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Книгодрукування, за Маклюеном, подарувало світові небачену 

уніфікацію та стандартизацію, що заклали основу сучасної цивілізації. 

Додамо, що воно ж поширило відмінне від «ἀλήθεια» та «veritas» 

уявлення про істину як єдину та предвічну – біблійне уявлення, 

передане в Книзі (Біблії). Ми сформувалися як цивілізація Єдиної 

істини. До сьогодні це уявлення надихає вчених на творення 

космогонічних моделей чи «теорій усього». 

Проте світ змінюється, сьогодні ми говоримо про те, що живемо в 

світі «постправди». У такого зламу багато причин. 

– в глобальному світі ми зіткнулися з новим локалізмом, захистом 

ідентичностей, які вважали вже зниклими – національних, регіональ-

них, релігійних – люди готові пожертвувати загальними істинами 

заради власної маленької правди; 

– соціальні мережі та інші засоби масової комунікації породили 

ефект «цифрового стада», коли емоційний крик вождів затьмарює 

доводи розуму; 

– тотальний доступ до друкованого слова розмив значимість ек-

спертів і наочно зрівняв у правах усіх, хто здатен формулювати певну 

точку зору, змушуючи їх заходитися криком, аби бути почутими, й 

нагнітаючи пристрасті мало не в кожній області культури. 

Однак, є й більш фундаментальні причини змін, які відбуваються. 

Європейська культура, починаючи з XV-XVI століть, поступово 

скидає покрови абсолютизму з дедалі ширшого кола культурних 

практик – застосування універсальних понять до реальності зрівняло в 

правах релігії, нації та культури. А це, в свою чергу, релятивізувало 

релігійні, національні, етичні, естетичні переконання європейців. Істо-

рія новітньої філософії – це історія прощання з абсолютистськими 

стереотипами, префікс «пост-» щоразу символізує розставання з одним 

із подібних стереотипів. 

Останньою фортецею залишалася сфера граничних цінностей і 

світоглядних настанов – імперативи свободи, прав людини, демократії 

та похідні з них уявлення про глобальний відкритий ринок (економіка), 

демократичний світоустрій (політика), світське утилітарне суспільство 

(аксіологія) лягли в основу західного сценарію глобалізації. Проте в 

глобальному і віртуалізованому світі з’явилися альтернативні парадиг-

ми і в цій галузі – релігійно-мотивовані політпроекти і нелоіберальні 
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соціуми, які претендують на глобальний статус (наприклад, Китай з 

його приматом цілей суспільства над цілями особистості). І це не 

більше ніж зворотний бік тих відкриттів, які зробив сам Захід. Адже 

релятівізована (секуляризована) істина всього лише прагматичний 

імператив і, отже, альтернативна прагматика настільки ж правомірно 

може претендувати на власну істину. 

Сучасні цифрові технології репрезентації реальності і комунікації 

створили символічний простір другого рівня, – віртуальну реальність, 

яка не тільки більш повно відображає реальність фізичну, а і її допов-

нює. Наші знання про світ формуються за допомогою віртуалізованих 

посередників – соціальних мереж, новинних агентств, офіційних інтер-

нет-сторінок тощо. Середньостатистична людина з одного боку, не в 

змозі хоч якось надійно перевірити інформацію, отриману з Інтернету, 

а з іншого, розуміє, що часи Єдиної Істини залишилися в минулому. Ці 

два чинники й призводять до того, що можна було б назвати «зма-

ганням істин», коли формуються кілька версій тих чи тих подій, кожна 

з яких просувається зацікавленими особами, для отримання власної 

вигоди, в першу чергу політичної та економічної. 

Розробленість сучасних засобів і обсяг залучених ресурсів у галузі 

просування альтернативних істин сьогодні настільки значні, що 

експерти пророкують появу своєрідного ринку істини, а також 

формування різних культурних підсвітів, які сповідують різні істини. 

Таким чином, до класичних форм боротьби задля досягнення істини, 

сьогодні додається боротьба за розуміння того, що ж істинне. 

Не варто недооцінювати напруження й виснажливість цієї бороть-

би, адже західна людина навіть в епоху постправди пов’язує свої уяв-

лення про належне/істинне з універсальними (загальнолюдськими) 

цінностями і здатність одного з учасників боротьби переконати 

електорат (споживача) в тому, що саме його істина втілює вічні 

орієнтири розвитку людства, дозволяє отримати значні дивіденди. 

Тому сьогодні як ніколи високою є ціна критичного підходу до 

поширюваної інформації, помножена на особисту відповідальність 

того, хто на підставі своїх уявлень про професійну, інтелектуальну, 

громадянську чесність виносить судження про гідність певного 

твердження, яке претендує на істинність. Таким твердженням може 

виступати передвиборча обіцянка, сукупність політичних цілей, оцінка 
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подій або стратегія вирішення конфліктів. Більш того, сьогодні як 

ніколи високою є ціна публічних майданчиків, виходячи на які 

експерти, інтелектуали, аналітики – назвіть їх як завгодно, – які в 

повсякденній діяльності, в силу приналежності до корпорацій, партій, 

соціальних страт змушені солідаризуватися з певними версіями істини, 

можуть зважитися на індивідуальну точку зору і запропонувати її в 

якості третейської думки, максимально очищеної від кон’юнктури. 

Навіть беручи до уваги тонкість межі між заангажованим і незаангажо-

ваним судженнями, можна сподіватися, що постала в висловлюваннях 

попередніх учасників традиція дозволить новим спікерам прагнути до 

максимальної об’єктивності. 

Колись Маршал Маклюен, автор «Галактики Гутенберга», писав: 

«...якщо одна технологія розширить одне або більше з наших почуттів, 

залучаючи їх до соціального світу, між ними виникнуть нові пропорції, 

що в підсумку стане початком нової культури». Сьогодні технології 

формування і просування парадигм істини змінили наш світ, і прийшов 

час докласти зусиль для того, щоб ці зміни не стали незворотно 

негативними. Ініціатива «Український консенсус» є нехай маленьким, 

але кроком на цьому шляху. 

Розуміючи, що тільки обґрунтована дискусія може стати основою 

взаєморозуміння з найскладніших проблем, УІСГРА в 2014 році 

розпочав проект «Український консенсус», який сьогодні виходить на 

новий виток свого розвитку. В його рамках Інститут запропонував 

практику прямих діалогів з людьми, які мають різні погляди на події на 

Донбасі, в Україні, світі, але при цьому готові, залишаючись у межах 

раціональної аргументації, не скочуючись у прірву порожніх звинува-

чень або образливих дій і висловлювань на адресу опонентів, не тільки 

відстоювати свої переконання, а й брати участь у формуванні певного 

нового шляху до примирення і стабілізації в нашій країні. Ми 

запропонували авторитетним діячам науки, політики, релігії висловити 

своє бачення можливих шляхів припинення військового конфлікту на 

Донбасі і гармонізації ситуації в українському суспільстві. Результати 

реалізованої частини «Українського консенсусу», в якому автори 

ініціативи бачать основу для можливих програм гармонізації 

українського суспільства, і представлені в цьому виданні. 



Йосі Бейлін 
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– Який фінал східноукраїнського конфлікту стане найбільш 

оптимальним для України? Для Європи? Для Росії? 

– Східна Україна загалом є проросійською територією; люди 

живуть пліч-о-пліч з російською культурою, говорять російською 

мовою і бояться, що нинішній уряд Порошенка позбавить їх права на 

культурну автономію, якщо вони втратять підтримку Росії. Уряд бачить 

ситуацію на сході як незаконні зусилля з боку регіону з розділення 

країни, як тенденцію, яка підтримується Росією і яку потрібно усунути 

силовим шляхом. Рішенням повинен стати процес децентралізації, який 

має запобігти розколу країни, але при цьому не ігнорувати суспільні 

почуття російськомовних громадян на сході. 

 

– Які перспективи громадянського суспільства в Україні? Чи 

може волонтерський рух вважатися інститутом громадянського 

суспільства? 

– Так як ми говоримо про громадянське суспільство, а не про два 

політичні утворення, то в дискурсах також повинна бути врахована 

частина, що стосується громадської ініціативи (як два інститути, один 

західний, інший східний, які б створили разом комітет з вирішення 

цього питання). Це так само може бути ініціатива міжнародної третьої 

сторони. 

 

– Чи бачите Ви шляхи імплементації мінських домовле-

ностей? Чи можлива і яким чином реінтеграція Донбасу в Україні? 

– Мінські угоди було порушено. Важко повірити, що обидві 

сторони погодяться мати справу з опонентом в контексті взаємних 

звинувачень, і в результаті зовнішні гравці (в основному Німеччина і 

Франція) будуть змушені встановити човникову дипломатію між 

урядами Росії і України, розбираючись з претензіями і пропонувати 

рішення. 

 

– Які галузі економіки повинні стати пріоритетними для 

України в короткостроковій і довгостроковій перспективі? Від чого 

слід відмовитися? 

– Уряд України має прийняти тверду політику з приводу розвитку 

Донбасу, який є слаборозвиненим регіоном з величезним економічним 
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потенціалом. Інтенсивний розвиток матиме позитивні політичні та 

соціальні наслідки, в тому числі повернення понад мільйона біженців, 

які залишили Схід України і тих, хто виїхав в Росію, Білорусь, Молдову 

та інші країни. 

 

– Наскільки важливий релігійний фактор в нинішніх світових 

конфліктах? Наскільки істотний релігійний фактор в східноукра-

їнському конфлікті? 

– Релігійне питання відіграє суттєву роль в міжнародних і вну-

трішньонаціональних конфліктах, в тому числі і у конфлікті на 

території України, але слід бути вкрай обережним, щоб не представляти 

цей конфлікт як релігійний. Якщо у релігійних лідерів є ініціатива 

зустрітися і сприяти врегулюванню ситуації, то це варто підтримати, 

але в цілому рішення повинно бути політичним. 

 

– Чи можна вважати східноукраїнський конфлікт окремим ви-

падком загальносвітових кризових тенденцій чи він абсолютно уні-

кальний? 

– Говорячи загалом, жодна держава не є повністю однорідною, і 

зараз перед нами постають два одвічних питання: чи виступає 

спільність певної групи в суспільстві досить сильною для того, щоб ця 

група могла прийняти екстраординарні заходи для свого збереження, і 

чи є можливість запропонувати цій групі таку міру автономії щоб 

запобігти відділення. Особливий випадок східної України – її 

близькість до Росії і участь останньої. 

 

– На чий досвід може спиратися Україна, шукаючи вихід з ни-

нішньої ситуації? Хто ще із зовнішніх і внутрішніх акторів недо-

статньо бере участі в процесах врегулювання конфлікту? Що 

можуть запропонувати інтелектуали суспільству для нормалізації 

конфліктних ситуацій? Зокрема, в Україні? 

– Інтелектуали не завжди миротворці в суспільстві, але вони 

можуть розглянути і показати проблему в історичній перспективі і 

запропонувати рішення з минулого чи сьогодення, з тим, щоб 

полегшити сторонам вирішення того, що їм здається нерозв'язним. Я 
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думаю, що випадку України було б корисно вивчити бельгійську 

модель. 

 

– Доля України і доля Європи: що очікує на Європу в най-

ближчому майбутньому в світлі подій в Україні (в соціальному, 

політичному і культурному відношеннях)? 

– ЄС хоче бачити в Україні близького сусіда і потенційного члена. 

Будь-який розвиток ситуації, що суперечить цьому, буде сприйматися 

як негативний. З іншого боку, політичні наслідки (по відношенню до 

Росії) і фінансовий тягар, які будуть супроводжувати вступ України до 

ЄС, віддаляють цю подію. 

Я думаю, що коло питань, які ви піднімаєте, вельми доречне. Я б 

запропонував так само задуматися про ще один напрямок: 

«Український конфлікт на тлі напруженості у відносинах між Росією і 

США». 

 

– Навколо яких цінностей може сьогодні згуртуватися україн-

ське суспільство? Що може об'єднати людей з різних областей 

України? 

– Права людини, соціалістична ідея, мультикультуралізм. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://uisgda.com/ru/ukranskij_konsensus-
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– Який фінал східноукраїнського конфлікту стане 

найоптимальнішим для України? Для Європи? Для Росії? 

– Є сили, які давно проголошують, що Донбас – це чужорідне для 

України тіло й ми його ампутуємо. Як і завжди, в подібних 

висловлюваннях є частка істини: Донбас створює чимало проблем. Але 

шлях ампутації – це рух в нікуди. Ще один схожий «рецепт» для 

Донбасу – бомбити його доти, доки там усе не вигорить. Зрозуміло, що 

цього робити не можна. Донбас має бути відновлений, модернізований 

та перетворитися на локомотив економічного прогресу. З іншого боку, 

проекти, що можуть вивести Донбас із кризи, будуть дуже дорогими. 

Таких коштів для відновлення та модернізації Донбасу ані в Росії, ані 

тим більш в України немає. Єдиною зацікавленою й до того ж 

дієздатною силою в цій справі залишається Захід. Захід прекрасно 

розуміє, що ствердження України як європейської держави має 

відбуватися через ствердження певних цінностей та інститутів, у тому 

числі й на Донбасі. 

Але йдеться не про якусь благодійність, а про цілком конкретні 

речі: чи є в Україні, в тому числі на Донбасі люди, що готові вкладати 

гроші в модернізацію виробництва, в технологічні й культурні проекти, 

до того ж робити це прозоро й не лише коштом держави. У мене щодо 

цього є впевненість, що такі люди є, і вони здатні вирішувати наявні 

проблеми. 

Європейські ліві сьогодні з жахом помічають, що потенціал лівих 

ідей майже вичерпаний, що відбувається повернення консерваторів до 

влади. Мангейм свого часу переконливо продемонстрував, що крайній 

революціонізм лівого штибу зрештою залучає всі ультраправі й дуже 

консервативні гасла. І це виклик Європі. 

Що ж до Росії, то втягнути в свою орбіту Донбас – для неї 

смертельно. І не з огляду на якісь високі міркування, це просто надто 

дорого. Насправді Росія дуже страждає від своєї ізоляції. Ті кроки, які 

вона має робити у відповідь на санкції, не можуть повністю нівелювати 

її втрати. Росії потрібно знайти іншу геополітичну схему. Наприклад, у 

20-х роках, після перемоги більшовизму, був відкритий шлях 

модернізації – дарма сьогодні не досліджують досвід модернізації 

перших п’ятирічок. Це було, звісно, жахливо, втім і дуже ефективно 

для того часу. Але це стало можливим лише внаслідок сполоху 
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державного патріотизму. У 1924-му році було прийнято Конституцію, в 

1-му параграфі якої було написано, що влада належить робітникам і 

селянам і що організація радянської влади є першим етапом перемоги 

світової пролетарської революції. Концепція світової пролетарської 

революції, врешті-решт, до 1928-29-го років, а формально ще довше – 

була концепцією російської державності. 

Звісно, зараз до цього повертатися не можна. Капіталізм не може 

стати прапором, до якого як до світлого майбутнього можна йти вперед. 

Росія має відійти від шляху «капіталістичного змагання» та виступити 

як сила, що допомагає модернізації світу. Висловлю припущення, що 

рішення проблеми має бути пов’язане з захистом людської гідності — 

проблемою, яка поставлена в німецькому лібералізмі початку ХХ 

століття й бере початок від Канта. Це просвітницька лінія, що 

протистоїть мутному потокові ірраціоналізму, в різних його формах. 

 

– Навколо яких цінностей може сьогодні згуртуватися 

українське суспільство? Що може об’єднати людей з різних 

областей України? 

– Я вважаю, що таких основних цінностей три. 

Перша цінність, першочергова (якщо втратимо цей орієнтир, ми 

згодом втратимо все) – це система незалежних держав, існуюча 

незалежність України (поряд із незалежністю інших країн), які за будь-

яких сценаріїв розвитку повинні бути основою прогресу. При цьому 

питання про незалежність України – це питання не танків чи літаків, чи 

краще сказати, не тільки їх. Перш за все – це питання культури. Як не 

дивно, культурницька позиція найбільш «войовнича» і саме вона надає 

такого дражливо-чуттєвого характеру всім іншим питанням. Я думаю, 

що визнання системи державного суверенітету має бути одним з 

вихідних принципів будь-яких взаємин. 

Другий пункт – це парламентська демократія. Звісно, сьогодні 

ніхто вголос не скаже: я хочу залізний кулак, хоча значна частина 

політиків потай і мріє про свій термідор. Але тим не менш, ми 

споглядаємо, як болісно реагує наш парламент на спроби президента 

відрізати собі додатковий «шматочок» влади й це дає надію. 

И, нарешті, те, без чого жити не можна – кусень хліба.  Перше та 

друге – це «не хлібом єдиним», а тут ідеться про те, щоб ми перш за все 
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нагодували та напоїли людей. Спільною метою має стати гарне 

врівноважене збалансоване господарство, на основі приватної 

власності, але щоб воно не виключало при цьому державне 

регулювання. 

Об’єднавчою має стати ідея незалежної, з визначеною політичною 

системою економічно сильної держави. До цього слід додати гарантії 

від падіння до авторитарних форм за кожним із цих аспектів, гарантії 

неповернення до авторитарної держави. 

 

– Які галузі економіки мають стати пріоритетними для 

України в коротко- і довготерміновій перспективі? Від чого слід 

відмовитися? 

– Поганий фінал нашої теперішньої ситуації може бути 

пов’язаний із тим, що населення буде сконцентровано повністю у 

великих містах, тяжіти до морських просторів чи в крайньому випадку 

до державного кордону. В сільському господарстві переважатимуть 

технічні культури над зерновими – джерелом багатства буде експорт 

рослинної сировини. Бідні країни живуть за рахунок подібного 

експорту, а заможні країни перш за все багаті тому, що  орієнтовані на 

заможного споживача недешевої продукції. Багато хто зараз говорить, 

що майбутнє України – її сільське господарство. Це може бути і 

слушно, але тільки як певний перехідний момент. 

У кращому ж варіанті розвитку нашої країни в суспільстві 

повинні зберегтися ті міри рівноваги, що дозволяють існувати 

багатопартійній системі. 

 

– Наскільки важливий релігійний чинник у сучасних світових 

конфліктах? Наскільки істотний релігійний чинник у 

східноукраїнському конфлікті? 

– В індоєвропейській семантиці є три сили: це держава, це маса 

родючість-добро, і це Бог. Коли руйнуються моральні основи держави 

чи суспільства — йде відкат назад, тому що сили природи та релігія є 

тим підґрунтям, яке вже неодноразово дозволяло культурі вижити. 

Сюди слід віднести і євразійський спосіб тлумачення складнощів 

нашого часу. На основі тих самих почуттів, на основі яких виникло 

євразійство, сформувалася ж і вся концепція Русского міра. 
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Втім, це лише одна сторона медалі, тому що поряд із гаслом типу 

авторитарного «самодержав’я, православ’я, народність», існувало й 

інше — liberté, égalité, fraternité, тобто «свобода, рівність, братерство» 

це ті ж самі три складника, тільки в їх лівому, чи в їх прогресистському 

варіанті. До речі, «самодержав’я, православ’я, народність» – відоме 

гасло Уварова, було популярним не так уже й довго.  До Уварова та 

після Уварова говорили «Бог, Цар і Вітчизна», що є, зрештою, те ж саме 

– це праві погляди, це консерватизм, це спроба оновити Русь шляхом 

повернення ad fontes, тобто «повернення до витоків». 

Якщо ми знаходимо елементи повернення до витоків у сучасних 

концепціях типу Русского міра, то це лише говорить про те, що 

консерватори завжди намагаються звернутися до минулого та 

знаходять виправдання теперішнього в минулому: все розвалилося і 

треба знайти основи, на яких можна все перебудувати з самого початку. 

Тому немає нічого дивного в тому, що модними стають водночас і 

православні філософи чи ідеологи взагалі. Проте, я хочу підкреслити, 

що коли йдеться про символіку, то символіка може бути замінена в 24 

години, оскільки справа не в самій по собі символіці, а в тому, що 

сьогодні потрібно Україні та Росії. 

 

– Що можуть запропонувати інтелектуали суспільству для 

нормалізації конфліктних ситуацій? Зокрема, в Україні? 

– Я впевнений, що інтелектуали мають і спроможні випрацювати 

потрібні суспільству програми. В атмосфері війни та братовбивства, 

найбільш дивно те, що доброта й жертовність стають необхідними 

атрибутами суспільного життя. І тут я бачу місце інтелігенції. Місце 

інтелігенції не в політичних партіях, це справа політиків. Місце 

інтелігенції в напрацюванні такого світосприйняття, яке не сумісне зі 

злочинами та злочинним поглядом на світ. 

 

– Які перспективи громадянського суспільства в Україні? Чи 

може волонтерський рух вважатися інститутом громадянського 

суспільства? 

– Волонтерський рух є найбільш яскравим і хвилюючим 

прикладом українського громадянського суспільства. Я дивуюся як 

люди, яких, здавалося б, неможливо зрушити на якусь політичну 
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боротьбу, раптом за власним бажанням кидаються допомагати іншим 

людям, що потребують допомоги. Однак не слід забувати про те, що ані 

громадянське суспільство загалом, ані волонтерський рух зокрема не 

можуть замінити державні інститути. Крім того, в цій сфері присутні 

величезні гроші, а значить є зловживання та злочини. Справжні 

волонтери з першого погляду бачать, хто є хто в їхніх рядах, але, ще раз 

повторю: неможливо замінити інституціалізовані центри, професійно 

укладений бюджет тощо. 

 

– Чи можна вважати східноукраїнський конфлікт окремим 

випадком загальносвітових кризових тенденцій, чи він абсолютно 

унікальний? 

– Я не вперше стикаюся з тим, що і сам не можу відповісти на це 

питання. В принципі я розумію, що те ж саме відбувається в інших 

місцях. Але подібна оцінка не дозволяє зрозуміти, що відбувається в 

головах у людей, які готові віддати життя не по-шахідськи, але загалом 

по-європейськи. 

Я думаю, що сутнісно, йде пошук гарної лівої ідеології. Поки її 

нема, поки за справу беруться любителі й дилетанти, доти протестні 

маси швидко люмпенізуються, а «лівий продукт» перетворюється на 

субпродукт, не придатний до споживання. Втім у відсутності 

сформованої ідеології, з іншого боку, криється й нагода відносно 

легкого прориву в краще майбутнє. Коли суспільство перебуває в стані 

високої та зростаючої ентропії, тоді його, в певні моменти, легко  

впорядкувати. 

 

– Чи бачите Ви шляхи імплементації мінських домов-

леностей? Чи можлива і яким чином реінтеграція Донбасу в 

Україну? 

– Я думаю, що саме шлях Мінських домовленостей і буде 

реалізований. Коли стане зрозуміло, що всі сторони зайшли в глухий 

кут. Жоден з радикальних сценаріїв не зможе стати вирішенням 

питання. 

 
 
 
  

https://uisgda.com/ru/ukranskij_konsensus-
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– Какой финал восточноукраинского конфликта станет 

наиболее оптимальным для Украины? Для Европы? Для России? 
– для Украины. Построение политически нейтрального г-ва, 

интегрированного своими разными регионами как в ЕС, так и в ЕАЭС 

– для Европы. Построение политически нейтрального г-ва, 

принимающего европейские ценности и институты 

– для России. Построение дееспособного и договороспособного г-

ва, структурно гарантирующего свой военно-политический 

нейтралитет. 

 

– Вокруг каких ценностей может сегодня сплотиться 

украинское общество? Что может объединить людей из разных 

областей Украины? 
– Права человека, социалистическая идея, мультикультурализм. 

 

– На чей опыт можно опираться Украине при поиске выхода 

из нынешней ситуации? Кто еще из внешних и внутренних акторов 

не достаточно участвует в процессах урегулирования конфликта? 
– Германия после второй мировой войны. В процессе 

урегулирования конфликта, такое впечатление, никто не участвует, 

особенно ЕС и США. 

