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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Лишивши позаду ХХ-те й крокуючи шляхами ХХI-го 

століття, людство радикально змінило своє ставлення до Історії. Її  попередня структура та 

інтрига, які на теоретичному рівні були задані двома унітарно-орієнтувальними філософсько-

історичними узагальненнями – марксизмом і лібералізмом, а на практичному рівні реалізовані 

двома соціально-господарчими системами – соціалізмом та капіталізмом, помітно підірвані й 

деформовані.  

Насамперед, під знаком питання опинилися моделі історії, продуковані в епоху Модерну, з їх 

раціонально-ґрунтовною структурою й динамікою, жорстким базисно-надбудовним детермінізмом 

і загальним (для них) історичним оптимізмом. Так, у вигляді двох „вісей” історії, або світоглядних 

конструкцій, марксистська та ліберальна моделі проіснували аж до перемоги Заходу у „холодній 

війні”, колапсу СРСР і країн соціалістичного табору. Трансформації всієї світо-системи, що 

почалися потім, швидко генерували принципово нову „зав’язь” структури історії та відповідної до 

неї інтриги. На цьому тлі велика кількість держав і навіть груп держав почали пошук власної 

автентичної цивілізаційної основи. Так розпочався своєрідний „цивілізаційний ренесанс”, у ході 

якого поступово виникає полівісьова структура історії. Ці зміни є однією з основних тенденцій 

сучасного соціоісторичного структурогенезу.  

Відповідно до неї, „відкриття” власного „цивілізаційного коду” стало запорукою успішних 

політичних та економічних ігор на глобальному полі. Практична сторона питання виявилася тут 

забагато раніше, ніж теоретична. З одного боку, через економічну й політичну діяльність Китай і 

держави АТР, Індія, частина ісламського світу, Бразилія, а також постєльцинська Росія вже 

позначили своє місце та заявили про свої наміри в структурі глобального світу. З іншого боку, 

західною цивілізацією розпочата інтеграція локальних і регіональних просторів (з їх 

економічними укладами, соціальними й культурними таксонами, політичними формами і 

соціально-антропологічними типами) у глобальну ойкумену. Однак, потяг до цієї єдності 

базується на неоліберальній стратегії упорядкування світу, яка повинна безболяче „вписати” 

соціокультурні системи різних регіонів планети у якісно нову соціоформу. Між іншим, сучасна 

світова фінансова криза  поставила під сумнів не тільки ринковий фундаменталізм і його 

соціально-політичні та культурні кореляти.  

Загалом глобальні зміни, пов’язані з реструктуруванням (розцентровкою) історії, наданням її 

динаміці поліваріантності та відповідної напруги, поставили до переліку найважливіших проблем 

сучасності – проблему ідентичності  (самототожності). Непроста дилема: соціокультурна 

адаптація до умов глобалізації / соціокультурна автентичність і власна стратегія щодо глобалізації 

постала у вигляді дилеми негативної / позитивної ідентичності. Цю обставину зафіксовано у 
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численних міждисциплінарних та дисциплінарних конгресах, конференціях, симпозіумах, 

семінарах по всьому світу, в т.ч. під егідою ООН. Наприклад, 16 листопада 1998 року вона 

оголосила (резолюція № 53/22) перший рік нового millennium-у – роком діалогу цивілізацій, таким 

чином, визнаючи цивілізаційний плюралізм і множину ідентичностей у сучасному світі. 

Сучасна соціальна філософія, яка націлена на адекватне розуміння тенденцій структурування 

реальності глобальними економічними, політичними та інформаційно-культурними 

інструментами, що належать (головним чином) західній цивілізаційній спільноті, вбачає інтригу 

ідентичності в стиканні буттєвих реалій мегацивілізації й локальних соціокультурних світів. Хоча 

з часів М.Я.Данилевського структура світової історії була декілька разів скоригована (як на рівні 

реальності, так і на рівні рефлексії), її драматичний рух швидше підтверджує думки автора „Росії 

та Європи”. На відміну від унітарно-стадійної моделі історичного процесу, яка мала справу з 

іншим класом сутностей, виникла її повноцінна альтернатива: плюрально-циклічна, локально-

релятивістська модель (К.М.Леонтьєв, О.Шпенглер, А.Дж.Тойнбі). Тут статусу культурно-

історичного „космосу” набули майже всі суб’єкти, а не тільки Захід, як це передбачали дискурси 

філософії історії – репрезентанти парадигми монолінійності й прогресизму (Г.Гегель, О.Конт, 

К.Маркс, О.Тофлер, Ф.Фукуяма).   

Перехід досліджень на цивілізаційну площину сприйняття історії, своєрідною аксіомою якого 

стала фіксація полісутнісного характеру історичного процесу, надав соціогуманітарному знанню, а 

за ним і реальній практиці, інструмент мультиплікативності. Тим самим цивілізаційний підхід 

наклав заборону на ігнорування специфіки дискретних соціокультурних одиниць, які власною 

унікальною ідентичністю збагачують онтологію і, власне, саму інтригу історії.  

Колапс СРСР та розпочатий потому активний пошук нової цивілізаційної моделі його 

колишніми республіками, включаючи Україну, генерував декілька її варіантів: а) ідею 

соціокультурної реінтеграції, в т.ч. на православно-слов’янському етнічному субстраті 

(А.І.Солженіцин); б) ідею глибокої структурної та ціннісної інтеграції в західне суспільство, 

причому, ціною кардинальної ревізії та відмови від ідентичності „унікальної держави-місії”, 

„імперії”; в) неоєвразійську парадигму, пов’язану з перспективою розвитку „багатовимірного 

комунікаційного простору” (В.А.Дергачов).  

На цьому тлі виникла необхідність теоретичної розробки проблеми соціокультурного устрою 

пострадянських суспільств, що збігається із сучасним етапом світових глобальних трансформацій 

та споріднених з ними регіональних і локальних вимірів. Притаманну їм транзитивність та 

гібридність обумовлено невизначеністю  культурно-історичних, суб’єкто-утворювальних 

координат. У цьому сенсі соціокультурна (цивілізаційна) ідентичність посідає особливе місце в 

низці інших ідентичностей – індивідуальної, національної та глобальної. 
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Ступінь наукового опрацювання проблеми. До тематизації цього типу ідентичності вперше 

більш-менш чітко підійшов С.Хантінгтон, в межах своєї резонансної статті „Clash of civilizations?” 

і книги „The clash of civilizations and the remaking of world order”. Основна теза американського 

автора – це ідея про те, що розвиток світу після „холодної війни” буде визначатися 

цивілізаційними процесами, а центральна вісь історії конституюється через „взаємовідносини 

західної міцності та політики з міцністю та політикою не-західних цивілізацій”. Висуваючи цю 

тезу, він підсилює її передбаченням конфліктогенного сценарію буття сучасних цивілізацій, 

оскільки „кожна (з восьми, які виділені ним – здобувач) цивілізація бачить себе центром світу й 

пише свою історію як центральний сюжет історії людства”. Питання про джерело 

міжцивілізаційних конфліктів обертається питанням про зміст культури, яку презентують 

цивілізації. На думку С.Хантінгтона, саме культури несуть в собі проекти „вісьовання” історії та 

забезпечують відповідну цивілізаційну ідентифікацію: „Вона визначається як загальними 

об’єктивними елементами, такими як мова, історія, релігія, звичаї, соціальні інститути, так і 

суб’єктивною самоідентифікацією людей”.   

До соціокультурних джерел устрою православної цивілізації С.Хантінгтон відносив 

візантійські корені, самобутність Київської Русі та Москви, двохсотрічне монголо-татарське 

гноблення, бюрократичний деспотизм, недостатній вплив Відродження, Реформації та 

Просвітництва, а також рецепції західних  ідеологій – комунізму й ліберальної демократії. 

Співіснування в бутті цивілізації екзогенних і ендогенних чинників генерувало гібридні форми 

соціальності (візантійські, азіатські та західні моделі). Але глибинний рівень цивілізаційної 

ідентичності „завжди визначався релігією”. У глобальному світі, за рахунок фронтального тиску 

Заходу, активізується саме це підґрунтя. Безумовно, воно релевантно до структури православної 

цивілізації, „ядром” якої є Росія, „внутрішнім кільцем” – Білорусь, Молдова, Казахстан та 

Вірменія; дві „проміжні” держави із „сильним почуттям національної ідентичності” – Грузія та 

Україна; „зовнішнє кільце” – Болгарія, Греція, Сербія, Кіпр, низка мусульманських республік 

колишнього СРСР і Румунія1.  

Проте, релігійний ренесанс, що існує у цій цивілізаційній зоні, говорить про деяку інверсію до 

історично й морально легітимних основ соціокультурної ідентичності. Загалом на 

пострадянському просторі можна бачити підвищений інтерес саме до цієї сторони проблеми, яка 

має багато варіантів своєї концептуальної фіксації та розв’язання. 

До першої групи можна віднести роботи, де залучено т.зв. загальноросійську культурно-

історичну парадигму. Цей напрям представлено  роботами Б.С.Єрасова, О.М.Єригіна, Д.І.Зарова, 

В.В.Ільїна, О.В.Лубського, В.К.Кантора, І.Ф.Кефелі, С.В.Кулєшова, В.М.Межуєва, М.П.Мчедлова, 

                                           
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций/ С.Хантингтон. – М., 2003. – С. 26, 72, 51, 211 – 218, 
434, 251 – 252.  
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Л.І.Новикової, Є.Б.Рашковського, М.Н.Свистунова, Л.В.Скворцова, І.Б.Чубайса, В.Ф.Шаповалова 

та інших. Звісною мірою акцентовані ними інституційні, ціннісно-регулювальні, прагматико-

телеологічні та антропо-соціальні аспекти цивілізаційного буття імплікують динамічний варіант 

ідентичності, що логічно випливає саме з природи цивілізаційного устрою. Він найчастіше  

репрезентується через: гетерогенно / гомогенний цивілізаційний код, у якому містяться 

фундаментальні протиріччя (комбінація цінностей автохтонних традицій Візантії, Степу та 

Заходу); незбігання векторів соціальної та культурної еволюції локальної цивілізації, що втілено в 

ідею суспільства мобілізаційного типу та відповідної політичної форми, у межах якої культурний 

комплекс постає у зароково-викривленому (підкореному) вигляді; загадкову колективну психею, 

яка є релевантною до всього цивілізаційного простору, і тому історично слабко осудну; 

антиномічність самої моделі російської культури, що відрізняється притаманним їй „вибуховим” 

характером (Ю.М.Лотман).  

Інший напрям, який орієнтує на сприйняття макроідентичності через ідейно-світоглядний 

комплекс, відомий як „руська ідея”. Ця програма пов’язана з тезою про те, що історична динаміка 

цивілізацій породжується боротьбою пан-ідей, бо кожна представляє власну пан-ідею на арені 

історії. Боротьба між ними точиться як на фізичному, так і на духовному рівнях. Для російської 

історіософії саме духовний вимір історії є парадигматичним, тому В.М.Сагатовський, А.В.Гулига, 

О.Д.Волкогонова, Н.А.Нарочницька, Ю.С.Пивоваров та ін. зайняті артикуляцією тієї духовної 

інтриги, що несе у собі глобалізація.  

Одним із аспектів проблематики соціокультурної ідентичності є ракурс, що пов’язаний із 

виявленням положення суб’єкта в межах дихотомії: „Схід” – „Захід”. Він представлений у роботах 

О.С.Панаріна, Д.Ф.Теріна, І.С.Левяша, Ф.Х.Кессіді тощо. Зміст цієї дихотомії редукується до 

встановлення характеру полярних інтенцій за форматуванням історії, які почергово йдуть від 

Сходу та Заходу (О.С.Панарін); фіксації культурної доповнюваності Сходу й Заходу, відповідно 

до аналогії з функціональною асиметрією мозку (Ф.Х.Кессіді); подолання дилеми конвергенції / 

дивергенції та заміні її моделлю синтезу культурно-цивілізаційних комплексів (І.Я.Левяш, 

Д.Ф.Терін). Але така надто широка постановка проблеми породжує низку нових питань, які 

потребують свого системного розв’язання.  

Однак при тому, що цей філософсько-історичний дискурс є привабливим, його представники 

йдуть до одного з полюсів: до Сходу чи Заходу. В першому випадку, вбачаючи у цивілізації 

євразійське (східне) підґрунтя, у другому, – підкреслюючи суто західну природу цивілізаційного 

феномена.     

Група дослідників, які представляють євразійську парадигму, намагаються пов’язати 

ідентичність із просторовими (притаманними Євразії географічними, геополітичними, 

геоекономічними та етнокультурними) домінантами. Цю перспективу тлумачення цивілізаційної 
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специфіки раніше відстоювали Л.М.Гумільов, В.В.Кожинов, „ранній” О.С.Панарін, зараз 

О.Г.Дугін, Е.С.Кульпін, В.Л.Каганський, В.В.Лапкін, І.Б.Орлова, В.І.Пантін, Я.Г.Шем’якін, 

Г.А.Югай та ін. Протилежний, західницький вектор цивілізаційної орієнтації представляють 

Ю.М.Афанасьєв, В.К.Кантор, Б.Ю.Кагарлицький, В.Ж.Келле, О.І.Липкін, В.П.Макаренко, 

Л.В.Скворцов, М.А.Чешков та ін. Вони відстоюють тезу про цивілізаційну спорідненість Росії та 

Заходу, про сумісний культурний простір та цінності, про єдину історичну долю. Тут акцентовано 

увагу на регулярному (!) її випадінні із сім’ї європейських народів, яке мало місце за монголо-

татарського іга, Московського царства, СРСР. Тому панує ідея цивілізаційного недолітка, а 

зусилля стати Європою – є похвальними в сенсі завершення процесу її ідентифікації.  

