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ПЕРЕДМОВА 
 

«Люди володіють правом на громадянські 

свободи настільки, наскільки вони готові ску-

вати свої прагнення ланцюгами моралі, в якій 

їх прихильність до справедливості переважає 

притаманну їм жадібність»  

(Едмунд Берк) 

 

Світоглядно-аксіологічна сфера життєдіяльності кожного суспільства 

утворює складну сукупність конкуруючих елементів і тенденцій. Зазначена 

особливість часто не лише ускладнює формування ієрархії в цій сфері, а й 

робить примарними перспективи тривіального впорядкування. Особливого 

значення для розв’язання окресленої проблеми набуває фактор справедли-

вості загалом і уявлення про справедливість на рівні індивідуальної і суспі-

льної свідомості зокрема, які слугують своєрідним критеріальним маркером, 

бо надають вкрай необхідної змістової виразності суспільним явищам, про-

цесам і тенденціям.  

Аргументи, що апелюють до справедливості, імпліцитно притаманні 

насамперед розв’язанню проблем добра та зла, боргу та відплати, дійсного та 

належного. Саме фактор справедливості є тим третейським арбітром, до пос-

луг якого вдаються практично в усіх випадках етично-аксіологічної контра-

версійності. Без нього неможлива концептуалістика покликання людини, 

сенсу її існування, цільових орієнтирів як індивідуального буття, так і все-

світньої історії.  

Справедливість володіє безперечним статусом світоглядного імпера-

тиву. Зрештою, ніхто не піддає сумніву і її дієвість як аксіологічного і етич-

ного подразника. Можна стверджувати, що справедливість належить до пе-

реліку тих небагатьох факторів, які впродовж тисячоліть не втрачають своєї 

регулятивної значущості для життєдіяльності практично всіх культур і 

народів. Трансчасова актуальність і навіть сакральність справедливості для 

суспільної свідомості різних соціокультурних ойкумен підштовхує до думки 

про апріорну спорідненість природи суспільства і справедливості, про коре-

лятивну неусувність їхньої взаємозалежності й взаємодії. У разі апостеріор-

ного порушення цього природного взаємозв’язку настають періоди криз і 

докорінних трансформацій.  

Суспільна форма організації людської життєдіяльності є складним ме-

ханізмом, системою взаємозв’язків і функцій, яка регулюється багатьма за-

собами, нормативами і взірцями. Справедливість володіє особливим регуля-

тивним статусом трансчасової стратегеми: вона споріднена з глибинними 

причинно-наслідковими зв’язками функціонування суспільної свідомості, 

тому випадки несумісності з консенсусними нормами справедливості неухи-

льно призводять до осуду з боку громадської думки, різноманітних санкцій.  
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Фактор справедливості практично ніколи й ніде (в жодному суспільст-

ві) не втрачав соціально значущих функцій. Трансчасову і соціально-

універсалістську імперативність уявлень про справедливість можна 

проілюструвати за аналогією з італійською приказкою, яка влучно зауважує: 

попри те, що на Сіцілії можливо все, однак сонце навіть там сходить лише на 

сході.  

Поліаспектність і значною мірою суперечливість уявлень про справед-

ливість зумовлені тією обставиною, що їхньою детермінантою є складний 

еклектичний конгломерат соціокультурних чинників. Різноманітні стерео-

типізовані настанови й регламентації, узвичаєні норми, канони та ідеали 

справляють істотний детермінативний вплив на формування уявлень про 

справедливість, на ментальні автоматизми верифікації процесів і явищ за 

критерієм міри (рівня) їхньої справедливості. Крім того, посткласична (пост-

некласична) епістемологія ставить уявлення про справедливість у тісну за-

лежність від упливу безлічі факторів, взаємодія між якими практично не під-

дається калькулятивному зваженню і верифікації.  

Трансісторичне регулятивно-регламентне значення фактора справед-

ливості зумовлене насамперед і в основному непересічною соціокультурною 

цінністю справедливості, яка визначає значущість, атрибутивність і навіть 

імперативність уявлень про справедливість практично для всіх соціумів, не-

залежно від істотності відмінностей між ними за багатьма іншими критерія-

ми.  