 

– Насколько важен религиозный фактор в нынешних 

мировых конфликтах? Насколько существенен религиозный 

фактор в восточноукраинском конфликте? 
– С российской точки зрения, религиозный фактор в 

восточноукраинском конфликте не имеет большого значения. 

 

– Какие отрасли экономики должны стать приоритетными 

для Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе? От 

чего следует отказаться? 
– Ни от чего отказываться нельзя. Проблема не только в том, 

чтобы создать и развить отрасли – локомотивы, но нужно и занять 

население, поэтому любые рабочие места нужны. 

– Что могут предложить интеллектуалы обществу для 

нормализации конфликтных ситуаций? В частности, в Украине? 
– Трудно сказать. 



 

20 

 

– Каковы перспективы гражданского общества в Украине? 

Может ли волонтёрское движение считаться институтом 

гражданского общества? 

– Со стороны это довольно плохо видно, особенно с учетом 

ангажированности СМИ. 

 

– Можно ли считать восточноукраинский конфликт частным 

случаем общемировых кризисных тенденций или он абсолютно 

уникален? 
– Да, это часть более широкого процесса, но субъекты конфликта 

располагаются в основном вовне Украины.. 

 

– Видите ли вы пути имплементации минских договорен-

ностей? Возможна ли и каким образом реинтеграция Донбасса в 

Украину? 
– Вижу. Глупо, наверное, но нужно просто сделать то, что 

написано в Соглашениях. А ЕС, США и Россия должны жестко 

надавить на участников и не дать им увильнуть от выполнения данных 

ими обещаний. Это будет означать смену политической власти и в 

Киеве, и на Юго-Востоке. Ну и пусть. 

 

– Судьба Украины и судьба Европы: что ждет Европу в 

ближайшем будущем в свете событий в Украине (в социальном, 

политическом и культурном отношениях)? 
– Европа и дальше остается под патронатом США и продолжать 

терять свою глобальную конкурентоспособность. Постепенно комфорт 

и притягательность жизни в Европе начнут снижаться. А жаль. 
  
 

 
 

 

  

https://uisgda.com/ru/ukranskij_konsensus-
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– Вокруг каких ценностей может сегодня сплотиться 

украинское общество? Что может объединить людей из разных 

областей Украины? 

– Предварительный ответ на вопрос таков: объединить украинцев 

из разных областей, носителей разных «ментальностей”, исповедующих 

разные ценности, имеющих за плечами разную историю, может только 

решимость строить вместе новое общество и готовность вместе решать, 

каким оно должно быть. Нас объединит не то, что мы сейчас имеем в 

качестве чего-то общего, а то, что мы намерены сообща построить; не 

общее прошлое, а общее будущее, не общие ценности, а общая задача:. 

ценности нам даны, а задача нам задана. 

 

– На чей опыт можно опираться Украине при поиске путей 

развития? 

– Естественно опираться на опыт тех стран, которые решали 

похожие задачи: постсоветские или постсоциалистические страны, 

которые успешно реформировали, радикально изменили 

государственные институты, построили эффективную рыночную 

экономику, достигли успеха в борьбе с системной коррупцией: Польша, 

Грузия, Литва. Но я хочу обратить внимание на одну особенность, одну 

проблему, с которой названные страны не сталкивались: они имели 

общество, основанное на чувстве национального единства. Ситуация 

Украины гораздо сложнее: украинцам только предстоит такое общество 

построить. 

Я вчера участвовала в митинге солидарности с Израилем. Во 

многих выступлениях звучала мысль о том, что украинцам есть чему 

поучиться у израильтян, которые сумели построить и защитить свое 

государство в условиях непрерывного террора. Но в связи с первым 

вопросом я бы сказала, что есть еще одна вещь, которой мы можем 

поучиться у израильтян. Сионисты, построившие государство, были 

объединены как раз не ценностями, а задачей. Ценности у них были 

разные, среди них были верующие и атеисты, модернисты и 

традиционалисты, люди с разным бэкграундом, разной 

“ментальностью”, разными языками. Объединяло их только одно: 

желание создать свою страну и защитить ее. Они сумели за два 

поколения создать современное демократическое государство, 
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современную нацию, в которой есть место людям с разными 

ценностями, которая умеет сплоченно защищаться от врагов, но не 

навязывает своим гражданам “духовных скреп”, как это делает наш 

северный сосед. 

 

–  Какие усилия Украина должна приложить для вхождения в 

западноевропейское цивилизационное пространство на правах 

самостоятельного субъекта? 

– Прежде всего я хочу предостеречь от соблазнительных попыток 

изобретения “самостоятельного пути”. Если есть страны, чей опыт мы 

можем использовать, то есть и страна, чей опыт нам чрезвычайно 

полезен как отрицательный опыт1. Это особенно важно еще и потому, 

что общий опыт жизни в Российской империи (для значительной части 

украинских областей) и в СССР (для всей нынешней Украины) 

сформировал не только опыт сопротивления российскому и советскому 

империализму, на что любят ссылаться украинские патриоты, но и во 

многом общую “ментальность”, что они, на мой взгляд, склонны 

игнорировать или недооценивать. И очень важным мне кажется понять 

бесперспективность изобретения особого третьего пути, особой миссии 

(а такие голоса раздаются): мы не с Россией, но мы и не с 

“загнивающей Европой”, у нас свой особый путь, свои ценности и т.п. 

Этот путь я считаю тупиковым и опасным. Украина выбрала 

европейскую цивилизацию, и чтобы войти туда на правах 

самостоятельного субъекта, она должна приложить те же самые усилия, 

которые необходимо приложить для того, чтобы построить новую 

страну, новое общество: победить коррупцию2; декоммунизировать 

страну; создать современные государственные институты: независимый 

                                                           
1 Чаадаев еще в позапрошлом веке говорил, что Россия существует для того, чтобы давать 
миру урок, как не надо поступать. Увы, сейчас особенно хочется с ним согласиться. 
2 Часто указывают, что победить коррупцию невозможно, что она существует везде, в том 
числе и в самых цивилизованных странах. Это верно, но цивилизованных странах эт, как и 
любая другая преступность, эксцессы, отклонения от нормы, которые общество и 
государство старается пресекать, в Укараине же коррупция носит системный характер, на 
ней строится чуть не вся экономическая и социальная жизнь, и значительная часть людей, 
возмущаясь коррумпированностью высокопоставленных чиновников, вполне толерантно 
относится к “бытовой коррупции” -к зарплатам в конвертах, мелким взяткам, покупкам 
больничных и экзаменов и т.п. Вот это мы должны решительно изменить, и тут 
необходимы не только действия власти по “посадке” коррупционеров, изменению правил 
игры и пр., но и серьезная работа общества по самовоспитанию. 
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суд, регулярно сменяемую представительную власть, эффективную 

армию и полицию; создать местное самоуправление; научиться решать 

спорные вопросы без насилия и подавления, добиваясь консенсуса в 

широкой общественной дискуссии. 

 

– Что могут предложить украинские интеллектуалы обществу 

для нормализации конфликтной ситуации? 

– Отвечая на этот вопрос, я рискую вызвать резкое несогласие и 

даже возмущение своих коллег. Мои размышления о роли 

интеллектуалов, и особенно в последнее время наблюдения над 

поведением российских интеллектуалов, привели меня к печальному 

заключению. Интеллектуалы сыграли серьезную роль в становлении 

тоталитаризма в СССР; нынешняя политика путинской России во 

многом опирается на идеологию, изобретенную именно интеллекту-

алами (евразийство, «русский мир»). Это касается не только России. 

Буквально сегодня попался на глаза пересказ исследования профессора 

Технического университета в Берлине Моники Шварц-Фризель, 

посвященного антисемитизму. Автор изучила громадную 

антисемитскую почту — 14 000 писем, электронных посланий и 

факсов, полученных за 10 лет Центральным советом евреев в Германии 

и посольством Израиля в Берлине. Оказалось, что подавляющее 

большинство антисемитских посланий — 60% — поступало от 

представителей образованных кругов и интеллигентных профессий: 

профессоров, остепененных ученых, юристов, священников и пасторов, 

студентов и школьников старших классов. И это явление не только 

нашего времени: Шварц-Фризель опровергает распространенное 

мнение о том, что антисемитизм возникает в малообразованной среде, а 

интеллектуалы якобы гораздо реже не-интеллектуалов являлась его 

носителями. «На самом деле история ясно свидетельствует, что 

испокон веков вспышки ненависти к евреям никогда не были 

порождением улицы, а всегда возникали в образованной среде — в 

произведениях церковных писателей, поэтов, романистов, 

сказочников», — пишет автор исследования3. 

Так что особых надежд на интеллектуалов я бы не возлагала, 

видеть в них властителей дум и лидеров общества, так наз. “элиту”, 

                                                           
3 Информация отсюда: http://grimnir74.livejournal.com/5738488.html 
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рассчитывать на то, что они предложат обществу необходимые ему 

ценности или идеологию, не стала бы. 

Это не значит, что люди, считающие себя интеллектуалами, не 

могут и не должны ничего делать. Привычка к дискуссиям в научном 

сообществе, привычка критически относится к себе и всему своему, в 

том числе ценностям и убеждениям, готовность пересматривать и 

уточнять свои основания, привычка к последовательному самосто-

ятельному мышлению, которая свойственна — или должна была бы 

быть свойственна – людям интеллектуальных занятий – востребованы, 

кажется, украинским обществом, которое ожидают серьезные и 

потенциально болезненные общественные дискуссии, в частности, по 

поводу понимания отечественной истории, ценностей и т.п. Не в 

качестве авторитетов, лидеров общественного мнения и поставщиков 

ценностей и идеологий, а в качестве людей, имеющих эти необходимые 

навыки, могут быть, мне кажется, полезны те, кого принято называть 

интеллектуалами. 
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– Прежде чем попытаться отвечать на полученные вопросы, я 
задаю самому себе ещё один: а есть ли у меня собственное внутреннее 
ощущение того, что я могу, имею право на эти вопросы отвечать? Ведь 
все они сформулированы так, что любой ответ будет звучать как 
рекомендация, по крайней мере – как совет, исходящий от меня. 
Причём, адресованный ни много ни мало, а Украине, украинскому 
обществу! Мне важно найти оправдание – перед самим собой: почему я 
берусь рассуждать о том – «что Украине нужно»? Я не из тех 
расторопных и скорых на суждения по любому поводу журналистов и 
политработников, называющих себя теперь «политологами», которые 
знают ответы на все вопросы, и дай им только возможность «себя 
показать» — они тут как тут. И если бы речь шла о другой стране, 
которую я воспринимаю как некий внешний «мировой фактор» – США 
или Китай, например, то я бы не испытывал подобных проблем. Но 
Украина – это другое. Это не «внешний» для меня фактор, а часть меня 
самого. И эти размышления и сомнения – не политкорректность, а 
разговор со своей совестью… А совесть знает, что Украина для меня не 
просто соседнее государство и не только часть моей большой Родины, 
но и часть истории семьи: моя мать родом из Мариуполя, мои родители 
встретились в Днепропетровске, там же родились мои братья… Так что, 
с самим собой я хочу оставаться в ладу, принимаясь за обдумывание 
ответов на вопросы. 
 

– Вокруг каких ценностей может сегодня сплотиться 
украинское общество? Что может объединить людей из разных 
областей Украины? На чей опыт можно опираться Украине при 
поиске путей развития? 

– Разговор на языке ценностей, видимо, единственно возможный 
путь поиска зоны консенсуса для расколотых обществ, к которым 
относятся и Украина, и Россия. Ценности же присутствуют и 
формируют свои иерархии, шкалы в разных измерениях: политическом, 
экономическом, культурном и многих других, которые мы используем, 
описывая общество. 

В пространстве политических и экономических ценностей найти 
согласие в обществе, накалённом до уровня противостояния, на мой 
взгляд, невозможно. 

Политические ценности – это вторичные сущности, производные 
от более фундаментальных основ бытия. Причём не органические 
производные, а искусственно сконструированные деривативы, 
произведённые политиками и идеологами, преследующими конкретные 
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цели. Язык политики – язык лозунгов, ярлыков, язык манипуляций, 
электоральных политтехнологий. 

Экономические ценности могут сформировать остов единения 
народа, но так бывает либо в состояниях крайней, трагической нужды, 
когда, например, после братоубийственного взаимного уничтожения, 
оставшиеся в живых на уровне инстинктов осознают что от всеобщей 
погибели спасёт лишь единство и взаимопомощь, либо, наоборот, в 
условиях благополучия, в обществе находящемся в устойчивой фазе 
бесконфликтного развития, при стремлении от хорошего к ещё 
лучшему. То есть, экономические ценности могут образовать 
консенсусную зону в обществе, сформировавшем и принявшем общее 
для всех понимание угроз, целей и справедливости. 

Подобные рассуждения мне кажутся применимыми и в 
отношении многих других аспектов жизнеустройства. 

Существуют ли фундаментальные аспекты социального бытия, в 
которых можно искать и находить опору в любых периодах 
существования социума? Мне кажется, что такой базис в общественном 
сознании имеется. Наиболее фундаментальной сферой общественного 
бытия мне представляется сфера этики: обретя консенсус в этическом 
базисе общества, можно найти если не консенсус, то приемлемые 
компромиссы в остальных аспектах – экономическом, политическом, 
культурном и пр., представляющимися мне вторичными, производными 
от этической системы, моральных норм и приоритетов. Чтобы не 
перегружать анкету многословием, позволю себе сослаться на свою 
статью, в которой я предлагаю некоторые подходы к анализу 
взаимосвязи ценностной матрицы народа и его этической системы1 [1]. 

Однако, чтобы искать зону морального согласия, этического 
консенсуса, надо иметь соответствующий инструментарий: 
понятийный и методологический аппарат. А этого у нас пока нет. Все, 
что «про этику и мораль», либо относят к сфере деятельности 
религиозных конфессий, либо ограничиваются упоминанием 
«принципов гуманизма» и скудного набора моральных императивов, 
оставленных нам классиками философии. Попытки постсоветских 
государств оперировать общественной моралью, вернее даже не 
попытки действий подобного рода, а лишь размышлений на эту тему, 
чаще всего, ограничиваются брезгливым отбрасыванием опыта 
внедрения «Морального кодекса строителя коммунизма» в СССР. На 
мой взгляд, такое нерачительное отношение к собственному 
                                                           
1 Сергей Белкин. Скрещивание (не)возможно. // «Развитие и экономика», №12, февраль 
2015, стр. 10-14. http://www.devec.ru/almanah/12/1788-sergej-belkin-skreschivanie-
nevozmozhno.html 
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историческому опыту не просто расточительно, но и бесперспективно. 
Этический консенсус надо искать на базе собственного опыта. Причём 
именно в светской, надэтнической и надрелигиозной сферах. 
Подчеркну, что ни у кого нет возможности просто позаимствовать 
чужой опыт, единственный путь – всё придумывать самим, проверять 
на практике, чутко улавливая отклик народа. 

От ответа на вопрос «Что может объединить людей из разных 
областей Украины?» я в существенной мере уклонюсь, полагая, что 
недостаточно чувствую реальные настроения людей. Умозрительные 
рассуждения об истории складывания паззла «Украина» делались 
многими, и мне нечего к этому добавить. 

 
– Какие усилия Украина должна приложить для вхождеиия в 

западноевропейское цивилизационное пространство на правах 
самостоятельного субъекта? 

– Полагаю, что Украине – да и любой другому государству – не 
следует стремиться к вхождению «в западноевропейское цивилиза-
ционное пространство». Считаю конструкт «западноевропейское 
цивилизационное пространство» с политической точки зрения эфемер-
ным. С цивилизационной точки зрения Украина всегда была и является 
сейчас частью европейской цивилизации. Для разделения европейской 
цивилизации на два разных цивилизационных пространства – западное 
и восточное – я не вижу достаточных оснований. Отличия, разумеется, 
есть, они известны, но, на мой взгляд, они не обретают качества 
отдельных цивилизаций. В моем понимании Европа в цивилиза-
ционном измерении целостна, хотя нельзя не согласиться, что понятие 
цивилизация имеет множество трактовок и разные исследователи 
насчитывают разное количество цивилизаций: от нескольких штук до 
нескольких десятков. Так что Украине не надо никуда «двигаться» в 
цивилизационном измерении, кроме как к себе самой. 

 
– Насколько важен религиозный фактор в нынешних 

мировых конфликтах? Является ли он причиной противостояния 
или служит дополнением к другим факторам? 

– Считаю, что религиозный фактор носит определяющий характер 
в современных мировых конфликтах, таким он был и в прошлом. 
Полагаю, что и в будущем тоже. Под религиозным фактором я имею в 
виду не «столкновение религий» и даже не столкновение конфессий, 
церквей и пр., а тот способ размышлений о мире, который заложен в 
общественном и индивидуальном сознании большинством религий: 
разделение мира на добро и зло, на должное и недолжное, на верное и 
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неверное, на наших и не наших и т.д. Путь от двоичности к троичности, 
к гармонии многомерной целостности человека и человечества ещё 
очень долог и тернист. 

 
– Какие отрасли экономики должны стать приоритетными 

для Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе? От 
чего следует отказаться? 

– Отказаться надо не от «отраслей экономики», а от «экономикс», 
то есть от той системы политизированных, идеологизированных 
заблуждений, которые внедрены повсеместно и на которые опираются 
правительства и «политические стратеги». Производить следует то, что 
народ потребляет сам или может кому-то с выгодой продать – это 
критерий простого здравого смысла. В этой связи именно рынки сбыта 
производимой продукции становятся определяющим фактором 
структуры экономики и моделей управления ею. 

 
– Что могут предложить украинские интеллектуалы обществу 

для нормализации конфликтной ситуации? 
– Интеллектуалы могли бы предложить народу (сперва сами 

найти, конечно) зону возможного общественного консенсуса и 
вероятные пути его обретения через диалог. И искать его следует, на 
мой взгляд, в сфере этики. Каковая в значительной мере осознается 
через эмоциональный, образный мир, а не через рациональные 
конструкции и умозаключения. 

 
– Каковы перспективы гражданского общества в Украине? 

Может ли волонтёрское движение считаться гражданским 
обществом? 

– Концепт «гражданское общество» считаю крайне вредным, 
лишающим народ возможности ощущать и, следовательно, не 
утрачивать своё единство и целостность. Этот концепт призван разъять 
народ и власть, противопоставить их друг другу. А потом 
сформировать некую касту надсмотрщиков, пастухов, занимающихся 
(за счёт народа) «построением демократии в интересах гражданского 
общества». 

 
 
 

 

 

https://uisgda.com/ru/ukranskij_konsensus-

_sergj_blkn_pro_shdnoukranskij_konflkt.html 
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– Доброго дня, Блаженніший! Ми з Вами вже трохи знайомі: 

Ви колись були в нас у Донецьку, в гостях у Державному інституті 

інформатики та штучного інтелекту. А нині, після того як ми – ми 

всі донеччани – переїхали в Київ, ми створили громадську 

фундацію Український інститут стратегій глобального розвитку та 

адаптації. Також було започатковано ініціативу «Український 

консенсус». У цьому проекті ми звертаємося до різних людей – 

українців, росіян, європейців, які можуть, з нашої точки зору, бути 

якщо не експертами, то хоча б мати певну думку, що буде 

корисною для українців і зможе вплинути на розум та серця тих 

людей, яких ми вважаємо співвітчизниками. 

– Дуже дякую. Я Вам скажу таку річ, потішу вас. Знаєте, я люблю 

багато говорити. Мені ніколи не бракує слів – мені часами бракує 

думок. 

 

– Будемо вдячні, якщо Ви якимись думками з нами 

поділитесь. Найбільш для нас важливе і перше запитання – 

питання цінностей. Які цінності, на Вашу думку, можуть згурто-

вувати сьогодні українське суспільство – як віруючих, так і невіру-

ючих людей, жителів Заходу, Сходу, Півночі, Півдня. Що може бути 

для всіх об’єднуюче – те, що дозволить жити разом? 
– Я думаю, що це не є виключно українська проблема, проблема 

України сьогодні. Нині це є проблема людства. Цілого людства. В 

різних мірах. Мені здається, що сьогодні немає на світі ідеальної 

ситуації, де би все було прекрасно і все було на місці. Але наша 

ситуація має ту певну специфіку, а саме: Україна за останніх 200 чи 

навіть більше років була під окупаціями і була поділена. Найбільші 

окупації – то були Росія, що мала східну частину України, та Австрія, а 

пізніше Польща, що мали західну частину. Це до якоїсь міри ослабило 

нас, але найбільша трудність для нас це є ХХ століття. Від Першої 

світової війни й до кінця століття практично. Мінімум 70 років в 

Україні було то, що ми називаємо радянська, совєтська, більшовицька 

чи, як скажете, ментальність. 

Про що розходилося? Ми, українці, традиційно більшість були 

християни і жили на підставі християнських засад, Святого Письма, 

Божого Об’явлення. Тепер же приходить радянська влада, яка хоче 

людей переробить і створити іншу – радянську, совєтську людину. Ми 
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кажемо, Бог сотворив людину, Бог дає людині свободу, дає закон, дає 

силу. А ті, що будемо будувати світ без Бога, будемо будувати світ на 

інших принципах. І, бачите, ця система, радянська, вона була все ж таки 

досить ефективна. Їй не вдалося створити нову, цілком іншу людину, 

але вони осягнули те, що дуже підірвали традиційно християнські 

поняття. Вони не знищили, не забили християнської людини, але вони її 

дуже поранили. 

І сьогодні ми говоримо про цінності. Говоримо специфічно про 

Україну. Хоча я певний, що в цілому світі є ті самі приводи. Але лишім 

це – Україна. Що нам потрібно? Усвідомити, що людина – є Божий 

твір, що людина одержала життя. Не походить від себе, а тільки дістала 

життя. Але, діставши життя від Бога, людина отримала дуже багато 

цінних дарів: таланти, покликання, гідність, свободу, покликання в 

спільноті, бо людина є кожна для себе, але людина також є частиною 

спільноти. Людина не є острівець, цілковито відрізаний, ні. Людина є 

людиною в повному значенні цього слова, коли вона є в спільноті. 

Людина мусить усвідомити собі, хто вона є. І щойно з того йде все 

інше. Кожен з нас щось від Бога одержав як особа. Одержав розум, 

одержав волю, одержав гідність. Людина є цінність сама в собі. 

Неповторна цінність. Кожна людина є неповторна, але кожна людина, 

раз вона почала існувати, є вічна. Вона має покликання до вічності. 

Людина має свободу. Що то значить, свобода? Могти робити що хочу? 

Ні. Свобода – це є можливість робити добро. 

 

– Дуже цікаве серйозне питання полягає в тому, що навіть 

коли людина приходить до церкви, то в одній церві їй кажуть іди 

роби те, а в іншій кажуть інше. І у нас є конфлікт навіть на рівні 

церков. 
– Але пам’ятаємо одну річ, прошу: скільки церков установив Ісус 

Христос? 

 

– Одну? 
– А скільки їх є? 

 

– Так то ж і є, що багато. 
– Але вони не є церкви. Церква є одна. Та, яку установив Ісус 

Христос, якій дав свою науку, об’явив Небесного Отця і дав різні дари: 
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Святі Тайни, Святе Письмо… Ми, люди, поділили церкву. Одна є 

церква – Христова церква. 

 

– Але що нині треба зробити, щоб люди це почули, зрозуміли? 

Щоб не було конфлікту хоча б на рівні церков?.. 
– Тут є колосальна проблема – єдності церкви. Ви знаєте символ 

віри – віра в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Єдину! А те, 

що ми люди, грішні люди, поділили церкву, ми цим самим не тільки 

для церкви, але для себе зробили колосальну шкоду. Бо ми тепер 

шукаємо, а де є та правдива церква? І тому є можливе те, як Ви кажете, 

в одній церкві кажуть так, в другій так... 

