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Внесок австрійського мислителя Ф. Генца
у зародження науки про мир
Докладно розкриваються основні положення праці Ф. Генца «Про
вічний мир», аналізуються важливі шляхи встановлення одвічного миру через
створення системи політичного балансу, тобто балансу політичних сил на
міжнародній, зокрема на європейській арені. Розглядаються запропоновані Ф.
Генцом три засоби запобігання війн і збройних конфліктів та чотири шляхи
досягнення миру. Особлива увага приділяється сподіванням Ф. Генца, які він
пов’язував з майбутньою наукою про мир, війни та збройні конфлікти.
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Вклад австрийского мыслителя Ф. Генца
в зарождение науки о мире
Подробно раскрываются основные положения работы Ф. Генца «О
вечном мире», анализируются важные пути установления вечного мира через
создание системы политического баланса, то есть баланса политических сил

на международной, в частности на европейской арене. Рассматриваются
предложенные Ф. Генцом три средства предотвращения войн и вооруженных
конфликтов и четыре пути достижения мира. Особое внимание уделяется
надеждам Ф. Генца, которые он связывал с будущей наукой о мире, войне и
вооруженных конфликтах.
Ключевые слова: наука о мире, иренология, мирология, «вечный мир»,
исследования мира, вооруженный конфликт, этнополитический конфликт,
этнополитическая конфликтология.
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The contribution of austrian thinker Friedrich Gents
in origin of science in peace
The main provisions of the work of F. Gents «On the eternal world», are
analyzed in detail, the important ways of establishing the eternal peace through the
creation of a system of political balance, that is, the balance of political forces in the
international, in particular, in the European arena. The three ways of preventing wars
and armed conflicts proposed by F. Gents and the four ways of achieving peace are
considered. Particular attention is paid to the hopes of F. Gents, which he linked with
the future science of peace, war and armed conflict.
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