Актуальність ціннісної проблематики загалом і цінності справедливос-

ті для суспільної сфери безперечна. Ця особливість відносить цінності до тих 

вічних питань, які не мають раз і назавжди визначених відповідей, а 

потребують перманентної, себто трансчасової і водночас конкретно-

історичної концептуальної корекції. Зазначена потреба додатково 

актуалізується і загострюється в часи докорінних системних перетворень, які 

відбуваються на рівні суспільно-політичного життя. Оскільки сучасній 

Україні такі перетворення притаманні в повній мірі, то актуальність 

детермінативного впливу цінностей на політичне й загалом суспільне буття 

українського соціуму зразка початку ХХІ століття не лише безперечна, а й 

значною мірою визначальна.  

Уявлення про справедливість як результат раціонального дискурсу ви-

никли в епоху Нового часу, коли було започатковано низку концептуальних 

підходів до справедливості, до причинно-наслідкових зв’язків її появи. Від-

тоді триває безперервний пошук принципів справедливості – тих змістових 

основ, які мали б трансісторичний і водночас конкретно-історичний регуля-

тивний статус. Втім, значних успіхів на цьому шляху не досягнуто: суспіль-

на свідомість сучасності перебуває фактично на перетині конкуруючих кон-

цепцій справедливості, а відмінності соціокультурних позицій (здебільшого 

у форматі стереотипних уявлень) не дають змоги розв’язати клубок протиріч 

між ними в раціональний спосіб, який виявився б конвенційно узгодженим, 

прийнятним для абсолютної більшості. Відсутність консенсусних норм стає 
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на заваді набуттю тим чи іншим концептуальним напрямом справедливості 

імперативного статусу на рівні як нормативної наукової теорії, так і реальної 

суспільної життєдіяльності.  

Теоретико-методологічні підходи до дослідження справедливості істо-

тно утруднені передовсім тією обставиною, що проблематика справедливос-

ті надзвичайно поліаспектна, тому потребує синхронізованих міждисциплі-

нарних зусиль, а це – доволі непроста вимога. Крім того, не слід ігнорувати 

ту обставину, що тлумачення різних аспектів справедливості істотно зумов-

лене соціокультурними, ментальними, конфесійними та іншими особливос-

тями й відмінностями.  

У наш час фактор справедливості здебільшого актуалізується у зв’язку 

із суперечливими тенденціями етичного, юридичного та економічного хара-

ктеру, а також у контексті соціально-політичних перетворень, модернізації, 

глобалізації тощо. Втім, найбільше значення має все-таки зумовленість уяв-

лень про справедливість соціокультурною дійсністю. І тут справа не лише й 

не стільки в регламентних вимогах соціокультурної сфери, скільки в багато-

манітності соціокультурних полів і в їх значною мірою парадигмальній не-

сумісності, в результаті чого досягнення мети консенсусної чи конвенційної 

погодженості навіть базових положень теорії справедливості набуває відвер-

то ілюзійних ознак.  

Відсутність єдності щодо критеріальних ознак справедливості має де-

що дивний і алогічний вигляд, якщо взяти до уваги, що концептуальні осно-

ви справедливості були закладені ще в працях Платона («Держава», «Зако-

ни») та Аристотеля («Нікомахова етика», «Політика», «Категорії»). Чимало 

теоретико-концептуальних підходів до справедливості, які по-різному осми-

слюють співвідношення окремих факторів її виникнення і становлення, за-

пропонувала соціально-філософська думка Нового часу. У межах світогляд-

них доктрин тієї епохи справедливість вперше розглядалася як результат 

раціонального дискурсу, закріпленого на рівні суспільного договору. 

Сутність теорій справедливості Нового часу, сформульованих у «Левіафані» 

Т. Гоббса, «Двох трактатах про правління» Дж. Локка та «Про суспільний 

договір» Ж.-Ж. Руссо, полягає в уподібненні справедливості результатам 

угоди між раціональними індивідами, оформленим у вигляді конкретно-

історичного суспільного договору.  