 

– Так, є православна церква Московського патріархату, а є 

Київського патріархату, і між ними є великий конфлікт. Хтось 

щось може зробити з цим? Бо я так бачу, що не Президент, не 

Прем’єр нічого ж тут зробити не можуть. І навіть сама церква 

теж… 

– Що можна зробити? Є одинока річ тільки, яку можна і треба 

зробити. Це є вернутися до Ісуса Христа. Вчора в цій хаті була 

присутня група людей. Німці, поляки, білоруси, українці, які собі 

сказали… Чекайте, маємо такий примір. Німці воювали з Польщею, 

нищили Польщу, але скінчилася війна Друга світова і німецькі 

єпископи сказали до поляків: «Перепрошуємо, пробачте нам!». І поляки 

це прийняли, бо вони також свої мали гріхи. А їм тепер прийшла та 

думка: якщо вони, які воювали, могли поєднатися, щоби це поєднання 

поширити. Маємо німців, які і українців, і білорусів нищили; і поляків, 

які нам, а ми їм робили кривди. І тепер є та група, що прямо 

називається «Arbeitsgruppe» – «Робоча група», яка старається, працює 

над тим, щоби власне примирити людей. 

 

– Нормальна реакція! 
– Чому втік? Бо я був свідомий однієї речі – що він міг мене 

набити! Мав велику палицю. Але ще гірше – він міг піти до села, бо він 

йшов в сторону села, і сказати моєму батькові, що я такий нечемний. А 

мій батько був би мене провчив. Що цей примір значить? Той чоловік, 

австріяк, і мій батько, українець, думали однаково. Вони думали, що 
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хлопець молодший має привітати старшого. І я так само боявся його, як 

батька. Чому? Бо я знав, що вони однаково думають. 

Я цей примір згадав тим мої гостям вчора і кажу: тут присутні є і 

католики, і православні, і протестанти, і баптисти… І ми всі тут є разом, 

ми всі віримо в Святе Письмо, в Ісуса Христа, ми всі повинні думати 

однаково. Навіть якщо ми не є всі католики, не є всі православні, не є 

всі протестанти… Але ми є всі християни. І ми як християни повинні 

думати однаково. Мій батько і той чоловік думали однаково. А там де є 

однакова думка, там є мир. 

 

– «Ініціатива 1 грудня» – то теж Ваша спроба щось донести до 

українського суспільства? І поза релігійним світом, світом 

релігійних сенсів навчити, дати змогу суспільству думати 

однаково? 

– Маєте рацію. То не є моя ініціатива, але я є її учасником. 

Митрополит, сьогодні вже покійний, Володимир, Патріарх Філарет і 

наш Владика Святослав — вони видали таке звернення: «Люди добрі! 

Двадцять років минає, а життя не стає кращим. Чому?». І тоді вони 

запросили 10 осіб, між ними також і мене. І сказали своє зрозуміння – 

чому ми за 20 років не пішли вперед. Бо наше суспільство все ще думає 

чисто матеріальними категоріями – як заробити гроші, як мати вплив. 

Одним словом, як мати владу задля того, щоби мати гроші. Такі 

матеріалістичні цінності. 

З чого треба почати? Треба змінити то, що Ви правильно казали 

перед тим, – змінити цінності. Отже, які цінності? Духовні цінності. То 

не значить, виключно релігійні цінності, то не значить, що всі мусять 

бути християнами. Всі мусять, одначе, цінувати правду, цінувати права, 

гідність людини, цінувати справедливість. Такі спільні цінності. І 

власне ця ініціативна група днями подала таке звернення про свободу і 

відповідальність. 

 

–  Саме «Ініціатива 1 грудня» подала? 
– Так, вони вдвох чи втрьох мали конференцію, де представили 

той документ – звернення про свободу і відповідальність. Там є 

цінності, на яких ми маємо будувати оту спільноту. Ми говоримо в 

тому документі про спільний договір. Значить, ми всі, українці, – чи 

католики, чи православні, чи протестанти…. 
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– Чи мусульмани… 

– Чи юдеї… Ми всі хочемо думати однаково, однаковими 

категоріями. І там, в тім документі, ми вичислили 10 пунктів, які 

вважаємо були би підставою, тими цінностями, на яких будуємо 

єдність. Чи хтось є при владі, чи хтось належить до тої чи іншої партії, 

чи він є звичайний собі селянин, чи він робітник, чи він вчений чи не 

вчений – раз він є громадянин цієї держави, член цієї спільноти, він 

повинен думати однаково. І то, що ми пропонуємо, ми не кажемо, що 

всі мають бути багатими. Ми кажемо: всі мають право мати приватну 

власність, що було заперечене за радянських часів. Всі мусять 

респектувати свободу. 

Ті 10 пунктів не зобов’язують мене бути православним чи бути 

юдеєм… Вони мене примушують бути доброю людиною. На підставі 

цього я можу співжити з другими людьми в мирі. Всі мають рівні права, 

всі мають рівну відповідальність. 

Бачте, та ініціативна група, яку Ви згадали, нас тоді Владики 

зібрали і сказали: треба відновити поняття духовних цінностей. Не 

тільки щоби кожен робив більше грошей і ставав більш агресивним. 

Але щоби ми всі жили на тих самих духовних цінностях. Таких 

цінностях, які будують, бо багатство може і дуже часто людей 

роз’єднує. І багато інших речей, які людей роблять ворогами. 

 

– Хочемо звернутися до Вашого досвіду і поставити запитання 

– можливо складне, але до кого, як не до Вас звертатися? Сьогодні 

інтелігенція, інтелектуали українські, суспільство, воно ж живе не 

в якомусь абстрактному світі. Ми всі належимо до певних спільнот, 

субспільнот. У нас є ознака регіональна, ми з Донбасу, хтось з 

західної України, хтось належить до певної партії, хтось розуміє 

себе як людину з певної конфесії релігійної тощо. І ми всі стаємо 

заручниками ситуації в тому сенсі, що ось я підтримую нашого 

Президента, а він робить, мабуть, якісь помилки. І я коли його 

підтримую, я теж певним чином йду вже не тим шляхом, про який 

Ви сказали. А інша людина підтримує Донбас, і теж спочатку 

починає виступати за правду, а потім певним чином починає 

критикувати владу, ще щось. І ось нас ці всі шляхи соціальні 

розводять. Ми намагаємося йти за ідеалами правди, істини, а 

фактично опиняємося в різних куточках. Що можна зробити на 
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рівні соціальних ініціатив, заходів чи ще чогось, щоб цих людей 

знову поєднати і мінімізувати ворожнечу? 
– Дуже добре питання. Але от бачите, ми є тут, чотири особи. Ви 

кажете, що Ви є з Донбасу, а я народжений у Львові, виховуваний в 

Америці, в Італії… Але ми сидимо навкруги одного стола. І ми собі 

говоримо. Правда? 

 

– Правда. 
– І чого треба? Нам треба, щоби ті, хто відповідальний – 

починаючи від батьків й далі – вчителі, церква, влада вчили нас 

респектувати один одного. Якщо мені мій батько сказав би: «Га-га, ти 

зневажай його, він поляк чи він там якийсь Бог зна що», то ти мусиш 

його ненавидіти. Якщо мій батько мене то навчив, ну то що? То я виріс, 

та й ненавиджу його. І не хочу з ним ані говорити, ані бути. Якщо мій 

батько сказав: «Сину, ти є людина, ти народився українець, а він 

народився поляк, а той народився іспанець, а ви всі люди. Ви всі 

однакові люди». 

Одним словом, що нам потрібно? Нам потрібна велика програма 

перевиховання. Починаючи від батьків, школи, церви, інтелігенції – всі. 

Ми мусимо старатися виховувати себе чи перевиховувати. Треба 

пам’ятати, що ми всі є люди. Що ми, хоча говоримо іншими мовами, 

народилися в іншому селі чи місті, маємо іншу школу, народилися в 

такому чи іншому народі – що то все є другорядне. Першорядне – що 

довкруги цього стола сидять чотири особи. 

І яка є розв’язка, хто відповідальний? Перше всього, влада. 

Бачите, в чім є трагедія нашої влади? Що наша влада, то не тільки 

сьогодні, а вже від довшого часу, замість щоби нас заохочувати бути 

разом, нас роз’єднує. Церква – трагедія наша, церкви, як Ви кажете, 

одна каже то, друга каже то… Нехай собі будуть інші, але всі кажуть: 

«Ми є християни чи ми щонайменше, бо можуть бути юдеї і 

мусульмани, віруємо в Бога». От що розходиться. Ми мусимо 

послідовно проповідувати спільні цінності, те, що нас єднає. А не так як 

ми тепер робимо – а ти з Донбасу, тобі не можна вірити! А ти зі Львова, 

то ти ще гірший! Ну, як ми так один до одного підходимо, то як може 

бути мир? Отже, хто є відповідальний? Відповідальні є батьки, школа, 

церкви, влада. Державна влада і всяка влада мають підчеркати, свідомо 
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підчеркати те, що в нас є спільне. А не казати то, що є інше, і казати, що 

добре бути інакшим. 

 

– Якщо ми вийдемо за межі України і скажемо, що наш 

конфлікт є частиною міжнародної ситуації. Як Ви вважаєте, 

релігійний чинник – чи є він великим важелем в міжнародних 

конфліктах? І як можна було б мінімізувати цей вплив релігійного 

чинника у міжнародних конфліктах? 
– Не є релігія чинником роз’єднання. Люди вживають релігію, 

щоби оправдати, чому вони інші. А ти православний? Ти протестант? 

Ти католик? Ти юдей? А то все є релігійне, правда? Якщо я кажу: ти 

мусиш його ненавидіти, бо він – юдей, ти мусиш його ненавидіти, бо 

він – православний; якщо я вживаю релігію, щоби оправдати свої гріхи, 

свою інакшість, то це є колосальний злочин супроти людства. Шукайте 

великих релігійних вчителів: чи хтось з них проповідував щоби релігія 

ставала поділом? Така дуже шанована особа в цілому світі – Далай 

Лама. Він є ані християнин, ані юдей, але він всюди проповідує одну 

річ: ми всі є люди, віруючі люди. І всі люди, які слухають його, кажуть: 

«То правда! Не можу, тому що я є юдей, а я є католик, я є буддист, 

іншого ненавидіти». 

Маємо примір сьогодні. Трагічний примір, але якщо то хтось 

робить, йому то вигідно. Мусульмани, мусульманська держава. Є люди, 

які кажуть: треба всіх ненавидіти, хто не є мусульманином. Ну, то є 

страшне. Але чи Ви знаєте, що слово «іслам» значить «мир»? Я не 

думаю, що іслам – то є релігія ненависті, але її використовують. А ми 

християни також різні штуки виробляли і виробляємо, ніби кажучи, що 

мусимо боронити християнство. Коли направду не збираємося 

боронити християнство, хочемо оправдати свої гріхи, вживаючи 

релігію як оправдання. 

 

– Скажіть, будь ласка, а як Ви бачите ідеальну для України 

ситуацію чи співіснування, чи об’єднання християнських 

деномінацій? Тобто греко-католиків, православних – Київського і 

Московського патріархатів, автокефалію і інших. Дуже багато тут 

розмов і спекуляцій. 
– Але все то дурне, пробачте. Скільки церков Ісус Христос 

створив? 
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– Ми вже казали, що одну. 

– А Володимир скільки привів в Україну? 

 

– Хрестив? Одну. 

– Якщо ми хочемо, щоби Україна була приємною державою для 

життя, мусимо робити всі – і православні, і католики, і протестанти – 

мусимо старатися повернутися до первісної церкви, єдності. Хто каже: 

та то неможливе. Воно є трудне, але Ісус Христос створив одну церкву. 

Знаєте, хтось каже, якби ми малу одну церкву, то Україна була би 

сильна. То не є причина, чому нам треба єдності. Нам треба єдності, 

якщо ми хочемо бути християнами. Я є зобов’язаний як віруюча 

людина щось робити, щоби люди повернулися до первісної єдності. 

Коли ми повернемося до первісної єдності, то дуже гарно, тоді ми 

також будемо і сильною державою. Але тільки ж задля чого шукаємо 

єдності? Чи тому що то Божа воля, чи тому що то є інтерес знову 

матеріальний? 

Отже, ми не маємо вибору, ми маємо обов’язок. І хто не 

старається любити ближнього, як Ісус Христос нас вчив, то нехай 

забуде, що він є християнином. Ми сьогодні поділені, але ми раптом не 

станемо одно, нам треба може й довшого часу. Але як довго ми будемо 

старатися не ображати один одного, не говорити зле про один одного, 

співпрацювати один з одним, як довго ми будемо це робити – будемо 

зближуватися, а десь колись прийде момент, коли ми при Божій помочі, 

бо то від Бога залежить, станемо одне. Але ми не маємо вибору. Хто не 

бере серйозно справу єдності церкви, нехай не говорить, що вірує, 

нехай не ображає Господа Бога. 

 

– Зараз Україна йде чи декларує, що йде в Європу, в 

європейський простір цивілізаційний. І на тому шляху маємо щось 

робити, змінювати в своїй ситуації. В яких питаннях ми можемо 

йти на компроміс з тим, що від нас вимагають, а в яких питаннях 

маємо боронити свої можливо засадничі речі, цінності? 
– Перше всього, не можна говорити Україна і Європа. Бо ми є 

Європа, старші як там ті. Ви пригадуєте, княгиня Анна, дочка Ярослава, 

повезла Євангеліє до Франції. Ми маємо старшу історію християнства, 

ми є Європа. Не менш як Франція, Іспанія чи Німеччина. Ми є Європа. 

Тепер. Що ми хочемо? Що в нас сталося? Були ті фатальні 



 

40 

комуністичні часи. І ми хочемо позбутися того, що було погане в 

комунізмі. Ми хочемо прийняти знову те, що є добре в християнстві. 

Європейська культура – то є християнська культура. Ми, Європа 

виросли на християнстві. І тепер ми не можемо казати: «Ох, Європа!». 

Я жив у Європі, я жив у Італії, я відвідував Францію, відвідував 

Німеччину, Англію. То не є, знаєте, рай на землі. 

Факт є, що певні речі в нас «загубилися» через той комунізм, ті 

обставини. І ми тепер приглядаємося. Вони збереглися в деяких 

державах Західної Європи, і ми кажемо: ага, то варто нам, ми бачимо, 

що воно є корисне, хочемо це привернути. Але не тому, що воно 

європейське, а тому що ми це бачимо як добре. Якщо в Західній Європі 

сьогодні є евтаназія або, ще гірше, одностатеві шлюби, що ми будемо 

наслідувати їх? То було би дурне! Вони повинні нас наслідувати, які ще 

віримо, що шлюб – то є чоловік і жінка. Одним словом, ми не маємо 

пертися до Європи за всяку ціну, наслідувати, бо то Європа. А 

обережно, критично, спокійно подивитися, що вони зберегли доброго. 

А не що вони все роблять, бо багато що вони роблять – вони самі вже 

того встидають. 

 

– Блаженніший, щодо Італії хотіли запитати. Ви в Італії жили 

якраз в 1970-ті – роки для Італії дуже важкі, так звані anni di 

piombo (роки свинцю – Ред.), коли терористи з одного боку, 

екстремісти з іншого воювали проти одне одного, проти держави. 

Зараз в Україні дехто каже, що ми можемо теж скотитися до такого 

через те, що багато зброї у населення, незадоволення владою, 

бідність… Чи справді таке може статись у нас і що робити, щоб 

того не сталося? 

– Італія то є часи anni di piombo, часи Альдо Моро. Знаєте, 

схопили прем’єра, різні такі штуки виробляли. І ті люди, які то робили, 

ті Brigate rosse (Червоні бригади – Ред.), вони були приготовлювані в 

Чехословаччині, Празі і так далі. І вони прийшли, їх підготовили, 

прислали… Але в Італії нічого не сталося. Чому? Бо народ тих бандитів 

не прийняв. Вони думали, що вони настрашать, що вони зроблять 

переворот, що використають то незадоволення людей, бо були 

незадоволені. А народ не прийняв їх. Brigate rosse в дуже короткому 

часі зникли. 
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В Україні все залежить від того, що народ – не влада – прийме. 

Якщо народ буде жити в страху і піддаватися отим всяким провокаціям, 

то справді буде прикро. Але то не є від скільки зброї є – тільки що 

народ хоче. Ми спихаємо все на владу, бо влада така є яка є, нема що – 

ліпша чи гірша, менше з тим. Але влада показала, що дуже мало може. 

Або, я вам навіть гірше скажу, що дуже мало хоче. Народ. Ви 

пригадуєте люди стояли – сотні, тисячі стояли на Майдані. Якби той 

народ, що стояв на Майдані, пішов додому і замість сидіти та чекати, 

доки на вербі виростуть грушки, взялися до роботи, то ми би не мали 

чого боятись. 

Чому є страх ще? Бо ще не знати, куди піде народ. Якщо би народ 

виразно взявся до роботи… Хоча тепер маємо цю нову реформу, 

місцеву владу, то може бути надзвичайно корисне. Люди почнуть 

рухатись, почнуть думати, почнуть щось робити спільно. Бо то чекали 

доки з Києва скажуть: направляйте дорогу. А може тепер вони скажуть: 

ану давайте, направляймо дорогу, то наша дорога. Одним словом, був 

патерналізм, коли все має прийти згори, все має прийти від влади. Хо! 

Не мусить то ходити від вдали, можна самому багато зробить або з 

місцевою владою. 

Італія, в них там класичний випадок, докажу Вам. Був поважний 

страх, що то буде з тими Brigate rosse. Не минув рік – і ми за них 

забули. Бо народ не підтримав їх – то вони й спухли. Те саме в Україні. 

Наша найбільша проблема сьогодні, завдання – розрухати народ. Щоби 

народ свідомо працював, будував і не чекав, що їм там хтось дасть, не 

мав повалу в Західну Європу, робив що добре в себе вдома, маємо і так 

добру традицію – і все буде порядок. 

 

– Ви такі речі кажете, які зараз не дуже популярні. 
– А ви їх зробите популярними! 

 

– Скажіть, є ще таке важке запитання: як нам бути з Росією? 

Що тут робити? 
– Дуже прикра справа. Бачте, щоби зрозуміти Росію, чи ту всю 

ситуацію на Донбасі, чи на Криму, треба читати історію Росії. Росія 

сьогодні є хвора… Колись казали, що Росія – то жандарм Європи і 

тепер Путін цю думку оживив. Після довгої, гарної, доброї підготовки – 

вони дуже добру мають пропаганду – ніби Росія врятує світ. Бо в світі є 
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багато клопотів, правда? Багато причин в Азії, в Південній Америці, 

Європі, Західній Європі. Знаєте, скільки там різного роду непорядків є, 

що Росія розв’яже все якнайкраще. Треба собі це усвідомити – ми 

Росію не змінимо, але ми мусимо рятувати себе. З нашої сторони 

старатися бути сильними і коректними. 

Треба читати історію Росії: Іван Грозний, Петро І, Катерина ІІ, 

Сталін, Ленін, Путін. Це все є одна група людей, то є амбіція бути 

жандармом світу. І мені здається, що Путін робить колосальну помилку 

і дуже шкодить Росії. Не робить Росію сильною, а робить Росію 

слабкою. Бо якщо був час, коли ми дивилися на Росію – ну, наші сусіди. 

Я не кажу брати, вони не є брати, але сусіди. То сьогодні ми вже не 

дивимося на них як на братів, на жаль, чи як навіть на добрих сусідів. І 

возьме трохи часу, на жаль, але я кажу не тільки про Україну, і багато 

інших народів – чеченці, Азербайджан – вони вже перестали чи 

перестають дивитися на Росію як на добрих сусідів. 

Боже милий, тож народ є добрий, в Росії народ є як всі інші 

народи. Але їхній провід і на підставі тої історії я кажу: здавен-давна є 

та амбіція, імперська амбіція. Як довго то буде, не буде миру в нашій 

околиці. Як вони при Божій помочі зрозуміють, то може буде мир. 

Щонайменше, не буде війни, якщо миру не буде. 

 

– Наостанок хочемо дізнатися: що Вас, окрім релігійних 

речей, надихає в житті – буденному, повсякденному? 
– Я Вам скажу щиро: я вже старий чоловік. Я приходжу щораз 

більше до переконання, що Бог є батько. Починаю щораз уважніше 

мовити «Отче наш». Що все є в руках Божих. Знаєте, я молюся за 

Донбас. А про що я молюся? Я не знаю і не дбаю. Я кажу: «Господи, в 

твої руки вручаю Донбас». Бог знає, що робити. Я не знаю і не 

стараюся видумувати: Господи, може би треба було то, треба там то… 

Господь Бог знає. Але я щиро Вам кажу, я є щораз більше переконаний 

в своєму особистому духовному житті, що все є в руках Божих. А Бог є 

добрий Отець, Батько. 

 

– Дякуємо Вам, Блаженніший, за таку цікаву зустріч, бесіду. 

Ми сподіватимемося, що все буде добре. 
– Дозвольте, але я трошки з Вами не згідний. Під яким поглядом: 

Ви кажете, чекаємо, що все буде в порядку… 
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– Ми сподіваємось на це… 

– То є замало. Треба працювати. Не сподіватися – воно само від 

себе не прийде. Треба вранці, коли встанете, прокинетеся і 

перехреститеся, сказати: а що я можу нині зробити, щоби справу 

поправити? Не, що нині станеться – воно само від себе не станеться. А 

як станеться, то Бог зна шо станеться. Що я можу зробити, щоби було 

краще? Робіть! Ми мусимо працювати. 

 

– Блаженніший, ми принесли Вам те, що ми зробили. Як 

науковці – що ми можемо? Ми пишемо книжки. Тому взяли з 

собою збірку робіт, яку видав Український інститут стратегій 

глобального розвитку та адаптації, вона називається 

«Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних 

трансформацій». Також ми принесли книгу «Філософи Донбасу», 

видану нами кілька років тому, та монографію «Вододіли 

секуляризації», яка у вересні тільки-но була випущена та 

презентована. Сподіваємося, що ці книги будуть Вам цікаві, адже в 

них ми намагаємося робити те, що можемо. 
– Я Вам дякую.. 

  
 
 
 
 

 
 

 

https://uisgda.com/ru/lubomir_guzar-

_ya_molyusya_za_donbas.html 
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– Станислав Николаевич, с Вашей точки зрения, можно ли 
считать конфликт на Донбассе частным случаем общемировых 
кризисных тенденций или он абсолютно уникален? 

– Уникален ли он? За последние несколько тысяч лет, видимо, 
воплотились все возможные исторические сюжеты – в этом смысле 
ничего уникального уже быть не должно. Но важной особенностью 
данного конфликта является отсутствие у него истории. Да, Киев и 
Донецк никогда прежде не были врагами, никогда прежде не воевали 
друг с другом и никогда прежде не входили в состав разных – тем 
более, враждующих – государств. И это принципиально отличает 
данный конфликт от, например, грузино-абхазского или армяно-азер-
байджанского в Нагорном Карабахе. Там – давняя история взаимных 
обид, межэтнических столкновений и религиозных противоречий. 
Здесь – ничего подобного нет. 

Конечно, трения между столичным Киевом и региональным 
Донецком были. Но в какой стране нет трений между центром и 
регионами? Это естественный процесс. Регионам всегда кажется, что 
центр им чего-то недодаёт или обходит вниманием. И в Польше, я это 
хорошо знаю, существуют трения между Варшавой и воеводствами. И в 
федеративной Германии тоже… Но то, что этот процесс у нас вдруг 
перешёл в силовую фазу, не имея для этого достаточных предпосылок, 
в том числе исторических, как раз и свидетельствует о том, что этот 
конфликт – привнесённый извне. 

 
– Что собой представляет украинская интеллигенция или 

украинские интеллектуалы? Были ли когда-нибудь прецеденты, 
когда их роль оказывалась решающей (или хотя бы влиятельной) в 
урегулировании конфликта? Что могут предложить интеллек-
туалы обществу для нормализации конфликтных ситуаций? В 
частности, в Украине? 

