українському соціально-філософському дискурсі в якості головного принципу 

модерного суспільного розвитку утверджується принцип етнічної традиції і 

підтримання соціальної структури традиційного суспільства, одним з наслідків 

чого стає ігнорування соціальної природи модерних західних суспільств. 
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3.3. Проблема соціальної різнорідності в дискурсі модернізації 

українського соціуму 

 

Незважаючи на значне поширення, дискурс етнічної єдності української 

нації, розвиваючи ідею історичної традиції українського етносу, повсюдно 

стикається з проблемою розособленості в українському суспільстві. Зокрема, 

М. Грушевський дивується тому, «як легко у нас зібрати великий і гарно 

зоспіваний хор, і як – виявилось – трудно зладити добрий, дисциплінований 

курінь на оборону українських вільностей!» [66, 153] Вслід за Грушевським, 

М. Шаповал також змушений визнати, що українство саме по собі не є 

організованим угрупуванням, тому, на його думку, українців можна лише 

статистично об’єднати в одну мовну групу [216, 13]. Вчений доходить висновку, 

що національність у природі є таким угрупуванням, яке не має внутрішньої 

організованості, тобто свого керівного центру й певних засобів примусу, і коли 

мовна група перетворюється на державу, тоді вона має апарат примусу і тоді 

справа «об’єднання» йде легше [216, 13]. М. Шаповал, цитуючи В. Винниченка, 

повторює, що українство розбилося не на групи, а розпорошилося на «атоми-

індивіди», тобто, на його думку, в Україні майже немає груп, бо українська 

маса є сипучим піском атомів, а процес атомізації розкладає навіть ті групи, що 

існували раніше [216, 13]. Ця думка нагадує висловлювання Сунь Ятсена про 

китайське суспільство як «лоток з піском», яке він зробив під час 

спостереження за післяреволюційною розособленістю китайського суспільства, 

що не утримувалося в єдності давньою етнічною та державницькою традицією. 

Явища атомізації в Україні М. Шаповал пояснював не лише браком 

фізичного примусу, тобто держави: він ставив питання, чи є між українцями, 

приміром, економічний зв’язок, що скріплює взаємодією кожну нормальну 

групу? Позаяк цього зв’язку вчений не знаходив, через це доходив висновку, 

що економічний фактор не відіграє в українському суспільстві жодної ролі як 

соціологічне явище [216, 13]. М. Шаповал вважав, що головною передумовою 

єдності української держави є соборництво, тому припускав, що доки 
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соборництво не стане основою української культури, доки всі українці не 

з’єднаються в системі культурної, політичної і господарської взаємодії, доки не 

перетворяться однакові партії на всій українській землі в єдині партії, – доти не 

буде в нас соборної держави [216, 44]. Вчений констатує, що такого 

соборницького стану ще нема, а є лише така тенденція у відносно невеликої 

кількості індивідів, тому вважає, що це все не «помилки», не «випадкові факти», 

а справді прикмети, що вказують на «органічний дефект» української нації в 

його добу – це брак національної взаємодії [216, 44]. 

Дослідник розглядає це явище як політичний еґоцентризм індивідів і груп, 

який панує в усіх примітивних народах, завжди і скрізь [216, 44]. На думку 

М. Шаповала, політичний еґоцентризм означає, що нема єдиної центральної 

точки, куди звертатись українському рухові, а з цього, на його думку, 

можливий тільки один політичний висновок – такі індивіди і групи з 

протилежними спрямуваннями ніколи не створять єдиної державності, а отже, 

покоління політичних еґоцентристів повинно спочатку вимерти, щоб з’явилася 

можливість створити єдину, українську, соборну державу, бо, якщо в Україні 

немає поважних соборницьких угрупувань, то не буде й поважної соборної 

політики [216, 44-45]. Як зазначає український історик Я. Грицак, показовим 

прикладом такого політичного еґоцентризму в українській державі, зокрема, 

була «махновщина». Як свідчить вчений, «повстанці виявляли почуття сильної 

прив’язаності до своєї території» і «наймужніше боронили ту ділянку фронту, 

де були їхні рідні села, сім’ї і земля», а «вихід повстанських військ поза межі 

цієї території негативно позначувався на їхній боєздатності» [58, 105]. 

Здійснюючи критику українського політичного еґоцентризму, М. Шаповал 

продовжує сподівання М. Драгоманова на те, що українці колись перестануть 

оббирати свою країну, натомість скористаються всіма силами, які дає їм їхня 

країна й природа, і будуть брататися з іншими – не як пухирі, що літають за 

вітром, а як люди, які, стоячи міцно на своїй землі, можуть говорити не тільки 

за себе, а й за неї [80]. Отже, факти «політичного еґоцентризму» в історії 

української держави, на думку вчених, свідчать про відсутність або, принаймні, 
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проблематичність національної єдності в умовах локальних культур 

традиційного суспільства і йдуть всупереч принципу етнічної традиції як 

основи модерної нації. 