Між іншим, суто західницька орієнтація зазнає певної корекції у школі російського циклізму 

(А.І.Агєєв, В.І.Гуляєв, Б.Н.Кузик, Б.В.Куроєдов, О.І.Малікова, Ю.В.Яковець та ін.). Тут 

розробляється концепція, згідно з якою світовий історичний процес – це складна діалектика 

світових і локальних цивілізацій. Тому потребує з’ясування взаємозв’язок постіндустріальної 

(світової) цивілізації та дванадцяти цивілізацій четвертого покоління: материнської 

західноєвропейської та дочірніх – північноамериканської, латиноамериканської й океанічної; 

далекосхідної (у складі китайської, японської та буддійської); індійської та мусульманської; 

євразійської, східноєвропейської та африканської2. На думку В.Г.Федотової, у відсутності 

нормативної (яка б задовольняла всі цивілізації) моделі модернізації, республіки колишнього 

СРСР здійснюють цей процес у ручному режимі. Але і він – рано чи пізно – призведе до вибору 

одного з сценаріїв: 1) руху у глобальне співтовариство з його стохастичними  характеристиками: 

2)  руху до традиціоналізації та архаїзації соціокультурної системи; 3) руху по „третьому шляху” 

створення соціальної держави й громадянського суспільства, з урахуванням реалій глобального 

світу й культурних і ментальних особливостей власного світу3. Реалізуючи останній сценарій, 

вважає вона, можлива ідентичність з найменшою кількістю протиріч.  

З цією тезою не погоджується Н.В.Мотрошилова, яка стверджує, що російська цивілізація не 

має „опізнавальних знаків” цивілізованості – творчості, добровільності, свідомості, 

конструктивності, продуктивності та історичної перспективності. В такому вигляді вона є 

тупиковою лінією розвитку людства4. Таку точку зору спростовує Є.С.Троїцький, стверджуючи, 

що „русько-слов’янська цивілізація” відрізняється своїм „багатоярусним побутом”, оскільки 

спирається на православну духовну основу, соборні принципи самоорганізації, етнічну 

                                           
2 Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций/ Ю.В.Яковец. – 2-е изд. перераб. и 
доп. – М., 2003. – С. 47 – 49.  
3 Федотова В.Г. Россия в глобальном и внутреннем мире/ В.Г.Федотова // Модернизация и 
глобализация: образы России в XXI веке. – М., 2002. – С. 83 – 85, 100 – 133.  
4 Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в современную эпоху/ Н.В.Мотрошилова. – М., 
2007. – С. 168 – 187.  
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терпимість, позитивну екологічну домінанту свідомості та діяльності5. В такому сенсі її 

трансформація за західними моделями кваліфікується як втрата власної ідентичності. Зауважимо, 

що в Україні є інтерес до ідеї слов’янської єдності та відповідної ідентичності (роботи 

Ф.В.Лазарєва, Б.І.Олійника, Ю.М.Теплицького).  

Значною мірою названі труднощі були подолані внаслідок конвенції науковців СНД відносно 

феномена локальної цивілізації, якому (після політичної та соціокультурної легітимації 

православ’я у 1988 році) було надано маркер „східнохристиянської цивілізації”6. З того часу вона 

почала рефлектуватися як самостійна проблема і, таким чином, виник відповідний напрям 

цивілології. Зараз він представлений у роботах І.А.Василенко, А.А.Гусейнова, М.Г.Козіна, 

О.А.Королькова, М.М.Лісового, А.В.Назаренка, О.І.Неклеси, А.М.Окари, В.С.Стьопіна, 

О.С.Панаріна, В.М.Тростникова та ін. Загальний лейтмотив цих концептуалізацій призводить до: 

а) ствердження універсалій  східнохристианської духовної культури та етики, які впливають на 

більшість сторін суспільного життя (І.А.Василенко, А.А.Гусейнов, В.С.Стьопін); б) опису 

інституційно-нормативних порядків сучасної православної цивілізації, що своїм корінням сягають 

Візантії, але значною мірою вилучені із соціокультурного устрою в ході модернізації та 

постмодернізації (М.Г.Козін, А.В.Назаренко, О.С.Панарін); в) визнання конститутивної ролі 

православних архетипів у справі формування структури соціальної дії (М.М.Лісовой, 

О.С.Панарін); г) фіксації антропологічної своєрідності представників православної цивілізації 

(І.А.Василенко, О.А.Корольков, А.М.Окара, О.С.Панарін); д) реєстрації соціокультурних 

перспектив розвитку за умови духовно-моральної реформації життя (повернення до 

східнохристиянського суперетнічного тексту, „євразійського капіталу”, соціальної і індивідуальної 

аскетики (О.І.Неклеса, О.С.Панарін, В.М.Тростников). В Україні цю проблему акцентував 

І.В.Назаров, вибачаючи складну діалектику християнства і цивілізації у формуванні духовно-

значущої ідентичності. 

Постановка проблеми соціокультурної ідентичності східнохристиянської цивілізації, а іноді 

перспективи її вирішення, містяться у роботах вітчизняних авторів – В.А.Дергачова, І.В.Бойченка, 

В.В.Кізіми, С.Б.Кримського, П.В.Кутуєва, М.І.Михальченка, Б.В.Новікова, Ю.В.Павленка, 

Ю.М.Пахомова, І.С.Піляєва, Н.В.Скотної, О.М.Черниша, О.Б.Шевчук, С.Л.Удовика та ін.  

Аналіз планетарної структури, який було запропоновано в роботах Ю.В.Павленка, надав 

можливість сприймати сучасний світ як систему цивілізацій, де головна роль належить 

                                           
5 Троицкий Е.C. Историко-методологические аспекты изучения русской (православно-славянской) 
цивилизации/ Е.С.Троицкий // Русская цивилизация и соборность. Сборник статей. – М.: б.и., 1994. 
– С. 17 – 28. 
6 Восточнохристианская цивилизация и восточнославянское общество в современном мире. – М., 
2001; Цивилизационные активы и цивилизационные рамки национальной российской политики. 
Материалы научного семинара. Выпуск № 6 (15). – М., 2008.  
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„макрохристиянському світові”. До його структури входять: Західноєвропейсько - 

Північноамериканська, Латиноамериканська й Східноєвропейсько-Євразійська цивілізаційні 

підсистеми7. Всі вони мають власні соціокультурні параметри, в тому числі –  ідентичність, яка 

розпізнається завдяки основам формування цивілізаційної системи, але з урахуванням локальної 

специфіки. Східноєвропейсько-Євразійську субцивілізацію за її ознаками віднесено до „східних 

моделей”, причому саме православне світорозуміння складає її буттєво-історичну основу8. Але 

феноменологія історії несе певні зміни в цивілізаційний устрій. Тому питання про ідентичність 

містить декілька питань: 1) про співвідношення із Макрохристиянським світом як цілим; 2) про 

співвідношення із романо-германськими, католико-протестантськими основами й інституційними 

структурами Західнохристиянсько-Новоєвропейсько-Атлантичної цивілізації; 3) про 

співвідношення із Мусульманським світом, Індійсько-Південноазіатською, Китайсько-

Далекосхідною цивілізаційними системами.  

Зауважимо, що Україна, як і Росія, Білорусь, значною мірою Казахстан і Киргизстан, віднесені 

Ю.В.Павленком до: 1) пострадянського простору Макрохристиянського світу; 2) слов’янської 

макроетнічної спільноти; 3)  Східнохристиянського цивілізаційного простору; 4) „євразійско-

староросійсько-радянсько-СНД-івської географічно-господарчої-політико-культурної системам”9. 

Саме ідентичність цього утворення фіксується у вигляді взаємоперетинальних еліпсів: 

євразійського, православно-постправославно-пострадянського та східнослов’янського. Однак, 

визнання того факту, що „цивілізаційна природа країн, які належать до цієї зони, глибоко 

підірвана й деформована трагічними експериментами ХХ століття...”10, є однією з передумов 

пошуку нової ідентичності. Другою передумовою є дрейф окремих держав, які належать до цього 

простору, в напрямі більш активних центрів сучасного світу: Западноевропейско-

Північноамериканської, Мусульмано-Афразійської та Далекосхідної цивілізацій.  

Дещо іншу позицію в розумінні проблеми соціокультурної ідентичності займає С.Л.Удовик. 

Він вбачає у складі „європейської християнської цивілізації”  чотири субцивілізації: західну 

континентальну, англосаксонську (океанічну), східну православну (руську) та західну 

православну11. Дві останні, маючи єдине  джерело, втілюють різні господарчі, політичні та 

культурні форми,  регулювальні принципи. Їх зростання і самоідентифікація були загальмовані 

                                           
7 Павленко Ю.В. Методологічні засади теорії цививілізаційного процесу. Дисертація... доктора 
філософських наук. – К., 1996. - С. 320 - 336, 353 – 354. 
8 Там само, с. 291 – 310, 332 – 333.  
9 Цивилизационная структура современного мира: в 3-х томах / Под ред. акад. Ю.Н.Пахомова и 
д.ф.н. Ю.В.Павленко. – Киев, 2007. – Том 2. Макрохристианский мир в эпоху глобализации. –  С. 
447.  
10 Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский аналіз/ Ю.В.Павленко. – 2-е изд. – 
К., 2004. – С. 650.  
11 Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы/ С.Л.Удовік. – М.; К., 2002. – С. 113.  
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утворенням СРСР і протистоянням із Заходом, а сьогодення оцінюється як найбільш драматичне: з 

одного боку, фактом є наявність „східнослов’янсько-православної цивілізаційної культури”, якій 

притаманні надетнічні світоглядні, релігійно-етичні, естетичні та інші компоненти, а з іншого, – 

обидві цивілізаційні зони мають інтерес до „постіндустріальних цінностей” (права, доступної 

освіти, культури, охорони здоров’я тощо). Це протиріччя певною мірою впливає на 

соціокультурну ідентичність цивілізацій.  

Треба зауважити, що цю цивілізаційну невизначеність також зафіксовано в геополітичній 

(В.А.Дергачов, Б.В.Новіков, М.І.Михальченко, О.М.Черниш), соціально-економічній (П.В.Кутуєв, 

Ю.М.Пахомов, О.Б.Шевчук) та культурно-освітній (С.Б.Кримський, Н.В.Скотна) площині.  

У західній літературі стійкий інтерес до цивілізаційної своєрідності суспільства, яке виникло 

завдяки культурним флуктуаціям візантійської цивілізації, існує ще з часів А.Дж.Тойнбі. Саме він 

сформулював і обґрунтував низку парадоксальних історіософських ідей щодо соціокультурної 

природи східнохристиянської цивілізації та специфіки її ідентитету. Так православ’я А.Дж.Тойнбі 

відносив до „вторинних найвищих релігій”12, тобто релігійних систем, які здатні до: а) 

соціогенерації; б) культурпрезентування; в) прогресу цивілізації як прогресу „святості”. 

Виступаючи у ранзі „цивілізації-доньки” стосовно „материнської” візантійської цивілізації, руська 

цивілізація, після загибелі Візантії, являє собою її „головний стовбур”.  

Навпаки, в цивілологічній концепції Ф.Броделя субстанціальну ідентичність поставлено під 

сумнів. З одного боку, Київська Русь, Московія, Росія та СРСР – це „друга Європа”, світ, де є 

елементи „основної Європи” (християнство, гуманізм, наука, мистецтво, індустріалізм, 

капіталізм). З іншого, Росія – це цивілізація із візантійським, а не римо-католицьким чи 

протестантським християнством, візантійською та монгольською політичними традиціями, 

культурною та ідейною європеїзацією, прискореною індустріалізацією та урбанізацією13. Тому 

вона, перманентно борючись із власною долею, вимушена постійно жертвувати своєю 

структурою, не набуваючи позитивної ідентичності.  

Але, якщо позиції А.Дж.Тойнбі та Ф.Броделя були відносно синтетичними, то в подальшому 

розвитку цивілізаційної теорії спостерігається диверсифікація в тлумаченні предмета. У одних 

авторів (Л.Дюмон, М.Ківінен, Т.Парсонс, Е.Тодд, П.Штомпка, С.Ейзенштадт) – безперечний 

нахил до його соціологізації, у інших – в актуалізацію суто культурологічної проблематики 

(Дж.Білінгтон, В.Каволіс, Ж.Ніва, В.Страда, П.Рікер); у третіх – яскраво виражену його 

політизацію (З.Бжезінський, Г.Х. фон Врігт, Е.Каррер д'Анкос, Л.Люкс, І.Нойман, Р.Пайпс, 

С.Хантінгтон, Р.Шпорлюк); насамкінець, у спробах редукування існуючих культурно-

                                           
12 Toynbee A.J. A study of history. – London, 1952. – Vol. 7. – Р. 773.  
13 Бордель Ф. Грамматика цивилизаций/ Ф.Бродель. – М., 2008. - С. 328 - 409, 505 - 509, 510 - 512, 
513 - 518, 530 - 537. 
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цивілізаційних антиномій до феномена безсвідомого (А.Безансон, А.Глюксман). Зрозуміло, що в 

першому випадку ідентичність прив’язана до соціальних інститутів; в другому – до архетипів, 

норм і цінностей культури; в третьому – до політичної традиції та ідеології; в четвертому – до 

соціокультурних та антропологічних патологій. Здебільшого ці підходи мають науковий інтерес, 

хоча їх потенціал потребує значного критичного перегляду. 