– В украинской истории ХХ века интеллигенция сыграла важную 
роль. Если не решающую. Смотрите, на протяжении всего одного 
столетия Украина прошла путь от небытия (когда разные её части 
находились в составе разных государств и, если говорить о Российской 
империи, не имели даже своей автономии – просто несколько 
разрозненных губерний) до независимого государства. На самом деле, 
украинский ХХ век – это история грандиозного успеха. Да, на этом 
пути были ужасы двух мировых войн, Голодомор, Холокост, 
сталинская диктатура и многое другое. Но если сравнить первый год 
ХХ века, 1901-й, и завершающий, 2000-й – контраст разителен. Так вот, 
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на всех ключевых этапах развития Украины этого столетия именно 
интеллигенция задавала тон. 

Возьмите период «первой независимости» – УНР. В составе 
Центральной Рады заседают преимущественно учёные, писатели, 
литературоведы, экономисты, журналисты, педагоги – словом, 
гуманитарии, интеллектуалы. Не только они, конечно, но их 
присутствие ощутимо. 

Причём – на ведущих ролях. Так, бессменный глава Центральной 
Рады – профессор истории Михаил Грушевский, будущий академик. 
Его заместители – профессор Сергей Ефремов, впоследствии академик 
и вице-президент Академии наук, и популярный писатель, драматург 
Владимир Винниченко, который затем возглавил правительство. 
Тогдашний прорыв – а это, несмотря на итоговое поражение в 1920 
году, был колоссальный прорыв – во многом совершён руками 
интеллигенции. И разного рода конфликты того периода (и военные, и 
не только) «разруливала» именно она. 

Другой пример – украинские шестидесятники. Взгляните на их 
биографии. Это художники, поэты, режиссёры, литературоведы, 
переводчики. В моральном отношении их влияние на тогдашнее 
общество было велико. 

Основной внутренний конфликт в УССР 1960-х – конфликт с 
властью. Шестидесятники – не в стороне. Они сами – сторона 
конфликта. В 1965 году в Украине началась волна арестов пред-
ставителей творческой интеллигенции. И поднялась, соответственно, 
встречная волна – протестная. Выступление Ивана Дзюбы на премьере 
фильма «Тени забытых предков», его же письмо протеста в ЦК, затем 
коллективное письмо в ЦК, подписанное писателями, композиторами и 
другими известными людьми. Наконец, депутатские запросы в ЦК 
писателя Михаила Стельмаха, поэта Андрея Малышко, композитора 
Георгия Майбороды. 

И что же? В нормальной стране этого бы хватило, чтобы власть 
(как минимум) прислушалась, вступила в диалог. Да и пресса бы 
подняла шум… Но в советской стране всё было устроено иначе – ЦК 
просто проигнорировал все протесты, письма и депутатские запросы. 
Ответа никто не получил! И послушная пресса послушно молчала. ЦК 
отреагировал только в том смысле, что тот же А. Малышко на 
следующих выборах в парламент уже не был выдвинут в депутаты 
(списки в те времена утверждал ЦК). А в 1972-м власть, игнорируя 
диалог, провела очередную волну арестов. 

Каким образом из тюрем и лагерей можно было реально влиять на 
урегулирование конфликтов? 
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Хочу заметить: как только условия жизни в стране приближались 
к нормальным, украинская интеллигенция немедленно оказывалась в 
эпицентре общественных процессов. Так было, например, во времена 
перестройки, когда слово популярного писателя значило намного 
больше, чем тяжеловесная речь государственного мужа. Проще говоря, 
без интеллектуалов не было бы ни перестройки в УССР (тут её 
тормозили намного сильнее, чем в Москве), ни – в конечном счёте – 
независимости в 1991 году. 

Функция интеллектуалов – вскрывать зреющие в обществе нары-
вы. Тогда эти нарывы не превращаются в конфликты. Если говорить о 
нынешней ситуации, то с этой задачей украинские интеллектуалы не 
справились. Властителями дум оказались не поэты, а политтехнологи. 
Результат печален, но закономерен. 

 
– Есть ли какое-то ценностное противостояние между 

разными регионами Украины? Вокруг каких ценностей может 
сегодня сплотиться украинское общество? Что может объединить 
людей из разных областей нашей страны? 

– Отличия между разными регионами Украины, как и любой 
другой страны, не только есть – они неизбежны. В нашей стране эти 
отличия предопределены разной историей регионов (их формиро-
ванием в составе разных государств), разным временем попадания в 
состав Украины, разной языковой ситуацией и так далее. 

Ценности у всех регионов одинаковы – всем хочется жить в мире 
и благополучии. Никто не мечтает о разрухе и нищете. 

Но есть вещи, разделяющие регионы, – стереотипы. Обычно по 
умолчанию имеют ввиду взаимные стереотипы восточных и западных 
украинцев (заметьте, о проблемах «южан-северян» речь никогда не 
шла). Для формирования взаимных стереотипов «схидняков» и 
«западенцев» ХХ век предоставил много возможностей. 

Так, до 1941 года жители Донбасса имели смутное представление 
о галичанах. Они никогда с ними прежде не сталкивались, не торговали 
с ними и в массе своей не имели с ними никаких контактов. Слышали, 
конечно, что где-то там, за границей – в Австро-Венгрии, потом 
Польше – есть некая Галиция, но самих галичан почти никто не видел. 

И вот осенью 1941-го они появились – отряды Южной походной 
группы ОУН. Пришли вместе с немцами (а также румынами и 
итальянцами), а потому и воспринимались как чужаки, враги, 
оккупанты. Конечно, не всё было так однозначно: среди местных 
жителей были и те, кто искренне радовался приходу оуновцев, помогал 
им печатать и распространять листовки, добывать оружие и так далее. 
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Но для большинства населения члены походной группы были 
недругами, чужаками. И, понятно, советская пропаганда – военная, 
послевоенная – здорово постаралась, чтобы этот стереотип закрепить в 
сознании людей. И не только жителей Донбасса. 

Аналогично, замечу, жители Галиции до 1939 года, в большинстве 
своём, не сталкивалось с людьми из Украины. Но они хлынули в 
сентябре 1939-го в большом количестве со своими комиссарами, 
НКВД, «Капиталом» Маркса и памятниками Ленину. И уже у галичан 
сложился стереотип – заметьте, похожий – чужаки, враги. 

Если в советское время ярлыки навешивали на жителей западных 
областей – «бандеровцы», «западенцы», а жителей восточных областей, 
наоборот, выставляли героями, на которых следует равняться (Алексей 
Стаханов, Прасковья Ангелина и другие ударники труда), то во времена 
независимости вектор изменился. Всевозможные ярлыки навесили на 
«донецких», а на роли героев и примеров для подражания вышли 
галичане. 

Обе ситуации на самом деле сводятся к одной и той же модели. 
Причём модель эта – не что иное, как мина замедленного действия. В 
здоровом обществе не должно быть «правильных» и «неправильных» 
регионов, «сознательных» и «несознательных» областей. Ибо в этом 
случае одни, быстро входя в роль «старшего брата», начинают поучать 
и требовать «делай как мы», а другие – обижаться и противиться, мол, 
нас не поставить на колени… 

Я бы предпочёл, чтобы современное украинское общество 
сплотилось вокруг увеличения капитализации страны. Это, на мой 
взгляд, является и целью, и самоцелью, и, если хотите, национальной 
идеей. Положительные изменения в стране начнутся тогда, когда 
большинство уяснит необходимый критерий: всё, что способствует 
росту капитализации страны – благо, а всё, что её снижает – зло. 
Политическая обёртка тех или иных процессов сугубо вторична. Ибо с 
богатой и эффективной страной считаются в мире, её сами зовут в 
престижные международные объединения (политические и военные). 
Такая страна имеет ресурс для сохранения исторического и 
архитектурного наследия, развития культуры, поддержки талантов – 
одним словом, для создания как раз той ситуации, когда слово 
интеллектуалов становится весомым. Подобная перспектива, мне 
кажется, способна объединить людей из разных областей страны. 

 
– Каким может быть «общее» прочтение истории и «общая» 

память для Украины? Есть ли опасность в ее искусственном 
конструировании и специальном забвении? 
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– Любое искусственное конструирование истории рано или 
поздно лопнет как мыльный пузырь. За примерами далеко ходить не 
надо – ХХ съезд, перестройка. История не нуждается ни в 
искусственном конструировании, ни в специальном забвении. Ведь что 
такое специальное забвение? Это отсутствие ответов на неудобные 
вопросы. Точнее, боязнь давать эти ответы честно. Боязнь посмотреть 
на вещи объективно и признать – да, это было так. Боязнь, если надо, 
извиниться, признать ошибки прошлого. 

Такие боязни – признак незрелости. Но именно они являются 
причиной многих проблем. Проблем, прежде всего, современных. Ибо 
трудно созидать совместное будущее, не выведя из тени болевые точки 
прошлого. Особенно недавнего прошлого. Несделанная «работа над 
ошибками» гарантирует повторение этих самых ошибок и формирует 
замкнутый круг. 

«Общее» прочтение истории, как я это вижу, возможно лишь на 
основе осмысления позиций всех участников исторических конфлик-
тов, ибо в подавляющем большинстве случаев видим украинцев с той и 
другой стороны. Ключ – в понимании тех и этих. 

Для меня нет сомнений в том, что и воины УПА, и солдаты 
Красной армии по-своему любили Украину, воевали за Украину. 
Наконец, отдавали за неё жизнь. Они по-разному представляли себе эту 
будущую Украину, конечно. И воевали в разных армиях, под разными 
флагами. Но те и другие, в конечном счёте, хотели блага Украине – так, 
как они его понимали. 

Объяснить логику каждой из противоборствующей сторон – вот 
это, мне кажется, важная задача историка. Удерживая равновесие, 
спокойно, без эмоций и ярлыков. 

Проблемы нашей истории – прежде всего, истории недавнего ХХ 
столетия – в героизации. Не в замалчивании фактов, как это практи-
ковалось в СССР, а именно в нарочитой героизации одной из сторон. С 
неизбежным уничижением другой стороны. На такой основе с «общей» 
памятью вряд ли сложится. 

 
 

 

 
 

https://uisgda.com/ru/stanslav_calik-

_u_konflkta_na_donbas_vdsutnya_storya.html 
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– Доброго дня, отче Георгію! Як науковці з Донбасу, що 
займаються дослідженням кризи в Україні та конфлікту на сході 
нашої держави, ми хотіли б з’ясувати позицію Української 
православної церкви з певних питань. Адже на Донеччині УПЦ – 
це одна з головних і найпоширеніших конфесій, однак в її бік 
звучить багато нарікань й нерідко для цих нарікань є цілком 
конкретне підґрунтя… 

– Насамперед маю наголосити: нині я не є носієм офіційної 
позиції Української православної церкви. Вже понад рік я не обіймаю 
посаду речника, тож можу висловити власну думку чи думку певної 
частини УПЦ. Також відзначу, що маю реальний зв’язок з Донбасом, 
адже моя прабабуся народилася і все життя прожила поруч зі 
Святогірськом. І кожного року нас туди відправляли на літо: ми їхали з 
русифікованих міст до україномовного села на Донбасі. І там мені 
прабабуся казала: «Юро, пам’ятай – ми українці». Тобто, я це почув не 
в Києві чи Конотопі, де я народився, чи в іншому місці, а безпосередньо 
на Донбасі. Тож для мене питання не стоїть, чи є Донбас Україною, 
тому що так мене вчила моя родина. В мене й тепер родичі живуть у 
Слов’янську, є друзі, пов’язані з Донбасом, з якими ми постійно 
спілкуємося, тому я маю певне бачення ситуації, але це скоріше 
суб’єктивне, ніж об’єктивне. 

 
– Нині для нас дуже важливим є питання цінностей. Ви якраз 

берете участь у різних ініціативах, присвячених цим питанням. 
Тож які, на Вашу думку, цінності можуть об’єднати людей з різних 
регіонів України, різних світоглядів, національностей, релігій? 

– Для мене питання цінностей безпосередньо пов’язане із 
питанням заповідей. Оскільки в моєму баченні того, що відбувається, 
ця ситуація подібна з тим, що відбувалося з богообраним народом, коли 
він виходив з єгипетського рабства і прямував до Богом обіцяної землі. 
І десь по дорозі Бог дає заповіді. Тобто, якщо поглянути на контекст 
подій, то це заповіді для народу, який вже вийшов з рабства і йде до 
своєї землі, де будуватиме нове суспільство. Але фактично вийти з 
рабства – це половина справи: треба припинити бути рабом. І поставити 
в основу світогляду й суспільної конструкції іншу модель, ніж була в 
рабстві. Наша ситуація ускладнюється тим, що ми нікуди не виходимо. 
Ми залишаємося на місці. І якщо навіть богообраний народ був 
сепарований – частина залишилася, а частина пішла… А ми ще й 
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залишаємося на місці, і тут можна казати, що в нас немає точної 
відповідності до того, що відбувалося в біблійні часи. 

 
З іншого боку, якщо говорити про цінності, то і загальнолюдські, 

цивілізовані цінності випливають з біблійних цінностей. І якраз, на 
жаль, наше суспільство здебільшого є носіями тоталітарних, 
радянських, атеїстичних цінностей, попри те, що декларується майже 
80-90 відсотків віруючих людей. Насправді, у нас цінності ще тільки-
тільки формуються. І перша з них – це цінність свободи. Вона 
задекларована навіть в першій заповіді, коли Бог говорить: «Я Господь 
Бог твій, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства». От дуже 
цікаво, що в тому катехизмі, який сьогодні має церква, відсутня частина 
цієї фрази. Є тільки: «Я, Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших 
богів окрім мене». Оця частина про свободу була в катехизмі 
Київського митрополита Петра Могили, але зникла в катехизмі 
Московського митрополита Філарета, текст якого ліг в основу сучасних 
видань. Тобто, десь цей пафос свободи загубився. І я вважаю, що його 
треба повернути. 

А якщо говорити про цінності, які допоможуть нам вийти з 
нинішньої ситуації, то на першому рівні, з моєї точки зору, знаходиться 
заповідь «не вбивай». Однак не в негативному контексті, який 
забороняє вбивство, а в контексті позитивному. Що це значить? Не 
вбивай – значить знаходь рішення без застосування насильства. 
Фактично ми маємо навчитися знаходити консенсусні рішення – які 
відповідають інтересам абсолютної більшості. Не 50 відсотків плюс 
один голос, і ця частина суспільства може робити все, що вона забажає 
з іншою частиною, а те, що об’єднає людей різних думок, світоглядів і 
політичних орієнтацій. З цим пов’язані й інші цінності. Наприклад, 
цінність слова. Є заповідь «не промовляй ім’я Господа Бога твого 
даремно». Здається, вона нібито тільки релігійна. Але її можна вважати 
і заповіддю про відповідальність за слова. Нині ми живемо у 
викривленому світі, де говоримо одне, думаємо інше, робимо третє. Де 
слово не має цінності. Ми побудували політичну систему, де політичні 
гасла перед виборами жодним чином можуть не підтверджуватися 
реальною діяльністю після обрання. І всі розуміють, що перед 
виборами дають обіцянки, які не виконуватимуть. Але це не нормально. 
Це вже викривлений світ, який нівелює цінність слова. З іншого боку – 
«не бреши». На жаль, ми живемо в світі, де політика та медіа 
побудовані на брехні і маніпуляції. Пропаганда й маніпулювання 
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свідомістю – це частина реальності сьогоднішнього світу. Тому 
потрібно повернути цінність правді. 

Також варто згадати заповідь «не лжесвідчи». Можна сказати 
просто «не бреши», але ж тут цінність ще й справедливості. «Не 
лжесвідч на ближнього твого» – це не давай неправдивих показів в суді, 
наприклад. Це ще й цінність справедливої судової системи. Або взяти 
останню заповідь – «не бажай жони, вола, всього, що є в ближнього 
твого». Не заздри, не зазіхай на чуже. Іноді сьогодні бізнес чи 
кар’єрний ріст пов’язаний з тим, що людина бачить, що є в іншого, 
бажає те отримати і робить для цього все можливе. А насправді варто 
було б будувати поруч нове, ніж чубитися за те, що створив інший. 

Днями ми в Ініціативі «21 листопада» робили спільне звернення і 
говорили про те, чи перемогла Революція Гідності. Так от, якщо вести 
мову про революцію, то вона перемогла. Якщо говорити про гідність, 
то напевно ще ні. Тому що ми маємо одночасно два процеси: 
революційний і еволюційний. Для перемоги гідності потрібний 
тривалий час і певна робота над собою, виховання, осмислення, 
критичний погляд на життя, на себе тощо. Але що тоді відбулося? 
Революція прибрала те, що заважало еволюції. І, я думаю, що після цих 
двох-трьох років неспокійних подій в країні, головний висновок, який 
ми маємо зробити, що нам іти ще довго. Що цей процес триватиме не 
один день, що ніхто не віддасть наказу і ми перетворимося на іншу 
країну, що ми маємо змінюватися самі, змінювати суспільство, 
свідомість. Говорити про цінності, але не тільки говорити, а й 
втілювати ці цінності в наше реальне життя. 

 
– Стосовно біблійних цінностей і походження від них сучасних 

цінностей зрозуміло, що тоталітарний радянський варіант не був 
наближений до біблійного. А от варіант сучасних європейських 
цивілізацій: наскільки він не відійшов від християнського ідеалу і 
чи можемо ми звернутися до нього повністю або все ж таки з 
застереженнями? 

– Мені здається, що іноді ми говоримо про міфи, а не про 
реальний європейський чи загалом світ. Ми використовуємо 
пропагандистські міфи і під них підганяємо реальність. Нині ми 
живемо в світі, де немає от тієї тотальної моделі – до чого тяжіє 
тоталітарний чи авторитарний режим, де має бути одностайність, де є 
стратегічна лінія партії чи президента, країни… Світ сьогодні більш 
різноманітний та складний за своєю будовою. А нинішня Європа, 
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нагадаю, сформувалася після Другої світової війни – в результаті 
намагання збагнути, як так сталося, що християни, цивілізовані люди 
накоїли стільки злочинів. То був і вимір спокути, і вимір намагання 
побудувати суспільство на інших засадах, ніж ідеології. І нині в Україні 
мало хто знає, що біля витоків Європейського Союзу як ідеї стояли 
християнські демократи й віруючі люди. Що прапор ЄС має зобра-
ження німбу Божої Матері, до речі, такого ж, як у нас в Трапезному 
храмі Києво-Печерської лаври, з п’ятикутними зірками по колу. Це не 
засвідчує, що немає проблем в Європі, що немає секулярних рухів, які 
відкидають релігію як таку, що немає проблем міжкультурних, 
міжнаціональних. Європі не все вдалося в плані побудови 
мультикультурного світу, але ми, якщо зануримося глибше, то 
побачимо, що йде інтелектуальний процес. Є потужна християнська 
спільнота, є потужні родинні традиції. Наприклад, у Франції мільйон 
людей виходить на вулицю на захист родинних цінностей, сімей. І 
мирно декларує свою вірність традиційним біблійним сімейним 
цінностям. 

Тому, якщо вести мову про Європу, треба туди занурюватися та 
говорити з реальними представниками Європи, спілкуватися з 
християнськими інтелектуалами, з реальними віруючими. Можу вас 
запевнити, вони там є. І вони про свої проблеми можуть розказати 
більше, ніж ми про їхні проблеми, щоб виправдати себе. Насправді, 
іноді цей посил «Європа не така» робиться для протиставлення – 
мовляв, ми тут такі духовні і віруючі. Якщо ми були б насправді 
духовними, якщо ми були б насправді віруючими, християнами, у нас 
не було б такої корупції, такої брехні, у нас не було б такого насильства 
і небажання знаходити спільну мову в суспільстві. 

 
– Хоч тепер Ви не є речником УПЦ, але напевне знаєте – чи є 

якась одностайна чи офіційна позиція церкви щодо гострих питань, 
які нині існують в Україні: ситуації на Донбасі, відносин з Росією, 
міжцерковних стосунків? Чи відображена вона в певному 
офіційному документі, який можна знайти в відкритому доступі? 

– Звісно, є офіційні документи церкви, є речники, але треба 
відрізняти офіційну позицію церкви від позиції офіційного 
представника. Є питання, які не є догматичними, і не треба вимагати 
від церкви як спільноти віруючих у Христа людей однозначних 
політичних позицій. За часів Блаженнішого митрополита Володимира 
ми декларували, що церква об’єднує людей різних політичних поглядів, 
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різних національностей, різних мовних чи культурних традицій, бо в 
основі церкви – віра, Христос. І довкола Христа ми об’єднуємося 
різними. І ми цю модель, до речі, 2013 року пропонували суспільству: 
давайте ми, різні, об’єднаємося довкола чогось одного. Якщо ми в 
основі, наприклад, бачимо любов до України, то ми маємо об’єднати 
різні геополітичні та політичні традиції, де є щось базове, що єднає. 

Є заяви Священного синоду з тих чи інших приводів, є коментарі 
офіційних спікерів, але питання земні, скоріше, не в компетенції 
церкви. Навіть Христос казав: «Віддавайте кесарю кесарево, а Богу – 
богове». Тобто кесареве – це і є політичне, державне. Причому, якщо 
замислитися, Христос говорив це не в негативному сенсі, а в 
позитивному. Він казав, якщо перекласти на сучасну мову: якщо ви 
громадяни цієї країни, будьте справжніми громадянами. А питання 
було якраз, чи платити податки кесарю, який був владою на тій 
території. А Христос відповів: «Дайте мені динарій. Хто на ньому 
зображений? Кесар! То віддавайте кесарю кесарево. А Богу – богове». 
Так само і нас коли питають подібне, ми відповідаємо: подивіться на 
паспорт, який у вас в кишені. Там написано – «громадянин України». 
Так будьте громадянином України! 

 
– Ви кажете, що треба відділяти церкву від політичних речей, 

а от, приміром, митрополит Онуфрій не встав під час вшанування 
пам’яті загиблих героїв АТО у Верховній Раді. Або згадаймо його 
висловлювання, які заперечують Голодомор або можуть 
інтерпретуватися таким чином. Ці вислови та дії треба розуміти як 
від приватної особи? 

– Ні, це дії і висловлювання Предстоятеля чи тоді ще єпископа… 
 
– Але саме вони лягають в основу дуже серйозної ескалації 

ситуації в суспільстві. Як із цим бути? 
– По-перше, якби я був тоді у Верховній Раді, я встав би, і це була 

б так само дія людини з УПЦ. По-друге, якщо говорити про Голодомор, 
то Блаженніший митрополит Володимир називав його геноцидом 
задовго до приходу навіть Ющенка до влади. У нас була видана книжка 
«Піст від диявола», де в передмові Блаженніший називав Голодомор 
геноцидом. І це не була політична заява – це певне ставлення. 

Я думаю, що питання світобачення Блаженнішого митрополита 
Онуфрія – це питання до нього, а не до мене. З іншого боку якраз те, 
про що ми говоримо, й підкреслює наявність в церкві різних бачень 
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земних питань. І мистецтво керівництва церковним кораблем 
передбачає, що Предстоятель має вести його таким чином, щоб він 
обходив рифи житєйського моря. Але Блаженнійший митрополит 
Онуфрій обраний нещодавно, він має власне бачення, виховання… 
Якщо подивитися на його історію, то ми бачимо людину, яка стала 
єпископом 1990 року, тобто ще до Незалежності України, в Чернівцях, 
де він і був єпископом до 2014-го, коли був обраний Предстоятелем. Я 
думаю, що так само, як іноді з Донбасу все, що відбувається в Києві, 
виглядає інакше, так і з Чернівців якісь речі мають інший вигляд. Але 
почався певний процес, людина входить в курс справ, і те, що я можу 
запропонувати, – це щиро помолитися, щоб його рішення не викликали 
хвиль і збурень ані поза церковною огорожею, ані всередині церкви. 
Тому що на ньому якраз лежить відповідальність за збереження єдності 
церкви і за презентацію церковного погляду, зокрема на події, які 
відбуваються в країні. І це не тільки питання його політичних поглядів, 
це питання християнського, православного церковного погляду на те, 
що відбувається довкола. Тому і Предстоятеля треба оцінювати іноді не 
в контексті політичному, а намагаючись зрозуміти, що він хотів з 
церковної точки зору сказати. Бо ми все ж таки маємо справу з 
людиною, яка обрала ще за радянських часів церковний шлях, 
фактично перебувала в певному радянському гетто. 