На думку І. Лисяка-Рудницького, здійснюючи пошук соціальних причин 

розособленості української держави, М. Драгоманов розумів, що національний 

та соціальний рухи тісно пов’язані між собою, і для характеристики української 

ситуації використовував соціологічний термін «плебейська нація» – тобто нація, 

яка зводиться до селянської маси і не має власної аристократії чи буржуазії [124, 

331]. М. Драгоманов вважає, що Україна не подібна до інших країн тим, що тут 

до селянства не доходить стільки наукових винаходів, як в інших країнах, де 

аристократія і буржуазія не відокремилися від селянства в чужий клас, і що в 

Україні ні державні посадовці, ні аристократія – не допомагають тим науковим 

працям, які служать принаймні тому, щоб зрозуміти власну країну, натомість 

кожен, хто хоч трохи вивчав науки, одразу перебігає від селянства в клас чужих 

йому людей і стає паном навіть і тоді, коли б вважав себе прихильником 

селянства [80]. 

М. Грушевський, у свою чергу, відзначає, що в Україні відмінності 

класових та економічних інтересів, крім того, дуже часто збігаються з 

національними відмінностями: вчений вказує, що, як правило, українець – це 

селянин і робітник, а поміщики й капіталісти – люди інших народностей або від 

народної маси відокремлені [65, 37; 46]. Як наслідок, Грушевський доходить 

висновку, що, хоч би як високо ми оцінювали значення селянства в нашому 

майбутньому житті й будівництві, ми водночас не повинні повертатися спиною 

до міста – в широкому значенні цього слова, розуміючи під ним міста й 

містечка [66, 165]. Як зазначає Грушевський, міста в Україні в його часи були 

неукраїнськими за національним складом і часто являли собою вогнища різних 

антиукраїнських настроїв, агітації та виступів, що підкопували і підривали 

українську державність, викликаючи роздратування в суспільстві [66, 165]. Тим 

не менше, вважає вчений, ми повинні думати про те, як ввести в життя 

суспільства ці гетерогенні, «чужорідні» тіла і зв’язати їх з українським життям, 
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як згладити й нейтралізувати їхню відчуженість і гетерогенність, чужорідність 

в українському житті [66, 165]. 

Послідовник Грушевського український письменник і політичний діяч 

В. Винниченко зазначає, що українська нація, в силу певних історичних умов і 

обставин, не створила своєї національної буржуазії, ні індустріальної, ні 

торгівельно-фінансової, ні навіть аграрної, якщо не рахувати окремих індивідів 

[31, 21]. Винниченко вважає, що українська стихія ще не сформована як слід 

масовою свідомістю, не просякнена традицією, не процементована школою і 

державно-суспільною практикою [31, 21], позаяк, на його думку, «пануючою 

нацією в нашому краї за всю нашу історію з невеличкими перервами була не-

украінська нація» [31, 33]. Зокрема, аналізуючи причини поразки українських 

національно-визвольних змагань, український соціолог М. Шаповал доходить 

висновку, що «це дійсно як історична, так і логічна необхідність» [219, 37]. На 

підставі дослідження соціологічного складу тогочасного українського 

населення М. Шаповал доводить, що «основа суспільної організації не 

змінювалась, а змінювався тільки політичний режим», і позаяк «політично 

активними на Україні були тільки суспільні культурні верхи, а вони були 

неукраїнськими», через це «політичну функцію в суспільстві на Україні мусили 

виконувати неукраїнські, але органічно складові частини суспільства» [219, 38]. 

Таким чином, на відміну від Китаю, в Україні межі соціальних прошарків 

збігалися з етнічними відмінностями, перешкоджаючи утворенню модерної 

національної спільноти на основі індустріальної моделі економіки. 

На думку сучасного українського історика Я. Грицака, «господарські 

зміни другої половини XIX cт. по-різному заторкнули різні соціальні верстви та 

національні групи», тому, вважає він, «індустріалізація й урбанізація дуже 

слабо зачепила українців, які в своїй більшості залишалися селянською нацією» 

[58, 50]. Крім того, зазначає дослідник, характерим українським явищем було 

«переважання індивідуального селянського землеволодіння», що «витворювало 

сильні власницькі настрої серед селянства» [58, 50]. Український марксист 

М. Скрипник свого часу сподівався, що «той мільйон нових робітників, який 
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прийде на наші заводи й фабрики, прийде здебільшого із села», і «цей 

український селянин прийде зі своїми селянськими звичками і психологією», 

«прийде і з своєю мовою та зукраїнізує місто» [175, 209-210]. Всупереч таким 

сподіванням, зазначає Я. Грицак, «повоєнна статистика засвідчила загрозливу 

тенденцію, коли частка українців у міському населенні зменшувалася у прямій 

пропорції до розмірів міста – чим більше місто, тим нижчий у ньому процент 

українців» [58, 222]. Отже, процеси урбанізації та індустріалізації в Україні не 

були пов’язані з українізацією, і таким чином, поглиблювали відмінності між 

питомим українським сільським населенням і неукраїномовним населенням 

українських промислових міст. На думку американської дослідниці Кетрін 

Ваннер, пострадянська Україна також не досягла помітних успіхів у 

формуванні «колективної ідентичності, яка об’єднала б її розрізнене, вкрай 

розчароване та збайдужіле населення», визначальними рисами якого стали 

«тотальна еклектика довколишнього життя й підставова амбівалентність 

поглядів і поведінки абсолютної більшості громадян» [171, 183]. Кетрін Ванер 

звертає увагу, що «на відміну від масової підтримки політичної самостійності 

України, ставлення до культурних змін у новій державі виявилось набагато 

стриманішим», тому «інституалізація національної культури» відбувається «в 

умовах реґіональної роздрібленості» [171, 187]. 

