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Актуалізація філософських ідей про «вічний мир» 
мислителів доби Відродження та Нового часу 

Розглядаються основні філософські ідеї мислителів епохи Відродження 
та Нового часу, присвячені проблемам миру, війни і збройних етнополітичних 
конфліктів. Стверджується, що витоки цих ідей – в теоретичній спадщині 
мислителів Середньовіччя, що мислителі Відродження і Нового часу основну 
увагу приділяли аналізу сутності та причин виникнення війн і збройних 
конфліктів, а також пошуку ефективних шляхів, методів та засобів 
досягнення і збереження миру як всередині держав, так і між ними. Показано 
еволюцію цих ідей і реальний внесок найбільш відомих мислителів того часу в 
розвиток полемології (науки про війну) і науки про мир («мирології»), а також 
в зародження нової сфери наукового знання – етнополітичної конфліктологіі. 
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Актуализация философских идей о «вечном мире» мыслителей эпохи 
Возрождения и Нового времени 

Рассматриваются основные философские идеи мыслителей эпохи 
Возрождения и Нового времени, посвященные проблемам мира, войны и 
вооруженных этнополитических конфликтов. Утверждается, что истоки 
этих идей – в теоретическом наследии мыслителей Средневековья, что 
мыслители Возрождения и Нового времени основное внимание уделяли 



анализу сущности и причин возникновения войн  и вооруженных конфликтов, 
а также поиску эффективных путей, методов и средств достижения и 
сохранения мира как внутри государств, так и между ними. Показана 
эволюция этих идей и реальный вклад наиболее известных мыслителей того 
времени в развитие полемологии (науки о войне) и науки о мире («мирологии»), 
а также в зарождение новой сферы научного знания – этнополитической 
конфликтологии.  
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Actualization of Philosophical Ideas about «Рerpetual Peace» of the 
Thinkers of the Renaissance and Modern Times 

In the article the basic philosophical ideas of the thinkers of the Renaissance 
and the Modern Age devoted to the problems of the peace, war and armed 
ethnopolitical conflicts are examined. It is confirmed that the sources of these ideas 
go away to theoretical heritage of the thinkers of the Middle Ages. It is proven that 
the thinkers of those epochs devoted basic attention to the analysis of essence and 
reasons of origin of wars and armed conflicts, and also research of the most effective 
ways and methods of achievement and peacekeeping both into the states and between 
them. The evolution of the mentioned ideas and real contribution of each of the most 
known thinkers of that time in development of polemology (science about war) and 
science about the peace, which is suggested to call «peacelogy», and also in the 
origin of a new sphere of scientific knowledge – ethnopolitical conflict studies – are 
shown.  
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