 
– Якою є Ваша думка щодо доктрини «Русского мира», котра 

нині є популярною і в навколоцерковних колах? 
– Стосовно цієї доктрини я свою позицію висловив ще на початку 

2010-го і повторював її багато разів. Нам не варто відмовлятися від 
першородства. Тобто, у нас має бути власна концепція «Руського міра», 
бо Русь – вона Київська, і не варто від цього відмовлятися. Ми маємо 
збагнути власну традицію завдяки обговоренню цієї теми і побудувати 
Світ Русі, який був би одночасно світом сучасної України, бо ми є 
нащадками Київської Русі. І не варто віддавати комусь власну історію, 
власне світосприйняття. «Київ – це матір міст Руських», – говорить 
літопис. Якраз оцю київську модель, київську традицію, концепцію – 
ми маємо теж її розвивати. А щодо московського «Русского мира», то я 
не фахівець в цьому питанні і ніколи не належав до адептів цієї 
концепції, наслідки якої ми вже бачимо на тому ж Донбасі, де 
створювали «Русскую православную армию». Це не має жодного 
стосунку до православ’я чи християнства. І, на жаль, заяви про це ми 
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можемо почути лише з України, бо щось я не чув, щоб хтось в Росії 
засудив сам факт існування такого збройного формування на Донбасі. 

 
– З іншого боку концепція «Русского мира» сформувалася 

всередині РПЦ. Зокрема, Патріарх Кирил неодноразово говорив 
про те, що «Русский мир» – це якраз сукупність тих земель, що 
сформувалися навколо РПЦ. Якщо ця концепція матиме право на 
життя і поширюватиметься, то чи не буде так, що вона заперечить 
можливість існування не тільки «Руського міра», який походить 
від Київської Русі, а й Української православної церкви? 

– Доки був живий Блаженніший Митрополит Володимир, з його 
вуст жодного разу не лунало словосполучення «Русский мир» або щось 
подібне. Він був носієм київської ідеї. І, до речі, навіть в певних 
наукових текстах це відображено. Тому, наскільки я знайомий зі 
згаданою концепцією, я бачу, що це певний ідеологічний, політичний 
конструкт, в якому релігія, на жаль, використовується не в 
притаманному їй сенсі, а в тому, щоб бути прикриттям, прапором або 
вивіскою для імперських чи інших політичних ідеологій. У підсумку 
концепція «Русского мира» може привести до того, що сталося, 
наприклад, в Сирії з Ісламською Державою. 

За часів Блаженнішого Митрополита Володимира було офіційно, 
на рівні церкви засуджено так зване політичне православ’я – намагання 
використовувати християнську риторику і символіку для досягнення 
політичних цілей. Так само були зняті благословення з кількох 
організацій, які були носіями цієї ідеології. Як не дивно звучить, але це 
було 2007 року, одна з організацій називалася… «Народно-
патріотичний союз Новоросії». Тобто, церква небезпеку всіх цих речей 
бачила заздалегідь. Що буде сьогодні, мені важко говорити. 

 
– Згадані Вами рішення та заяви не були скасовані? 
– Ні, ці рішення дійсні. Хоча нещодавно синод повернув до 

спілкування з церквою одного з тих, кого тоді УПЦ відлучила від 
спілкування. Можливо, людина дійсно щиро розкаялася, як про це 
говориться в рішенні Синоду. Тому це питання скоріше до сучасних 
керівників. 

 
– Скажіть, якщо мирянин критикує ієрарха за його політичні 

погляди – це не значить, що він чинить зло? 
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– Ні, це питання розмови щодо політики, а не розмови щодо 
богослов’я. Немає обов’язкового благословенного церквою політичного 
руху. Більше того: якщо й говорити про певні політичні зобов’язання 
християнина, то можна знайти в Євангеліє слова, де Господь говорить 
«Блаженні миротворці». От церква має виступати в ролі миротворця, 
посередника. Яку функцію вона і виконувала під час Революції Гідності 
в Києві. На жаль, у сучасній ситуації в Україні вже внутрішня 
українська релігійна спільнота не може виконувати цю посередницьку 
функцію, бо вона не є авторитетом для всіх сторін конфлікту. 

 
– От уже й церква виходить ангажованою. Тобто, є дві позиції, 

які розділяють Україну, і як в одної половини, так і в іншої є, якщо 
можна так сказати, «своя церква»… 

– Це те, з чим намагався багато років боротися Блаженніший 
Митрополит Володимир, уникаючи ситуації, в якій церкву поставили б 
на служіння одній партії чи одній владі. І я думаю, що це ж завдання 
стоїть перед священноначаллям сьогодні. Адже оцей Середньовічний 
принцип «чия влада – того й віра» не має працювати в сучасному 
суспільстві. Ми все ж живемо в країні, яка поліконфесійна, 
полірелігійна, полікультурна, і ми маємо шукати ту модель спільного 
блага, де ми поважаємо віру і святині один одного. Де ми ведемо 
дискусію без застосування сили, без бійок за храми, без цієї 
середньовічної риторики стосовно одне одного. 

Треба вчитися комунікувати не в давніх традиціях чи навіть 
ближчих радянських. Бо іноді те, що я нині називаю середньовіччям, 
притаманно й отій тоталітарній моделі, що існувала в Радянські часи. 
Партійно-комсомольська. У радянські часи в храмах стояли бабусі, які 
були народжені до революції і пам’ятали традиції. Хоча є питання і до 
тих традицій. А сьогодні ми маємо бабусь, які були комуністками й 
комсомолками. І вони тепер свою енергію і своє бачення – як 
вирішувати питання з інакомисленням – привносять і в церковну 
огорожу. До речі, ті ж питання іноді й до священнослужителів. 

 
– Як Ви бачите релігійний чи конфесійний ідеал України в 

майбутньому? Чи можливе певне примирення чи створення 
помісної церкви найближчим часом або пізніше? 

– Я відношу себе до дуже добре поінформованих оптимістів. Тому 
вважаю, що те, що маємо, і є найкраще, що може бути. Бо мріяти можна 
багато про що, а треба виходити з певних реалій. Мені здається, що 
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варто рухатися до моделі, де єдність знаходиться не в єдиній інституції, 
не в механічному об’єднанні. Ми маємо знати той вимір єдності, який 
допоможе нам різним бути разом і разом розбудовувати нашу країну, 
разом шукати спільного блага для наших дітей, жити разом. 

Розмови про єдину церкву – подібні до розмов про єдину партію. 
Господь заповідав єдність християн, але ця єдність має бути не для 
досягнення політичної мети. Якщо політика з цього питання буде 
виходити, тоді, можливо, буде інше підґрунтя для обговорення, де 
держава має бути модератором. Держава має модерувати оці стосунки 
таким чином, щоб ми всі відчували себе частиною єдиної спільноти і 
дійсно навчилися й шанувати один одного, й поважати один одного, й 
не битися один з одним ні з політичних, ні з релігійних мотивів. Це 
питання про виховання, про цінності… Утім цей процес – не швидкий. 
Тобто, навіть об’єднання всіх в одну структуру не означатиме, що 
будуть вирішені ті питання, які мають вирішитися на рівні цінностей і 
світогляду. Але особисто я за те, щоб була єдина церква. 

 
– І наостанок маємо ще таке запитання: побутує думка, що 

петиції на сайті Київради щодо передачі Києво-Печерської Лаври 
Київському патріархату насправді могли бути провокацією задля 
загострення ситуації. Що скажете з цього приводу? 

– Знаєте, я був дуже здивований, коли один з моїх друзів 
продемонстрував, що петицію на сайті Київради можна підписати будь-
яким прізвищем, без виконання авторизації. Тому цінність цих петицій 
для мене дуже сумнівна. Нещодавно я доклав зусиль для написання 
тексту петиції, яка була опублікована на сайті Президента, і спробував 
її підписати. Мені ще добу потрібно було чекати доки мене перевірять. 
Тому я ставлю під сумнів те, що відбувається на сайтах, де будь-хто, 
посадивши за комп’ютер п’ять чоловік, може зробити будь-яку 
кількість підписів. 

Стосовно петицій щодо передачі Лаври, напевно це було певне 
бажання перевірити реакцію суспільства… Я не брав в цьому участь 
взагалі. 

 
 
 

https://uisgda.com/ru/georgj_kovalenko-
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– Анатолий Валерианович, Вы когда-то обосновали положе-
ние, согласно которому «природа» была открыта в глубине 
культуры» – то есть даже наиболее фундаментальные мировоз-
зренческие убеждения и практические установки с ними связанные 
имеют относительный статус. Не означает ли это, что европейский 
способ культурного бытия – секуляризированный и направленный 
на изменение-подчинение природы – является следствием 
случайных культурных мутаций, а значит, есть «делом вкуса»? 

– К сожалению, должен сразу не согласиться с самой 
формулировкой вопросов. Причем по всем пунктам. 

Во-первых, я обосновывал положение, что в XVI-XVII веках была 
открыта не вообще природа, а «природа» как бесконечный и неведомый 
предмет методического познания. Это методическое познания природы, 
неведомой, но устроенной тоже методически, а именно – как механизм, 
как скрытая техника. Поэтому и познание ее устроено технически 
(экспериментально, инструментально), и познается природа как 
потенциальная техника («машина»). В античности «природа» в ее 
«природности» понималась иначе, а именно – как самобытная «природа 
вещей», относительно которой человеческая «техника» была делом 
искусственным, «природе» посторонним. В Средние века «природа» 
открыта как творение Творца… Когда я говорю «открыта», я имею в 
виду способ существования в жизненном мире человека чего-то такого, 
как природа, а не чьи-то взгляды или убеждения. 

Во-вторых, изменения, определяющие эпохальные миры евро-
пейской культуры, происходят отнюдь не как «случайные мутации» и 
уж ни в каком смысле не могут считаться «делом вкуса». Изменялись 
не мировоззренческие убеждения, а то, что раньше, глубже и 
необходимей всех убеждений и мировоззрений. Назову это мета-
физическим или онтологическим основанием культуры. Эпохальные 
изменения происходят в этом основании, а не в случайных мнениях 
людей. Можно ли назвать современную астрофизику делом вкуса? Так 
же точно нельзя назвать делом вкуса и мир, подробно выясненный, 
например, в «Сумме теологии» св. Фомы Аквинского. 

В-третьих, смысл эпохального рубежа, отделяющего культурный 
мир европейского средневековья от того, что называют эпохой Нового 
времени (или Модерном), уясняется в глубинах богословской-фило-
софской мысли (Н. Кузанский, Ф. Суарес, Дж. Бруно, Р. Декарт…), а 
вовсе не в сфере взглядов, мнений, вкусов. 

В-четвертых, «европейский способ культурного бытия» опре-
деляется отнюдь не только этой, ближайшей к нам по времени куль-
турной эпохой. Бытие европейской культуры включает в себя куль-
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турное бытие ее исторических эпох (Гомера мы читаем наряду с 
Шекспиром или Джойсом как равнозначимые произведения евро-
пейской культуры; Аристотель, Лейбниц и Деррида — в культурном 
бытии философской мысли — современники). Исторические циви-
лизации Европы – Греция, Рим, Византия, Средневековье, Модерн… – 
возникают, устраиваются, трансформируются, исчезают, но в куль-
турном бытии Европы они продолжают существовать как ориги-
нальные культурные субъекты. В этом смысле европейский способ 
бытия как бытия европейской культуры складывается как перма-
нентный ренессанс. Культурное бытие это только возможность, но эта 
возможность включает в себя возможность актуально соучаствовать в 
этом бытии всем эпохальным субъектам европейской культуры. 

В-пятых, секуляризованный и направленный на изменение-
подчинение природы мир ни в малой мере не составляет существо евро-
пейской культуры. Этот идеологический образ не отвечает даже 
культурному смыслу Нового времени. В этом идеологическом образе с 
«западной» культурой отождествляется только одна сторона совре-
менной евро-американской цивилизации: мир научно-технической 
модернизации и соответствующая ему форма социального устройства. 
Что же до европейской культуры, то ее религиозное измерение не 
определено полюсами «вероисповедный – секулярный». Европейская 
культура существует во встрече разных конфессий, ее сакральный текст 
(Библия) конфессионально разнороден, а богословская традиция вклю-
чает во внутренний диалог веры с самой собой всю философию, по-
началу греческую (неоплатонизм, позже аристотелизм), а затем араб-
скую и… всяческую. Сомнение, атеизм, богоборчество, тема «смерти 
Бога», мир, «лишенный смысла», – все это формы европейского бого-
мыслия. Секулярность – это цивилизационная форма, отнюдь не только 
безрелигиозная, она позволяет со-существовать разным богомыслиям: 
конфессионально-догматическим установлениям, драматическим сом-
нениям, отрицаниям или просто светскому обсуждению). 

 
– Означает ли вызов, который бросают сегодня Западу 

незападные культуры (осуждая его секулярность, психологию и 
технологию потребления, либеральные ценности и т.д.), 
наступление новой эпохи «поворотных времен»? 

– Моя осведомленность в событиях современного мира невелика, 
но все говорит мне о том, что переживаемое нами время – эпоха 
радикального и предельно рискованного поворота. Поворот этот теперь 
не просто рубеж в европейской культуре, это поворот к бытию в мире 
глобальном. Научно-техническая цивилизация представляется миром 
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нейтральных средств (технологии, транспорт, энергия, финансы, ин-
формация) и поэтому внутренне предопределена к глобализации. Как 
правило, глобализацию мира и понимают исключительно в этом срезе. 
За нее ратуют или ей противоборствуют, оставаясь в плоскости такого 
понимания. Между тем, глобализация – то есть неизбежная встреча 
разных цивилизаций и разных культур (что значит – разных способов 
быть человеку, миру, Богу, соответственно, разных способов понимать 
себя в мире) – событие, затрагивающее гораздо более глубокие и 
скрытые основания человеческого бытия. Тревога, вызываемая колеба-
нием основ, сказывается в том, что против экспансии «западной» ра-
циональной цивилизации выступают силы «духа», который не «дышит, 
где хочет», а стоит на несокрушимых фундаментах, хранимых 
вековыми сверхрациональными традициями. 

Но, во-первых, такого рода противоборство цивилизованного 
благоустройства (нормы, формы, законы, права…) и экстатического 
трансцендирования всякого благо-устроения изначально входит в 
существо духовного и культурного бытия европейского человека; во-
вторых, сами анти-рационалистические идеологии оккультной 
«традиции», «мифа», «общины», «крови-почвы» и прочих сакральных 
фундаментов — суть изобретения европейской мысли, причем, именно 
Нового времени: неотрадиционализм от «негритюда» С. Сенгора и 
Ф. Фанона до «мусульманства» Р. Генона, аристократический 
«фашизм» Ю.Эволы, радикальный консерватизм Де Местра, 
Л. Бональда.., – все это придумали не «незападные культуры», а 
европейцы или люди, получившие высшее европейское образования 
(Сенгор окончил Сорбонну, Фанон — лионский университет…); в-
третьих собственно европейский «дух» в этом противоборстве – 
отнюдь не «секулярность», «либерализм» и «консумеризм», а само про-
тивоборство, понятое, принятое и осознанное как радикальная экзи-
стенциальная самоозадаченность человека в существе его бытия. 

Открытие коренной самоозадаченности человеческого бытия есть 
собственное существо европейской культуры и входит в философское 
самосознание человека как человека европейской культуры: homo 
europaeus. Противоборство идеологов неотрадиционализма или СА-
крального фундаментализма «незападных культур» человеку «западной 
культуры» направлено вовсе не против секулярности и потре-
бительства, а против человека-озадаченного, против культуры вопро-
шания, культуры сомнения. В современный европейски мир вторгаются 
не только инородные беженцы, но чуждые смыслы. Однако, если 
вспомнить историю европейской культуры со времен греков, мы 
увидим поразительную вещь: именно так, в столкновении смыслов, 
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вторгающихся с Востока (ближнего и дальнего), с Севера, из-за 
океанов, с других континентов, возникала, существовала и пока еще 
сохраняется европейская культура. Как культура это культура 
смысловых столкновений. 

 
– Существуют ли универсальные этические ценности, 

которые не связаны с партикулярными религиозными и 
культурными системами? Что это за ценности и как возможно их 
обоснование? 

– Давайте различим. Первое – этические ценности и этические 
нормы. Второе – этические нормы как а) нормы существования в своем 
мире (нравы) и б) нормы со-существования разных «своих миров» или 
формальные («общечеловеческие») нормы взаимопризнания. Третье – 
этические нормы писаные (вменимые) и неписаные (обязанные воспи-
танности, цивилизованности), а среди неписаных – впитанные с воспи-
танием и развитые культурой. Нравственная конституция человека не 
определяется нормативной моралью. Она сказывается, когда нормы 
неприменимы. В сложных моральных ситуациях, из которых и состоит 
человеческая жизнь, мы говорим о неопределимых и неуловимых 
состояниях: о чуткости, о совести, о сострадании. Эти универсалии 
нельзя вменить человеку. С другой стороны, мы говорим о долге, 
который не интересуется нашими чувствами и держится одним 
«нравственным законом внутри нас». Нравственный мир, как видим, 
устроен сложно, но нравственный поступок требует бескомпромиссной 
однозначности. 

В «своем мире» существуют нравы, свойственные обитателям 
этого мира, но в другом мире – другие нравы, и в «чужой монастырь» 
со своим уставом соваться не следует. Обитатели современной город-
ской цивилизации живут не в «своем» мире, не в общине, а в сооб-
ществе разных «общин» (нравов). Тут и возникают этическое проб-
лемы. 

Есть простейший уровень: нормы общежития, основание которых 
– условия сохранения общежития не только «своих», но и разно-
нравных, условия взаимопризнания. Институциональная форма таких 
норм – формальное право. Но неписаная мораль повседневной жизни 
дело другое. Именно здесь – в сообществе разных нравов – место 
моральных проблем. Общепринятости недостаточно, нужно размыш-
ление, нужна продуманная «этика», «этика», условно говоря, обще-
человеческая. Она может формулироваться как некий кодекс общечело-
веческих норм-ценностей. Но где эта обще-человечность? Кто такое – 
человек вообще? 
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Часто пытаются приспособить для этой цели «Декалог» 
иудейской «Торы». Однако, чтобы сделать эти особые заповеди все-
общими, их приходится так обкорнать и опустошить, что они утра-
чивают этическую силу. Мы же не можем сказать детям, что лгать 
нельзя, потому что так повелел Всевышний, – придется читать всю 
Тору, а там нам будет предписано, например, не только «соблюдать 
субботу», но и побивать камнями за прелюбодейство. Мы забыли о 
своенравии этого кодекса. Равно своенравны (то есть принадлежат 
общине христиан) и заповеди Нагорной проповеди. 

Общечеловеческая этика может иметь в виду только всё 
человечество со всеми его нравами, часто взаимоисключающими. 
Поэтому ничего кроме этики априорного взаимопризнания не может 
быть основанием общечеловеческой этики. Принципы такой этики 
могут быть сформулированы как условия сохранения свободы 
собственного бытия, путем признания свободного бытия другого. 

«Не делай другому того, чего не хочешь претерпевать сам» (имен-
но в этой отрицательной формулировке), – вот универсальный принцип 
такой этики. 

Словом, регулятивная идея общечеловеческой этики, в качестве 
своей наглядной парадигмы имеет «всемирное гражданство» (Кант). 
Это не сообщество граждан всемирного города-государства, а граждан-
ское сосуществование разнородных общин (культур, традиций, кон-
фессий – нравов). 

Однако этот этический проект всемирного гражданства сразу же 
обнаруживает свою утопичность, причем, отнюдь не только практи-
ческую. 

Настоящие проблемы возникают, когда мы сталкиваемся со сверх-
этическими – духовными – ценностями. Они по-разному религиозны: 
строго конфессиональны, традиционны, просто идеологичны… Как бы 
ни учреждались эти своенравные духи, они по определению не могут 
сосуществовать во всемирном гражданстве, поскольку каждый из них 
содержит не свое, а всеобщее. 

Этическая ценность – не этическая норма, ею определяется так 
называемый смысл жизни, то есть то, при утрате чего сама жизнь 
теряет для человека какую бы то ни было ценность, более того, 
обрекается на духовную гибель. 

Религиозная система выглядит «партикулярной» только извне, 
внутри она универсальна. Если «культурную систему» брать всерьез, 
она тоже в себе универсальна. Трактовка их как «партикулярных» — 
это взгляд европейской культурологии, то есть типично колониальный 
взгляд, который будет так и оценен изнутри «систем». Проблема для 
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нас, следовательно, в том, что этические «ценности» различны, но 
равно универсальны, иначе говоря, – сверхэтичны. Они этически 
исключительны, никакая общая этика тут невозможна. 

Так обрисовывается решающее противостояние современности: 
сверхэтические взаимоисключения, с одной стороны, и этика всемир-
ного гражданства, с другой. Вопрос в том, возможен ли сверхэтический 
источник вдохновения для этики всемирного гражданства, чем может 
питаться его пафос, за что готов умереть этот принципиально секу-
лярный этик? 

Решающая этическая заповедь (не норма) европейского человека 
(homo europaeus) равно изначальна европейской культуре: «Узнай 
себя!», «открой себя как загадку-задачу»… В частности: сверхэти-
ческая ценность европейского духа – это фундаментальная озада-
ченность сверхлично-ценностными «духами» или столкновение фун-
даментов. 

Утратить способность и силу выдерживать эту фундаментальную 
озадаченность собою, миром, Богом, – значит утратить честь и достоин-
ство человека. Такова сверхэтическая ценность homo europaeus. Когда 
этот дух европейской культуры утрачивается, тогда – в этом падшем 
состоянии – и в самом деле остаются только потребители в обществе 
потребления. 

 
– Возможна ли и на основе какой методологии рациональная 

полемика (межкультурная) по поводу предельных ценностей и 
убеждений? 

– Методология рациональной полемики иррациональных сил – не 
важно, «полемика» ли это жителей коммунальной квартиры, соседних 
станиц, аулов, сел или же конфессиональных, этнических, нацио-
нальных общностей, а то и столкновение цивилизаций – одна: пере-
говоры о совместном сосуществовании, ни в коем случае не затра-
гивающие «предельные ценности», то есть иррациональные источники 
этих сил. И альтернатива тут одна: война. Рациональное основание 
переговоров – выбор между войной и мирным сосуществованием. Рав-
ным образом и в классовых «битвах» выбор один: мирное сосу-
ществование разнородного гражданского общества, основанное на 
праве, или диктатура идеологов, представляющих идеологически 
сконструированный «народ», над гражданами. Трудность тут в том, что 
сообществу, учреждаемому «предельными ценностями», свойственно 
осознавать себя вовсе не одним из многих (самобытным, этно-
культурно своеобразным), а исключительно человеческим. В этом 
сознании люди делятся не на таких и других, а на «верных» и 
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«неверных», «просвещенных» и «дикарей» (вспомним «бремя белого 
человека» Киплинга), «расово полноценных» и «неполноценных», 
освобождающийся «народ» и класс «эксплуататоров»… 

Если вспомнить ваш второй вопрос, то противоборство, которое, 
на мой взгляд, более всего грозит современному миру войной, это 
противоборство сил иррациональных «предельных ценностей» 
(абсолютов) с прагматическим миром рациональной полемики и дого-
воров, то есть с тем самым секулярным, либеральным, политкор-
ректным миром, который именуется западной цивилизацией. Итак: или 
рациональная полемика и договоры по цивилизованным правилам или 
священные войны в мире, наполненном атомными станциями и 
набитом ядерным оружием. 