Розбіжність між теоріями етнічної традиції та фактичною 

фраґментованістю українського суспільства примушує багатьох українських 

вчених переосмислювати філософські підстави цих теорій. Вже 

В. Старосольський звертає увагу на те, що майже скрізь націоналістична 

ідеологія не лише намагається віднести початок власної нації в якомога дальше 

минуле, але і вбачає в далеких від неї історичних періодах ті самі суспільні 

феномени, які ми тепер розглядаємо як нації та національні рухи [91, 170]. На 

думку вченого, хоча з методологічного боку ці спроби належать до помилок, 

якщо вони перешкоджають неупередженому дослідженню як теорія, то як факт, 

як прояв, тісно пов’язаний з усіма проявами національних рухів, вони мають 

чимале значення [91, 170]. Як вважає В. Старосольский, насправді ми тут 
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знаходимо ще один доказ того, що сутність національної спільноти полягає не в 

об’єктивному, а в суб’єктивному моменті, а думка про кровне споріднення 

членів нації дозволяє нам ще глибше зазирнути в суть національної спільноти 

[91, 220]. На думку вченого, вона є безпосереднім виразом того, як нація, так би 

мовити, сама себе розуміє, тобто чим в її очах є те, що робить з неї цілісну 

суспільну одиницю – з якого джерела виводить себе національне почуття [91, 

220]. На думку дослідника, якщо майже кожна нація вважає себе нічим іншим, 

як безмежно розширеною родиною, це означає, що почуття національного 

зв’язку є по своїй суті розширеним почуттям родинного зв’язку [91, 221]. 

Вчений зауважує, що такі терміни, як «батьківщина» або «рідна мова», 

пов’язані з родиною і вважаються найкращими для означення понять, що 

стосуються життя нації, та й саме слово нація, на його думку, підкреслює 

момент родини, отже, також пов’язане з кровним зв’язком [91, 221]. Таким 

чином, ідея етнічної нації є елементом модерної дискурсивної стратегії, яка 

створює уявлення про соціальну єдність традиційно розособлених елементів 

суспільства, етнічно схожих, але протиставлених відмінними економічними і 

політичними інтересами. 

Український політичний мислитель В. Липинський, намагаючись дати 

визначення поняттю «нація» і з’ясувати, що надає національній спільноті 

історичної тяглості традиції, стикається з певною перешкодою, яка, на його 

думку, полягає в тому, що «в основі поняття нації лежить містичне ядро» і 

довести факт існування нації раціоналістичними методами неможливо [121, 33]. 

На думку Липинського, скільки б прикмет нації – таких, як мова, культура, 

література, раса і т. д. – ми не називали й не аналізували, все одно ми, зрештою, 

дійдемо до чогось невідомого, до того, що прийнято називати «душею» нації, 

внаслідок чого, зауважує Липинський, «психологічне розуміння нації 

приймають вкінці-кінців усі чесні й поважні дослідники національного 

питання» [121, 33]. Один з ідеологів українського націоналізму Ю. Вассиян 

описує стан національної ідентифікації так: у національному середовищі 

індивід ставить себе згори – без особливого попереднього зусилля зі свого боку 
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– в прямий зв’язок з духовністю великої людської спільноти так, що в цій хвилі 

його індивідуальне «я» живе відчуванням родової свідомості, поширеної не 

тільки на сучасність, але й заглибленої в далеке минуле і спрямованої в 

майбутнє [27, 34; 8]. В. Старосольський вважає, що сам вислів «спільні 

традиції» вказує на те, що йдеться не про об’єктивний факт спільного минулого, 

а суб’єктивний момент пам’яті й спогадів про це спільне минуле, і цього, на 

його думку, не можна забувати при оцінці значення історичних традицій для 

нації [91, 226]. Вчений вважає помилковою думку, що спільне минуле 

об’єктивно створює націю, позаяк, зазначає він, спільнота, яку ми називаємо 

нацією, лише вибірково має спільне минуле в сенсі однакової долі в минулому, 

і в цьому розумінні, можливо, одна лише Америка до кінця XVIII століття дає 

картину, яка могла б бути справді «спільною традицією» всієї нації [91, 226-

227]. 

На думку Старосольського, історія кожної нації являє собою не менше 

внутрішньої ворожнечі на політичному, а передусім суспільному тлі, ніж 

«спільних» традицій [91, 227]. Крім того, вважає вчений, майже кожний народ 

поділяв у минулому в різних напрямах з іншими народами спільну долю, яка 

об’єктивно могла би бути основою для національного злиття з ними, однак, 

зазначає він, пам’ять цієї спільної долі зазвичай втрачається і не переходить в 

склад національних традицій [91, 227]. В. Старосольський вважає, що 

суб’єктивно нація робить вибір серед матеріалу численних, іноді між собою 

дуже суперечливих, переживань минулого, зараховуючи лише деякі з них до 

своєї національної традиції [91, 227]. В цьому виборі, на його думку, 

вирішальну роль кожного разу має актуальність, а отже, аналогія минулих 

переживань з сучасними є головною причиною, чому спогади минулого 

затримуються і чому іноді вже забуте минуле пригадується і знову стає 

традицією [91, 227]. Таким чином, на думку дослідника, історична традиція є не 

лише голосом минулого, але й одночасно голосом теперішнього про минуле, і 

для того, щоб минуле стало теперішнім, потрібно, щоб певні події минулого 

були відчуті як свої власні [91, 227-228]. Для цього, як вважає вчений, повинно 
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існувати почуття суб’єктивної єдності, яка обіймає минулі й теперішні 

покоління і творить з них єдину цілісність, існування такої «спільноти» є 

передумовою існування історичної традиції [91, 227-228]. 

