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Модерність як великий

водорозділ



Безперерний ріст як головний символ модерності

Все більше, і більше, 
і більше – і все
швидше, і швидше, і
швидше



Два часи: лінійний і циклічний

� Гесіод, 8 ст. до н.е.: п҆ять
віків людства – від золотого
до залізного

� Піфагор, 6 ст. до н.е.: 
історія як один рік – як
тільки він скінчиться, 
сонце, місяць і планети
повернуться на початкові
місця; ті ж самі люди
повернуться на землю, і те, 
що вже сталося, буде
ставатися знову



Домінування
циклічного часу

� Подібна концепція
серед до-
колумбійських
народів Америки, 
ацтеків і майя, 
аборигенів Австралії
(одне слово на
позначення одного
року і світу)

� «Міт вічного
повернення»: все, що є
нове, має рівно
стільки значення, 
наскільки воно
повторює те, що вже
сталося



Св. Августин



Парадокс часу за св. 

Августином

�The answer to 

which St Augustine 

was trying to 

find; -

Perhaps time was 

only an extension 

of the human 

mind! 

RAJ NANDY

«What then is time? If no one 

asks of me, I know; if I wish 

to explain to him who asks, I 

know not».

«It is inaccurate to say, "there 

are three tenses or time: past, 

present and future," though it 

might properly be said, "there 

are three tenses or times: the 

present of past things, the 

present of present things, the 

present of future things».



Два гради

� Два града - Божий і Земний – не існують окремо один від
одного: вони є радше два способами існування часу:

� - град Божий існує у вічному теперішньому, а град
Земний існує тільки у часі, але не у вічності. 

� - різниця між ними у двох вида буття: тваринним буттям
і буттям у Слові

� - буття у часі є ознакою нашою тваринного буття, тоді як
вище буття є буттям у вічності

� - час існує лише у душі людини і то з причини її
тваринної природи: якби Адам і Єва не згрішили, ми
були би вічними

� - град Земний не буде вічним, бо засуджений на
покарання



Св. Августин «розпрямив» історію: 

«Історія не знає круговороту, бо Христос вмер лише один

раз наші гріхи»

«
� The Ages reflect the seven days of creation, of 

which the last day is the rest of Sabbath, 

illustrating the human journey to find eternal rest 

with God, a common Christian narrative:

� The First Age: "The first is from the beginning of 

the human race, that is, from Adam, who was the 

first man that was made, down to Noah, who 

constructed the ark at the time of the flood," i.e 

the Antediluvian period.

� The Second Age: "..extends from that period on 

to Abraham, who was called the father indeed of 

all nations.."

� The Third Age: "For the third age extends from 

Abraham on to David the king."

� The Fourth Age: "The fourth from David on to 

that captivity whereby the people of God passed 

over into Babylonia."

� The Fifth Age: "The fifth from that 

transmigration down to the advent of our Lord 

Jesus Christ."

� The Sixth Age: "With His [Jesus Christ's] coming 

the sixth age has entered on its process.«
� The Six Ages are best described in the words of Saint Augustine, found in De 

catechizandis rudibus (On the catechizing of the uninstructed), Chapter 22:



"Уся західна філософія може розглядатися лише як
серія підрядкових приміток до "Граду Божого"

(Роберт Нізбет, "Історія ідеї прогресу, Нью-Йорк, 
1980)

«Провидіння не чуже й античній філософії, але тепер
(=у св. Августина) відтаяло, звільнилося від холодного
абстрактного інтелектуалізму, віджило і стало
родючим… (=У св. Августина) вперше виникає
розуміння історії як поступу; для античних істориків він
(=поступ) обмежувався короткими і рідкісними
спалахами – їх песимізм безпросвітній; натомість
песимізм християнський осяяний надією» (Бенедитто
Кроче)



Есхатологія лінійної історії
(за Бертраном Расселом)

� Старий Завіт Марксизм

� Ягве Діалектичний
марксизм

�Месія Вождь
� Обраний народ - Пролетаріат
� Церква - Комуністична партія
� Друге пришестя - Революція
� Пекло - Знищення
експлуататорів

� Царство Боже - Комунізм



�Едмунд Берк: Історія – це
союз між
померлими, живими і
ненародженими

�Тарас Шевченко: І
мертвим, і живим, і
ненародженим землякам
моїм, в Україні і не в
Україні моє дружнє
посланіє

Разом з ідеєю лінійного поступу людство дістало нації



Час і нація
Занепад сакральних спільнот відбувався
на тлі фундаментальної зміни в способах
усвідомлення світу, яка, перш за все, й
зробила можливим "вигадування" нації.