 
– Если попытаться отвлечься от остроты момента, 

крайностей, которые подсказывают СМИ, как Вы видите будущие 
отношения Украины и России? 

– Пока не вижу ничего, кроме категорического разрыва. Я наде-
юсь только на культурную чуткость и просто на здравый смысл украин-
цев, которые не дадут исчезнуть в разверзающейся пропасти русской 
культуре и самом русскому языку. Для нас после 1945 года долго еще 
врагами были немцы вообще, а не фашисты. Но, слава Богу, мы не 
выбросили из нашей культуры ни «Фауста», ни Ницше, ни Томаса 
Манна, ни уж подавно немецкий язык. А теперь читаем и Эрнста 
Юнгера, и Готфрида Бенна. 

 
– И последний вопрос: что могут предложить интеллектуалы 

своей стране для выхода из сложившегося кризиса? 
– Плохо понимаю, что такое «интеллектуалы». Есть профес-

сионалы в своем деле – писатели, журналисты, публицисты, социологи, 
историки, философы… Каждый делает свое дело, и если дело это 
зачем-то нужно, то и помогает. По-моему мнению, стоило бы на 
телевидении обсуждать не только актуальные политические события, 
но и вот эту тему: ценности европейской цивилизации – каковы они и 
как они могут соотноситься с теми ценностями, что объявляют себя 
предельными, исключительно абсолютными, духовными. Иначе говоря, 
в чем своеобразная предельность ценностей цивилизованного обще-
жития. 

 
 

  

https://uisgda.com/ru/anatolj_ahutna-

_suchasnomu_svtu_zagrozhu_protiborstvo_granichnih

_cnnostej.html 
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– Шановний Ігорю Трохимовичу, які цінності, на Ваш погляд, 

можуть об’єднати сьогодні українське суспільство – як віруючих, 

так і невіруючих людей, жителів Заходу, Сходу, Півночі, Півдня? 

Що може дозволити всім жити разом? 

– На жаль, в історії України, як мені здається, не легко знайти 

щось спільне для всієї України. Україну, як мінімум десятиліттями, 

роз’єднували. Всіх об’єднує, імовірно, те що Україна – це земля 

«трударів», земля людей, що вміють працювати, шанують працю, втім і 

тут, до речі, з підозрою схід дивиться на захід, а захід на схід, з приводу 

того, а хто ж краще працює? 

Звісно, існують непорушні цінності: добробут, безпека, толерант-

ність, закон і власність. Кожен українець повинен, якщо він вважає себе 

дійсно українцем, прийняти те, що Україна має право на незалежність, 

що в неї своя власна історія, певний шлях. Коли наша країна отримала 

незалежність, більшість жителів були близькі до прийняття цього, але в 

подальшому цей об’єднавчий імпульс розмивався. Сьогодні я б сказав, 

що його майже втрачено. 

В цьому, звісно, є провина й держави, яка два десятиліття не-

хтувала необхідністю консолідуючої української ідеології. Навпаки, 

перемогли, так би мовити, відцентрові тенденції – регіональні історії 

абсолютизувалися й використовувалися для отримання політичного 

зиску. Наприклад, на Донбасі акцентувалися маркери комуністичного 

минулого, а також міфологічні сюжети – сармати, скіфи. Свої теми 

були і в інших регіонах. Проте зіткнення історичних сюжетів не конче 

необхідне. Зрозуміло, що постання різних історичних областей України 

відбувалося в різні періоди, й індустріальні регіони отримали своє 

обличчя в XIX-XX століттях. Але той же Стаханов не комуністичний 

герой, і як герой праці, хай і зі своїм ідеологічним тлом, нікому не 

завадить навіть на заході... Ні в кого, наскільки я розумію, імпульсів не-

сприйняття нема. В співіснуванні окремих місцевих історичних 

наративів, які субординуються з загальною національною історією, 

можна побачити прообраз гармонійного об’єднання країни. 
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– Що таке Донбас? Чи можна було б уникнути трагічного 

сценарію розвитку подій? Що робити далі? 

– Звісно, можна було б. У цьому відношенні винна саме влада 

українська й олігархи. Останні думали, що вони осідлають Донбас, 

народ тощо. Олігархічне мислення недолуге за визначенням, воно 

обмежене інтересами власної вигоди, але і влада не далеко від них 

пішла. 

Я сказав би, навіть, що на українській владі лежить гріх участі в 

розгойдування ситуації в державі на користь окремих людей. І це дуже 

важкий гріх, дуже схожий на гріх літературного персонажу, який задля 

земних благ зрадив Христа. Зараз, говорячи про продажність влади, 

звикли мати на увазі Януковича. Але, на мою думку, саме він 

повноцінної влади не мав, він був тимчасовим робітником, який 

випадково потрапив у президенти. З перших днів незалежності, з 

референдуму, внаслідок якого Україна як держава виникла, треба було 

працювати над інтересами спільними, протистояти складнощам, які 

навалилися на український народ через зовнішні та внутрішні 

обставини. А центральна влада нічого не робила. 

 

– Наразі Україна йде, або декларує що йде до Європи, в 

європейський цивілізаційний простір. У яких питаннях ми можемо 

йти на компроміс із тим, що від нас вимагають, а в яких маємо 

відстоювати свої, можливо, засадничі речі, цінності? 

– Європа права, що висуває вимоги, але Європа сама не знає, які 

вимоги вона ставить і які необхідно виконувати. І Україні особливо 

лякатися не слід Європи, адже Україна потрібна Європі не менш, ніж 

Європа Україні. Втім це не значить, що треба відмовитися від власних 

інтересів та їх захисту. Я впевнений, що коли європейці вимагають від 

нас якоїсь конкретної ціни на газ, то це лише привід для вітчизняних 

ділків, виконавши цю вимогу, надурити й українців, і європейських 

чиновників. Тому такі вимоги навряд чи можливі. Інша справа певні 

принципи, цінності, в тому числі й у економічній площині, в розподілі 

допомоги та кредитів. Ці вимоги в ім’я нашого блага — без них 

Україну в Європі європейці не бачать. Проблема в іншому, в тому що за 

умови виконання цих умов ми не обов’язково опинимося, скажімо, в 
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ЄС. Європейці зацікавлені в Україні, але мені здається, що вони самі не 

знають, як виконати своє побажання. Синдром глибокого незнання з 

одного і з іншого боку. 

 

– Як Ви бачите конфесійний ідеал України майбутнього? 

Сьогодні ми є свідками загострення відносин між УПЦ та УПЦ КП, 

за активної участі ЗМІ. Які тактичні і стратегічні кроки можна 

зробити для того, щоб не було міжцерковного конфлікту? Чи 

можливо об’єднання українських церков в єдину Помісну церкву? 

– Поки що, в найближчий час, я не бачу єдиної церкви. В цій 

царині взагалі дуже складно формулювати якісь побажання. От, напри-

клад, Україна світська дуже гарна. Поки ми обертаємося в світських 

рамках, ми можемо забути про те, що є Московський патріархат, 

Київський, греко-католики. У УГКЦ є важливі історичні заслуги перед 

Україною, але і у православних їх не відняти. Зрозуміло, що становище 

УПЦ (МП) і ставлення до цієї церкви дуже неоднозначне, втім що з 

того... Повторюся, на сьогодні навіть щодо віддаленого майбутнього я б 

не говорив про бачення єдиної помісної української церкви. 

 

– Чи можна вважати східноукраїнський конфлікт окремим 

випадком загальносвітових кризових тенденцій, чи це щось нове? 

– Тут є два аспекти. Звісно, це світова тенденція, про яку прий-

нято говорити мовою теорії зіткнення цивілізацій. Це найскладніша 

європейська проблема розколу по лінії Балкани — Східна Європа — 

Україна. Кінець XIX століття, все ХХ століття пішли на боротьбу за 

вплив на Балканах і далі, аж до української землі. Ці народи стікали 

кров’ю, як і ми зараз. Але якщо все повернути в русло геополітичного 

зіткнення Заходу з Росією, або США з Росією, то це все радше з царини 

штампів, ніж з області реальності. Ні Росія, ні Америка не зможуть 

«грати на фортепіано», не враховуючи постання народів. Постання 

українського народу, яке ще триває. І в зв’язку з цим, усе може бути. 

Можна загнати цей процес усередину, і він колись прорветься. Як це 

сталося на Донбасі. Чому саме там, на Донбасі? Бо це взагалі нічийна 

земля. Дике поле. 
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– Який фінал східноукраїнського конфлікту стане найбільш 

оптимальним для України? Для Європи? Для Росії? 

– На найближчу перспективу, напевно, дати якісь повноваження 

Донбасу. Тим, хто там фактично контролює ситуацію. Й поступово 

знаходити формулу, яка припинить будь-яку зовнішню для України 

диктатуру. Можливо, щось із цього вийде. А в довгостроковій перспек-

тиві все оголиться: або Донбас піде в Росію, або повернеться до 

України, але через каяття, посипавши голову попелом. Разом із тим, 

про це не можна говорити як про рецепт завтрашніх дій, інакше ми 

тільки ускладнимо ситуацію. Також треба добре обміркувати, які 

повноваження сьогодні давати. Не уявляю, як можливо надати право 

впливати на міжнародні угоди України. Щодо Росії, то про неї важко 

говорити. Вона занадто закусила вудила. Якщо спробувати поглянути 

на все, що відбувається, з холодною головою (це вельми складно 

зробити), то для Росії краще за все було б прийняти кордони за 

Ялтинськими і Тегеранськими угодами і на цьому поставити крапку. 

Надто багато було створено прецедентів придністровських, 

аджарських, абхазьких, кримських, із якими ні Європа, ні Америка не 

зможуть погодитися. 

 

– Що можуть запропонувати інтелектуали суспільству задля 

нормалізації конфліктних ситуацій? Зокрема, в Україні? 

– Вчитися, вчитися і вчитися… Інтелектуали мають нарешті 

відійти від рівня «політекспертів»-брехунів, які на українському 

телебаченні жують свою експертну жуйку, але яким, по суті, нема чого 

сказати. Я не приймаю філософему, що інтелектуали мають бути в 

авангарді чи над сутичкою. Інтелектуали повинні писати книжки й 

зайнятись аналізом, якщо можуть. У цій ситуації тільки й може 

з’явитися нагода співпраці інтеліґенції та держави, яке зі свого боку має 

фінансувати культуру не за залишковою ознакою, а на середньоєв-

ропейському рівні. Почати вкладати гроші в філософію національної 

ідеології. Тобто дати можливість інтеліґенції висловитися та ці думки 

донести до мас. Поети, завдяки яким постала українська нація, у нас 

були. За поетами приходять філософи, і от національних філософів у 

нас було замало. Інакше все залишається говорильнею. 
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– Які перспективи громадянського суспільства в Україні? Чи 

може волонтерський рух вважатись інститутом громадянського 

суспільства? 

– Мені складно говорити. Я не був на передовій, не бачив 

волонтерів. Але порадив би прочитати «Матінка Кураж» Бертольда 

Брехта. Там маркітантка, волонтерка, споряджає армію в середні віки. І 

що з того? Та нічого, крім трагедії. Волонтерство – це лицар середньо-

вічного суспільства. Звісно, роль волонтерського руху в останні роки 

важко переоцінити, проте воно стало руслом, у яке збиралися народні 

гіркота, біль, бажання щось змінити на краще. Чималу роль у цьому 

бажанні зіграли чиновники, байдужі до всього, крім власної користі, і 

незграбність державної машини. Негативним наслідком стала ще 

більша деградація офіційних інституцій, зловживання й розчарування в 

лавах самих волонтерів. 

Громадянське суспільство вимагає усвідомлення, небайдужості, 

але ще й розвинутої держави. Наш волонтерський рух може 

перетворитись не на громадянське суспільство, а на донкіхотство. 

 

– Ви бачите шляхи імплементації Мінських угод? Яким чином 

можлива, і чи можлива взагалі реінтеграція Донбасу в Україну? 

Щодо Мінських угод – у мене складається враження, що це угода 

трьох сторін щодо четвертої. Ці три сильних сторони хочуть вирішити 

свої проблеми коштом четвертої – слабкої. Ситуація дуже нагадує 

меморандум про відмову України від ядерного статусу з усіма його 

гарантіями. Ядерної зброї у нас нема, і безпеки, як виявилося, також. 

Що може вийти з домовленостей, коли ніхто не збирається 

домовлятися, а тільки хоче вирішити свої власні проблеми за рахунок 

України. Якщо Донбас повернеться в Україну — не знаю, через 5 років, 

10 чи 50, це матиме місце не завдяки Мінським угодам. 

 

– Чи існують універсальні етичні цінності, які не пов’язані з 

партикулярними релігійними й культурними системами? Що це за 

цінності, як можна їх обґрунтувати? 

– Такі цінності, безумовно, існують. Але я взагалі не знаю, як 

універсальні цінності обґрунтовуються. Вони радше нагадують аксіоми, 
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що приймаються без доказів: любов до батьків, любов до Батьківщини, 

любов до своєї землі. Оце і є універсальні цінності. А любов до уряду 

та грошей – це вже дещо геть інше. 

 

– Що чекає на світ-систему в майбутньому? А на Україну? 

– Я не є великим прихильником Валерстайна. Світ розвивати-

меться за своїми іманентними законами. Втім, розвиватися чи дегра-

дувати – це різні сторони однієї медалі. Завершився той період XVIII – 

XIX-го століть, коли всі були оптимістами та вважали, що ми розви-

ваємось. А тепер невідомо. До того ж я знаю Росію краще за багатьох 

інших: – я закінчив Пітерський університет, захищав у Москві 

дисертацію, чимало їздив по СРСР – від Соловків і Валааму до Сибіру. 

І я надто добре розумію, наскільки це мало. Зокрема, сказати, як будуть 

розвиватись події, я не можу. А от як хотілося б, щоб вони розвивалися: 

хотілося б, щоб Росія, особливо, європейська частина Росії, якось засво-

їла загальноєвропейські цінності та в зв’язку з цим переоцінила своє 

ставлення до України як колишньої колонії. 

 

– Наскільки цінності громадян України залежать від 

радянської спадщини? Які перспективи й ризики в політики 

декомунізації? 

– Декомунізація не має бути бездумною чи тим більш безглуздою: 

скидати все. В цьому питанні достатньо простого, толерантного 

осмислення, кому, наприклад, можуть стояти пам’ятники. От тут 

недалеко Шолом Алейхем стоїть. Він має право стояти. А Щорс? Хто з 

тих, хто аргументує за чи проти, знає щось про Щорса? Проблема 

аргументації в історичних питаннях взагалі існує окремо від історичних 

питань і проблеми політичної кон’юнктури. Але не можна забувати про 

те, що комуністичні символи – своєрідні маркери, які ведуть нас далі 

від Європи. 

 

– Ліна Костенко писала, що в нас немає лідера нації чи навіть 

людини, яка може претендувати на такий статус. Чому за 25 років 

така людина так і не з’явилася? Як це виправити й на кого/що 

спиратися? 
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– Як любили казати за радянських часів, комплексно треба 

підходити. По-перше, лідери нації у вигляді поетів сьогодні не зможуть 

переломити ситуацію. Ані старше покоління – Павличко, Костенко, ані 

молодше — Забужко та ін. 

Але нам як повітря потрібна їх освіченість – для сотень, тисяч 

лідерів, без яких народ не зможе відчути свою культуру, усвідомити її. 

На жаль, сьогоднішній час характеризується прагненням до чогось 

протилежного. І це не може не викликати відчуття небезпеки. 
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– Какие ценности, по Вашему мнению, могут объединить 
сегодня украинское общество – как верующих, так и неверующих 
людей, жителей запада, востока, севера, юга? Что может быть для 
всех объединяющим – что позволит жить вместе? 

– Я бы даже сказал, что сегодня мы в таком положении, что мы 
вынуждены объединяться вне зависимости от религиозных убеждений 
либо ценностных ориентаций. Сегодня совершенно очевидны две идеи, 
которые должны быть консолидирующими, если мы вообще хотим еще 
на что-то надеяться в будущем: мир и сохранение государственности. 
Украина, что бы не звучало с высоких трибун, больше не может себе 
позволить продолжение войны – уже сегодня вся деятельность 
государственного организма парализована – продолжение военной 
стратегии ведет к его полному разложению. Второе, сохранение госу-
дарственности. Нам необходимо отказаться от стратегии самораз-
рушения, хотя бы просто из прагматических соображений. Даже если 
человек не разделяет никаких ценностей (что невозможно), в этом 
случае должен срабатывать хотя бы инстинкт самосохранения. Как 
убедительно показал (в том числе и на предельных примерах концен-
трационных лагерей времен Второй Мировой войны) итальянский 
философов Дж. Агамбен, права гражданина и человека на самом деле 
сводятся только к правам гражданина. Как только исчезает 
международный субъект (государство) гарантирования этих прав, сразу 
абстрактные права человека улетучиваются. Даже исходя просто из 
такого базового прагматического принципа, мы должны работать над 
укреплением государственности. 

 
– Сегодня Украина идет или декларирует, что идет в Европу, 

в европейское цивилизационное пространство. По каким вопросам 
мы можем идти на компромисс с тем, что от нас требуют, а по 
каким обязаны отстаивать свои, возможно, основополагающие 
ценности? 

 
– Мы не должны отказываться от себя. Чтобы не предлагалось 

взамен – отказ от себя равен смерти нации. Даже если это не произо-
йдет мгновенно – выбор такой стратегии неминуемо ведет к летальному 
исходу. Мы как нация (а соответственно, и ее представители на 
международной арене) должны иметь свои ценности, свои цели и 
собственные стратегии реализации этих целей. Потеря субъектности, 
которую мы сейчас наблюдаем, совершенно не предполагает этого. 
Например, декоммунизация (кто бы как не относился к советскому на-
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следию) не делает нас более едиными и сильными перед внешними 
вызовами. Наша огульная декоммунизация просто расчищает мен-
тальное пространство для заполнения его либеральным аналогом, что 
не дает никакой уникальности в мире глобальной конкуренции, зато 
забирает нечто, что является исключительно нашим наследием. 

 
– Насколько целесообразны усилия, прилагаемые украин-

скими политиками для создания единой поместной церкви? Можно 
ли считать это вмешательством светской власти в религиозные 
дела? 

– Я против такой политики как по форме, так и по содержанию. У 
нас светское государство, где церковь отделена от государства: поэтому 
отдайте кесарю кесарево, а Богу Божье. Все такие вопросы должны 
решаться каноническим способом. По форме еще больше сложностей. 
Вопрос поместной церкви для нас – это вопрос политический, а не 
вопрос спасения душ. Церковь должна объединять, а не разъединять. Те 
же способы и руки, которыми пытаются это сделать, вызывает стойкую 
уверенность, что это попытка сделать церковь еще одним 
инструментом противостояния. 

 
– Что могут предложить интеллектуалы обществу для норма-

лизации конфликтных ситуаций? В частности, в Украине? 
Означает ли вызов, который бросают сегодня Западу незападные 
культуры (осуждая его секулярность, психологию и технологию 
потребления, либеральные ценности и т. д.), наступление новой 
эпохи? 

– Интеллектуалы могут предложить собственный пример. В мо-
менты наибольшего предельного накала (очень часто созданного 
искусственно) интеллектуалы не должны, следуя конъюнктуре, пы-
таться заработать тридцать серебренников, оправдывая иногда откро-
венно разрушительную позицию борющихся за власть маргиналов. А в 
каждый конкретный момент собственным примером показывать 
приверженность истине, а не выгоде. Когда общество поляризовано и 
часто просто не способно на диалог, именно ответственностью 
интеллектуалов является показать возможность такого диалога, где 
достижением цели можно считать истину, а не победу любой ценой.  

Думаю, мы всегда живем в меняющуюся эпоху и нельзя говорить 
в этом отношении о каких-то константах, но очевидно, что мы 
свидетели новых тенденций и трендов. Очевидно, что оптимизм «конца 
истории» был весьма преувеличен. И сегодня мы можем говорить о 
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нескольких центрах глобальной конкуренции, имеющих собственное 
видение будущего и при этом тяготеющих к собственным парти-
кулярным ценностям. Наш институт много работает именно над этой 
проблематикой, поэтому дабы сэкономить время, только сошлюсь на 
наш сайт, где можно ознакомиться с этими наработками. 

 
– Существуют ли универсальные этические ценности, кото-

рые не связаны с партикулярными религиозными и культурными 
системами? Что это за ценности и как возможно их обоснование? 

– Думаю, таких ценностей нет. Долгое время мы воспринимали 
(нам преподносили) западные ценности как общечеловеческие, но 
после деконструкции просвещенческого гранднарратива и в современ-
ные времена нового витка глобализации, который как раз и связан с 
конкуренцией ценностных оснований, становится очевидным, что они 
не могут претендовать на эту роль. Многие участники глобализа-
ционной борьбы сознательно отказывают этим ценностям в универ-
сальности. Но это совершенно не значит, что нужно поделить мир на 
зоны действия партикулярных ценностей и вернуться в состояние 
bellum omnium contra omnes. Скорее, сейчас нужно думать (и 
действовать в этом направлении) о принципиальном диалоге 
относительно ценностных оснований дальнейшего развития «мир-
системы». Понимая и принимая относительность каждой из ценност-
ных парадигм, вступающих в этот диалог, стараться найти конвенцию, 
в рамках которой никто не будет чувствовать попрания собственной 
аксиоматики. Кажется, что любой другой путь попыток обосновать 
(всеми силами доказать) универсальность собственной парадигмы 
ведет к еще большему напряжению в мире и, скорее всего, обречен на 
провал, исходя из уязвимости мировоззренческого потенциала такого 
обоснования в первую очередь. 

 
– Возможна ли и на основе какой методологии рациональная 

полемика (межкультурная) по поводу предельных ценностей и 
убеждений? 

– Если мы говорим именно о рациональной полемике и при этом 
учитываем, что разные культуры предполагают разные «языковые 
игры», опирающиеся на различную аксиоматику, то думаю приемлемой 
(возможно не единственной) стратегией такого диалога был бы этос 
идеальной коммуникации. В расчет берется только рациональная 
аргументация, свободная от любых форм принуждения (давления), 
преследующая отыскание истины (консенсуса). 
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– Если попытаться отвлечься от остроты момента, 

крайностей, которые подсказывают СМИ, каким Вы видите 
будущие отношения Украины и России? 

– Мне хотелось бы их видеть, как прагматичные добрососедские 
отношения равных партнеров. Считаю даже сейчас это вполне 
возможным и история знает множество таких примеров (Франция и 
Германия научились совместно жить после двух мировых войн, у 
Австрии нет неразрешимых проблем с Германией даже после аншлюса, 
а Словакия с Чехией показали пример цивилизованного «развода»). 

 
– Что такое Запад и чего не хватает Украине, чтобы стать 

действительно европейской страной? 
– Существует мнение, что Запад – это западное христианство 

(католицизм, протестантизм), плюс римское право плюс капитализм. 
Также существует мнение, что Запад – это синоним Модерна. Есть и 
такое мнение, что Запад можно описать при помощи поэтической 
метафоры: Афины-Иерусалим-Рим или свести его к агоре. Все эти 
попытки схватить нечто универсальное, наверняка, проясняют какую-
то часть проблемы и со всеми из них можно согласиться, хотя бы в 
какой-то части. Но я предложу измерение, которое, как мне кажется, 
характеризует Запад, и которого нам не хватает сегодня больше всего. 
Запад – это Разум. Не в смысле воплощенного царства Разума (Поня-
тия) Гегеля, и без иллюзии, что на Западе все подчиненно разуму и не 
возможны иррациональные действия и порывы. Нет. Такой мир был бы 
ледяным миром вечного сегодня, в котором действуют автоматы-
сомнамбулы. Но в течение долгого исторического процесса и огромной 
ценой, Западу удалось выработать рациональную процедурную защиту 
от безумного волюнтаризма. Воля (политическая в том числе) должна 
быть вписана в рамки рациональных процедур (в результате чего Воля 
приобретает легитимность, обоснованную институциями, а процедуры 
и институции упрочивают свой авторитет, коль даже Воля вынуждена 
им подчиняться), а не эти процедуры переписываться каждый раз, по 
велению определенной воли. Простое следование прописанным рацио-
нальным процедурам, а не желание обойти их на каждом повороте, 
уберегло бы нас от многих бед. Руководство Разумом, а не рейтингами 
в принятии важных политических решений наверняка бы также 
позволило изменить ситуацию к лучшему. 
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– Существуют ли сценарии преодоления сегодняшнего 
кризиса или мы уже не сможем выйти из него без необратимых 
потерь? 