На думку Старосольського, ми маємо схильність помилково приписувати 

старовині те, чого вона не знала, що є витвором нового часу: насправді, вважає 

він, між народами старовини і націями нового періоду історії є глибокі та 

суттєві відмінності, і завдяки цим відмінностям потрібно визнати ці народи і 

сучасні нації аналогічними, але далеко не тотожними суспільними явищами [91, 

230-231]. Вчений вважає, що давні народні спільноти були основані 

безпосередньо на племінному зв’язку, але якщо народи давнього світу були, так 

би мовити, «первісними» спільнотами, заснованими безпосередньо на кровному, 

фізичному зв’язку, то сучасні нації, на думку Старосольського, є спільнотами 

«другого ступеня», позаяк вони виникли на руїнах первісних, фізичних 

спільнот [91, 234]. Як вважає вчений, об’єктивна, заснована на спільному 

походженні колективна єдність раси або роду є настільки старою, наскільки 

сягає історична пам’ять і далеко ще поза нею, натомість суб’єктивна єдність 

нації є по своїй природі витвором вищої культури і тому, хоч у зародку існує 

вже давно, виступає на повну силу тільки у новітній час [91, 234]. Внаслідок 

цього, вважає Старосольський, як «національне питання» загалом є питанням, 

якого не знала давніша історія, так і суспільне явище, яке лежить в основі цього 

питання, тобто феномен під назвою «нація», являє собою модерне явище, а 

отже, не «відродження», а народження націй «треба записати на картах нової 

доби історії людства» [91, 234]. 

Погляди В. Старосольського на феномени традиції і нації загалом 

збігаються з поглядами на ці явища в працях укранських філософів-марксистів. 

Приміром, В. Затонський вважав, що «витворення нації» в європейських 

країнах вимагали потреби капіталістичного розвитку, що використовував 

спадщину минулого – спільні культурні традиції та політичне об’єднання під 

єдиним королем, як у Франції, – чи то відроджував спільну культуру (італійська, 

а частково й німецька романтика), чи «просто без усяких забобонів будував з 
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того матеріялу, що був під руками (як в Англії)» [92, 59]. Таким чином, 

підбиває підсумки Затонський, «скрізь хресним батьком нації був капітал, 

якому в його практиці не досить було вже об’єднання релігійного» [92, 59]. 

Критика поняття «традиція» в українській філософській думці приводить 

до утвердження моделі різнорідності та унікальності історичних подій. На 

думку українського вченого Б. Кістяківського, «розмаїття й індивідуальне 

забарвлення речей та явищ нескінченні», позаяк «немає двох предметів, які 

були б абсолютно тотожними між собою, і не відбувається події, яка б в усіх 

подробицях співпадала б із іншою подібною подією» [100, 121; 8]. Крім того, 

вважає вчений, «оскільки причини в історичних науках стосуються одиничної 

події і не мають жодного відношення до зв’язків між подіями, то самі вони такі 

ж індивідуальні і неповторні, як і самі історичні події» [100, 130; 8]. 

Застосовуючи принцип різнорідності по відношенню до феномена нації, 

В. Затонський стверджує, що ростки націоналізму, виступаючи на поверхню, 

мають зв’язок з різними коренями одночасно, крім того, зазначає він, тут 

виявляється вплив культурних традицій, ідейного спадкоємства, вплив 

оточення, і, зрештою, вплив індивідуальних звичок та схильностей [92, 31]. Як 

вважає Затонський, життя малює складні узори, які не вкладаються в 

прямолінійні схеми і які інколи важко піддаються аналізові, а отже, соціальні 

корені будь-якого явища зазвичай переплутуються [92, 31]. Сучасні українські 

вчені В. Лісовий і О. Проценко вважають, що «пластичність націоналізму 

можна зрозуміти, взявши до уваги той факт, що він може утверджувати націю 

та національну державу, тільки враховуючи конкретні обставини, в яких 

змушений діяти», а «різноманітність націоналізму зумовлена передусім тим, що 

при творенні національних держав націоналістичні рухи зіштовхуються з 

неоднаковими ситуаціями», тому «в залежності від реалій він [націоналізм] 

наголошує ті чи інші об’єднувальні чинники» [126, 17]. Як наслідок, на думку 

вчених, «націоналізм набуває новаторського і навіть революційного характеру 

тим більше, чим менше готових передумов для утвердження нації він знаходить 
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у реальності», звідси, вважають вони, походять «відомі твердження, що 

націоналізм творить, «вигадує» чи проектує нації» [126, 17-18]. 