На відміну від класичних підходів, сучасні інтерпретації контрактних 

теорій (так звані теорії процедурної справедливості) роблять акцент на до-

триманні процедур вироблення рішень. У цьому сенсі справедливість 

пов’язується з результатом або рішенням, досягнутим завдяки коректному 

механізму обговорення – наприклад, рефлективній рівновазі (Дж. Роулз) або 

ідеальній мовній ситуації (Ю. Габермас). 

Серед сучасних праць, які реалізують комунікативно-процедурний пі-

дхід до справедливості, насамперед варто виокремити «Теорію справедливо-

сті» Дж. Роулза, який став класиком цього напряму. Категорія справедливос-

ті, концептуалізована ним, постає предметом справедливого розподілу, суб-
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ординацією суспільних благ. Суто процедурне (не змістове) визначення 

справедливості Дж. Роулза вбачає в ній не моральне осягнення блага, а раці-

ональний дискурс взаємної згоди щодо облаштування суспільних інститутів. 

На пошуки універсальних процедур досягнення (забезпечення) справе-

дливості скеровані дослідження Г. Левенталя, Дж. Тібо, Ю. Габермаса. На 

виявленні соціальних підстав справедливості зосередив вістря своєї уваги 

М. Уолцер. У книзі «Spheres of Justice. А Defense of Pluralism and Equality» 

він проаналізував одночасність існування в єдиному соціальному просторі 

світоглядно й аксіологічно відмітних уявлень про справедливість, обґрунту-

вав концепцію множинності сфер справедливості й незвідності їх одна до 

одної чи до спільного знаменника. Наявність і неусувність конфліктних сфер 

справедливості Уолцер пояснює багатоманітністю уявлень про справедли-

вість у членів сучасних гетерогенних соціумів.  

У дослідженнях радянського періоду осмислення справедливості здій-

снювалася переважно з позицій марксистсько-ленінської філософії – як похі-

дної від рівня розвитку продуктивних сил і продуктивних відносин або як 

ідеологічної категорії. У ті часи теоретичні твердження про справедливість 

виводилися шляхом дедукції з ідеологічних декларацій і мали небагато спі-

льного з реальним станом справ.  

Ідеал рівності як основи соціальної справедливості ґрунтовно розроб-

лений марксистською теорією. У цілому в суспільствознавстві радянського 

періоду справедливість розглядалася як явище суспільної свідомості перева-

жно з класових позицій, а перспективи досягнення справедливості витлума-

чувалися насамперед і в основному в логіці класової боротьби. Однак із ча-

сом обмеженість класового підходу набула очевидних ознак. Це вимагає по-

дальших рефлексійних зусиль з метою критичного переосмислення концеп-

туальних акцентів попереднього парадигмального підходу.  

Соціально-економічні та політичні перетворення часів перебудови іс-

тотно актуалізували й загострили проблематику справедливості, надавши їй 

алармістського звучання. У пострадянський період проблема справедливості 

стала предметом уваги насамперед таких філософських дисциплін, як етика, 

соціальна філософія та політична філософія.  

Наукові концепції взаємозв’язку справедливості та інших сфер суспі-

льної життєдіяльності викладені в працях таких авторитетних теоретиків, як 

Р. Дарендорф, Ш. Ейзенштадт, Р. Пайпс, Ф. Хайєк. Серед фахівців, які дос-

ліджують уявлення про справедливість у межах загальнофілософського під-

ходу, варто згадати В. Кантора, В. Козловського, В. Печенєва, М. Руткевича, 

М. Степанянца. Значну увагу проблематиці справедливості приділяють такі 

представники сучасної західної філософської літератури, як К.-О. Апель, 

Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар, А. Макінтайр, П. Рікер, Р. Рорті.  