Таким чином, гострота проблеми соціокультурної ідентичності східнохристиянської 

цивілізації знаходиться на межі взаємопов’язаних  тенденцій: бажання зберегти базисну 

ідентичність, яка потребує дуже складної синтетичної роботи у сфері культури; об’єктивною її 

релятивізацією під впливом глобалізації та вестернізації; відсутністю повноцінного 

міжцивілізаційного діалогу (полілогу) у сучасному світі.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах 

наукової теми кафедри філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”: 

„Ноосферологія: методологічні та соціально-аксіологічні аспекти” (реєстраційний номер № Н 11 - 

05). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” 16. 02. 2007 р. (протокол № 1). 

Мета дисертаційної роботи – на підставі реконструкції соціальної онтології 

східнохристиянської цивілізації, її соціокультурного устрою та „ціннісно-смислового універсуму”, 

а також специфіки цивілізаційної свідомості дослідити передумови, оптимальні технології та межі 

об’єктивної соціокультурної ідентичності в умовах глобальних трансформаційних процесів. 

Для досягнення цієї мети у дисертації вирішувалися наступні завдання:  

 -  вивчити образи та концепти глобального світу та його трансформацій, в т.ч. із залученням 

можливостей культурно-історичного та інтервального підходів;      

 - визначити евристичні можливості цивілізаційної науково-дослідної програми на прикладі 

східнохристиянської цивілізаційної системи; 

 - здійснити категоризацію східнохристиянської цивілізації із залученням тези про 

проективістський характер історії; 

 - визначити лад символічного універсуму східнохристиянської цивілізації в інтервальній 

структурі історії людства; 

 - провести методологічну експлікацію цивілізаційної онтології: етнічного субстрату, 

політичної форми й хронотопу;  

 - проаналізувати соціокультурну систему цивілізації шляхом аксіологічної транскрипції ідеї 

східнохристиянської культури;  

 - розробити концепт „соціокультурна ідентичність” східнохристиянської цивілізації;  

 - уточнити зміст „ціннісно-смислового універсуму” східнохристиянської цивілізації;  

 - здійснити цивілологічну специфікацію „гетерологічної” проблеми; 
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 - виробити аналітичне уявлення про цивілізаційний суб’єкт, його структуру та функції;  

 - з’ясувати значення реалістичної та утопічної настанов цивілізаційної свідомості, а також 

притаманного їй есхатологічного модусу;  

 - розробити критерій верифікації / фальсифікації підсумків цивілізаційого проектування.     

Об’єктом дослідження виступає східнохристиянськая цивілізація як суб’єкт історичного 

процесу, який перебуває на етапі сучасних глобальних трансформацій. 

Предметом дослідження є соціокультурна ідентичність східнохристиянської цивілізації, яка 

розглядається в діахронно- та синхронно-історичному вимірах.  

 Методи дослідження. Методологічна база дослідження поєднує принципи системності, 

історизму, поліархічності та полілінійності світової історії, дискретності та цивілізаційної 

унікальності, реалізму та культурної ієрархії. Головними методологічними орієнтаціями роботи 

стали: інтервальний метод, етнологічний і культурологічний підходи, а також соціокультурна й 

соціально-антропологічна методики аналізу. При розв’язанні проблеми цивілізаційної онтології 

використані історико-генетичний метод у поєднанні зі структурним. При розшифровці специфіки 

цивілізаційної свідомості – аксіологічний і герменевтичний методи. При розгляді цивілізаційної 

прогностики – аналітичні та реактивні моделі осягнення майбутнього. Загальна дослідницька 

стратегія визначається „ядром” цивілізаційної науково-дослідної програми (М.Я.Данилевський – 

К.М.Леонтьєв – О.Шпенглер – А.Дж.Тойнбі).  

 Завдяки використанню такої комплексної методології при вирішенні поставлених завдань були 

отримані результати, які породжують зміст  наукової новизни дослідження. У сукупності ці 

результати розширюють змістовне поле історичної компоненти сучасного світобачення та 

допомагають удосконаленню методологічної культури нелінійного (інтервального) мислення. Окрім 

цього, вони презентують більш адекватний образ східнохристиянскої цивілізації як 

самопроектуючого суб’єкту історичного процесу, що генерує, закріплює і транслює духовно-

центровану соціокультурну ідентичність. Ця новизна конкретизується у положеннях, що виносяться 

на захист:  

Уперше:    

 - запропоновано розшифровку структури історії, в т.ч. її глобального етапу розгортання у 

вигляді поліінтервальної конструкції; доведено, що актуальна структура історії – це результат 

„вісьовання” історії локальними цивілізаціями;  

 - здійснено комплексне дослідження східнохристиянскої цивілізації як суб’єкту  історичного 

процесу в диахронному та синхронному вимірах;  

 - розроблений варіант категорізації цивілізації через проективістську тезу  дозволив зафіксувати 

загальну історичну інтенцію будь-якої локальної цивілізації; обґрунтовано проективний характер 
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онтології та прагматики східнохристиянської цивілізації, для чого введено та змістовно 

розшифровано поняття „цивілізаційний проект”;  

 - із позицій інтервальної методології визначена етнічна структура східнохристиянського 

суспільства, архетипічна йому соціально-політична форма та релевантний проективному завданню 

хронотоп;  

 - обґрунтована соціокультурна ідентичність східнохристианскої цивілізації у вигляді структури 

із взаємодоповнювальністью об’єктивних та суб’єктивних   пневматологічних чинників; 

 - феномен цивілізаційної суб’єктності визначено завдяки експлікації трьох рівнів історичної 

відповідальності: локальної, транслокальної й універсально-історичної.  

Набуло подальшого  розвитку:  

 - уявлення про множинність дискретних соціокультурних ладів в інтер’єрі глобального світу;  

 - положення про соціокультурну ідентичність як трискладового процесу ідентифікації: 1) 

форматування через ідею цивілізаційної культури; 2) осягнення  власної  цивілізаційної історії, яка 

включає до свого складу „архе”, структуру, мету; 3) соціальну гетерологію / гетеропраксіс;  

 - концепція цивілізаційної свідомості, де акцентовано увагу на реалістичній та утопічній 

настановах, які входять до її структури, а також іманентного цій свідомості  есхатологічного модусу; 

 - обгрунтування структури та функцій цивілізаційної суб’єктності, яка відповідальна  не тільки 

за розробку й реалізацію цивілізаційного проекту, а також за актуальний / потенційний стан 

соціокультурної ідентичності;  

 Уточнено:  

 - концептуальні можливості цивілізаційної науково-дослідницкої програми, в т.ч., залученої до 

аналізу східнохристиянської цивілізації; 

 - ідея та модель східнохристиянської культури; 

 - метод розв’язання гетерологічної проблеми в межах східнохристиянскої цивілізаційної історії 

й культури;   

 - критерій для визначення позитивних результатів цивілізаційного проектування.  

Теоретичне та практичне значення дисертації. Проведене комплексне дослідження 

феномену східнохристиянської цивілізації в контексті розвитку цивілізаційної науково-дослідної 

програми. Фокусування на діахронному та синхронному вимірах існування і розвитку цивілізації 

дають можливість визначити певні загальні закономірності її бутя в межах історичного процесу. 

Існування та розвиток східнохристиянської цивілізації, її соціокультурна ідентичність залежать від 

здатності послідовно реалізувати проект, який був заявлений. У роботі зроблено узагальнення 

відносно соціокультурного устрою та ідентичності східнохристиянської цивілізації, аксіологічних 

настанов притаманної їй свідомості. Матеріали дисертації можуть бути використані в навчальних 

курсах із філософії, культурології, всесвітньої історії, релігієзнавства, а також у роботах, 
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присвячених проблемам цивілізаційного розвитку сучасного українського суспільства. 

Концептуальні положення роботи використовуються в курсах „Філософія”, „Релігієзнавство”, 

„Етика та естетика”, спецкурсі „Філософія глобальних проблем сучасності”, які викладаються 

дисертантом у ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” та Донецькому інженерно-

економічному коледжі.  

Особистий внесок здобувача є достатнім. Теоретичні та методологічні положення і висновки 

є результатом самостійних авторських розвідок.  

Із вказаних 28 статей 3 написані у співавторстві. У них розглядаються поодинокі аспекти 

цивілізаційної проблематики. У публікаціях № 11, 12 дисертантові належить 75 % опублікованого 

матеріалу, ним особисто висунуто основне теоретичне припущення, проведено аналіз та зроблено 

узагальнення. У публікації № 21 дисертанту належить головна ідея та 60% аналітичного 

матеріалу. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація загалом та її основні  положення 

обговорювалися на засіданнях кафедри філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний 

університет”. 

Результати дослідження доповідалися на: І Международной научно-практической 

конференции „Идеи русского энциклопедиста Н.Я. Данилевского и реалии современного мира” 

(Москва, 2001); III (Ростов-на-Дону, 2002) та IV (Москва, 2005) Российских философских 

конгрессах; Международной научной конференции „ХХI век: на пути к единственному 

человечеству?” (Москва, 2003); VII Міжнародній науково-практичній конференції „Творчість 

врятує світ” (Київ, 2003); ІІІ – V Вернадських читаннях (Донецьк, 2003, 2005, 2007); Міжнародній 

науковій конференції “Людина – Світ – Культура” (Київ, 2004); Міжнародній науково-практичній 

конференції „Глобалізація та Україна” (Донецьк, 2004); III – VII Всеукраїнських філософсько-

богословських читаннях „Православ’я у світовій культурі” (Дніпропетровськ, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009); VI Международных чтениях, посвященных братьям И.В. и П.В. Киреевским (Калуга, 

Оптина пустынь, 2006); Міжнародній науково-теоретичній конференції „Ідентичність у сучасному 

соціумі” (Донецьк 2006); Міжнародній науково-теоретичній конференції „Філософія освіти і 

сучасність” (Дніпропетровськ, 2007); Международной научной конференции „Философское 

наследие С.Л. Франка и современность” (Саратов, 2007); Міжнародних історико-філософських 

читаннях „Колізії синтезу філософії і релігії і історії вітчизняної філософії” (до 180-річчя Памфіла 

Юркевича та 130-річчя С. Франка) (Полтава, 2007); Международной научной конференции 

„Человек в контексте современного цивилизационного процесса” (Симферополь, 2007); I та II 

Регіональних наукових конференціях „Філософсько-етична спадщина Г.С. Сковороди та духовний 

світ сучасної людини” (Донецьк, 2002, 2007); Международной научно-практической конференции 

„Интеллигенция, её роль в поисках гражданского согласия в условиях общества переходного 
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периода” (Симферополь, 2008); II Международной научно-практической конференции „Украина в 

системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества” 

(Одесса, 2008); Міжнародній науково-теоретичній конференції „Феномен філософської критики в 

культурі російського Срібного віку” (Київ, 2009); Міжнародній науковій конференції „Людина. 

Світ. Суспільство” (Київ, 2009); Международной научной конференции „К 80-летию мадридских 

лекций великого испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета” (Симферополь, 2009).   

Публікації. Сформульовані у дисертації положення та висновки знайшли своє відображення в 

індивідуальній та двох колективних монографіях, у 28 статтях у фахових виданнях (3 статті 

підготовлені у співавторстві), а також у тезах і матеріалах конференцій міжнародного, 

всеукраїнського й регіонального рівнів. 

Кандидатська дисертація на тему „Методологічний аналіз події в філософії історії” була 

захищена у 2002 році. Матеріали кандидатської дисертації у тексті докторської не 

використовуються.  

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою й завданнями дослідження. Дисертація 

складається з 510 сторінок основного тексту, списку скорочень і літератури (1023 найменування). 

Загальний обсяг роботи складає 591 сторінку.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, виявлено ступінь її наукової розробки, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, сформульовано мету та завдання, вказано на 

методологічні можливості, наведено положення, що претендують на наукову новизну та 

виносяться на захист, наголошено на теоретичному та практичному значенні роботи, надано 

відомості про апробацію результатів дослідження, зафіксована структура і обсяг дисертації.    

У першому розділі „Культурно-історичний процес та феномен глобалізації” розглянуто 

різноманітні підходи щодо визначення структури і інтриги сучасного етапу історії людства, який 

розгортається у вигляді достатньо неоднорідної глобальної ойкумени. Авторська аналітична 

позиція дозволяє сприймати глобальний світ як нестійку цивілізаційно-інтервальну конструкцію з 

певними історичними „вісями”, що продукуються та реалізуються (у вигляді проектів) локальними 

цивілізаціями. Серед останніх своє місце посідає східнохристиянська цивілізація із власним 

баченням структури та мети історії.        