Приклади: візуальні образи сакральних
спільнот, що були головним способом
передачі змісту християнства
неписьменним масам - ці образи

показують сучасність Євангелія

Блок: коли середньовічні люди
"віддавалися релігійним роздумам, менш
за все їм уявлялася перспектива
неозорого майбутнього для молодої й
енергійної людської раси" .



Концепція нації могла виникнути лише
у християнському довколі культури

�Давала готову модель
(царство ізраїльське й
ідея лінеарної історії)

�Що бракувало: 
«розпрямити»
останній, шостий вік
(за св. Августином), 
між першим і другим
пришестям Христа



«Розпрямлення шостого віку» –з "одночасного часу« хронік до релігійних картин
до"однорідного, порожнього часу» газет і романів

Час І II III

Події А сперечається з Б
В і Г кохаються

А дзвонить В
Б робить покупки
Г грає в більярд

Г напивається в барі
А обідає вдома разом

із Б
В сниться страшний

сон

Візьмімо, для унаочнення, уривок простенького сюжету для роману, 

в якому певний чоловік (А) має жінку (Б) і коханку (В), в якої теж є
коханець (Г). 

Зауважмо, що впродовж усіх цих сцен А і Г не зустрічаються між
собою, вони, фактично, можуть і не здогадатися про існування один
одного, якщо В була досить обережною . 



Що ж тоді пов’язує А з Г? 

� Дві додаткові концепти: 
� -по-перше, вони є часткою "суспільств": реальність їх
існування яких є настільки сталою й тривкою, що можна
зобразити, як їхні представники (А і Г) розминаються на
вулиці, так і не познайомившись, і все ж таки пов’язані . 

� - по-друге, сам спосіб реальності: А і Г є часткою
свідомості всевідаючих читачів. Тільки вони, наче Бог, 
можуть одночасно слідкувати за тим, як А дзвонить по
телефону В, Б ходить по крамницях, а Г грає в більярд. 
Те, що всі ці сцени розігруються в один і той самий час, 
зафіксований годинником та календарем, але акторами, 
які здебільшого нічого не знають одне про одного, 
підкреслює новизну цього уявного світу, створеного
авторськими чарами в свідомості читачів



� Ідея соціологічного організму, який
переміщається згідно з календарем
у однорідному, порожньому часі, є
точним аналогом ідеї нації, яка
розмірено просувається крізь
історію… Пересічний американець
ніколи не зустріне, та й навіть не
знатиме імен нікого, крім малої
дрібки з 240 з лишком мільйонів
своїх співвітчизників. Але він
абсолютно певний щодо їхньої
постійної, анонімної, одночасної
активності.

� Гегель: для сучасної людини газети
відіграють роль замінника
ранкових молитв



Школа Анналів

� Дві головні цілі:
� -- подолання бар'єрів, які існували між різними дисциплінами, 
зокрема введення в історичну науку методів інших наук, 
географії, соціології, антропології, економіки, психології, 
лінгвістики. 

� -- критика старого розуміння історичної науки (т.зв. «школи
Ранке»), в котрій домінували політична, дипломатична і
національні історії,  й повага до одиноких фактів (подієва історія), 
на користь масової історії (чи історії «знизу»), та пошуків
причинно-наслідкових зв’язків та ширших структур в історії.



Фернан Бродель і його концепція longue 

durée 



Фернан Бродель, передмова до першого видання

"Середземномор'я і середземноморського світу в епоху Філіппа II" (1949)

"Ця книга ділиться на три частини, кожна з яких є
окремим есе, і які зрозумілі тільки в сукупності.