Теорія раціональності К.-О. Апеля та Ю. Габермаса виходить із тих 

концептуальних засновків, що істина осягається лише в стосунках міжособи-

стісної комунікації, а етичні норми цих відносин, що породжують можли-

вість істини, нерозривно пов’язані з принципами справедливості.  
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Справедливість як світоглядна проблема тісно корелює з методологією 

гуманітарних наук, яку збагатили представники «філософії життя», феноме-

нології та екзистенціалізму: А. Бергсон, М. Гайдеґґер, Е. Гуссерль, 

М. Мерло-Понті, X. Ортега-і-Гассет, С. Франк, Г. Шпет, А. Шютц, 

К. Ясперс. Класичну рефлексію методів наукового гуманітарного знання, 

актів розуміння й інтерпретації продемонстрували представники герменев-

тики та діалогічної філософії: М. Бахтін, М. Бубер, Г.-Г. Гадамер, 

Ю. Лотман, П. Рікер, Ф. Шлейєрмахер. 

Сучасна гуманітарна сфера істотно детермінована в своїх світоглядно-

предметних уподобаннях «лінгвістичним поворотом» рубежу XIX–XX сто-

літь, який призвів до підвищеної уваги філософії і науки до ролі мови й мов-

них практик. Дослідженням форм текстового та соціокультурного смислопо-

кладання на різних етапах розвитку гуманітарної думки займалися Р. Барт, 

Л. Вітгенштейн, Л. Виготський, A. Потебня, Б. Рассел, Е. Сепір, 

Ф. де Соссюр, Р. Якобсон. Напрям «наративної філософії» відчутно погли-

бив розуміння низки мовних феноменів – метафори, риторики, інтертекстуа-

льності. Власне, різноманітні аспекти справедливості утворюють своєрідне 

резонуюче осереддя сучасної риторики, метафорики та інтертекстуальності.  

Значущу роль у розвитку методології гуманітарного дослідження віді-

грав структурно-функціональний підхід. Проблемами збереження 

«суб’єктної» дистанції» і «культурного перекладу» досліджуваних форм і 

процесів займалися К. Гірц, К. Леві-Брюль, К. Леві-Стросс, 

Б. Малиновський, М. Мід, В. Пропп.  

Представники постмодерністської парадигми в особі Р. Барта, 

Ж. Дельоза, Ж. Дерріди, Ю. Крістевої, Ж. Лакана, Ж.-Ф. Ліотара і М. Фуко 

наочно проілюстрували проблематичність істини (сенсу) загалом і в кон-

тексті різних аспектів справедливості зокрема.  

Психологічна теорія справедливості Нобелівського лауреата з еконо-

міки 2002 року Джорджа Акерлофа на підставі розлогого емпіричного мате-

ріалу стверджує, що після падіння зарплати нижче рівня, який вважається 

працівником «справедливим», він з високою вірогідністю починає недбало 

ставитися до своїх обов’язків. Натомість отримавши більше заслуженого, 

середньостатистичний працівник схильний віддячувати фірмі лояльністю в 

майбутньому.  

Багатоманітності концептуальних акцентів дискурсу справедливості 

притаманна одна спільна риса: кожен світоглядний наголос значною мірою 

детермінований уявленнями про людину, її сутність і покликання, а різнот-

лумачення справедливості є похідними від відмінностей образів людини і 

аксіологічної ієрархії, яка лежить в основі людської життєдіяльності.  

Варто зазначити, що різні аспекти справедливості є предметом дослі-

дження багатьох наукових дисциплін, кожна з яких має власний предмет до-

слідження. Соціальні науки розробили широкий діапазон теорій справедли-

вості, по-різному інтерпретуючи співвідношення особистісних та структур-

них факторів під час її виникненні та становлення. На відміну від класичних 
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підходів, сучасні інтерпретації справедливості зосереджують вістря уваги не 

на змістовому аспекті суспільного договору, що лежить в основі уявлень про 

справедливість, а на дотриманні процедур вироблення і прийняття рішень. У 

цьому сенсі справедливість постає результатом дискурсивного механізму на 

кшталт рефлективної рівноваги Дж. Роулза чи ідеальної мовної ситуації 

Ю. Габермаса.  