У підрозділі 1.1 „Сучасна історія: парадигми та образи трансформатології” зазначається, 

що теперішній стан розробок моделі сучасного етапу історії найчастіше відображає існування 

людства в межах глобальної соціоформи. Спроби створення „стереоскопічної” моделі, відповідної 



 16
до складності світу, що існує, поки не дають позитивного результату. Головна причина – це 

моделювання актуальної історії через феномен глобалізації. Але останній не отримав належної 

концептуальної визначеності. Системна аналітика, яка ґрунтується на економічних, 

геополітичних, культурно-інформаційних та екологічних вимірах, поки не має однозначної 

аксіоматики. На думку автора, відсутність конвенції щодо „голографії” глобалізації генерує 

декілька варіантів її методологічного осягнення: а) у форматі часової перспективи; б) завдяки 

просторовій метафорі; в) через поєднання обох прийомів, що в свою чергу породжує необхідність 

введення у поле аналізу повноцінного суб’єкта глобальних змін.  

Наявні спроби пояснення конституції та функцій цього суб’єкта (світ-системні, універсально-

еволюціоністькі та геополітичні дискурси) замикають світопростір і час на суб’єктові глобальної 

історії. Вони ж вимальовують однобічного – економ-центрованого, еко-соціо-синергетичного та 

геостратегічного актора глобальних зрушень. Однак, ці претензії можуть бути світоглядно та 

етично виправдані тоді, коли структура та інтрига Історії буде розглядатись як універсальна. У 

реальності цього немає, бо західноцентричне історичне мислення цих схем редукує реальність до 

постулата про одну єдину „вісь” Історії. Ця фігура є найбільш популярною у дискусіях про 

глобальний світ. Останні закінчуються визнанням конструктивних варіантів „потужної” або 

„слабкої” глобалізації (Й.Фрідман). 

У свою чергу, якщо прийнятною є культурно-історична точка зору, завдяки якій 

віддзеркалюється реальна множинність Історії, то збагнення історичної структурогенези (без 

апріоризму західно-центричної думки) повинно йти у напрямі пошуку єдності на універсальних 

засадах. У цьому сенсі мета-історичні нароби М.Я.Данилевського, К.М.Леонтьєва, О.Шпенглера, 

А.Дж.Тойнбі та П.О.Сорокіна становлять концептуальну платформу щодо розуміння глобальних 

структурних, темпоральних і ціннісно-цільових зрушень. Теоретичне поєднання „логічного 

підлеглого”, хронотопу та кількісно-якісних змін надає можливість інтерпретувати історичний 

процес у вигляді конкретних культурно-історичних підлеглих. Їх треба сприймати як цивілізації, 

що існують у діахронно-синхронному вимірах, мають власну траєкторію історичного руху, 

унікальну соціокультурну організацію, цикл життя та не редуковану сенсову міру в історії. Така 

теоретико-множинна гіпотеза підтверджується імплікаціями інтервальної методології, відповідно 

до якої світ існує у вигляді поліінтервальної структури з певною конфігурацією інтервалів в 

актуальний момент їхньої синхронізації. 

Адаптуючи цю інтуїцію до історичного процесу дисертант намагається показати, що в 

діахронному аспекті історія є цілою низкою інтервалів розгортання локальних цивілізаційних 

світів; в синхронному аспекті вона може сприйматися як: 1) ієрархія інтервалів; 2) конфігурація 

рівноправних інтервалів; 3) конфігурація підпорядкованих інтервалів; 4) конфігурація 

неперехрещувальних інтервалів (Ф.В.Лазарєв). Дійсно, глобальний світ побудований або за 
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першим (світ-системники, універсальні еволюціоністи, геополітики), або за четвертим 

(С.Хантінгтон) варіантом. Насправді ж, доцільно сприймати його інтригу в логіці „рівноправних 

інтервалів”, або в режимі цивілізаційного діалогу/ полілогу.  

Існуюча ієрархія інтервалів із домінуванням Заходу, є результатом здійснених ним декількох 

„вісьових” революцій. Останні, за С.Ейзенштадтом, визначаються руйнуванням символічного 

коду, спростуванням самих основ земних порядків і заміною їх на більш невизначені (релятивні). 

П’ятсотлітнє „вісьовання” Заходом матерії Історії, створення все нових структур, ще не свідчить 

про те, що Історія набула свого структурного і змістовного позитиву. Навпаки, розповсюдження 

інститутів демократії, насадження культу прав людини, ринку та образу життя „западоїду” 

(О.О.Зінов’єв) у революційний (неорганічний) спосіб, нищить історичні надбання інших 

цивілізаційних інтервалів. У той же час, історія може розгортатися і через еволюційні канали, 

утворюючи гомеостатичні інтерактивні зони (Євразія), або через коректно-з’ясоване проектування 

свого маршруту цивілізаційними суб’єктами. В такому разі вона отримує полівісьовий характер та 

певну інтригу, що виникає між інтервалами, які розташовані на цих унікальних „вісях”. Про цю 

обставину свідчать документи ООН, де емпірично фіксується множинність цивілізаційних світів. 

Саме вони потребують відповідного теоретичного осягнення як інтервали глобального світу, які 

не розчинилися у мережах ТНК, бірж, офшорів, воєнних блоків, всесвітньої павутини тощо.      

Підрозділ 1.2 „Концептуальні основи та методологічні можливості цивілізаційної 

науково-дослідної програми” присвячено евристичним можливостям, т.з. цивілізаційного 

підходу відносно внутрішньоісторичних трансформацій. На думку дисертанта, цей підхід 

складається з певної суми теоретичних узагальнень та методологічних настанов, які можна 

поєднати у понятті „цивілізаційна науково-дослідна програма”.  

Послідовно розглянуті кроки її становлення, від певних інтуїцій – М.Я.Данилевського та 

К.М.Леонтьєва – через оформлення „жорсткого” ядра О.Шпенглером та А.Дж.Тойнбі – до 

сучасних розробок Б.С.Єрасова, В.Каволіса, Дж.Хорда, С.Ейзенштадта, С.Хантінгтона, 

О.С.Панаріна та ін. На цьому тлі можна стверджувати про значні теоретичні фігурації (п’ять 

законів буття культурно-історичних типів М.Я.Данилевського, вчення про прафеномен „високих 

культур” О.Шпенглера,  тезу про цивілізацію як міський соціум з його раціональною структурою 

М.Вебера, соціопсихічну кореляцію у процесі становлення цивілізації Заходу у Н.Еліаса, 

соціоісторичну і духовно-організовану спільноту у А.Дж.Тойнбі, макроспільноту, що виникає на 

ґрунті універсальних, надлокальних цінностей у Б.С.Єрасова), тобто складання „ядра” 

цивілізаційної науково-дослідної програми, її „позитивної евристики” та „захисного поясу 

допоміжних гіпотез”. Але цих фігурацій недостатньо для того, щоб пояснити динамічні 

перетворення як в царині самих сучасних цивілізацій, так і їх переходу до загально-історичного 

мегатренду. 
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По-перше, потребує усвідомлення теза Дж.Хорда про когнітивні підстави формування 

цивілізаційного устрою („Заповіт” та „Закон” у складній єдності їх взаємин в межах інституційно-

регулятивної сфери). Відповідно до неї цивілізації треба розподілити на ті, що мають 

трансцендентне коріння (одностайно прописане у „Заповіті”) своєї соціосфери та культури, і такі, 

що зорієнтовані виключно на земні важелі. У першому випадку цивілізаційна конструкція 

керується міфом та ритуалом, бо тільки вони здатні пов’язати людей, речі, відносини у стабільну 

систему. Навпаки, ті, що зорієнтовані на перетворення як самої сфери знання (філософією, 

релігією, наукою), так і відповідних інститутів і цінностей, відрізняються нестійкістю та 

непрогнозованою динамікою. У свою чергу, кожна цивілізація являє собою складну комбінацію 

„Заповіту” та „Закону”, в тому числі західна, яка – у ході модернізації та постмодернізації – 

остаточно зруйнувала „Заповіт”, замінивши його штучним „Законом”. 

По-друге, цивілізаційна науково-дослідна програма може моделювати цивілізацію, спираючись 

на типологію форм знання М.Шелера. Тобто, існують соціокультурні утворення з орієнтацією: 1) 

на панування; 2) на сутнісні та освітні патерни; 3) на спасіння. Такий поділ є корисним у розумінні 

конфігурації основних та допоміжних інститутів в структурі кожного цивілізаційного утворення. 

Інакше кажучи, когнітивні та етико-нормативні настанови задають певну форму, „технологію”, 

ритміку та мету буття для локальних цивілізацій. Так, устрій західної цивілізації можна трактувати 

як суперечливу єдність сутнісної програми (антична пайдейя, середньовічний схоларіум, 

Просвітництво тощо) і програми панування (опанування світу розумом у новоєвропейській науці, 

колоніальна й неоколоніальна політика). Східнохристиянський світ в цьому сенсі постав як 

оргігінальна комбінація „програми” спасіння, „програми” панування над собою та сутнісної 

боголюдяної „програми”. 

Але зовсім інший вимір у розшифровці об’єкту цивілізаційної науково-дослідної програми 

з’являється при застосуванні проективістської гіпотези щодо Історії та окремих соціоісторичних 

утворень. Причому, вона вже отримала певні здобутки у світовій соціально-політичній думці 

(просвітники, отці-засновники США, К.Маркс, більшовики) та філософській думці (І.Кант, 

Х.Ортега-і-Гассет, К.Р.Попер, А.Турен, Ю.Хабермас та ін.). Сьогодні ця ідея – на рівні історіософії 

використана О.О.Зінов’євим, К.М.Кантором, С.Б.Кримським, В.І.Курбатовим, В.А.Луковим, 

В.С.Лісовим та іншими науковцями. Найбільш привабливою тут є теза К.М.Кантора про три 

фундаментальні проекти всесвітньої історії: християнський, раблезіанський та марксистський14. 

При переході до глобального світу, доводив Кантор, вони вступили в конкуренцію з 

гітлеровським, сталінським, неоліберальним американським проектом, варіантом „глобалізації 

образу життя США” та проектом А.Ейнштейна. Але християнство – в цій „грі”, – не тільки не 

                                           
14 Кантор К.М. Двойная спираль истории: Историософия проектизма/ К.М.Кантор. – М., 2002. – 
Т.1. Общие проблемы. – С. 34.  
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консолідовано, воно, на думку дисертанта, виступає у трьох варіантах проектування: 

католицькому, православному та протестантському. 

Більш того, ці проекти розробляють, втілюють, оцінюють та переоцінюють, згортають, 

трансформують саме цивілізації як суб’єкти історичного процесу. Можна сказати, що 

цивілізаційний проект – це символічний пропис буття для конкретного цивілізаційного суб’єкта; 

сукупність завдань щодо організації „матерії” історії з боку локального суб’єкта; набір 

„технологій” будівництва універсального або специфічного Града (політичного, господарчого та 

культурного ладу); створення відповідної антропологічної одиниці; спроба „вісьовання” Історії з 

локального „кута”.  

Ймовірно, що східнохристиянський світ тут виступає одним із „проектувальників” Історії. 

Зокрема, мова йде про Візантію та Русь як суб’єктів  цивілізаційного процесу. Їх проектні 

завдання були сформульовані (на підставі попередньої генетики історії, її „викликів” та проблем) 

духовними елітами у відповідних текстах та адресовані інертній більшості цивілізації. На думку 

С.С.Аверінцева, православне творче завдання включало до свого складу два моменти: „бути 

світом світів” та „бути під знаком істинної віри”. Доведено, що саме це завдання було інваріантом 

у історичному житті східнохристиянської цивілізації у пост-візантійську добу. Трансісторичні 

метаморфози цивілізації зараз поставили під сумнів ці універсальні цільові настанови, але це не 

означає, що вони не можуть бути корисними для цивілізації у ХХІ ст. Навпаки, як вважав 

О.С.Панарін, звернення до базисних настанов свого власного проекту дасть можливість знайти 

„відповіді” на „загальні для всього людства виклики історії”. Таким чином, реконструкція 

вихідного цивілізаційного проекту обертається категоріальною реконструкцією самої цивілізації.   

У підрозділі 1.3 „Про поняття „східнохристиянська  цивілізація” розглядаються існуючі у 

сучасній соціально-філософскій літературі варіанти його визначення. Серед них треба відзначити: 

а) варіант розуміння цивілізації через „руську ідею” (О.Н.Боханов, О.Д.Волкогонова, А.В.Гулига, 

Н.А.Нарочницька, Ю.С.Пивоваров, В.М.Сагатовський, М.Койвісто); б) євразійську транскрипцію 

(О.Г.Дугін, Ю.А.Жданов, В.В.Кожинов, Ю.В.Мамлєєв, І.Б.Орлова); в) формулу слов’янофілької 

специфіки (П.Н.Денисов, В.Л.Калашников, Ф.В.Лазарєв, Б.Тейковський, Е.С.Троіцький, 

О.М.Трубачов); г) орієнтацію на ознаки західної  цивілізації (Ю.М.Афанасьєв, Є.В.Барабанов, 

Б.Гройс, В.К.Кантор, Б.Ю.Кагарлицький, А.І.Уткін); д) культурно-антиномічну формулу буття 

(О.С.Ахієзер, Б.С.Єрасов, О.О.Зінов’єв, В.В.Ільїн, І.В.Кондаков, М.М.Моісєєв, В.Ф.Шаповалов); е) 

відносну гомогенність основ (В.О.Дергачов, Ю.В.Павленко, О.С.Панарін, С.Б.Переслегін, 

В.Л.Цимбурський, А.Дж.Тойнбі, В.Шубарт). Це різноголосся є показником складності феномену 

східнохристиянської цивілізації, а у водночас, і його концептуального редукування до 

ідеологічних, геополітичних, соціально-економічних, бінарно-культурних аспектів. Насамперед це 

редукування позначається на змісті поняття, потім на обсязі, і насамкінець, на самому 
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цивілізаційному маркері („слов’янська”, „східнослов’янська”, „православно-слов’янська”, 

„православна”, „русько-сибірська”, „євразійська”, „східноєвропейська”, „радянська” і т.д.). 