– Без необратимых последствий выйти уже никак не удастся 
(начиная от десятков тысяч смертей, разрушенной инфраструктуры, 
заканчивая сложностью вопроса Крыма), но это вовсе не значит, что 
сценариев никаких нет. Более того, есть четко прописанный, детали-
зированный и согласованный план по выходу из этой ситуации. 
Называется он Минские соглашения. Их просто нужно начать 
выполнять и сразу некоторые (в том числе и самые острые) вопросы 
отпадут сами собой. 

Другой вопрос, что такое разрешение конкретной ситуации на 
Востоке Украины; созданный же медийный (и не только) дискурс 
делает все более возможным повторение таких ситуаций в других 
регионах страны. И мы не то, что никак с этим не боремся, а такое 
чувство, что делаем все возможное, чтобы такие прогнозы стали 
реальностью. 

 
– Глобализация ускорит процессы секуляризации или нас 

ждет религиозный ренессанс?  К чему готовиться украинскому 
обществу? 

– Украинскому обществу следует готовиться к потрясениям: мы 
не готовы ни к одному, ни к другому сценарию. А учитывая, что мы 
взяли курс на окончательное истребление ученых как класса, то 
совершенно скоро не будет кому даже задаваться такими вопросами, не 
то, что пытаться спрогнозировать будущее и найти наиболее 
эффективные способы ответов на его вызовы.  

История показала, что просвещенческая парадигма во многих 
отношениях была переоценена, поэтому говорить вслед за 
интеллектуалами 60-х «чем больше модерности, тем больше 
секулярности» сегодня не представляется возможным. Человечество 
оказалось неспособным отказаться от религиозной составляющей (в 
крайних случаях, заменяя ее сомнительными суррогатами). В связи с 
этим впереди нас скорее ждут новые формы религиозности, 
учитывающие глобалистские процессы. 

 
– Какие тенденции будут определять ближайшее будущее: 

будет ли меняться «полярность» мира? Возможны ли «крены» 
вправо или влево? 
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– Полярность мира меняется и мы все четче видим региональных 
игроков, которые иногда претендуют и на глобальные роли (см. 
выступление в Давосе Си Цзиньпина). Что касается правых и левых, то 
сегодня все больше просматривается «правый крен» политического 
спектра (от Финляндии и Венгрии до Франции и США). И эта 
тенденция, вместе с национальной «партикуляризацией» или 
альтернативной глобализацией, будет только усиливаться, судя по 
всему. И в этом нет ничего плохого: когда ценностью являются 
собственные «корни», когда традиция – это не пустой звук, а о 
национальной памяти вспоминают не только в праздники – от этого 
нация становится только сильнее. Но также всегда нужно помнить 
исторические примеры прошлого, демонстрирующие последствия 
крайне правых идеологий и европейскую максиму, выработанную как 
прививку от них в виде известного never again. В тоже время в 
ситуации все большего социального расслоения общества, где богатые 
становятся еще богаче, а бедные еще беднее, утоньшая средний класс, 
«новые новые левые» наверняка тоже будут иметь свой шанс. Только и 
в этом случае нужно помнить об опасностях крайних форм левых 
идеологий, какими бы они не выглядели привлекательными на первый 
взгляд. Семидесятилетний эксперимент также весьма иллюстративен. 

 
– Что такое Донбасс? Можно ли было избежать трагичного 

сценария развития событий? Что делать дальше? «Спасет» нас 
Минск, или следует искать другой вариант? 

– До войны это промышленно развитый регион Украины, в сердце 
которого располагался Донецк – на тот момент один из наиболее 
европейских городов Украины, со своими традициями, героями, 
футбольным клубом топ-уровня и такого же качества футбольной 
ареной.  

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, 
однако, кажется, что событий избежать было можно, если бы только 
узкокорпоративные интересы не превалировали над государственными. 

Я не знаю, спасет нас в конечном итоге Минск или что-то другое, 
или вообще уже ничего не спасет. Но что совершенно очевидно – это 
то, что ничего не спасет, если мы и дальше будем уклоняться от его 
выполнения. Вопрос ведь не в том, хорош Минск или плох, а в том, что 
он не выполняется (и чем дальше, тем больше крепнет ощущение, что 
не выполняется он совершенно сознательно). Нужно понять, что любые 
разговоры относительно того, нужно выполнять Минск или нет, 
априори льют воду на мельницу продолжения войны. Если мы 
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подписали этот документ, если он одобрен на высочайшем 
международном уровне (Совбез ООН), нужно прекратить всякие 
спекуляции и отважиться начать его выполнять. Мысль чисто 
прагматическая и даже позитивистская, если нет других утвержденных 
планов, значит нужно выполнять этот. Точка. 

 
– Какой финал восточноукраинского конфликта станет 

наиболее оптимальным для Украины? Для Европы? Для России? 
–Для Украины – реинтеграция Донбасса, консолидация нации, 

понимание опасности заигрывания с общественным сознанием, переход 
на мирные рельсы. 

Для Европы – устранение фактора дестабилизирующего саму 
Европу. Приобретение урока на чужих ошибках. 

Для России – прекращение несения международных имиджевых 
рисков, возвращение во все международные институции, прогнози-
руемый миролюбивый сосед в лице Украины. 

 
– Лина Костенко писала, что у нас нет лидера нации и даже 

человека, могущего претендовать на такой статус. Почему за 25 лет 
такой человек так и не появился? Как это исправить и на кого/что 
опираться? 

– У этой проблемы, как представляется, есть две стороны. Во-
первых, нация, которая позволяет претендовать, а потом и становиться 
«лидером нации» людям, которые весьма далеки от этого высокого 
статуса: никто не заставляет нас каждый раз приводить к власти 
кандидатуры, за которых часто уже на следующий день становиться 
стыдно. Во-вторых, лидера, который вероятно оказывается не 
достаточно силен, чтобы пробиться сквозь «бур’ян та ополонку» грязи 
и низости украинской политики.  

А опираться нужно только на национальные интересы, не кор-
поративные, не клановые, не интересы других государств. Как только 
путеводной звездой станут национальные интересы, по многим 
вопросам сразу можно будет не думать о рейтингах (в угоду которым 
так часть и предаются национальные интересы), они сами придут как 
дополнительный «бонус», вместе с консолидацией нации и усилением 
государственности. 
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– Які цінності, на Вашу думку, можуть об’єднати сьогодні 
українське суспільство – як віруючих, так і невіруючих людей, 
жителів заходу, сходу, півночі, півдня? Що може бути для всіх 
об’єднуючим – що дозволить жити разом? 

– На мою думку, спільними для різних груп суспільства можуть 
бути цінності християнської традиції. Навіть для невіруючих людей. 
Звісно, цінності християнської традиції сягають глибше конфесійного 
та навіть релігійного шару, в певному сенсі, вони співпадають із 
загальнолюдськими, універсальними. Щоправда, для християнства 
вони є частиною цілісної картини світу. Так, коли йдеться про гідність 
людини, християни не просто постулюють це як самоочевидний факт 
суспільного життя, але й обґрунтовують його тим фундаментальнішим 
пунктом віри, що Бог створив людину за Своїм образом. Навіть не 
знаючи, чи не визнаючи останнє, суспільство може будуватися на 
визнанні людської гідності та відповідних цінностях. Отже я вірю, що 
християнство може запропонувати універсальну ціннісну систему для 
самих різних груп і традицій нашого суспільства. Однак для цього слід 
здолати міжконфесійні конфлікти й дійти згоди між розділеними 
церковними традиціями щодо спільної ціннісної платформи.  

 
– Сьогодні Україна йде чи декларує, що йде в Європу, в 

європейський цивілізаційний простір. В яких питаннях ми можемо 
йти на компроміс із тим, що від нас вимагають, а в яких маємо 
відстоювати свої, можливо, засадничі речі, цінності? 

 
– Наші домовленості з Європою мають стосуватися, перш за все, 

політичних і економічних питань. І тут звично, що ми будемо вимушені 
пристати на їхні умови. Хоча навіть ці питання – предмет торгу, 
дискусій і розумного компромісу. В питаннях цінностей у нас є значно 
більше свободи. Чому? Тому що Європа – це культурний форум, 
мультиверсум, добросусідство різних. І ми можемо вимагати, щоб нашу 
інакшість сприймали з повагою. Звісно, це не стосується тих наших 
«традиційних цінностей», які підкріплюють собою корупцію. 

 
– Чи співпадають тенденції зміни ролі релігії в житті 

суспільства на Заході та в Україні? 
– Є глобальні тенденції, які тією чи іншою мірою мають вплив і 

на Україну. Це ерозія традиційної інституалізованої релігії, та одно-
часне повернення радикалізованих форм релігії в суспільне життя. 
Релігія повертається у гібридних формах, ми це відчуваємо у повстанні 



 

86 

“рускаго міра”, а також у спробах інших конфесій стати державними 
церквами. 

 
– Глобалізація прискорить процеси секуляризації, чи на нас 

чекає релігійний ренесанс? На що має очікувати українське 
суспільство? Як Ви бачите конфесійний ідеал України май-
бутнього? 

– Секуляризація змінить характер релігійності, надасть релігії 
нової динаміки. Релігійні традиції будуть активніше шукати 
відповідності до нової доби, реорганізуватися. Ті, що тримаються за 
досекулярне минуле, стануть реліктами. Ті, що вимагають монополії, 
втрачатимуть вплив на молоді покоління. Конфесійний ідеал 
українського майбутнього – це поліконфесійність, коли жодна з 
християнських церков не буде користуватися преференціями з боку 
держави. Тут має бути місце для здорової конкуренції та партнерства. 

 
– Чи порушуються в Україні права на свободу совісті? Які 

перспективи у державно-церковних відносин в Україні? 
– Наразі свобода совісті в Україні реалізується достатньою мірою. 

Нам далеко до абсолютної свободи. Але ми попереду абсолютної 
більшості країн світу. 

 
– Наскільки доречно, коли українські політики докладають 

стільки зусиль до створення єдиної помісної церкви? Чи можна це 
вважати втручанням світської влади в релігійні справи? 

– Створення єдиної помісної церкви – це позитивна утопія 
національно свідомих політиків, яка на практиці може обернутися 
антиутопією. В слові «єдина» вже міститься дискримінація щодо інших. 
Ніщо не заважає християнським конфесіям жити так, щоб при організа-
ційній окремішності зберігати духовну єдність. Якщо ж хтось починає 
вимагати структурної «єдності», то тут без насильства не обійтися. Для 
держави й церкви модель «єдиної помісної» означатиме повернення на 
два століття в минуле. Сьогодні про «єдину помісну» говорять лише 
світові маргінали. Насправді важливе питання – про те, як досягати 
єдності не структурної, а якісної, духовної. Тобто треба більше думати 
про якість відносин між традиціями та їх носіями. 

 
– Що можуть запропонувати інтелектуали суспільству для 

нормалізації конфліктних ситуацій? Зокрема, в Україні? Що 
можуть зробити українські релігієзнавці для мінімізації конфліктів 
у релігійній сфері? 
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– Інтелектуали можуть запропонувати модель відносин між собою 
та своїми позиціями. Якщо релігієзнавці, філософи, теологи не можуть 
дискутувати свою різність у мирний спосіб, то це діагноз для всього 
суспільства. Якщо науковці та священнослужителі з Донецька та Києва 
знайдуть можливість відновити діалог, це буде добрим знаком для всіх. 

 
– Наскільки великий у сучасному світі конфліктогенний і 

миротворчий потенціал релігії? Чи мають українські церкви 
миротворчий потенціал? 

– Парадоксальним чином, релігія є і найбільш значущим 
конфліктогенним чинником, і найбільш потужним миротворчим 
ресурсом. Якщо релігія заперечує плюральність, вона буде однозначно 
деструктивною.  Якщо ж вона здатна примирити максималізм своєї віри 
з присутністю інших,  то  може послужити миротворцем. 

 
– Чи можна говорити про особливу форму секуляризму, яка 

склалася на пострадянському просторі як наслідок атеїстичної 
політики часів СРСР? 

– Секуляризм на пострадянському просторі набув особливої 
форми, включивши елементи православної ідеології в радянський 
історичний наратив і відповідний культурний код. Цей мікс дав життя 
таких гібридним формам як «православний сталінізм». Секуляризм тут 
у тому, що релігія підпорядкована політично-прагматичному порядку і 
сприймається не як самостійна цілісність, а як певний ресурс. 
Результатом радянського експерименту стала втрата сенсів православ-
ної традиції, тож залишися лише форми, які стали орнаментом 
секулярного ладу. 

 
– Які тенденції визначатимуть найближче майбутнє: чи буде 

змінюватися «полярність» світу? Чи відбуватимуться «крени» 
праворуч або ліворуч? 

– Майбутнє буде визначатися взаєминами між двома глобальними 
релігіями – ісламом і християнством: чи зможуть вони приборкати 
своїх політичних клонів і дослухатись власної глибини? Триває 
глобальний релігійний перерозподіл світу, і багатьом здається, що 
«праві» рецепти можуть захистити статус кво. Очевидно, це не так. 
Лише традиція, здатна до оновлення в режимі відкритості, може 
розраховувати на місце в майбутньому. 
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– Які цінності, на Вашу думку, можуть об’єднати сьогодні 
українське суспільство – як віруючих, так і невіруючих людей, 
жителів заходу, сходу, півночі, півдня? Що може бути для всіх 
об’єднуючим – що дозволить жити разом? 

– Цінності родинні, виховання і освіта дітей, взаємини між 
подружжям, затишний психологічний клімат в сім’ї, гармонія в моделі 
батьки-діти-батьки різних поколінь, спільний час і простір для розвитку 
кожного члена родини. 

 
– Сьогодні Україна йде чи декларує, що йде в Європу, в 

європейський цивілізаційний простір. В яких питаннях ми можемо 
йти на компроміс із тим, що від нас вимагають, а в яких маємо 
відстоювати свої, можливо, засадничі речі, цінності? 

– Європейський простір неоднорідний. Тому кожний іде у свій 
простір. Я іду у простір панування демократії, поваги до прав і свобод 
людини, у суспільство з розвинутою правосвідомістю, екологічною і 
політичною зрілістю, досконалим естетичним смаком, з визнанням 
багатоманітності світу і людей. Україна має відстоювати право на свій 
власний історичний і актуальний досвід, на свободу вирішувати, як і з 
ким нам існувати, в ім’я чого жити і вмирати.  

 
– Чи співпадають тенденції зміни ролі релігії в житті 

суспільства на Заході та в Україні? 
– Ні, не збігаються. Європа втомилася від релігії, від змін її ролей 

і значень. Приватизація релігії, яку пережила Європа, дається взнаки 
досі. Україна може повторити, а може і не повторити європейський 
шлях секуляризації-десекуляризації суспільства. У нас слабкі традиції 
світського і релігійного вільнодумства (а пам’ять і наслідки силової 
атеїзації досі домінують в суспільній свідомості), що б спонукало 
релігію оновитися, актуалізуватися як на індивідуальному, так і 
спільнотному рівні.  

 
– Як Ви бачите конфесійний ідеал України майбутнього? 
– Це країна декількох релігій і десятка конфесій, де домінує 

християнська традиція, яка загалом толерантна до інших релігій, що 
забезпечує мир і взаєморозуміння, в деяких питаннях – співпрацю між 
ними. 

 
– Чи порушуються в Україні права на свободу совісті? Які 

перспективи у державно-церковних відносин в Україні? 
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– Незважаючи на загалом ліберальний і демократичний закон, 
випадки порушень бувають, як правило, на локальному рівні, 
наприклад, в Східних областях є складнощі в реєстрації громад УГКЦ, 
а на Заході – в реєстрації і діяльності громад УПЦ. Не дуже лояльно 
ставляться до протестантських, особливо неопротестантських церков. Є 
спроби завадити або навіть заборонити діяльність нових релігій. 
Порушують право на свободу совісті не тільки державні органи, але й 
інші церкви. Упосліджено в суспільстві ставляться до невіруючих, 
агностиків, атеїстів.  

 
– Наскільки доречно, коли українські політики докладають 

стільки зусиль до створення єдиної помісної церкви? Чи можна це 
вважати втручанням світської влади в релігійні справи? 

– Настільки доречно, наскільки політик вважає себе українцем і 
православним. Його бажання мати свою помісну церкву абсолютно 
природне. Є питання до методів, якими політики добиваються своєї 
мети. Не має бути ніякого примусу, переслідувань, тільки добровільно, 
бажано з ініціативи не тільки ієрархії церков, але й звичайних 
віруючих. І при цьому політик має думати не тільки про свободу і 
прагнення більшості, але й забезпечити свободу для меншин, напр. 
православних греків, румун, росіян, болгар тощо. 

 
– Що можуть запропонувати інтелектуали суспільству для 

нормалізації конфліктних ситуацій? Зокрема, в Україні? Що 
можуть зробити українські релігієзнавці для мінімізації конфліктів 
у релігійній сфері? 

– Досліджувати, аналізувати, роз’яснювати, вчити, переконувати, 
просвіщати, рекомендувати, тренувати, налагоджувати зв’язки, активно 
комунікувати з усіма, сприяти діалогу, відкритості, правдивості, 
досягненню спільної мети, пригашенню конфліктів, явних і уявних, 
створювати атмосферу довіри, миротворити. 

 
– Які перспективи у громадянського суспільства в Україні? 

Чи може волонтерський рух вважатися інститутом громадянського 
суспільства? 

– Перспективи є, але треба постійно це суспільство будити, 
підштовхувати до активності, солідарності, емпатії. Громадянське 
суспільство ФОРМУЄТЬСЯ, ВИХОВУЄТЬСЯ, ПРОСВІЩАЄТЬСЯ, 
УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ, ПОШИРЮЄТЬСЯ. Волонтери, поза сумнівом, 
є продуктом і рушієм громадянського суспільства, вони є виявом його 
зрілості. 
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– Наскільки цінності громадян України залежать від 
радянської спадщини? Які перспективи й ризики в політики 
декомунізації? 

– Громадян взагалі не існує. Вони всі різні й у кожного свій досвід 
радянської ідентичності. Для людей старшого віку, які виросли і 
реалізувалися в СРСР, радянські цінності досі важливі й актуальні, хоча 
належать історії. Ці цінності ідеалізуються, мало хто з них бачать 
негативні сторони існування СРСР. Декомунізація – необхідний етап 
(як і децаризація, деімперіалізація, деправославізація, десекуляризація і 
пр.), бо без деконструкції старого не з’явиться нове. Перспективи 
декомунізації є. Але головне – не стільки знести пам’ятники тієї доби 
чи переназвати міста і вулиці, скільки декомунізувати свідомість 
народу. Бо основні загрози не в пам’ятниках, а в мотиваціях і методах 
боротьби з ними. 

 

– Наскільки великий у сучасному світі конфліктогенний і 
миротворчий потенціал релігії? Чи мають українські церкви 
миротворчий потенціал? 

– Потенціал? Він великий. Бо серед 7,5 млрд. населення планети 
6 млрд. – люди релігійні, які можуть і живуть або мирно, або у війні, 
частково використовуючи відповідний позитивний чи негативний 
потенціал своєї релігії. Те саме і в Україні. Наші церкви свідомо і 
спеціально не продукують конфлікти. Вони не можуть всебічно 
прорахувати наслідки своїх заяв, конкретних кроків. Миротворення 
церков зводиться до закликів жити в мирі з іншими. Церква не здатна 
припинити війну чи протистояння, бо не має для цього відповідних 
важелів, крім як моральний вплив на політиків, які не сприймають 
церкву серйозно, а тому і не прислухаються до неї. Одним словом, 
потенціал є, а от використати його вповні не вміють.  

 

– Чи можна говорити про особливу форму секуляризму, яка 
склалася на пострадянському просторі як наслідок атеїстичної 
політики часів СРСР? 

– Так, це особлива форма. Але не секуляризму, а квазісекуля-
ризму. У нас не було секулярності. У нас була антирелігійність, 
антитеїстичність. Думаю, що не було навіть атеїзму, він тільки почав 
накльовуватися. Бо атеїзм можливий не на основі одно-, а вільно-
думства, яке у нас всяк обмежувалося. 

 
  

https://uisgda.com/ua/lyudmila-filipovich-

ukraina-mae-vidstoyuvati-pravo-na-svij-

vlasnij-istorichnij-dosvid.html 
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– Вы говорите о том, что и за линией разграничения есть 
украинцы. И достаточно много. Что означает, в Вашем понимании, 
быть украинцем? 

– Национальную идентичность (как я ее понимаю в свете глобаль-
ной культуры XXI века) следует представлять как социальный концепт, 
как гражданское сообщество, то есть не этнический концепт нации, а 
политический. Такое понимание, которое везде распространено, 
почему-то никак не приживается в Украине. Хотя даже Донцов, на 
которого так любят ссылаться правые радикалы, вышел на идею 
политической нации. 

С другой стороны, мы должны помнить, что мы живем уже после 
постмодерна, когда национальная идентичность не является 
единственной формой идентификации, потому что человек 
кросскультурен и в нем на равных началах соединяется национальная 
идентичность, региональная идентичность, локальная идентичность и 
мировая идентичность. И они в сознании человека должны быть 
уравнены в правах и пересекаться в этом транскультурном, поле. Если 
человек это не осознает, и национальное для него будет читаться как 
личностное, религиозное и мировоззренческое – все это будет 
соединяться в единый клубок, гомогенизироваться и мы будем снова 
иметь реваншизм. А реваншизм – это непрерывная война. Потому что 
мира, судя по настроениям населения, после такого количества 
пропаганды, кажется, не хочет никто. А те, кто хочет, – те молчат. 

 
– Вы говорите о каких-то достаточно универсальных вещах, 

которые подходят для любой нации, а вот какие-то ценности, 
архетипы, то, что отличает украинцев от других, Вы могли бы 
выделить? 

–Без ментальности нам здесь не обойтись. В романтических 
представлениях об украинстве, которые сформировались на основе 
просветительской, народнической традиции, принято считать, что 
украинцы – это воплощение некой софийности, гостеприимства, сер-
дечности (кордоцентризма), т.е. это набор стандартных архетипов 
украинства. С другой стороны, мы имеем ту концепцию, которая сейчас  
больше работает, нежели образ этнического, связанного с землей 
агрария. Это образ радикала. Т.е. происходит возвращение к архетипу 
воина, который и актуализирован был в ХХ веке. Мне кажется, что есть 
две модели украинца – украинец как гостеприимный аграрий 
(«шароварный» образ) и украинец как воин (казацкий образ). Но это и 
есть откат в почвенничество, к чрезмерному традиционализму, это 
начало репрессий против всех людей, которые не испытывают 
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умонастроений этнического фундаментализма в качестве домини-
рующих. Почему только эти две модели? У нас ведь много людей из 
промышленных городов, людей, которые достаточно индустриали-
зированы, в них нет этнического фундаментализма. А мы наблюдаем 
сейчас колоссальную хуторянизацию. Народнический архетип кладется 
в основу идеала национал-либерала. Национал-радикал берет другой 
архетип, т.е. архетип волюнтариста, – носителя воли. В принципе, они 
смыкаются, потому что там, где воин-радикал хочет убивать, 
замечательно подключается образ «лелек, що летять далеко», и, таким 
образом, откровенная милитарная политика как-то смягчается 
умилительной провинциальной сентиментальностью. С точки зрения 
ценностей и с точки зрения философии – это очень опасная вещь, 
поэтому мне кажется, что исследователи ментальности, если они имеют 
влияние на формирование мировоззрения украинца, должны обратить 
внимание на другие его качества – о которых писали Драгоманов и 
Крупницкий: украинец – это особая грань балансирования между 
Западом и Востоком, в результате которой формируется какая-то 
особая культурная гибкость, рациональность и креативность. У нас это, 
европейские, сосбтвенно, качества не актуализированы. Точно так же, 
как и заложенная в ментальный аппарат ценность свободолюбия как 
вече, как совместного народного решения о справедливом правлении, а 
не как подавление ради эфемерной «воли» всех, кто не вписывается в 
ложный народный образ, созданный пропагандой. Вместо этого, исходя 
из соображений реваншизма, мы реабилитируем к жизни исклюю-
чительно этнические, раритетные ценности. 