Без перебільшення можна стверджувати, що проблема справедливості 

належить до переліку вічних проблем соціальної філософії. Втім, кожна епо-

ха і соціокультурна ойкумена надає їй своєрідного забарвлення, по-рідному 

структуруючи та ієрархізуючи сукупність небезпек і викликів, які чатують 

на сферу справедливості. У наш час актуальність цієї предметної сфери зу-

мовлена насамперед появою нових соціальних тенденцій, дискурсів і аксіо-

логічних парадигм, які вимагають переосмислення концептуальних поло-

жень про справедливість. Приміром, в одних аспектах глобалізація нівелює 

відмінності соціокультурних уявлень щодо справедливості, а в інших – уви-

разнює, посилює відмінності, робить їх ще більш категоричними й несуміс-

ними.  

Попри відносну усталеність, уявлення про справедливість цілком під-

падають під дію принципу розвитку, а значить еволюціонують разом із суспі-

льним буттям і суспільною свідомістю. Епоха глобалізму, інформаційного 

суспільства і консьюмеризму об’єктивно й закономірно робить свій вагомий 

внесок у перегляд змістовно-аксіологічних пріоритетів справедливості.  

На сучасну пору інтерпретаційне підгрунтя справедливості все ще за-

лишається критеріально невиразним і аргументаційно суперечливим, висвіт-

лення цієї проблематики тяжіє до сегментаризації об’єкта дослідження, а 

тлумаченням справедливості в цілому притаманна неприпустима з точки зо-

ру респектабельного наукового дослідження кількість розбіжностей і семан-

тично неузгоджених, розбалансованих аспектів. Інколи масив суперечливої 

поліаспектності набуває навіть карикатурних, гротескних форм, на підставі 

яких виникають асоціативні паралелі з абсурдистською калейдоскопічністю 

в стилі Мішеля Фуко та Мірчі Еліаде. Це породжує симптоматику небезпеч-

ної дискредитації не лише філософського інструментарію, а й можливостей 

інтелекту взагалі.  

Істотною теоретико-праксеологічною перешкодою на шляху вичерп-

ного осмислення і концептуалізації ідентифікаційних перехресть і альтерна-

тив суспільства сучасного формату загалом і України зокрема є та особли-

вість, що чимало суспільних тенденцій функціонують за накопичувальним 

принципом – тобто вони набувають очевидних і виразних причинно-

наслідкових ознак не в процесі становлення, а лише згодом, коли доводиться 

мати справу не з початковими симптомами хвороби, які легко відкоригувати, 

а вже з її хронічною формою, з результуючим ефектом комплексної взаємо-

дії, з негативними тенденціями, які доводиться долати з величезними труд-

нощами з огляду на їх значний ресурс інерційності, зумовлений попереднім 

розвитком. Крім того, чимало суспільних явищ є амбівалентними, а їх су-
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купний позитивний та негативний вплив набуває чітких контурів знову-таки 

лише пост-фактум. Воістину сова Мінерви вилітає опівночі. Ця обставина 

робить перспективи превентивних суспільно-політичних зусиль доволі при-

марними, ілюзійними.  

Доводиться констатувати недостатню дослідженість соціокультурних 

особливостей формування уявлень про справедливість у різних соціокульту-

рних середовищах. Іншими словами, потребує істотного поглиблення сфера 

знань про те, як соціокультурні, етнонаціональні, конфесійні та інші фактори 

впливають на особливості, специфіку уявлень про справедливість.  

Складність сучасної соціокультурної ситуації значною мірою зумовле-

на переглядом, а подекуди й докорінним зламом існуючого впродовж трива-

лого часу соціального світопорядку. Істотних трансформацій зазнають ледве 

не всі сфери суспільної життєдіяльності: політики й економіки, культури й 

побуту. Фахівці в один голос висловлють стурбованість незадовільною го-

товністю суспільства (суспільної свідомості) до відповідей на виклики 

сьогодення.  

Небезпечна за своїми наслідками особливість полягає в тому, що 

новітній статус-кво часто виявляється не стільки рухом уперед, скільки он-

тологічним реверсом до архаїчних норм і форм соціального буття. Зазнають 

докорінного переакентування ціннісні орієнтації людей, превалює штучне й 

здебільшого механічне поєднання традиційних, споконвіку притаманних 

суспільній свідомості уявлень про добро, зло й красу та кон’юнктурних, спо-

творених і деформованих світоглядних орієнтирів, пріоритетів і преферен-

цій.  