Позаяк в історії розвитку українського суспільства процеси 

індустріалізації відбуваються в умовах включення української держави до 

економічної системи Російської імперії та СРСР, вони спричиняють 

етнокультурне розшарування між україномовним сільським населенням та 

російськомовним населенням промислових міст. На думку сучасного 

українського політолога М. Рябчука, зняття цих культурних суперечностей в 

Україні «можливе, вочевидь, лише в рамках постколоніальної культури, 

постколоніального суспільства, що, на думку ряду дослідників, витворюються 

тепер в Україні» і передбачає «визнання себе спадкоємцями обох спадщин: 

колоніальної й антиколоніальної» та «вироблення нової ідентичності не на 

основі беззастережного схвалення однієї з них, а на основі критичного 

переосмислення кожної» [171, 210]. Як вважає М. Рябчук, «і колоніальна, і 

антиколоніальна спадщина повинні лишитись в історії – з належними їм 

оцінками», тому, на його думку, слід «не «актуалізувати» одну з них і не 

«продовжувати її традиції в сьогодення», а лише взяти з обох необхідні уроки й 

зробити необхідні висновки» [171, 211]. За оцінками вченого, «це досить мало і 

водночас багато», бо «йдеться про демістифікацію історії і тверезий, 

реалістичний погляд на сьогодення, викриття одних міфів і вироблення 

імунітету до інших, протилежних» [171, 211]. Все це, на його думку, означає 

«вчасно відмовитися від спокуси вибивати клин клином – заміняти 

гіпертрофовано-негативний автостереотип гіпертрофовано-позитивним», 

натомість, вважає Рябчук, «постколоніальний підхід передбачає демістифікацію 

стереотипів і їх поступову елімінацію, а точніше, марґіналізацію в суспільній 

свідомості» [171, 211]. 

Вчений вважає, що процес демістифікації стереотипів на ідеологічному, 

рефлективному рівні «означає передусім з’ясування природи стереотипів та 

надання максимально широкої й об’єктивної інформації з різних галузей, 

зокрема таких «стереотипогенних», як історія етносів, їх культура і побут, 
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особливості національного характеру, природа націй та етносів» [171, 211]. З 

іншого боку, вважає М. Рябчук, «на доідеологічному, нерефлективному рівні 

слід подбати про загальну атмосферу політичної коректності, що можлива лише 

у відкритому, плюралістичному, толерантному (нетерпимому лише до проявів 

ксенофобії й нетолерантності) суспільстві» [171, 211]. На думку М. Рябчука, 

«навряд чи існує якийсь інший спосіб деміфологізації суспільної свідомості, 

крім як через послідовну деконструкцію, демістифікацію й, відповідно, 

марґіналізацію конфронтаційних міфів у суспільному дискурсі» [171, 230]. 

Внаслідок такої роботи, вважає американська дослідниця К. Ванер, в 

теперішній період інтенсивної трансформації українського суспільства з 

«химерної суміші найрізноманітніших культурних систем в Україні, скоріш за 

все, постануть якісь гібридні форми економічного, політичного, суспільного й 

культурного життя», і «в такому контексті, як мінімум, слід бути готовим 

спостерігати й аналізувати найнесподіваніше» [171, 193]. В цьому зв’язку слід 

звернути увагу на те, що М. Драгоманов свого часу писав: у кожній країні, в 

кожному людському роді, і навіть у кожній громаді та у кожної особи повинні 

бути окремі підходи й шляхи до однієї мети, тому кожна країна й група людей 

може показати більш ясно, ніж інші, «потребу й спосіб тієї чи іншої з тих праць, 

того чи іншого способу праці, потрібної і для всіх людей» [80]. 

На соціальні виклики модернізації, зумовлені амбівалентністю 

перехідного становища українського суспільства вказує сучасний український 

філософ А. Єрмоленко. З одного боку, зауважує він, «певні передумови 

модернізації були створені у нас ще за доби так званого реального соціалізму»: 

йдеться передусім про «такі елементи модернізації, які сприяли руйнації 

традиційного укладу життя та традиційного етосу, що пов’язано з 

індустріалізацією, урбанізацією, інституціоналізацією науки» [88, 223]. З 

іншого боку, вважає він, необхідність звернення до традиції в процесі 

модернізації суспільства може призвести «до домінуючого становища якогось 

партикулярного етосу (соціальної, етнічної чи національної спільноти)», що, в 

свою чергу, може мати своїми супутніми явищами, приміром, «клановість і 
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корпоративність, коли суспільство починає функціонувати за законами 

спільноти» [88, 224]. Разом зі стримуванням явищ, які перешкоджають 

трансформації українського суспільства, зауважує А. Єрмоленко, «такі традиції, 

які не гальмують процес модернізації (скажімо, притаманну нашому етосові 

толерантність), належить підтримувати і розвивати далі» [88, 225]. Отже, якщо 

говорити загалом, «потребує дослідження той морально-етичний потенціал 

нашої культурної традиції, який несе в собі елементи універсалізації, 

раціоналізації та модернізації» [88, 225]. 

Принципова і неминуча соціальна різнорідність будь-якої національної 

спільноти, зокрема й української, зумовлює методологічну зміну бачення 

історичного процесу в вітчизняній філософії історії – перехід від лінійних до 

нелінійних моделей історії. Сучасний український філософ С. Кримський 

вважає, що «врахування не тільки безумовного, а й суперечливого в суспільно-

політичному житті людства, аналітика багатоваріантних, комплексних та 

нестандартних ситуацій ХХ століття викликають необхідність нових 

оперативно-процедурних можливостей соціальних стратегій сучасності, 

потребу оцінки багатьох змінних, нелінійних ефектів, навіть, чинника 

невизначеності» [113, 192-193]. Ця думка продовжує спостереження 

М. Драгоманова, згідно з яким те, що ми бачили досі в житті людства і що 

бачимо тепер, показує, що життя змінюється в різні способи і волею не однієї 

соціальної групи, і що жодна соціальна група не може завжди використовувати 

незмінно одні й ті самі способи змін, більше того, стан громади, в якій живе 

людина, в певний момент збуджує такий дух і штовхає громаду до таких 

способів, які наперед вгадати неможливо [80]. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Український досвід філософського аналізу природи і викликів 

модерних європейських соціумів має спорадичний і несистемний характер. 