У свою чергу, автором запропонована робоча формула поняття „цивілізація”, яке 

розповсюджується і на східнохристиянську цивілізацію: цивілізація – це макросоціальна 

(макроетнічна) спільнота, яка сформована історико-гентичним шляхом та з допомогою дії 

„механізму” ціннісної інтеграції; вона об’єктивує себе (проективним) засобом побудови духовного 

та матеріального ладів буття, у створенні певного антропологічного типу, у баченні себе гео- та 

хроноісторично, а також в усвідомленні свого історичного маршруту через складну (об’єктивно/ 

суб’єктивну) ідентифікацію. У разі визнання проективної гіпотези (яка вбачає в цивілізаційному 

проекті символічно-знаннєво-дієву природу) дійсною, саме поняття цивілізації набуває системно-

динамічного виміру. В тому числі, і у ракурсі спорідненої у просторі та часі динаміки сучасних 

цивілізацій. Ця перспектива надає можливість сприймати цивілізації як повноцінних суб’єктів 

історичного процесу, які мають власну програму його організації та спрямування.  

Але, це операціональне поняття повинно бути уточнено на історичному матеріалі, як унікальне 

діахронно / синхронне інтервальне утворення.      

 У підрозділі 1.4 „Східнохристиянська цивілізація в інтервальній структурі історії” 

йдеться про осягнення цивілізаційного феномена засобами інтервальної методології з урахуванням 

діахронно / синхронно-історичної оптики. Найбільш популярим положенням щодо 

східнохристиянської цивілізації як своєрідного інтервалу є теза про „стиковий” його характер: 

вона виникла в прошарку між християнським, мусульманським, буддійським та кочовим світами 

(Л.І.Семеннікова). Звідси – відповідні симбіотичні характеристики її соціокультурної системи. 

Реалізація цієї ідеї дає негативний результат. Інтервал не є самостійним історичним утворенням, 

бо його конструкція складена з різноманітних інтервальних фігурацій. Тобто можна припустити, 

що східнохристиянська цивілізація не брала участі у „вісьованні” історії. Навпаки, вона була 

залежною від активності інших гравців. Звісною мірою ця обставина відображена у розширенні 

східного (кочового), південного (імперсько-кочового) та західного (імперського) інтервалів, 

структуруванні історії завдяки зовнішній експансії, колонізації, екстенсивному рості інших 

„світів-економік”, релігійним війнам, міждержавним та світовим війнам, „холодній війні” й 

глобалізації. Відтак, цивілізаційний інтервал не має власної проекції на історію, або досить умовну 

екзистенційно-історичну програму. Більш того, ця історя перетворюється у низку воєнно-

політичних зіткнень, які мають політичне (ідеологічне) або економічне підгрунтя. 

Ця складна діалектика теоретично підсилюється при використанні трансісторичної 

(діахронної) схеми О.І.Неклеси, де кожна соціальна система проходить „шість діб творіння”: 

протоісторію, Стародавній світ, добу Великих імперій/ інтегрій, середньовіччя, добу Нового часу 
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та добу нерівноважних, дисипативних структур. Цей „шістоднів” нагадує марксову схему п’яти 

формацій, бо „розміщає” кожну цивілізацію у патернах західноцентричної конструкції.  

Відповідно до цівілізації, що є об’єктом дослідження, виникає питання про її „зустріч” з 

іншими соціокультурними світами на кожному етапі соціоісторичної еволюції. Мова йде про 

синхронізацію/ асинхронізацію: суспільства Київської Русі зі своїми сусідами; Московського 

царства зі своїми історичними суперниками / попутниками; Російської імперії з актуальними щодо 

неї цивілізаційними світами; радянської цивілізації з життям інших соціоісторичних утвореннь. А 

також про сучасний стан однобічної синхронізації із Заходом. Практично всі ці етапи свідчать про 

незбігання логіки розвику цивілізаційних світів із східнохристиянським світом як самостійним 

історичним актором.   

Вихід з цього глухого кута вбачають у тому, щоб аксіоматизувати цивілізацію через один 

(візантійський – К.М.Леонтьєв; західний – західники), два (візантійський і західний – В.Вейдле); 

три (візантійський, ординський та західний, де системоутворювальним є фактор кочової 

цивілізації – євразійці); чотири (автохтонний, візантійський, азіатський, західний – М.О.Волошин) 

соціокультурні лади. У свою чергу, сучасний стан цивілізації розглядається у діахронному аспекті: 

або як дискретна (п’ять цивілізаційних утворень у межах цивілізаційного процесу – М.Бердяєв), 

або як інтегральна (один культурно-істориний тип у М.Я.Данилевського) величина. Скептичний 

погляд (І.Б.Чубайс), навпаки, пов’язаний з невирішеністю питання про повну залученість 

православної цивілізації до ладу традиційної Росії-Евразії, СРСР, Заходу. Тому, рухи держав-

представників цієї цивілізації є складними історичними траєкторіями.  

Автоська позиція з цього питання полягає в тому, щоб визнати за цивілізацією онтологічний 

статус „світу світів” (куди щонайменш входять Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, 

Вірменія, Сербія), але знайти фундаментальну підставу щодо їх історичного й актуального 

поєднання у єдину соціокультурну систему.        

Розділ 2. „Східнохристиянський цивілізаційний суб’єкт: фантом чи історична 

реальність? (історико-генетична реконструкція соціальної онтології)” присв’ячений розгляду 

та розв’язанню питань, пов’язаних із основами та самим онтологічним устроєм 

східнохристиянської цивілізації. Важливе методологічне розрізнення макроісторичного, 

мезаісторичного та мікроісторичного рівнів розгортання системи Історії дає підстави для 

осягнення цивілізаційного буття. Останнє, поруч із формаційним, артикулюється на рівні 

макроісторії. Анатомія цього рівня спонукає до відтворення форми й логіки розгортання 

цивілізаційного буття.  

У підрозділі 2.1 „Методологічна експлікація формули цивілізаційної онтології” йдеться 

про спроби створення універсальних та специфічних засобів віддзеркалення руху історії у 

цивілізаційній формі. Гегелівсько-марксистські або світ-системні надбання відрізняються своїм 
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редукціоністським характером розуміння унікальних цивілізаційних утворень. Спроби 

О.Шпенглера та А.Дж.Тойнбі довести легітимність альтернативного погляду зупинились на 

визначенні загального в межах локального. Навпаки, відтворення руху історії в логіці від 

локального – до глобального, поки не отримали належної змістовності. Ці спроби беруть початок у 

цивілізаційній науково-дослідній програмі М.Я.Данилевського, а у сучасній цивілології вони 

представлені іменами С.Ейзенштадта, Б.С.Єрасова, В.Каволіса, Ю.В.Павленка, Е.Саїда, 

В.Л.Цимбурського, Ю.В.Яковця, С.Хантінгтона. Втім, пізнання онтології східнохристиянського 

локусу вимагає поєднання як загальноприйнятих схем міркування, так і відповідного 

„східнохристиянського дискурсу” (С.С.Хоружий).  

Такий дискурс вже має свою відправну точку (о. Георгій Флоровський), певні антропологічні 

(С.С.Хоружий), гносеологічні та етичні (Х.Яннарас), культурологічні (М.А.Струве, 

В.М.Катасонов, М.М.Дунаєв та інш.), історико-філософські (М.М.Громов, В.В.Мільков) та суто 

цивілізаційні надбання (А.М.Єригін, О.В.Гараджа, Ю.В.Павленко, О.С.Панарін, В.М.Тростников 

та ін.). Відповідно до цієї орієнтації автором наголошується про створення програми вивчення 

східнохристиянського цивілізаційного інтервалу. 

Першим кроком щодо її реалізації є рух у бік визнання в бутті цивілізації її історичного αρχή 

(відповідно до ідеї М.Хайдеггера – Флоровського про Kehre до „витоків”). За цим визнається 

візантійський „виток”, який в свою чергу поєднав іудейсько-християнський та греко-римський 

вектори розгортання історії. Трансляція цих традицій на Київську Русь у візантійській 

цивілізаційній „упаковці”, привнесла специфічне уявлення про універсально-духовну, 

християнську „вісь” Історії. Вона скасувала або робила другорядними інші „вісі” антично-

ранньосередньовічного світу. Між іншим, її конструкція була подвійною – космологічною та 

історичною водночас. Вона ж завдавала цілу низку антиномій: трансцендентного та іманентного, 

вічного та часового, священного та профанного. На думку С.С.Аверинцева, саме візантійські 

богослов’я та філософія надали їм конкретного вигляду. Часовий модус постав через опозицію: 

„цей вік” / „наступний вік”; космологічний: „небесне” / „земне”; онтологічний: „матерія” / „дух”.  

Варто відзначити, що їх вирішення було можливим за умови імплементації у життя соціуму 

ієрархічної космологічної моделі (св. Діонісій Ареопагіт), плюс есхатологічної моделі розгортання 

історії (блаж. Августін). Їх синтез набув реалістичного змісту і був адресований до усіх частин 

імперії.  

У своєму значенні ця модель не передбачала ані теократію, „владу жреців” (Іудея), ані 

тиранію, „владу воїнів” (Рим), бо вона поставила у центр образ Ісуса Христа. Космологічний та 

історичний модуси буття логічно сходилися на Боголюдині, надаючи тим самим цивілізаційному 

інтервалові, до якого входять різноманітні світи, порядки, потоки, універсальну, „боголюдську” 

систему координат. У такому вигляді він існував у Київській Русі, Московському царстві, аж до 
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зустрічі із західним євангелізмом та секулярізмом. Ці західні моделі внесли великі зміни в 

онтологію світу та його історію, революційно витиснувши трансцендентне („вбивши” Бога) та 

дестабілізувавши місце людини, людських спільнот у світобудові. Леонтьєвська концепція 

„візантизму”, навпаки, наполягала на цивілізаційній інверсії до „витоків”, тобто відтворенні 

символічно-структурної цивілізаційної основи. Радянський етап життя цивілізації також 

відрізнявся візантизмом (А.Дж.Тойнбі), але зі значно видозміненими принципами онтологічного 

центру, ієрархії, ключової події та фіналу історії, а також етичною програмою сходження до 

Абсолюту.  

Сучасні погляди на цю проблему говорять про втрату координуючого онтологічного центру 

всієї цивілізаційної конструкції. Так, Г.Ю.Любарський вважає, що попередні („православ’я – 

самодержав’я – народність”, „деспотична держава – ідеологічне суспільство (культура) – державне 

господарство”) повинні бути змінені на формулу: „правова держава – вільна культура 

(суспільство) – братерське господарче життя”. Але питання про поєднання західницьких 

інститутів з енергією православної душі не має свого позитивного вирішення. Навпаки, ліберальні 

настанови, на думку О.С.Панаріна, остаточно нищать космолого-історичну архітектоніку 

цивілізаційного світу та його універсальне етичне підґрунтя.  

У такому сенсі інверсія до „витоків”, до суперетнічного тексту і контексту його становлення, 

сприятиме поновленню онтологічних засад життя цивілізації. 

У підрозділі 2.2 „Про етно-соціальний субстрат цивілізаційного розвитку” йдеться про 

висвітлення питання етнічної сходинки цивілогенезу. Припущення М.Я.Данилевського про 

двохетапний процес еволюції (етнографічна та суто цивілізаційна фази) є корисним у розв’язанні 

цього питання. Причому, цивілогенетику доцільно розглядати, звертаючись до „матерії” етнічних 

субстратів. Методологічні труднощі тут пов’язані із загальною концептуальною рамкою, яка на 

сьогоднішній день існує у трьох версіях: примордіалізмі (радянська етнологія, Л.М.Гумільов), 

інструменталізмі (Е.Сміт, Дж.Окамура, А.Коен) та конструктивізмі (Дж.Комароф, Ф.Барт). 

Вивчення їх можливостей разом із зануренням у реальну історичну динаміку призвело до фіксації 

субстратного існування цивілізаційної спільноти як етноконфесійної спільноти. Екзистенцію 

останньої можливо пояснити, поєднуючи примордіалізм (входження до потоку християнської 

історії руських племен – Іларіон) та конструктивізм („уявлена спільнота” у перспективі Царства 

Божого, універсального Граду). Ця пропозиція підтверджується моделюванням відповідних 

„картин світу”, лінгвістичними досвідами києво-руських книжників, діячів доби Московського 

царства. У підсумку Русь як етнічний світ, ставлячи перед собою мету – „бути народом Божим”, 

переходить на іншу сходинку соціокультурної організації та регуляції відповідних процесів. Ці 

процеси були релевантні до моделі Т.Парсонса:  генерування єдиного позитивного образця, 
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інтеграції, адаптації та цілепокладання (AGIL) і  мали певні засоби щодо конститування спільноти 

цивілізаційного рівня.     