Перша книга висвітлює історію начебто непорушну, 

історію людини у стосунках із середовищем, яке її
оточує; історію, яка повільно проходить, 
перетворюється, роблячи часто несподівані повороти у, 
без сумніву, повторюваних циклах…

Над нерухомою історією вирізняється історія, яка
повільно рухається: це, так би мовити, історія соціальна, 

… історія груп і угруповань. Яким чином саме ці
глибинні хвилі разом збурюють все внутрішнє життя -

ось що я запитував у другій частині моєї книги, 

вивчаючи послідовно економіку, державу, суспільство, 

цивілізацію…

Врешті, третя частина, тобто частина історії, якщо
хочете, історії у вимірі не людини, а індивідуума, 
"пригодницької історії". Історія в коротких
хвилюваннях, раптових, нервових: хвилювання поверхні, 
і хвилі і риби піднімаються у своєму величезному русі.
…Вона найбільш захоплююча, найбагатша на
людяність, і найнебезпечніша. Поставимось з недовірою
до цієї історії, ще живої, тієї, яку сучасники відчули, 

описали, пережили з ритмом свого життя, таким
коротким, як і наше…



Критика Броделя

� Бродель: «люди є в’язнями фізичного середовища і
ментальних структур». 

�

� За це його часто критикували, за особливо за надмірне
наголошування ролі географічного фактору. Один критик
навіть написав що «Середземноморя Броделя повністю
вимикається з-під людського контролю» (J.H. Elliot in "New 
York Review of Books", May 3 1973: Braudel's Mediterranean 
is a world unresponsive to human control).

�

У другому виданні своєї книжки, Бродель змягшив свою
оцінку: «історія не твориться географічними рисами, а
людьми, які контролюють і відкривають їх».



Смерть благородної мрії

�У 1972 р. Емануель Ле Руа Ладурі
написав некролог розповідній
(подієвій) історії: сучасна
історіографія, з її нахилом до
кількісних методів й структурного
аналізу, прирекла на смерть
розповідну історію про окремі події
й окремі біографії

�1979 р. він, однак, написав історію
одною події: бунту 1580 р. під час
карнавалу у французькому місті
Роман (Romans)

�Поява мікроісторії як жанру: 
Наталі Зімон-Дейвіс і Карло Ґінзбурґ



� 1979 р. британський історик Лоренс
Стоун зробив часто програмну заяву, 
що наукове пояснення минулого
більш не є можливим, і що
історіографія повертається до
наративу:

� «Історія займається відображенням
симоволічних систем і кодів, котрі є
залом дзеркал, що не відображають
нічого іншого, як одне одного, і які не
кидають світло на «істину», якої не
існує. З цієї точки зору, реальність є
такою ж уявленою, як і сама уява».

� Символ двох загнутих пальців на
руках є водночас символом поразки
істориків







Putnam Making Democracy 

Work



Putnam 

Goes 

East



Ігор Шевченко, Україна між Сходом і
Заходом

� «Недавні переміни у незалежній Україні…
скеровують погляди і місцевих еліт, і зарубіжних
українців на Захід і в майбутнє, що є доброю
ознакою, однак при цьому виникає небезпека
недобачити та розмити історичну перспективу. 
Візантійська спадщина як греко-православної, так
і греко-католицької українських спільнот, разом з
пізнішими довготривалими тенденціями (остання
з них — культурний вплив Росії на значну частину
українських земель), можуть, в нурті стрімких
перемін, відступити на задній план, проте їхні
наслідки не вивітряться за одну ніч. Хто це
усвідомлює, той тим більше буде прагнути
якомога швидше навести контакти з широким
світом на належному інтелектуальному рівні»



Persistent Ukrainian regionalism



World Value Survey: History 

Matters





Любомир Гузар "Духовні

цінності"

� 1) Якщо щиро бажаємо докорінно змінити
напрям розвитку нашого суспільства, мусимо
змінити систему цінностей.

� 2) Визначення таких цінностей —

це не пошуки в темряві, це радше
ствердження досвіду суспільств і народів, які
на таких цінностях успішно будували своє
суспільне життяю.



Незважаючи не те, що

�… історики почали пізно говорити про
час, це є той випадок, коли краще пізно, 

аніж ніколи

�…вживання довготривалої перспективи
(longue durée) стає немодним, але

часом, щоб мати рацію на майбутнє, 

треба мати мужність бути немодним

тепер