Формування дискурсу модернізації в Україні розпочинається з осмислення 

структури індустріальної моделі економіки та її взаємозв’язку з постанням 

модерних національних спільнот. Залежність між феноменами нації та 

індустріального капіталізму майже не досліджена в класичній українській 

соціально-філософській думці, натомість розуміння сутнісних зв’язків між 

моделями індустріальної економіки і національної спільноти утверджується в 

межах марксистських проектів контрмодернізації, які визначають особливості 

розвитку української держави. Водночас, усвідомлення універсально-

історичного характеру модерної західної науки відбувається разом з 

утвердженням вимог вестернізації та розвитком дискурсу антитрадиціоналізму, 

що, зокрема, впливає на формування принципів соціального розвитку в період 

комуністичного будівництва. 

2. Критика революційних експериментів у розв’язанні проблем 

розвитку суспільства отримує значний розвиток в українській філософській 

думці і здійснюється одночасно з утвердженням і розробкою принципів 

традиціоналізму в управлінні розвитком суспільства. Традиціоналістський 

дискурс в класичній українській історіософській думці отримує значно більший 

розвиток, ніж дискурс модернізації та антитрадиціоналізму, і займає місце 

модернізму в класичних проектах розбудови української нації. Розробка 

принципу традиції приводить багатьох українських вчених до критики 

раціоналізму в процесі розвитку суспільства і до потреби осмислення 

дораціональних принципів функціонування суспільної свідомості. В 

класичному українському соціально-філософському дискурсі в якості 

головного принципу модерного суспільного розвитку утверджується принцип 

етнічної традиції і збереження соціальної структури традиційного суспільства, 
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одним з наслідків чого стає ігнорування соціальної природи модерних західних 

суспільств. 

3. Дискурс етнічної єдності української нації, розвиваючи ідею 

історичної традиції українського етносу, повсюдно стикається з проблемою 

розособленості в українському суспільстві, з відсутністю або, принаймні, 

проблематичністю національної єдності в умовах локальних культур 

традиційного суспільства. Крім того, в Україні межі соціальних прошарків 

часто збігаються з етнічними відмінностями, перешкоджаючи утворенню 

модерної національної спільноти на основі індустріальної моделі економіки. 

Розбіжність між теоріями етнічної традиції та фактичною фраґментованістю 

українського суспільства примушує багатьох українських вчених 

переосмислювати філософські підстави цих теорій. Ідея етнічної нації 

розглядається тепер як елемент модерної дискурсивної стратегії, яка створює 

уявлення про соціальну єдність традиційно розособлених елементів суспільства, 

етнічно схожих, але протиставлених відмінними економічними і політичними 

інтересами. Критика поняття «традиція», зокрема етнічна традиція, в 

українській філософській думці приводить до утвердження моделі 

різнорідності та унікальності історичних подій. Принципова і неминуча 

соціальна різнорідність будь-якої національної спільноти, зокрема української, 

зумовлює методологічну зміну бачення історичного процесу в вітчизняній 

філософії історії – перехід від лінійних до нелінійних моделей історії. 
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ВИСНОВКИ 

 

Концептуалізація феномена традиції та його значення для процесів 

модернізації суспільства в західному і не-західному соціально-філософському 

дискурсі визначається способом розуміння категоріальної опозиції «тотожність 

– відмінність», яка задає методологічні рамки використання понятійних 

опозицій «універсальність – партикулярність», «гомогенність – гетерогенність», 

«системність – складнісність» в конкретних соціологічних, політологічних та 

соціокультурних дослідженнях феноменів традиції і модернізації. Зокрема, 

початкове напрацювання філософсько-методологічного інструментарію 

однолінійних теорій модернізації в інтелектуальній взаємодії між принципами 

домодерного традиціоналізму та просвітницькими концепціями «кінця історії» 

програмується картезіанським поняттям автономії суб’єкта пізнання. Дана 

концепція автономності, або суверенності, наукової раціональності суб’єкта 

ґрунтується на методологемі прозорої і самототожної свідомості, що в свою 

чергу створює уявлення про універсальне надісторичне значення побудованих 

на її основі модерних західноєвропейських капіталістичних індустріальних 

суспільств, і, зрештою, приводить до формування теорій однолінійності 

історичного розвитку на ґлобальному рівні та вимоги відмовитися від 

партикулярних ірраціональних історичних традицій в процесі модернізації не-

західних суспільств. Однолінійні теорії модернізації, в свою чергу, 

обумовлюють формування концепцій ґлобалізації як вестернізації та культурної 

гомогенізації, що мають за мету утворення єдиної ґлобальної спільноти, якій 

притаманні системні політекономічні властивості та єдина соціокультурна 

ідентичність. 