Деклароване розкріпачення особистості на рівні суспільного праксису 

часто набуває ознак образливої залежністю від економічних відносин і приз-

водить до численних фрустрацій, котрі здійснюють украй деструктивний 

вплив на масову свідомість. Реальна дійсність – з усією її жорсткістю, без-

компромісністю й фантасмагоричністю – перестає бути джерелом екзистен-

ційної гармонії, щоразу менше нагадуючи те, що М. Гайдеггер позначив те-

рміном «дім буття». Аби убезпечити себе від такої незатишної і непередба-

чуваної дійсності, люди готові ховатися від неї за ілюзіями, жертвами яких 

стають не лише окремі індивіди, а й суспільство в цілому, стереотипізовані 

уявлення про фундаментальні регулятиви й спонуки життєдіяльності – зок-

рема, про справедливість. Отже, не підлягає сумніву необхідність комплекс-

ного, системного осмислення теоретичної значущості й практичної цінності 

феномена справедливості на рівні сучасної соціокультурної дійсності.  

Слід визнати, що аналітичний підхід до соціальної дійсності часто 

дискредитується надміру плюралістичним, релятивістським баченням клю-

чових процесів: генезису соціальної дійсності відмовляють у повторюваності 

й закономірностях, натомість кожен факт і тенденція витлумачуються окре-

мо, поза системною взаємодією решти фактів і явищ. Ця особливість загост-

рює потребу методологічного взаємозбагачення.  
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Упродовж кількох попередніх десятиліть в теоретико-методологічному 

арсеналі щоразу більшого інструментального значення набуває міждисцип-

лінарність – взаємопотенціююче використання теоретичних підходів і мето-

дів різних суспільних наук. Крім того, важливий методологічний акцент по-

лягає в необхідності постійно тримати в полі зору емпіричний та теоретич-

ний аспект дослідження. Джон Роулз назвав це «рефлексійною рівновагою», 

а Жак Дерріда наполягав на визначальності для сучасної епохи «інтерактив-

ного алгоритму інтерпретації».  

Загалом методологічна ефективність набуває статусу ключового ін-

струмента за умов, коли під знаком питання опиняється фундаментальна 

причинно-наслідкова зумовленість. Приміром, «споконвічна суперечка між 

детермінізмом та свободою волі розв’язується наступним чином: існують 

часи вирішального значення як детермінізму, так і свободи волі. Періоди де-

термінізму – це часи стабільності системи, а моменти свободи волі – це фе-

номени великих революцій на кшталт французької 1789 року або ж російсь-

кої 1917-го, коли все залежить від суми взаємодій безлічі факторів і особи-

стостей, коли виникає так званий ефект метелика і навіть від незначних 

впливів може змінитися траєкторія суспільної еволюції» [97, с. 37].  

Істотне значення має також та обставина, що сучасний етап розвитку 

світоглядної гравітації українського суспільства характеризується еклектич-

ною системою стереотипів: тут співіснують як старі стереотипи свідомості й 

поведінки, котрі значною мірою перестали виконувати свої функції, так і но-

ві – неусталені й неоднозначні. Ця особливість створює передумови для кон-

цептуальних альтернатив і водночас є перешкодою на шляху адекватного 

сприйняття динамічно мінливої реальності.  

Поліфонія інтерпретаційних труднощів такого статус-кво висвітлена у 

книзі Даніеля Бенсаїда «Маркс: інструкція із застосування». Якщо формат 

стислої методички некоректний щодо світоглядної еволюції Карла Маркса, 

то що вже говорити про багатоманітність сучасної суспільної дійсності? 

Зрештою, сформульоване питання надто просте й риторичне, щоб його 

вшановувати відповіддю. Та як би там не було, а за відсутності надійних 

верифікаторів доводиться вдаватись до припущень, що доволі ризиковано з 

міркувань рафінованої наукової коректності.  

