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«Неоголошена війна» в Україні, що розгорнулась як у реальному, так і у 
віртуальному (медійному) вимірах, призвела до стрімкого поширення риторики 
війни в усьому східноєвропейському регіоні. В оцінці й аналізі того, що відбувається, 
намітилася симптоматична тенденція: повсюдно (не тільки у виступах політиків та 
громадських діячів, але також й у публікаціях гуманітаріїв) першорядним питанням 
все частіше стає обговорення різних сценаріїв нової можливої війни та / або окупації. 
Громадська думка немов би рухається по колу: від війни справжньої - до війни 
уявної - і назад, - продукуючи у цій мілітаристській «сублімації» не тільки необхідні 
(квазі) раціональні обґрунтування, а й відповідні їм афекти у дусі à la guerre comme à 
la guerre. У цьому контексті неминуче стає все менш виразною і, разом з тим, все 
більш затребуваною інтелектуальна перспектива іншого штибу - перспектива, здатна 
розгорнутися поза зазначеним виром військової риторики й поставити під питання 
війну як idée fixe сучасності. 
 
Виходимо з того факту, що гуманітарні науки мають потужний методологічний 
ресурс й аналітичний досвід для реалізації зазначеного завдання. Конференція має на 
меті створення майданчика (форуму) для гуманітарного осмислення актуальної 
соціально-політичної ситуації у регіоні й на посилення соціального значення 
гуманітарної рефлексії в умовах нашого воєнного часу. Одним із найбільш гострих 
питань, з яким стикається сьогодні гуманітарна думка, є її власний патос, який 



свідчить про афективне зчеплення з реальністю війни й тим самим - про 
неможливість «байдужого» мислення. У цьому відношенні метою конференції є 
прояснення емоційних диспозицій й можливостей інтелектуальної роботи, здатної 
прокладати свій шлях поза рамками / логікою ідеологічного протистояння й 
формувати дієву альтернативу пропаганді. 
 
На конференції планується обговорити наступні питання: 
 
- гуманітарні дослідження у ситуації «антропологічного шоку» 
- публіцистика в умовах гібридної / інформаційної війни 
- дискурси війни й умови їх виробництва / відтворення 
- антипропагандистський потенціал гуманітаристики 
- культурні / художні практики як деконструкція війни 
- міжгенераційні розлами пост-радянського військового часу 
- кроскультурна комунікація як ресурс політичного оновлення у східноєвропейських 
країнах 
- політичні емоції 
- конструювання образів ворога та риторика ненависті у змі та соціальних медіа 
 
Заявки на участь в конференції можуть бути двох видів: 
(1) заявка на виступ із доповіддю, 
(2) заявка на організацію дискусії. 
Заявка має містити наступну інформацію: 
ім'я / прізвище, науковий ступінь, інституціалізація (якщо є), членство в МАГ (якщо 
має місце), e-mail, назва й анотація доповіді (300-400 слів) або назва й опис дискусії 
(200-300 слів). У разі подачі заявки на організацію дискусії необхідно вказати 
відповідні дані, як мінімум, 3 учасників (включаючи заявника). 
 
З метою подачі заявки необхідно заповнити електронну форму за посиланням: 
Paper  (для доповіді) / Discussion (для дискусії). 
 
 
Заявки приймаються до 10 серпня 2017. 
Про результати відбору заявок буде повідомлено не пізніше 1 вересня 2017. 
 
Робочі мови конференції: білоруська, російська, українська, англійська. 
 
Організатори забезпечують проживання учасників, чиї виступи внесені у програму 
конференції. 
 
Оргкомітет конференції: 
Тетяна Вадалажська (Мінськ), Георгій Касьянов (Київ), Андрій Казакевич (Мінськ), 
Олександр Міхайловський (Москва),  Тетяна Чуліцька (Вільнюс/Мінськ), Тетяна 
Щітцова (Вільнюс/Мінськ). 
 
За додатковою інформацією звертатися за адресою cirhs.minsk@gmail.com 
 
 