Формування дискурсу модернізації як вестернізації і критики 

партикулярності традиції в китайському та українському суспільствах 

починається в середині ХІХ ст. і відзначається відповідною національно-

цивілізаційною специфікою. Теорії модернізації китайського суспільства 

формуються в дискусії між представниками інтелектуального традиціоналізму, 
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які пропонують використовувати в якості методологічного принципу 

реформування суспільства принцип «тіюн» («китайська наука для [ціннісної] 

основи, західна наука для [інструментального] використання»), і першими 

прихильниками реформаторських соціально-політичних рухів, які здійснюють 

цілісну концептуалізацію головних структурних елементів моделі модерного 

західного суспільства і відстоюють логічну необхідність всіх його 

методологічних і практичних вимог, що, зрештою, приводить до необхідності 

послідовної критики структурних елементів традиційного китайського 

суспільства, зокрема до відмови від традиційної китайської культури та вимоги 

її повної вестернізації. На відміну від інтелектуальної ситуації в китайській 

імперії кінця ХІХ – початку ХХ століття, в українському класичному 

філософсько-гуманітарному дискурсі практично відсутні цілісні й систематичні 

дослідження природи і принципів побудови модерних західних суспільств – як 

наслідок, практичне здійснення суспільних трансформацій в українській 

державі відбувається здебільшого в межах політично зовнішнього для України 

марксистського дискурсу контрмодернізації. 

Логіка контрмодернізації відзначається фундаментальною внутрішньою 

суперечністю, яка полягає в тому, що послідовна критика західноєвропейської 

культури, яка складає історичну цивілізаційну основу модерних суспільств, 

здійснюється одночасно зі збереженням її вихідної методологічної 

картезіанської настанови автономності суб’єкта пізнання, що лежить в основі 

марксистської моделі «кінця історії». В межах китайського та українського 

суспільств це виявляється як вимога жорсткої критики елементів традиційної 

культури, в якій одночасно «впізнають» риси подібності до окремих періодів 

історії розвитку західних суспільств. Марксистська вимога модерної критики 

традиції досягає свого логічного завершення не лише як критика домодерного 

традиційного суспільства, але і як критика окремих елементів модерних 

західних суспільств і вимога формування «після-модерного», однак в той же 

час історично універсального і культурно однорідного ґлобального суспільства. 
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Філософське переосмислення картезіанських методологічних принципів, 

які лежать в основі класичних теорій соціального розвитку, відбувається в 

межах трансцендентальної феноменології, фундаментальної онтології, 

філософської герменевтики та структуралістських досліджень, які відкривають 

феномени історичної неперервності традування смислу, присутності над-

раціональних «передструктур розуміння» в свідомості суб’єкта пізнання, 

феномена дієво-історичної свідомості, або «роботи історії», в процесі 

історичної інтерпретації, «мовності» природи розуміння смислу та історичної 

множинності й довготривалості конкретних соціокультурних утворень. Такі 

методологічні зміни приводять до відмови від уявлення про самототожність 

суб’єкта, а отже і до переоцінки феномена традиції та способів її присутності в 

свідомості, до відкриття позитивного значення традиції для історичних 

процесів розвитку суспільства та до впровадження принципу множинності 

структур і подієвих серій в осмисленні процесів історичного розвитку. Такі 

методологічні зміни мають за результат формування некласичних 

багатолінійних теорій модернізації, які ґрунтуються на понятті неперервного 

історичного традування множинних соціокультурних партикулярностей. 

Багатолінійні теорії модернізації отримують своє продовження в теоріях 

ґлобалізації як ґлокалізації, що виходять за межі понятійних опозицій 

культурної універсальності / партикулярності, гомогенізації / гетерогенізації і 

розглядають становлення ґлобальної спільноти як феномена планетарної 

мультикультурної мозаїки локальностей. В свою чергу, це спричиняє розробку 

теорій ґлобальних модернів, які аналізують присутність на ґлобальному рівні 

множинності структур не-західних модернів та зростання їх ґлобального 

значення. 

Знаковим в цьому відношенні є китайський досвід модернізаці, який 

кидає серйозний виклик вестернізації як різновиду сучасної «гуманістичної» 

агресії. Ідейні засади останнього узагальнено в т. зв. «доктрині гармонійного 

розвитку», яка передбачає збалансованість різноманітних початків і тенденцій: 

марксизму і конфуціанства, централізованого політичного режиму і ринкової 
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економіки, модерних економічних і традиційних соціально-екзистенціальних 

потреб тощо. Ці засади формуються, починаючи з ініціативи Ден Сяопіна (1978) 

розгорнути широкий рух «від практики – до теорії, а не навпаки», в контексті 

якого активно дискутуються методологічні питання співвідношення практики і 

теорії в процесі модернізації, зв’язок науки і техніки в поступі суспільства та ін., 

розгортаєтся масовий рух «сяхай» («зануритися в море», тобто займатися 

бізнесом), формується новий клас приватних власників як повноцінний суб’єкт 

національної модернізації. Головним пріоритетом тепер стає «розвиток», який в 

Китаї тлумачиться як «вивільнення продуктивних сил», а керівною соціальною 

силою соціально-економічних перетворень – робочий клас, що включає в себе 

інтеліґенцію, а не колишній фабрично-заводський пролетаріат. Незмінно 

проводиться теза Ден Сяопіна про необхідність «йти в ногу з часом» за умов 

розвитку власної, а не західної раціональності. Остання персоніфікується тезою, 

що інновації пристосовуються до традиції як до головної цінності, 

культивується інструментальне (прагматичне) використання знання, освіти, 

сповідується важливість міри запозичень західних технологій лише як 

технічних засобів в ситуації домінування китайської цивілізаційної специфіки. 