 Підрозділ 2.3. „Східнохристиянськая цивілізація крізь призму політичного ладу 

існування” присвячено аналітиці цивілізаційної політосфери. Згідно з М.Я.Данилевським, між 

етнографічною та цивілізаційними фазами існує проміжний етап суто політичного існування 

соціокультурної системи. Дослідження політичного ладу спирається на декілька  методологічних 

презумпцій: про подвійне обличчя держави (влади); про державу як провідника „центральної 

культурної теми” та найближчого суб’єкта-реалізатора цивілізаційного проекту; про державну 

форму як „плоть” реалізації цивілізаційної структури; про державу як суб’єкт інтеграції, адаптації, 

підтримки латентного культурного зразка і метадосягництва. Розвитки у цих напрямах, які 

спиралися на ідеї мислителів ХІХ - ХХ ст., а також сучасних фахівців із проблеми „політичної 

речовини” показали, що імперський лад здебільшого реалізує структурне завдання цивілізаційно-

морфологічного плану.  В той же час, енергія (енергійний ресурс цивілізації – В.Каволіс), яка 

розташована у духовних і культурних центрах та інститутах, не завжди корелюється зі структурою 

політичного. Звідси протиріччя й колізії, які виникали протягом становлення цивілізації: в києво-

руський період і період московського царства структура та енергія, політичний та космічний лади 

відносно підпорядковані, то у петербурзький період вони реконфігуруються переважно в бік 

політичного. Леонтьєвська модель цивілізації (держава – церква – побут – закони – наука) 

відобразила цю трансформацію, але вона ж дала привід подивитися на візантизм як джерело 

структурно-функціонального оновлення. Йдеться про переформатування проекту на підставі 

„православно-культурного русизму”; зміщення центру цивілізації з Петербургу – до Києва; після 

вирішення „східного питання” – утворення нового, антиєвропейського цивілізаційного інтервалу – 

слов’яно-азіатської цивілізації на берегах Босфору. Цим намірам, як відомо, не видалося 

здійснитися. У свою чергу, радянська імперія, що дає дескрипція її інституційної та ціннісно-

цільової програми, піднімалась як структура з неорганічним, традиційно-модернізаційним 

комплексом, тобто у вигляді псевдоморфозу від попередньої – до західної (ідеологічно 

сконструйованої) форми. Пострадянський етап також дає привід говорити про неорганічний 

конструктивізм політосфери, яка повинна обслуговувати тільки ринково-соціальні інституції, 

залишаючи без відповідної уваги всі інші.   

На думку дисертанта, ці колізії прив’язані до двох базисних моделей політичного: „ієрогліфу 

розуму” (Г.В.Ф.Гегель) та „духовного організму” (І.О.Ільїн). Відповідно, соціокультурним 

перетворенням східнохристиянського цивілізаційного світу більше відповідає друга модель, яка 

структурно завдана на зовнішньому та внутрішньому рівнях (Е.Гіденс). Поєднання цих рівнів на 

підставі любові та інших християнських чеснот є запорукою відтворення цивілізаційної 

„соціальної арматури” в актуальному просторі та часі.  
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У підрозділі 2.4 „Проблема хронотопу цивілізаційної статики та динаміки” доводиться, що 

урахування етатистського образу цивілізації виводить до проблеми її хронотопу. Цивілологічне та 

інтервально-генетичне прочитання цієї проблеми призвело до фундаментального розмежування у 

розумінні ролі простору і часу в житті східнохристиянського суспільства. Історичні та культурно-

семантичні аргументи показали, що цивілізація як суб’єкт має особливе ставлення до часу 

(принципова позамодерновість, трансепохальність і трансісторичність), порівняно із відношенням 

до простору („острівна”, „платформенна” або хартлендівська субстанції). Окрім цього, вони дали 

підставу усвідомити, що вигадка соціокультурного простору-часу, – це умовна вирішеність 

проблеми душі, яка мандрує (В.Каволіс) в земних умовах, а не її розпилення на євразійському 

просторі, тобто розупорядкованість, розосередження відносно полюсів просторових антиномій: 

степ – ліс, центр – периферія, символічне – політичне и т.д. Навпаки, цивілізаційний архетип тут 

виражено Руссю-Трійкою (М.В.Гоголь), рух якої до есхатону не збігається із 

загальносприйнятними уявленнями про траєкторію та часову ідентифікацію цивілізації. Цей 

архетип споріднений із християнським міфом і слугує його цивілізаційною транскрипцією. Інакше 

кажучи, історичні рухи східнохристиянської цивілізації можна сприймати через певну 

номологічну космо-соціо-історичну модель, де час є „унітарним принципом”, а простір – 

„принципом співвіднесеності”.   

У розділі 3 „Історична суб’єктність і проблема соціокультурної самототожності” йдется 

про загальну ідею культури, на яку зорієнтована та чи інша цивілізація як складне соціальне 

утворення. Транскрипція цієї проблеми свідчить про різні вихідні можливості культурно-

цивілізаційні ідеї, і, як наслідок,  історичну її об’єктивацію, яка не збігається; узорчату 

конфігурацію різноманих соціокультурних систем, „технологій” оримання самототожності. 

Підрозділ 3.1 „Ідея східнохристиянської культури: загальнотеоретичний і цивілізаційно-

історичний аспект” розкриває семантику ідеї культури у цивілізаційному вимірі. 

Відштовхуючись від трьох формул культури: 1) культура – це вираз структури людської 

індивідуальності; 2) культура – це соціальна тотальність; 3) культура – це діяльнісно-предметна 

інкарнованість сукупного homo socialis, розвинена ідея про зміну моделей культури в динаміці 

західно- та східнохристиянської цивілізацій. Символіко-культурні порядки двох цивілізацій 

відрізняються своїми інтервалоутворювальними або „вісьовими принципами”: для модернового 

Заходу це теоретична або інструментальна діяльність із редукуванням літургійної; для 

християнського Сходу – літургійна як базова, потім теоретична та інструментальна 

(П.Флоренський). Причому, відмінність також стосується принципів їх організації: лінеарного, 

тепер – мережевого розташування елементів культури для „технокібернетичного”, 

„інформаційного” суспільства. Ці характерні однобічні риси показані на прикладах США та 

об’єднаної Європи. Їх культурні комплекси базуються на декількох змінних, які не задовольняють 
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вимогам ані соціальної, ані антропологічної цілісності. З іншого боку, східнохристиянське 

суспільство з його ієрархічною культурною моделлю відтворює тотальність буття, діяльності та 

людини. Взагалі, її культурному комплексу притаманно фундування всіх елементів культури – 

релігійним елементом як системоутворювальним відносно всієї морфології культури. 

Конкретизація цього положення дозволила  побачити культуру як цілісність, що генерується, 

підтримується та спрямовується саме цілісним суб’єктом.  Остаточно вона підкорюється логіці 

сакралізації (обожіння) світу, освячення усіх видів праксису і самої людини.  

У підрозділі 3.2 „Концепт „соціокульурна ідентичність” як методологічна призма 

аналітики цивілізаційної належності в період глобальних трансформацій” наведено 

концептуальний аналіз проблеми соціокультурної ідентичності цивілізаційного рівня. Для 

експлікації загальної формули ідентичності були залучені сучасні теоретичні підходи, причому, як 

індивідуальної, так і групової її форми (З.Бауман, Е.Гіденс, Ю.Крістева, С.Леш, П.Рікер, Ч.Тейлор 

та ін.). Більшість авторів описує групову ідентичність як епіфеномен індивідуальної. Така 

методологія визнана неприйнятною, оскільки існує більш-менш чітке уявлення про паралельне 

структурування „я” та „ми-ідентичностей” (Н.Еліас) Для східнохристиянського світу, де 

історично-контекстуально спочатку були задіяні моделі „ми-ідентифікації” (св. отці, слов’янофіли, 

М.О.Бердяєв, С.Л.Франк), відтворення особи, як і самого колективу мало менше протиріч, ніж у 

західному суспільстві. Розвиваючи ідею „онтологічної ідентичності” дисертант констатує, що у 

межах східнохристиянського цивілізаційного буття знайшли свого втілення дві культурно-

історичні моделі пізнання: софіологічна, соборна (структурно-огранізаційна) та пневматологічна 

(енергійно-діяльнісна). Перша кореспондує з космологічним ладом буття, „домобудівним” 

аспектом існування людських спільнот в межах Божого світу, а друга – з соціально-

антропологічним ладом, з інтригою втілення святості у життя цивілізації як соціуму, його 

інститутів та окремих представників. Обидві моделі є соціокультурними інваріантами, які 

генеруються і підтримується на рівні культури, а також існують у вигляді „соціальної арматури” 

та ціннісно-цільових настанов традиції.  

Спираючись на ідею В.Хьосле про структуру макроісторичної ідентичності, було показано що 

вона включає до свого складу: а) культур-цивілізаційну ідею; б) власну історію; в) відношення до 

„іншого”, і в такому аспекті формує стійкі та прогнозовані варіанти групової ідентичності. Саме ж 

формування здійснюється завдяки фронтальному тиску Традиції на цивілізаційний процес. 

У підрозділі 3.3 „Системна інтерпретація цінностей та культурних універсалій 

східнохристиянської цивілізації” відстоюється теза про історію як розгортання / згортання 

Традиції. Наголошується на тому, що Традиція є генератором ієрархії сенсів і носієм „механізмів” 

сенсоутворення. Східнохристиянська цивілізація як „історична тривалість” тут не є винятком. 

Становлення традиції у межах цивілізаційної динаміки має різноманітні версії: соборну і 
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ліберальну, їх синкрезис (О.С.Ахієзер); традиційну та ліберальну (М.І.Лапін); триаду: „Москву – 

Третій Рим”, „Православ’я – самодержав’я – народність”, „марксизм – ленінізм” (Ю.В.Пивоваров). 

Між іншим, питання про статус Традиції можна вирішити, звертаючись до двох структурних 

варіантів її впливу на соціум: ієрархічного та алеаторного. Східнохристиянський соціум 

здебільшого зорієнтовано на перший варіант, західнохристиянський – на другий. У структурі 

Традиції православної цивілізації саме духовна традиція становить ядро всього її комплексу: 

релігійної, культурної, соціальної, народної. Саме вона зорієнтована на „інобуттєвий телос” 

(С.С.Хоружий) і передбачає духовну діяльність щодо генерування та відтворення „онтологічної 

ідентичності” (прп. Максим Сповідник, М.Хайдеггер) людини й соціуму. Така ієрархічно 

конституйована ідентичність фокусується на цільну людську особистість, церкву, суспільство, 

цивілізацію (локальний град), вселюдство. В історії Традиція генерувалась святими, які 

породжували її „внутрішньо”, а потім створювали її „зовнішні” форми, підводивши до неї весь 

світ. Ця теза підкреплена посиланням на феномен старчества, який виконував саме цю функцію у 

цивілізаційній історії. 

Соціальний вектор формування ідентичності відображено у концепціях Г.П.Федотова й 

О.І.Клібанова. Так, вона знайшла своєго втілення у вигляді духовно-морального єднання 

(соборного буття). Аналіз принципу соборності – в соціоісторичному вимірі – дав можливість 

встановити, що хоча він і є  концептуально варіативною конструкцією (О.С.Хом’яков, 

В.С.Соловйов, О.І.Герцен, К.М.Леонтьєв, євразійці), у реальній історії – це буттєва форма 

існування соціуму. Її еталон здебільшого розміщено в монастирському житті, але в реальній 

практиці він акцентований у „горизонтальній” проекції симфонії.  Сама ж „горизонтальна” 

проекція завжди повинна бути скоригована „вертикальною”, первинною стосовно до неї, 

боголюдською структурою.  

Підрозділ 3.4 „Соціокультурна ідентичність східнохристиянської цивілізації у світлі 

відношень з „іншим” присвячений проблемі „іншого”. Визнано, що „інший” виступає 

конститувальним моментом у побудові індивидуальної та колективної ідентичності. Цю гостру 

проблему розглянуто в широкому полі сучасної гетерології з використанням методу історичної 

ретроспекції. Авторська версія щодо історичної об’єктивації проблеми „іншого” говорить про те, 

що у ХІХ ст. проблема „вирішувалася” завдяки гільйотині, у ХХ ст. – завдяки ГУЛАГУ, 

Освенциму, Берлінській стіні. Між іншим, ці століття були століттями трансформації суб’єкту та 

міжсуб’єктних відносин, завдяки ідеологічним програмам лібералізму, комунізму, фашизму. Всі 

вони йшли шляхом „тотального ототожнення”, або редукування „іншого” до певної функції 

системи. Зараз так бачить розвиток подій Ф.Фукуяма у своїй версії „кінця історії”. Такому 

принципові протистоїть принцип розтотожнення (Т.Адорно). Однак, боротьба гетерологічних 

дискурсів на Заході – інтеррогативного (запитуючого) і респонзивного (відповідаючого) – так і не 
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забезпечила остаточної позитивної формули „іншого”. Навпаки, східнохристиянський варіант 

вирішення проблеми передбачає як одне, так і інше. Інакше кажучи, він зажадав складну 

діалектику ототожнення / розтотожнення. Ця методична формула кваліфікується як 

„євхарістичний тип діалогічності” (В.А.Малахов). Він імплементує двонапрямовий рух назустріч 

до Істини буття, конституювання ідентитету всіх суб’єктів на фоні події-буття Бога, служіння 

Йому, співтворчості, синергії. Такий тип відносин було реалізовано в цивілізаційній історії, 

починаючи з часів Київської Русі і закінчуючи радянською добою. На прикладі життя 

архієпископа Луки (Войно-Ясенецького) показано, що православна гетерологічна програма 

спиралася на любов та визнання єдності всіх у Бозі. У такому випадку на другий план відходять 

політичні, етнічні, соціальні та інші відмінності, а на першому місці з’являється духовно-

особистісне та духовно-соціальне джерело буття. 

