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КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНУ  
В СУЧАСНІЙ ПОСТКЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 
XX ст. стало століттям величезних культурних змін і соціальних потрясінь, на 

тлі яких відбувалося становлення культури Постмодерну. Людство опинилося в 
ситуації зламу усталених, «класичних» підвалин життя. Зазнали краху філософські 
доктрини класичної доби, що обіцяли відкриття абсолютних істин, торжество 
розуму і науки, перемогу «природного», доброго початку в людині, реальність 
«світлого майбутнього» для людства. Філософія XX ст. стала спробою пояснити 
процес руйнування соціальних та духовних структур західноєвропейського 
суспільства. Характерною рисою філософії стає відмова від надмірних амбіцій 
розуму, від віри у всевладність науки, від ідеї гарантованого антропологічного, 
релігійно-філософського, неопозитивістського, постпозитивістського, герменев-
тичного соціального прогресу, тобто – перегляд традицій класичного 
раціоналізму. Це стало базисом для критично-деконструктивістьского підходу (Ж-
Ф Ліотар, Ф. Дерида, Ф.Джеймісон, Ж Бодріяр, Ж. Дельоз, Ф Гваттарі) та 
франкфуртської школи (М. Хоргкаймер, Т. Адорно, Г.Маркузе), згідно з яким 
культура Постмодерну має суперечливі ідеологічні настанови, які мають само 
руйнівні наслідки. 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть у більшості країн відбувся якісний 
соціокультурний стрибок, пов’язаний із застосуванням сучасної комп’ютерної 
техніки й інформаційних технологій. Він суттєво вплинув і на характер 
міжкультурних і міжцивілізаційних відносин у світі. Окрім цього відбулось 
зростання інтересу до натуралізму, як способу наукової інтерпретації всіх 
найважливіших проблем і реальностей, що становлять предмет філософського 
дослідження, в тому числі – світу людських цінностей (Г. Ріккерт). Однією з 
головних причин цього повороту до натуралізму є, мабуть, те, що перед обличчям 
надреальної загрози екологічної кризи і руйнування природних біоценозів, 
людство кінця XX століття з усією силою усвідомило всю екзистенційну 
значимість того тривіального факту, що воно є всього лише частиною живої 
природи, тому не може і далі безконтрольно і безкарно будувати свої відносини з 
нею на засадах хижацького споживання і винищення. Усвідомлення цього 
вимагало переорієнтації установок з позицій наївного антропоцентризму на більш 
реалістичні позиції біоцентризму. Ця обставина вже сама по собі призвела до 
помітного підвищення рангу природничих наук (насамперед екології та біології в 
цілому) в обговоренні традиційно гуманітарних проблем. Інша обставина, що мала 
величезний вплив на відродження натуралізму в наш час, – це глибокі 
концептуальні напрацювання і трансформації, які відбуваються в сучасному 
природознавстві (і в науці в цілому), що привели до істотної зміни сучасних 
уявлень про те, що таке природа, людина, її місце в універсумі. 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. 

 

Сутність поняття «громадянське суспільство» розкривається в наступному 
класичному визначенні: «громадянське суспільство – це суспільство, в якому 
діяльність різних видів інституцій, організацій, об’єднань та асоціацій незалежна 
від держави і слугує громадянам основою для вільного розвитку їх особистості, 
вираження їх власних поглядів, переконань,інтересів та очікувань». Феномен 
соціальної справедливості можна розглядати через призму тих моделей 
громадянського суспільства України, які на сьогодні існують в соціально-
філософській думці, зокрема у конфронтаційній, патерналістській або 
консенсусній площині. 

Соціальна справедливість у конфронтаційному громадянському суспільстві 
набуває статусу політико-правового механізму, головним призначенням якого є 
урегулювання взаємин між державою та суспільством, а також між різними 
соціальними групами.  

У патерналістському громадянському суспільстві призначення соціальної 
справедливості визначається характером та змістом адміністративних органів, які 
з одного боку забезпечують індивідів необхідними матеріальними та духовними 
ресурсами, а з іншого позбавляють їх права приймати власні рішення. Відтак, 
члени суспільства не мають можливості проявити свою індивідуальність в 
питаннях соціально-політичного плану. Механізми соціальної справедливості за 
таких обставин втілюються в програми певних державних органів, головне 
призначення яких концентрується навколо контролю за поведінкою індивідів. В 
такій ситуації соціальна справедливість виступає у ролі Тези стримуючого 
фактору радикальних суспільних змін, але при цьому забезпечує реалізацію 
моральних норм та цінностей, які визнаються членами цього суспільства. 

Консенсусна модель, яка, на мій погляд, є найоптимальнішою для 
громадянського суспільства України, передбачає особливості політичного устрою, 
соціальних груп, тенденції у розвитку всіх сфер суспільного життя, ураховує 
взаємовідносини між індивідом та державою. Все це дає змогу говорити про 
виключне положення соціальної справедливості в умовах розвитку консенсусної 
моделі громадянського суспільства. Реалізація принципів соціальної 
справедливості здійснюється на всіх рівнях політичної влади, і вона стає 
фундаментальною основою повноцінного функціонування суспільства. 
Справедливість передбачає плідну взаємодію усіх сфер, в результаті якої стає 
перевагою не тільки окремого індивіда, а й усієї політичної системи.  

В контексті даних міркувань постає питання про природу громадянської 
справедливості, яка ґрунтується на антиномії рівність – свобода. Боротьба за 
встановлення примату рівності або свободи в системі соціальних цінностей 
призводить до необхідності пошуку нових оптимальних концепцій соціальної 
справедливості. 
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