Тим самим модернізація в Китаї набуває рис національної моделі розвитку в 

зв’язку з відсутністю в ній так званої модернізації «навздогін», що в кінцевому 

рахунку ставить під питання життєздатність меґатренду модернізації за зразком 

вестернізації. Інакше кажучи, саме ґлобалізація проблематизує певні ціннісні 

обмеження, оскільки вона зорієнтована не на все проблемне поле 

цивілізаційного процесу і полишає осторонь принципову культурну 

диференціацію реґіональних і національних ареалів. 

Перевідкриття модернізаційного потенціалу феномена традиції в 

китайському та українському соціумах проходить тривалий процес осмислення 

паралельно з формуванням дискурсу антитрадиціоналізму і вестернізації та 

проявляється швидше як емпірична необхідність, ніж як результат свідомих 

раціональних стратегій аналізу. Хоча впродовж століття в китайському 

суспільстві панує інтелектуальна атмосфера критичного ставлення до 
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традиційної конфуціанської культури, між тим формування модерної 

китайської культурної ідентичності відбувається не в термінах ґлобальної 

гомогенної  культури, а в межах партикулярної національної ідентичності й 

традиції. На цьому фоні цивілізаційна специфіка розвитку українського 

суспільства полягає в тому, що осмислення філософсько-методологічного 

принципу традування здійснюється окремо і практично незалежно від 

теоретичної рефлексії щодо природи модерних західних суспільств і, як 

наслідок, не приводить до формування історично когерентних стратегій 

модернізації суспільства, а залишається практично в межах настанов перед-

модерного традиціоналізму. 

Попри ідеологічно бажаний європоцентризм українське суспільство 

виявилось неготовим до викликів елементарної модернізації: спроби 

побудувати нову систему цінностей пов’язувались то з «національною ідеєю», 

то з ідеєю «відродження», то з ідеєю «розбудови держави», феномени 

«прихватизації» натомість ставали головною ознакою змін в економіці, мали 

місце квазіреформи в освіті, культурі та ін. В українському досвіді соціальних 

перетворень відчутно прозирався той феномен патологічності, який, за словами 

К. Едера, проявляється «в нездатності соціуму до системних реформ, 

«застряванні в одних і тих же проблемах» та ін. При цьому повністю відкидався 

радянський модернізаційний досвід, хоча, по суті, відтворювався характерний 

для радянських часів тип модернізації «навздогін». З другого боку, популярною 

щодо соціальних перетворень в Україні була дефініція транзитивного, 

перехідного суспільства – при всій очевидній зорієнтованості останнього на 

класичну лінійну парадигму з її поняттям «проґресу», «стадіальності» та 

«еволюції». Певна річ, національна модель модернізації – феномен по-своєму 

новий і потребує належних пояснювальних схем. Досвід модернізації 

китайського суспільства прикметний своєю конструктивністю, що 

простежується в першу чергу в реалізації ідеї, що китайці «не прагнули бути 

не-китайцями» в процесі модернізації» (Ден Сяопін). Ідея множинності 

національних модернізацій враховує передусім цивілізаційні відмінності, які, 
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на противагу культурним, перебачають розв’язання соціальних питань в 

системі власної логіки історичного життєвого досвіду як такого. 

І останнє, розробка методологічного принципу «розсіяння», який виявляє 

себе в процесі історичного розвитку суспільства, дає можливість ставити під 

сумнів філософські поняття, які ґрунтуються на принципі самототожності, 

зокрема, поняття «структура», «система», «тривалість», «ідентичність», 

«свідомість», і запропонувати натомість категоріально несамототожні і 

неоднорідні поняття «соціального поля», «констеляції», «ідіоматики», 

«дискурсу». Досвід унікальності моделей суспільного розвитку не-західних 

країн свідчить про неминучу відкритість і незавершуваність всіх проектів 

соціальних змін, а також виявляє принципову «гібридність» і різнорідність 

будь-якого соціального поля та незупинність динаміки його трансформацій. З 

огляду на це, в розробці сучасних стратегій розвитку китайського суспільства 

відбувається відхід від формування завершених, внутрішньо несуперечливих 

теоретичних систем, які нав’язують певну визначену форму соціального поля, 

натомість пропонується різнорідний набір методологічних принципів, що часто 

перебувають на межі раціональних стратегій і можуть поєднуватися в різних 

формах залежно від локальних особливостей їх застосування (Ґань Ян, Ван 

Хуей, Цуй Чжиюань, Цзін Ван, Чжу Чжичан). 

Процес історичного розвитку українського суспільства також 

відзначається активною гетерогенністю соціального поля, яку потрібно 

враховувати в ситуаціях вибору методологічних принципів та цівілізаційних 

орієнтирів для його розвитку. Інтелектуальна традиція мислення в понятійних 

опозиціях «Захід / Схід», «Північ / Південь», «Європа / Азія», «центр / 

периферія», «метрополія / колонія», «розвинений / нерозвинений», 

«ґлобальний / локальний», «національний / реґіональний», «державний / 

клановий» тощо потребує перегляду як на науковому рівні, так і в просторі 

суспільного дискурсу з огляду на сучасні ґлобальні трансформації. Локальність 

і партикулярність українського соціуму необхідно мислити як частину 

ґлобальної ситуації і, виходячи з усвідомлення цієї ситуації, здійснювати вибір 
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на користь тих чи інших цивілізаційних цінностей. Відкритий погляд на 

можливості подальшого суспільного розвитку дає можливість бачити 

альтернативні перспективи формування унікального досвіду соціальних 

трансформацій, що здатний спричинити до зростання ґлобального 

цивілізаційного значення української держави. 
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