У розділі 4. „Східнохристиянська цивілізація в ХХI ст.: культурно-історична свідомість 

та прогностика” розглянуто цілий комплекс питань, пов’язаних із існуванням цивілізаційної 

свідомості. Проаналізовано „внутрішню суб’єктність”, експліковані притаманні їй функції. 

Здійснено спробу дослідити структуру свідомості східнохристиянської цивілізації: засади, 

настанови і модуси. Продіагностовано актуальний стан проекту східнохристиянської цивілізації.  

Підрозділ 4.1 „Творча меншість” східнохристиянської цивілізації: проблема мети 

цивілізаційного буття та виправдання засобів історієтворчості” присвячений вивченню 

проблеми „внутрішньої” суб’єктності цивілізації. На цьому шляху були проаналізовані класичні та 

сучасні варіанти розуміння структури та функцій „внутрішньої” суб’єктності.  

Контекст аналізу засвідчив наявність її варіативної структури: чотирьохрозрядної 

(М.Я.Данилевський), бінарної (О.Шпенглер), квадричної (А.Дж.Тойнбі, О.С.Панарін), монічної 

(С.Ейзенштадт). Акцентація уваги на спроможності суб’єкту до цілепокладання, підбору 

відповідних засобів і процесу їхньої реалізації дозволила побачити пріоритет духовних цілей над 

матеріальними; соборно-сотеріологічних над ситуативно-історичними та класово-

партикуляристськими. Також було показано, що у кожній ситуації цивілізаційні лідери зобов’язані 

відповідати рівню тих завдань, які виникають усередині та зовні цивілізації. Природа цих завдань 

актуально-історична, але інформаційна складова „генетичного коду” цивілізаційного проекту 

містить у собі варіанти поставлених / непоставлених, усвідомлених / неусвідомлених, вирішених / 

невирішених завдань. Звідси інтерес до проблеми ідеологічного та ціннісного впливу 

„материнської”, „кочової” та „західної” цивілізацій на свідомість „творчої меншості” 

східнохристиянської цивілізації. Інтерпретація проблеми вказала на: а) перманентну необхідність 

переформулювання проективного завдання, яке повинно кореспондувати із вихідним імпульсом 

„материнської” цивілізації; б) завдання щодо акцентування цілей проекту й комплексних засобів їх 

реалізації – на фоні запозичення елементів інших цивілізаційних проектів; в) завдання опонування 
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реального / можливого входження цивілізації (за рахунок рецепції ідей „правлячим” або 

„творчим” меншинам), – в іноцивілізаційий проект; г) спроможність до самостійної теоретичної та 

практичної демонстрації „творчою меншістю” трансісторичних мотивацій; д) завдання 

дистрибуції повноважень, ролей, функцій у царині більшості цивілізації, в т.ч. дистрибуції 

історичної відповідальності. Авторська гіпотеза про історичну відповідальність вміщує три її 

аспекти: локальний, транслокальний і універсальний рівні, які повинні бути атрибутивні не тільки 

представникам „творчої” та „панівної” меншості, а й усім носіям цивілізаційної свідомості 

східнохристиянського суспільства.  

У підрозділі 4.2  „Реальне та утопічне в цивілізаційній свідомості: до проблеми дійсної та 

позірної ідентифікації” увагу приділено утопічному та ідеологічному, а також реалістичному 

компонентам цивілізаційної свідомості. Компаративістська процедура вивчення специфіки цих 

елементів свідомості (на прикладі західної та східнохристиянської цивілізацій) надала можливість 

акцентувати увагу на відмінностях у їх виявленні. Представлена „правлячою меншістю”, „творчою 

меншістю” й більшістю цивілізацій цивілізаційна свідомість функціонує як система, сповнена 

протиріч на рівні ідейно-інтелектуальних і емоційно-вольових компонентів. З іншого боку, ця 

свідомість походить зі складної діалектики цивілізаційних проектів (текстів) і реальності. Тобто, 

на суто ідеологічному та утопічному рівнях. Вони, якщо прислухатися до аргументів П.Рікера, 

становлять замкнуте коло, яке може бути розірвано на шляху православного реалістичного 

світорозуміння. У свою чергу, ідея щодо реалістичної природи православної цивілізаційної 

свідомості (В.В.Зеньковський) була розгорнута на тлі домінування натуралістичного 

світовідношення. Воно, між іншим, функціонує у режимі пошуку відповідності соціоприродного 

та ментального рядів і є визначальною рисою цивілізації модерну. У такому ототожненні 

ховаються утопічні та ідеологічні формули. Подібного ототожнення православна свідомість не 

здійснює саме за рахунок „досвіду віри” у реальність трансцендентного світу. Навпаки, вона 

вибачає „символічні натяки” на нього у площині реальних фізичних та моральних дій у земному 

бутті. Насамперед у пневматологічному виявленні стану суб’єкта в структурі історії, складної 

системи відносин зі своїм минулим, теперішнім, та майбутнім; з „іншими” суб’єктами; із 

частковим і загальним сенсом Історії. Всі ці моменти контекстуально-герменевтично спричиняють 

утворення об’єктивної соціокультурної ідентичності.  

Підрозділ 4.3 „Стара” та „нова” есхатологія: цивілізаційний і всесвітньо-історичний 

сенс” присвячено есхатологічному модусу цивілізаційної свідомості. Для його осягнення 

дисертантом введено розмежування на текстуальні та контекстуальні джерела есхатологічних 

уявлень. Ця методологічна засада диференціює різноманітні есхатології минулого та теперішнього 

часу і дозволяє вести пошук сенсу кінцевих подій історії. Аналітика есхатологічних поглядів у 

контексті  їх еволюції в цивіліаційної свідомості Заходу та християнського Сходу підвела до 
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сприйняття трьох типів есхатології: 1) ранньохристиянської; 2) соціально-оптимістичної; и 3) суто 

біблійної. Загальним інваріантом для них є ідея про реальність Парусії та етичної готовності 

людей до Другого пришестя. Але текстуальне та контекстуальне очікування цієї події дають 

відмінні результати. Це стосується відповідних патернів свідомості західної та 

східнохристиянської цивілізацій. У першому випадку – це моделювання Есхатону із наявного 

соціального контексту, у другому – прийняття текстуальних символів і їх христоцентрична 

герменейя. Показано, що соціально-оптимістичні версії есхатології, які притаманні свідомості 

західної цивілізації, спростовували біблійну версію есхатології, заміняючи її ідеєю „нового 

творіння”. Останнє, минаючи всі соціокультурні метаморфози, вироджується у „град байдужості” 

(М.Лефевр). З іншого боку, східнохристиянська свідомість є лише на перший погляд 

песимістичною (К.М.Леонтьєв, В.С.Соловйов, Л.О.Тихоміров). Навпаки, вона продукує принцип 

христоцентризму історичного процесу, де присутній Бог і здійснюється складна комунікація на 

підставі людської свободи. Тут знову виявляється православна відповідальність: як 

недопустимість внутрішнього та зовнішнього Пекла в площині актуального буття. Але фігури 

майбутнього теж залежні від символіко-онтологчної присутності Христа у світі (Парусія) та 

адекватних проявів людської свободи. Сама готовність до Другого пришестя та Страшного Суду 

має ґрунт у почутті особистої та соборної відповідальності, межі яких задані новозаповітним 

посланням, його етично-розширювальними координатами (спасіння поодинці, чи соціально 

частково – неможливе). Окрім них, що встановлено спеціальним аналізом, православна 

цивілізаційна свідомість сприймає Есхатон як реакцію на моральний стан суспільства 

(М.В.Гоголь). Останнє може трактуватись як оперативно-проспективна духовна ідентичність, що 

не редукується до цивілізаційного тексту, інститутів, цінностей, а виявляє себе на рівні образу і 

стилю життя представників східнохристиянської цивілізації.  

Підрозділ 4.4. „Східнохристиянськиий цивілізаційний проект: тріумф чи катастрофа?” 

сфокусовано на проблемі реалізованості / нереалізованості завдань цивілізаційного проекту. Тут 

були розроблені певні процедури верифікації / фальсифікації процесу і продуктів цивілізаціного 

проектування. Основна теза – це  розрізнення проектів західно- та східнохристиянської 

цивілізацій, зокрема католицького, протестантського та православного бачення мети історії та 

засобів її реалізації. У світлі цієї наскрізної історіософської проблеми дисертантом запропонована 

перевірка проектів на „ширину” та „глибину”. На Заході цими проектами формально охоплено 

більшість населення, але глибинні імпульси християнства підпорядковані головним тенденціям 

соціального буття – ринку, техніко-технологічному розвитку, урбанізації, індивідуалізації, релігії 

споживання. Результати розвитку східнохристиянської цивілізації та стан її об’єктивної 

соціокультурної ідентичності, а також антропологічний сюжет включають первісні настанови, цілі 

та ціннісні перспективи Нового Заповіту. На відміну від західної міської техно-кібернетичної 
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цивілізації, яка розповсюджує „помилкові цінності” (Г.Бейтсон), пов’язані з інораціональним та 

іноціннісним прочитанням базисного цивілізаційного тексту, вони – універсальні. Субпозиція 

свідомості носіїв східнохристиянської цивілізації втілює в історії етичний універсалізм, 

незважаючи на політичну форму, моделі хазяювання, матеріальну культуру. Про це свідчить як 

саме життя, так і настанови православно-християнської етики „причетної свідомості” М.М.Бахтіна 

– Г.С.Батищева. Ця етична програма акцентує життя на те, щоб його форми були свідомо 

космічними, історичними, кенотичними, ціннісно об’ємними, творчими та співтворчими. У 

такому ракурсі східнохристиянська цивілізація самоспростовується (бо несе в собі лише геном 

Граду, що прийде) і спростовується сучасним глобальним світом із його інституційними та 

ціннісними домінантами. З іншого боку, вона вміщує у власну свідомість і практичні дії критерій 

адекватності цивілізаційно-історичної творчості: вона не себе робить аксіологічним центром світу, 

не людство, а „приймає всіх первісно домінантно на них, на їх дійсне буття” (Г.С.Батищев). У 

контексті цих положень східнохристиянська цивілізація продовжує виконувати у історії 

універсально-сотеріологічну роль.    

Разом із цим, завершення проекту східнохристиянської цивілізації потребує допоміжних 

педагогічних та етичних зусиль, налаштованих на відродження соборної природи суспільства та 

образа Божого в людині. Тут свою роль повинні відіграти архетипи „колективного несвідомого” 

(К.-Г.Юнг), схеми та сценарії дій (М.Коул). Їх розшифровка свідчить про неможливість 

нарцисизації життя, потягу до створення анти-Граду, приватизації Історії. Навпаки, їх реальний 

зміст відрізняється наполегливим відтворенням „світу соціальної взаємодії”, тяжіє до духовної 

реінтеграції етносів, культур, держав коло християнської „вісі” Історії.  

Усе вищесказане говорить про незавершеність соціокультурної ідентичності, яка існує під 

впливом позитивних домінант (Град Божий, Царство небесне, вселюдство) і контрдомінант та 

негативних архетипів (анти-Град та його міфи).  

У висновках дисертаційної роботи підведені підсумки та зроблені остаточні узагальнення. Так 

автором підкреслено, що: 

1) у сучасних дослідженнях, присвячених глобальному світові та його трансформаціям, все 

частіше вбачається претензія щодо створення „голографічної” теорії глобалізації. Однак, вона 

спирається на селективну аксіоматику й продукує унітарну логіку формування Історії як 

глобальної історії. Це є наслідком розвитку принципів західноцентристського історичного 

мислення. Мислення модерну було побудовано на часовій метафорі культурно-історичного 

процесу; мислення постмодерну спирається на просторову модель. Окрім цього, ці традиції 

вводять в обіг ідею моносуб’єктності як визначальну щодо формату, інтриги й телосу історичного 

процесу. Емпірія не підтверджує цю теоретичну настанову. Навпаки, вона спонукає відтворювати 

його в термінах просторово-часової, суб’єктної й ціле- / цінніснополагаючої множинності. Таким 
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чином, трансформаційні конструкти, що задіяні у розумінні Історії – часові, просторові, однобічно 

суб’єктні визнаються неповноцінними відповідно до об’єктивно існуючої структури 

соціокультурного процесу. Навпаки, Історія на кожному етапі, включаючи глобальний, постає у 

вигляді складної інтервальної конфігурації: різних „вісей” історії, взаємодії локальних інтервалів у 

формі ієрархічної підлеглості та співпідлеглості. В ідеалі  вона повинна бути побудована як 

конфігурація рівноправних цивілізаційних інтервалів;  

2) залучений концептуальний інструментарій цивілізаційної науково-дослідної програми, який 

не губиться у сучасній дискурсивній палітрі без залишку, дає можливість переосмислення Історії 

як полісуб’єкної, полілінійної та відносно дискретної конструкції. Розвиток цієї структурної схеми 

у теоретико-множинному ключі (із використанням інтервального підходу) допоміг сфокусувати 

увагу не тільки на діахронному й синхронному вимірах Історії, але зафіксувати цивілізаційно-

інтервальну логіку її разгортання. Архітектоніка та інтрига Історії задана „вісеванням”, яке 

продукують локальні цивілізації;  