Неухильним атрибутом кризового стану сучасного суспільства є смис-

лова невизначеність базових світоглядних регулятивів суспільного буття – 

зокрема уявлень про належне і справедливість, внаслідок чого настає параліч 

суспільного цілепокладання. Теоретико-методологічна складність оперуван-

ня зазначеними аспектами полягає в тому, що вони не мають смислу «вза-

галі»: кожен суб’єкт суспільних відносин формулює щодо них власний 

смисл, який часто виявляється несумісним, а інколи й узагалі взаємо-

виключним із точки зору аксіологічних, етичних та інтерпретаційних 

акцентів [522, с. 494-495]. Додаткові труднощі створює та обставина, що 

часто доводиться мати справу з еквівалентними, але принципово 

несумісними світоглядними парадигмами.  
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Зрештою, для науки це не є чимось екстраординарним чи фатальним, 

адже в своєму багатому досвіді вона може віднайти повчальні перипетії дис-

кусій, які тривали впродовж століть: Копернік проти Птоломея – в астроно-

мії, Пристлі проти Лавуазьє – в хімії, Ейнштейн проти Бора – в квантовій 

механіці, креаціонізм проти еволюціонізму – в біології, уніформізм проти 

катастрофізму – в геології, хвильова теорія світла проти корпускулярної то-

що.  

Варто визнати, що аргументація Говарда Лоукрафта доволі переконли-

ва: «добро» та «зло» – це суто локальні поняття (або їх відсутність), а не ко-

смічні істини чи закони. Ми називаємо щось «добром» тому, що воно міс-

тить суто людські умови й особливості, які нам чимось імпонують. Розумно 

припустити, що все людство – це шкідливий паразит і воно має бути знище-

не на благо планети і Всесвіту. У всій цій трагедії сліпої механістичної при-

роди немає ніяких абсолютних істин: ніщо не може бути апріорі визнане 

«хорошим» або «поганим». Це може трапитись лише з обмеженої, доведеної 

до абсурду точки зору. Єдиною космічною реальністю є лише фатальна не-

минучість. Для людських істот, єдина авторитетна шкала цінностей ґрунту-

ється винятково на мінімізації страждань свого існування» [809].  

Важливою складовою світогляду і картин світу є стиль мислення епо-

хи, під впливом латентних навіювань якого генеруються гносеологічні 

принципи теоретико-концептуального освоєння світу, увиразнюються цінні-

сні прерогативи, притаманні суспільній свідомості відповідної епохи, зазнає 

корекції світоглядна матриця, яка визначає ключовий фактор людського бут-

тя – той «горизонт мислення», який окреслює весь буттєвий діапазон – від 

принципово можливого й до недосяжного в принципі.  

Концептуальне протистояння і навіть несумісність поглядів на справед-

ливість завжди були осереддям світоглядно-аксіологічних протистоянь. Не 

стала винятком і сучасність: глобальна справедливість як ідеал глобалізації 

перебуває в активних (щоправда, не надто плідних) пошуках переконливого 

світоглядного рельєфу. Епоха інформаційного суспільства не внесла істотних 

змін у такий status quo: різноманітні уявлення про справедливість продов-

жують конфліктувати між собою не лише в сфері масової свідомості, а й на 

рівні дискурсів і наративів високого кваліфікаційного рівня.  

За свідченням абсолютної більшості аналітиків, сучасному стилю мис-

лення притаманне надмірне захоплення постмодернізмом і постструкту-

ралізмом з їх перманентною реконструкцією і реінтерпретацією всього і вся. 

Така особливість значною мірою поширюється й на наукову сферу, позбав-

ляючи соціальну теорію здатності генерувати рекомендації, адекватні прак-

тичним потребам. Постмодерністська вакханалія, яка все більше вкорінюєть-

ся в сучасному суспільствознавстві, фетишизує не стільки реальні тенденції і 

проблеми, скільки симулякри, які насправді є лише а) симуляцією будь-якої 

автентичності, дійсності й справжності; б) підробкою (fake); в) редукцією, 

спрощенням сутності явищ і процесів до рівня квазі-. За таких обставин ак-