3) категоризація цивілізації через проективну гіпотезу, тобто гіпотезу щодо самопокладального 

суб’єкта Історії, дозволила побачити кордони, контури інших цивілізаційних інтервалів, а також 

маніфестованих цілей свого цивілізаційного проектування. Змістовний аспект цивілізаційного 

проектування був артикульований як соціогенетичний процес: у вигляді завдання із будівництва 

Граду з трансцендуючим земні умови призначенням; створенням інституційних і ціннісних порядків, 

які сполучають космічний і соціальний плани буття; вихованням цілісного антропологічного типу, 

який здатний бути реалізатором проективного завдання, плюс носієм певних ціннісних преференцій;  

4) встановлення ладу символічного універсуму східнохристиянської цивілізації було описано як 

надзвичайно складний феноменологічний процесс синхронізації/ асинхронізації суспільства 

Київської Русі із своїми сусідами, Московського царства із своїми історичними суперниками/ 

попутниками, Російської імперії з актуальними щодо неї цивілізаційними світами, радянської 

цивілізації з життям інших соціоісторичних утворень, а також однобічної синхронізації життя із 

Заходом як центром глобальних перетворень. Але усвідомлення того факту, що „дочірня” (руська 

субцивілізація) східнохристиянської цивілізації отримує свій „генетичний код” від „материнської” 

– візантійської цивілізації, у вигляді завдання щодо побудови Граду із трансцендуючим земні 

умови призначенням, створення інституційних і ціннісних порядків, релевантних до космічного та 

соціального планів буття, призводить до формування символічних центрів цивілізації – Києва, 

Москви, Трійце-Сергиєвої лаври і т.д. Окрім цього, наголошується на ідеї самостійної історичної 

навігації, яка – на православному фундаменті – може забезпечувати конвергентно/ дивергентні 

взаємодії з  іншими акторами з метою створення „світу світів”;       

5) отнотологія цивілізації, зокрема її етнічний субстрат, політичний лад та хронтоп виявилась у 

динамічному аспекті. При розгляді етногенезу були інтегровані позиції примордіалізму та 
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конструктивізму. Перейняті з Візантії засоби релігійно-міфологічного, мовно-символичного 

моделювання реальності, образу власної етогрупи („ми” - образу) та образу інших етногруп (образу 

„іншого”) в її структурі сформували уявлення про етно-конфесіональну спільноту. В свою чергу, 

аналіз державної форми як „плоті” цивілізації показав, що імперський порядок був задуманий у 

вигляді інструменту щодо вирішення структурного завдання цивілізаційно-морфологічного плану, в 

той час як енергетичний ресурс цивілізації було розміщено в її духовних центрах (інститутах). Звідси 

протиріччя й колізії її тривалої історії Києво-руського періоду, періоду Московського царства, 

Петербурзького та радянського етапів життя. Між іншим, модель „візантизму” (К.М.Леонтьєв) 

залишається духовною альтернативою всім формам секуляризму і євангелізму. Відповідно до цього 

складається розуміння простору та часу в житті східнохристиянського суспільства. З одного боку, 

воно визначається через позамодерновість, трансепохальність і трансісторичність, а з іншого, 

вказівками на „острівну”, „платформенну” або субстанцію хартленда. Але розкриття загадки 

соціокультурного простору-часу – це умовне вирішення проблеми душі, яка мандрує (В.Каволіс), 

а не її розповсюдження на євразійських просторах; 

6) соціокультурна система східнохристиянського суспільства має власну універсальну ідею, 

ієрархічну модель діяльності і спілкування, відповідну до них інтегральну фактуру ідентичності, 

головна мета якої – створити цільну людську особистість, Церкву, цивілізацію (локальний град), 

вселюдство; 

7) соціокультурна ідентичність східнохристиянської цивілізації є характеристикою із подвійним 

контуром: софіологічним, соборним (структурно-огранізаційним) та пневматологічним (енергійно-

діяльнісним). Обидва контури складають умови щодо відтворення цивілізації як єдності 

космологічного та історичного аспектів, вертикального та горизонтального векторів діяльності 

асоційованого суб’єкту;   

8) „ціннісно-смисловий універсум” православної цивілізації визначається як структурою 

Традиції (ядро якої становить духовна традиція), яка орієнтує етнічні, культурні, соціальні 

традиції на „інобуттєвий телос” (С.С.Хоружий), так і  духовно-енергійною діяльністю щодо 

відтворення „онтологічної ідентичності” кожної людини й соціуму взагалі; 

9) гетерологічна програма східнохристиянської цивілізації включає й несе в собі  „євхарістичний 

тип діалогічності” (В.А.Малахов), підкреслено зустрічне, кенотичне, в ідеалі – двоспрямоване 

конституювання ідентитета суб’єктів на тлі події-буття Бога, служіння Йому, співтворчості, сінергії;  

10) свідомість „творчої меншини” як внутрішнього суб’єкту східнохристиянської цивілізації 

несе в собі: а) перманентну необхідність переформулювання проективного завдання, яке повинно 

кореспондувати з вихідним імпульсом „материнської” цивілізації; б) завдання акцентування цілей 

проекту й комплексних засобів щодо їх реалізації – на тлі запозичення елементів інших 

цивілізаційних проектів; в) завдання опанування реального/ можливого входження цивілізації (за 
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рахунок рецепції ідей „правлячою” або „творчою” меншинами) – в іноцивілізаційий проект; г) 

спроможність до самостійної теоретичної та практичної демонстрації „творчою меншістю” 

трансісторичних мотивацій; д) завдання щодо дистрибуції повноважень, ролей, функцій у царині 

інертної більшості цивілізації, в т.ч. дистрибуції історичної відповідальності. Остання має 

локальний, транслокальний і універсальний рівні вияву;   

11) єдність реалістичної настанови та очікування Есхатону цивілізаційної свідомості можуть 

трактуватися як оперативно-проспективна духовна ідентичність суспільства і кожної людини;  

12) православне суспільство, незважаючи на всі історичні трагедії, все ще зорієнтовано на 

Воскресіння Христа як „чисту подію”, яка помірна з „універсальною множиною, можливість якого ця 

подія приписує” (А.Бадью). Між іншим, завершення проекту потребує додаткових педагогічних та 

етико-просвітницких зусиль, які можуть спиратися на відтворюючі цілісного суб’єкта архетипи, схеми 

та сценарії свідомості та діяльності. 

Підсумком проведеного дослідження можна вважати таку дефініцію соціокультурної ідентичності 

східнохристиянської цивілізації: як об’єктивна реальність вона є складним динамічним відношенням: 

а) ототожнення з історичним άρχη, християнською „віссю” Історії, відповідним суперетнічним 

текстом, цінностями й механізмами реалізації Традиції, які інтегровані у власний цивілізаційний 

проект, з „іншими” в „євхаристичній” та соціоприродній взаємодії; б) розтотожнення з  іншими 

„вісями” Історії, з інопроективними конструкціями, що будуються на релятивному етосі (номосі), які 

реалізують „одномірну” антропологію, об’єктивують підкреслено профанну телеологію і аксіологію; 

як суб’єктивна реальність вона виявляє себе у здатності до проективної творчості (співтворчості) 

християнських цінностей, до контекстуального, оперативного та проспективного реагування на 

„виклики” Історії, „виклики” з боку „іншого”, у етичній рефлексії та реалізації локально-

транслокально-вселюдської відповідальності перед Богом, Історією, Традицією, собою, „іншим”. 

Обидві величини створюють та забезпечують сенс цивілізаційної ідентичності на тлі абсолютного 

сенсу.  
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АНОТАЦІЯ 

Муза Д.Є. Соціокультурна ідентичність східнохристиянської цивілізації в контексті 

глобальних трансформацій. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Таврійський національний університет ім. 

В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2009.  

У дисертації представлено комплексний аналіз феномена східнохристиянської цивілізації в 

контексті глобальних трансформацій.  Концептуальна розшифровка цього феномена підвела до 

з’ясування загальних питань історичного процесу: поліархічної (цивілізаційно-інтервальної) 

моделі всесвітньої історії, свідомо-проективного характеру локальних цивілізацій, типів 

цивілізаційної свідомості, підстав соціокультурного устрою, аксіологічних та телеологічних 

аспектів цивілізаційного буття.  

У свою чергу, розгляд феномена східнохристиянської цівілізації в діахронно-історичному та 

синхронно-глобалізаційному аспектах втілився у транскрипцію онтології та праксеології 

східнохристиянської цивілізації: її витоків; автентичного цивілізаційного проекту; 

соціокультурного устрою (структури та енергії); етнічного субстрату та політичного ладу; 

культурного комплексу й антропологічного виміру; колізій соціокультурної ідентичності; 

структури та функцій „творчої меншості”; настанов та модусів цивілізаційної свідомості; 

верифікації/ фальсифікації цивілізаційного проекту.  

Основну увагу приділено розробці нового ракурсу поняття „цивілізація”, розкриттю змісту 

концепту „цивілізаційний проект” та самій формулі соціокультурної ідентичності.  

Ключові слова: поліархічна (цивілізаційно-інтервальна) модель історії, східнохристиянська 

цивілізація, проект східнохристиянської цивілізації, ідея культури, традиція, гетерологічна 

проблема, цивілізаційна свідомість, реалістична настанова, есхатологія, соціокультурна 

ідентичність.  
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 Муза Д.Е. Социокультурная идентичность восточнохристианской цивилизации в 

контексте глобальных трансформаций. – Рукопись.  

 Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 

09.00.03 – cоциальная философия и философия истории. – Таврический национальный 

университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2009. 
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В диссертации предложен комплексный анализ феномена восточнохристианской цивилизации 

в контексте глобальных трансформаций.  Концептуальная расшифровка этого феномена 

обеспечила решение общих вопросов исторического процесса: полиархической (цивилизационно-

интервальной) модели всемирной истории, сознательно-проективного характера таких 

исторических социоформ, как локальные цивилизации, типов цивилизационного сознания, 

оснований социокультурного устроения цивилизационных миров, экспликации формул 

макроидентичности, аксиологических и телеологических аспектов цивилизационного бытия.  

Скорректирован взгляд на глобализацию, а именно: он представлен как  процесс 

взаимодействия равноправных перед лицом истории цивилизационных интервалов. «Осевание» 

ими материи истории, придании ей структуры и направленности из определенного локального 

«угла», служит предпосылкой понимания прежних сюжетов и современной её интриги.   

В свою очередь, рассмотрение феномена восточнохристианской цивилизации в диахронно-

историческом и синхронно-глобализационном аспектах вывело к транскрипции онтологии и 

праксеологии восточнохристианской цивилизации: её истоков; аутентичного цивилизационного 

проекта; социокультурного устрения (структуры и энергии); этнического субстрата и 

политического порядка цивилизации; специфики её хронотопа; соответствующего культурного 

комплекса и антропологического измерения; коллизий социокультурной идентичности; структуры 

и функций «творческого меньшинства»; установок и модусов цивилизационного сознания; 

верификации/ фальсификации состояния цивилизационного проекта.  

Основное внимание уделено разработке нового ракурса понятия   «цивилизация» (в связи с 

предложенной проективистской гипотезой), расшифровке содержания концепта 

«цивилизационный проект» и самой формуле социокультурной идентичности. Цивилизация 

определена как макросоциальная  (макроэтническая) общность, формируемая историко-

генетически и при помощи «механизма» ценностной интеграции, которая отличается 

способностью объективировать себя в проективном способе построения духовного и 

материального порядков существования, в создании антропологического типа, в полагании себя 

как субъекта истории гео- и хроноисторически, и осознании себя и своего исторического 

маршрута (идентификации) через рефлексию самосознания. В свете этого понимания рассмотрены 

основные этапы становления цивилизации, включая её нынешнее состояние. Оно определено как 

двойственное: как внешне кризисное и как внутренне аутентичное.   

Ключевые слова: полиархическая (цивилизационно-интервальная) модель истории, 

восточнохристианская цивилизация, проект восточнохристианской цивилизации, идея культуры, 

традиция, гетерологическая проблема, цивилизационное сознание, реалистическая установка, 

эсхатология, социокультурная идентичность.  
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Simpheropol, 2009.   

      Complex analysis of eastchristyanity civilization's phenomen in contecst's global of transformation is 

represented this dissertation. Conceptional decipher of this phenomen brought us to the elusidation of 

general question of historical process:  to the poliarchic (civilizativ-interval) model of world history; to 

the consciously-prorctiv character as local civilizations; types of civilizative consciousness; reasons of 

socialcultural pattern to the civilization's worlds; axiology and teleology aspects of civilizative existence.  

      The concideration of eastchristyanity civilization's phenomen in diachronic-historical and sinchronis-

globalizative aspects incarnated in the ontology and praxiology transcription of eastchristyanity 

civilizationits sources: authentically; socialcultural sustem (structure and energy); ethnic substrat and 

political system; relevant cultural complex and anthropological measuring; collisions of socialcultural 

identity; structure and functions of „creative minority”; directives and moduses of civilizative 

consciousness; verification/ falcification of civilization project. 

      Many attention payed to elaboration of categorization the concept of „civilization”, discovering sence 

of the concept „civilization project” and sociocultural identit's formula.  

      Key words: poliarchic (civilizative-interval) model of history, eastchristyanity civilization, project of 

eastchristyanity civilizationits, idea of culture, tradition, problem of geterology, civilizative 

consciousness, realistical directives, esxatology, sociocultural identity.  