 
– А если так, более приземленно и конкретно: события, даты, 

памятные места – чтобы Вы назвали, как основу, ось украинства? 
– Ось украинства? Первое, чтобы я сделала, так это отказалась бы 

от определения «ось». Я когда-то выступала переводчиком у 
профессора Сарагоского университета Бенно Хюбнера. Так вот, он 
предлагает отказаться от любых «осей», от фундаментализма, от 
бытийственности понимания национального архетипа. И не надо 
бояться, что это, как говорят почвенники, «утрата корней» и 
«постмодерный космополитизм». В глобальном мире двадцать первого 
века не развивать в себе «полётность» и «всемирность» мышления, - 
значит отставать в развитии. Люди искусства уже хорошо это 
понимают, владельцы капитала – тоже. Если мы понимаем 
национальный архетип как концепт онтологический, который реально 
существует и не является воображаемым, то мы уходим в своем поиске 
корней в утверждение некой абсолютной истины, относительно 
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которой все остальные будут восприниматься как инаковые. Я бы 
скорее говорила о местах, которые воплощают в себе национальные 
ценности как некий идеологический конструкт, т.е. воображаемые 
символы, которые существуют в нашем сознании благодаря диалогу и 
сравнении себя с другими. Т.е. национальный архетип не произрастает 
из почвы, как растение, он формируется в процессе культурного 
взаимодействия. Для Украины я бы выбирала какие-то места, которые 
изначально являются кросскультурными, и пусть это будут не 
помпезные памятники очередным жертвам очередных репрессий, не 
имеющие ничего общего с сочувствием к жертвам, а призванные только 
нагнетать кровавую мстительность в государственной пропаганде,  а 
маленькие сёла, городки, культурные кластеры. Город сам по себе 
может быть репрезентабельным культурным текстом памяти, 
способным не замыкаться на прошлом, а развиваться сквозь настоящее 
в будущее. Вот, например, в свое время у нас было замечательный 
религиоведческий Форум в селе Волока. Это полностью иноязычное 
село. В нем свои малые этнические традиции представляли украинцы 
из разных регионов, связанные идеей гражданской принадлежности к 
государству Украина. Это такие поликультурные города, как Мукачево, 
Черновцы. Или Одесса. Где присутствует политика гибкости и 
креативности, о которой мы говорили выше как о нереализованном 
ментальном качестве. 

Причем речь идет не о культурной толерантности. Считаю, что 
толерантность не очень подходящее слово в данном случае. Потому что 
понимаю толерантность как скрытую враждебность. Толерантность 
связана с эффектом опия, потому что, иначе, как можно терпеть 
нетерпимое? То, что мы терпим и на самом деле ненавидим, 
заканчивается разрушением ценностей, размыванием всего и вся и еще 
большей враждебностью в результате реванша. Я бы сказала, что это не 
должно быть слово «толерантность», должно быть какое-то другое 
слово, например, «диалог» или «транскультура», или «единство 
многообразия», или «гражданское общество», или «республиканизм», 
или «горизонталь власти», т.е. что-то новое, что не приелось и не 
претерпело кризиса. Потому что радикалы как раз используют 
насмешку над толерантностью как якобы неэффективным концептом в 
условиях войны. Если это действительно неэффективный концепт, 
значит, нам необходимо обращаться непосредственно к причинам его 
неэффективности, т.е. не бояться поднимать вопрос войны и не бояться 
поднимать вопрос трагедии войны, без сентиментальностей наивного 
пацифизма, а с позиций сознательного и уже закаленного войной 
миротворчества. И нужно искать такие места памяти и идентичности, 
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которые показывали трагичность войны и ограничивали бы украинцев в 
поиске внутренних «врагов». 

Для меня таким местом, например, является Музей Второй 
мировой войны, посещение которого сейчас, в свете культа Шухевича и 
Бандеры, становится непопулярным. Мне доводилось слышать 
национал-либералов, которые давали умилительные советы по 
возможной экскурсии в музей: «Ну, это не самое главное место в 
Киеве». Если так будет продолжаться, то у нас скоро в Киев перекочует 
не один Шухевич, а все остальные региональные герои с Западной 
Украины. А региональные герои не должны быть общими героями, 
героями должны быть памятные даты и желательно, чтоб это были 
даты, адекватные для всех.  Нацизм осудил мир. Какие могут быть 
стеснения по поводу Ватутина? Если у людей комплексы, и их пугает 
все «советское», просто по маркеру некого табу, это их проблемы, а не 
проблемы города. Жаль только, что личностные маргинальные 
комплексы превратились в покрываемое властями дионисовское 
действо. 

 
– Скажите, какие угрозы Вы считаете главными для 

сегодняшней Украины? 
– Раскол. Это, пожалуй, главная угроза, от которой происходят 

все остальные, хотя еще несколько лет назад в интервью Сахаровскому 
центру я утверждала, что Украина не расколется, но тогда еще 
агрессивные группировки наподобие «С14» не выискивали внутренних 
врагов на улицах столицы. Мы фактически имеем не только войну на 
Востоке, но и гражданское противостояние по всем регионам Украины, 
когда, благодаря идеологическим обработкам с обеих сторон население 
чудовищно поляризируется в глазах друг друга, начиная негативно 
понимать солидарность как сплочение против общего врага, которое 
сопровождается сакрализацией политических символов. Причем, 
никаких компромиссов между лагерями, никаких оттенков и полутонов 
не предполагается, для каждой группы вырабатывается своеобразный 
пакет «правильных» мыслей и «правильных» представлений о своем 
противнике.  Вследствие чего, если не произойдет поиска какой-то 
«третьей» позиции в этом противостоянии «свои - чужие», мы можем 
иметь не только общий раскол - духовный, ментальный, этнический, - 
но и вполне конкретный -  политический и региональный. И это может 
быть шире, чем Донбасс. 

Имейте в виду, что так называемая «масса» всегда лучше 
воспринимает радикализм, это закон развития общества. Здесь, мне 
кажется, нужно разобраться с тем, что такое масса. Масса – очень 
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относительная категория. То, что мы сейчас наблюдаем, с моей точки 
зрения, это не мнение всех граждан Украины, а мнение, скажем так, 
очень избранной группы людей, которые ранее пребывали на марги-
налиях культуры, но благодаря информационной войне, революции, 
влиянию Интернета, эти люди начинают претендовать на монопольных 
выразителей воли народа, они «имитируют» речь от его имени, 
расписываясь за весь народ. Получается эдакая театрализация вече. Это 
создает впечатление, что правые националистические идеи рас-
пространились на все общество, и они единственно верные. С другой 
стороны, мы имеем примеры огромного количества стран, где 
национализм не взят в качестве государственной идеологии и эти 
страны живут довольно хорошо. Где взят консенсус, например, правых 
и левых идей, где взят центризм, либерализм, республиканизм и т.д. Но 
нам внушается сейчас, что национализм – это маркер украинцев и тот, 
кто его не поддерживает, является неполноценным патриотом. Почему 
национализм приравнивается к патриотизму, почему он является 
биркой качества гражданина, это вопрос другой. Это связано с войной, 
с тем, что сама власть заинтересована отвлечь население от внутренних 
социальных проблем. Самый лучший способ отвлечь население – это 
кровь. Недавно меня возмутило появление в сети поста довольно 
известной украинской журналистки (не буду называть ее имени) о том, 
какие плохие, испорченные дети, которых обучают учителя-
коллаборационисты в школах на оккупированной территории. Она, 
разумеется, прямо не призывала уничтожать людей, но за нее это уже 
сделали две тысячи людей из лайкающих. Воспоминания образца 2012 
года, но появляются они именно сейчас, в преддверии объявления 
военного положения. Зачем это делается? Зачем людей озлоблять? 
Сентиментально играя кровью, мы придем к тупику. 

 
– Из всех тенденций, которые сейчас характеризуют ситуацию 

в Украине, какая часть являются общемировыми, а какая часть – 
нами созданными, нашими собственными трендами? 

– Думаю, что общемировыми являются «новое средневековье» и 
общая радикализация мира, который переживает кризис толерантности, 
разочарование в идеалах либерализма и активно движется по пути 
новой архаики, приближаясь к феодальному обществу. Это общая 
тенденция, о ней сказано много, и в Украине она проявляется. Но у нас 
«новое средневековье» проявляется особым образом. Потому что к 
общим умонастроениям прибавляется комплекс неполноценности 
колонии, вышедшей из-под власти митрополии. А любой освобо-
дившийся раб сам стремиться иметь своих рабов. Любая освобож-
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денная территория будет имитировать агрессора по отношению к своим 
субтерриториям. Это «матрешка» реваншизма и обоюдоострого наси-
лия, которая постоянно работает (США репрессирует Россию, Россия – 
Украину, Украина – Донбасс, Донбасс – своих проукраинских 
жителей); «матрешка» охватила весь мир, а в Украине она проявилась 
наиболее ярко. А коли у нас есть этнический реваншизм, то мы 
стремимся к самоутверждению особенно болезненно. У Ж. Лакана есть 
замечательная фраза, которую он сказал, перефразируя Достоевского и  
Ницше: «Если Бога нет, то все дозволено. А если Бог умер, то не 
дозволено ничего». У нас в роли символического «отца» выступал 
советский проект, Российская империя, «старший брат». Были четкие 
нормативные требования, что хорошо и что плохо. Зная их, с системой 
можно было играть и в определенном контексте существовать 
параллельно по отношению к ней. Мы решили это убрать, мы не 
захотели патронализма и в результате пришли к состоянию, когда мы 
находимся наедине с собой, но не умеем пользоваться свободой, 
которую получили, мы ее превращаем в анархию, ужасаемся этому, и 
анархия заканчивается уличной диктатурой. А любая уличная 
диктатура заключается в том, что, потеряв предыдущие нормативные 
требования, мы в итоге принимаем для самих себя еще более жесткие 
требования.  В связи с этим вспоминаю эпизод из одного артхаусного 
фильма: умирает жестокий отец, который тиранил мать и ребенка, 
разрешая им выходить из комнаты в определенные часы, но, когда отец 
умер, они вообще перестали выходить, т.к. мать ждала явления 
призрака и беспрестанно молилась, а ребенок боялся сумасшедшей 
матери. Мы закрываемся, как рыбки в аквариуме, живем в каком-то 
своем изолированном хуторянском квазирелигиозном пространстве, 
которое не соответствует ни глобальному, ни мультикультурному миру,  
и начинаем устанавливать в нем некое подобие этнополитического 
анклава местной олигархии с попыткой гомогенизировать среду и 
разделить людей на совершенно правильных, полуправильных и совсем 
неправильных. 

 
– Что значит быть европейцем? Что у нас уже есть? Чего у нас 

нет? Когда мы придем в Европу? Что это значит? 
– Я думаю так. Мы не идем в Европу, это один из мифов 

либерализма. Потому что у нас нет представления о том, что такое 
европейская шкала ценностей. Выйдите на улицу и спросите у любого 
украинца, что он подразумевает под Европой? Безвиз? Неограниченное 
потребление? Несусветное благосостояние без усилий и 
ответственности? Есть представление о неком бесконечном 
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благоденствии, причем это благоденствие по удобному и хорошему 
выражению моего коллеги, антрополога Дениса Валентиновича 
Брилева подобно афрохристианским cargo cults, когда темнокожие 
адепты милленаризма просто сидели на берегу моря, ждали пока 
придет «божественный груз» от духов предков и ничего не делали. 
Вульгаризированное представление о Европе как о непрерывном 
потреблении сформировалось из советского комплекса перед буржу-
азией и соответствует только части Европы. В нашей стране не знают, 
что кроме этих ценностей, даже в либерально-демократической Европе, 
есть такое понятие как правовое сознание. Это четкое соблюдение 
диктатуры закона. Если украинцы думают, что в Европе не угнетаются 
права человека, нет бедных и цензуры в СМИ, это тоже будет 
неправдой. Западный мир смотрит сквозь пальцы на нарушения прав 
человека в Украине, потому что эти факты не выгодны доктрине 
американизма. Кроме того, надо учитывать, что в Европе имеет место 
влияние не только либерально-демократических, но и антиглобалист-
ских, и новых левых сил, особенно среди мыслящей Европы, 
университетских кругов в том числе. 

Кроме того, мы не можем ни географически, ни цивилизационно 
изолироваться от Польши, не принимающей героев Волынской резни, 
ни от России, чья культура через язык и общую историю стала 
органической частью нашей культуры, а изымать из живого тела 
культуры отдельные органы – варварская непродуктивная 
насильственная операция. Пространственное и культурное соседство, 
по моему мнению, нужно превратить в цивилизованный диалог. Это 
необходимо сделать, если мы хоть сколько-нибудь уважаем права очень 
большой части наших сограждан. Когда я участвовала в общих 
проектах с российскими либералами, по умолчанию принят был такой 
расклад:  мы различаем русскую политику и русскую культуру; русская 
политика всегда была имперской, тогда как русская культура содержала 
«рылеевские» и «декабристские» вольнодумные элементы и тради-
ционно, как говорил Н. Бердяев, пребывала в конфликте с государ-
ством; на этом основании мы принимаем русский язык и русскую 
культуру и не принимаем русскую политику. Но такие толерантные 
полуигры (а это игра!) в условиях войны совершенно неэффективны, 
потому что ни одному националисту, стоящему на позиции войны, 
невозможно доказать: «Ребята, вот Путин плохой, а Пушкин хороший». 
Ведь в ответ он скажет: «Вот Пушкин работал у царя в архиве». 
Действительно, поздний Пушкин работал у царя в архиве, а ранний 
Пушкин «милость к падшим призывал». Русскую культуру нужно 
принять как целостность, потому что она – уже есть. Это не означает, 
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что, принимая ее как целостность, мы сразу станем зависимыми от 
российской геополитики. Это уже наша воля: впадать в зависимость 
или вести с ней разумное сотрудничество. То есть нужен мир, в любом 
случае нужен мир. Не зависимо от того, как мы относимся к русской 
политике. Если бы после поражения Майдана (я считаю конец Майдана 
самоотрицанием и поражением) мы избрали другой вариант развития и 
показали бы России истинный класс демократии, совместными 
усилиями можно было бы добиться либерализации самой российской 
системы. Но показали такое, что на этом фоне Путин только выиграл. 

 
– Что сейчас нужно сделать в нашей ситуации, чтобы выйти 

из кризиса? Как ученый, как литератор, каким Вы видите тот 
идеал, к которому хотелось бы прийти? 

– Это очень трудная тема. Потому что можно много говорить о 
мире, о диалоге, о гражданском обществе, но в условиях войны все эти 
размышления будут выглядеть инфантильными и субтильными. Интел-
лигенция Украины должна иметь смелость выработать в себе чувство 
метафизической вины. Не важно, пойдет ли на это в ответ 
пророссийский Донбасс. Симметрия покаяний здесь не нужна, люди, 
которые так говорят, мыслят контрактными категориями, призванными 
более удовлетворять самолюбие, нежели строить мир. У каждого 
мыслящего человека, который считает себя миротворцем или даже 
диссидентом в современных условиях должно выработаться понимание 
двойной природы вины. С одной стороны, не отрекаться от 
украинского и патриотического в поисках европейских, или 
российских, или американских приоритетов, но, с другой стороны, не 
оправдывать преступления Украины против собственного народа. 
Потому что в какой-то момент мы все придем к перефразированным 
словам Ясперса: «Я – украинец, я – часть украинского народа, но мне 
стыдно, что я украинец, простите меня!». Если мы не придем к этому 
состоянию, как к чему-то естественному и экзистенциально необ-
ходимому для нас, будет вечное и с какого-то момента суицидальное 
«Око за око! Зуб за зуб!» То есть будет непрерывный реванш на почве 
крови. Если мы сможем прийти к этому состоянию (говоря «мы», я 
имею в виду людей, претендующих на интеллигенцию) и, 
распространяя горизонтальные связи, открыть это состояние для других 
людей, возможно, тогда и с той стороны будет такое же извинение. 
Извиняться нужно всегда, не зависимо от того, пойдет ли второй 
человек на это извинение, потому что Другой для нас – это не Ты, от 
которого мы эгоистически требуем взаимности, а Инаковый, за 
которого мы ответственны. 
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Нет ни одной цели, могущей оправдать смерть хотя бы одного 
ребенка. Тем более, если цели тоже нет. 

С другой стороны, я общалась с русскими так называемыми 
«официальными» СМИ, потому что я не боюсь быть обвиненной в 
кремлевской пропаганде. Так вот они из человека искусственно 
выдавливается покаяние. Это совершенно другой ракурс. Извиняться 
нужно только тогда, когда другой готов это извинение принять. 
Симметрия, подчеркиваю, не нужна. Но нужно принятие искренности. 
Если другой человек, группа или структура просто делает это для 
удовлетворения своего злорадства, то такое извинение становится 
пустым симулятивным жестом. Тем не менее, этическое сознание 
(космополитическое, мировое сознание) – очень важно, а у нас его не 
хватает. Мы живем в этом порочном круге «смерть – месть – смерть - 
месть». Дальше куда с этим двигаться? 

 
– Вы говорите об интеллигенции. Как Вы считаете, у 

интеллигенции есть особая роль в судьбе своего народа, своей 
страны? И как с этой точки зрения Вы оцениваете действия 
украинской интеллигенции? 

– Считается, что такая роль есть. Действия никак не оцениваю. В 
последнее время меня раздражает поведение национал-либералов. 
Многие люди, примеряющие сейчас на себя патриотическую 
идентичность, выросли в Советском Союзе. При СССР они проявляли 
определенную долю конформизма. И сейчас они используют эти же 
советские стратегии приспособленчества, оставаясь при этом 
совершенно теми же, которыми были в те времена. Но уже под новыми 
цветами флагов. И получается такое странное поведение интеллигента: 
он не замечает (или делает вид) откровенных признаков 
неототалитаризма и неонацизма в нашем обществе, делает вид, что на 
журналистов не заведены уголовные дела, но при этом он все еще мнит 
себя борцом против некой воображаемой мегамашины Российской 
империи. В то время, как в Украине своя мегамашина уже давно 
строится. А они и не заметили. Кроме того, у нас срабатывает очень 
интересный прием: все защищаются. Всякий жандарм, нападающий на 
беззащитного человека, мнит себя обороняющимся от «террориста» и 
«сепаратиста». Это очень удобный прием, чтобы оправдать жандарма в 
себе. Если Украина будет и дальше в себе жандарма оправдывать, нас 
ждет Пиночет. 

 
– За те 25 лет, которые Украина существует как независимое 

государство, складывается впечатление, что у нас были в той или 
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иной степени дискредитированы все исторические фигуры и на 
сегодняшний день я уже не говорю о наших современниках. Как 
быть в этой ситуации? Где искать лидера и кто может им стать? 

– Я пока его среди отдельных личностей не вижу и не считаю, что 
изменения в нашей жизни должны быть связаны с решениями одного 
«чудо-папочки». Надеяться на него – это проявлять политический 
инфантилизм. Не могу назвать ни одной фамилии такого «папочки». 
Потому что нет у них достаточных лидерских качеств, чтобы 
сформулировать концепт нации. Мне видится, что должен появиться 
политик, программа которого позитивна и строится на общем 
знаменателе, приемлемом для всех регионов Украины, – и для юга, и 
для востока, и для запада, и для центра, (центр сегодня наиболее 
радикален). Первая, самая минимальная ступень такой программы – это 
разоблачение войны. То есть необходимо сформировать правильный 
кодекс чести хотя бы в пределах военных действий, если остановить их 
сразу невозможно. Второй момент больше касается интеллигенции. 
Европейские ценности в их истинном понимании, а не в смысле 
бесконечного консюмеризма – гражданское общество, диктатура 
закона, горизонтальные связи, индивидуальность, полиэтническая и 
полилингвистическая нация. Не диктатура олигархата и не диктатура 
УПЦ. Третья ступень рассчитана на обычных, простых людей. Это 
социальная защита. То есть к воинскому кодексу и европейской 
системе должны присовокупиться новые левые идеи. Не в смысле 
большевистские, а идеи, которые вырабатывает постмодерная Европа. 
Это идеи равенства и справедливости. Не только свободы (под 
предлогом свободы можно установить еще большую тиранию), но в 
первую очередь, защиты каждого человека в его малом нарративе, его 
малом жизненном пространстве, в его индивидуальном праве на 
свободу самовыражения и свободу существования. Если мы придем к 
консенсусу этих идей – умеренно-либеральных, умеренно-националь-
ных, умеренно-социальных – и найдется человек, который будет 
способен выразить этот синтетический проект и победить на выборах, 
изменится ситуация в обществе. Но если такой человек появится, 
нужно следить за тем, чтобы это не превратилось в новый вождизм. У 
нас уже было «Чемодан, вокзал Россия!», теперь уже есть в ответ на 
протесты евреев против канонизации Шухевича: «Чемодан, вокзал, 
Израиль!». Потому что у нас сейчас временное правительство, и есть 
опасность военной диктатуры. Так вот, чтобы под предлогом этих 
красивых лозунгов нового порядка к власти не пришел уличный 
жандарм, который, может быть, вычистит воров, но вместе с ворами 
вычистит всех гомосексуалистов, лесбиянок, левых, профессоров, 
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либералов, евреев,- нужно расширять децентрализацию, учиться 
строить горизонтальные связи, создавать структуры самоуправления, 
оставляя за ними определенную долю рыхлости и диффузности, 
допустимую для прагматической работы.   

 
– А каким образом уберечь этого человека, вождя, от 

названных Вами важных угроз. Ведь за ним сразу появится 
человек с чемоданом денег и сразу начнет «подсказывать», как 
поступать? Какие силы его уберегут от такого влияния, 
гражданское общество? Откуда возьмется гражданское общество? 

– Из студенчества. Меня часто обвиняют в том, что я, говоря так, 
опять призываю к Майдану. На текущий момент это очень опасно, 
учитывая количество носителей травмированной психики с оружием в 
стране. Но для меня, когда я выходила на этот Майдан, приоритетом 
была свобода и справедливость для каждого. Причем для меня свобода 
всегда выше нации, а справедливость всегда выше голоса этноса. И по 
большому счету, мне все равно, чью свободу защищать – «своих» от 
«чужих» или «чужих» от «своих», потому что свобода универсальна и у 
нее нет своих и чужих граждан, нет «плохих» и «хороших» людей. Все 
эти люди имеют украинские паспорта, у них разные взгляды и они 
имеют право на их выражение: если мы это право отбираем, пенять 
потом на соседа, который этим воспользовался, - как минимум, смешно. 
Если мы имели право на самовыражение, то мы должны были в 
пределах разумной автономии предоставить и другим гражданам такое 
же право на самовыражение. В противном случае, за что мы стояли? То 
есть мы занимаемся двойной моралью: самым грустным и гнусным, что 
может быть. Для себя мы такую свободу признаем, а для других это 
вроде как плохо.  Двойная мораль – это самая страшная из черт ура-
патриота, даже страшнее чем насилие, потому что, пользуясь 
выражением Солженицына, – это ложь, которая прикрывает насилие. А 
студенты, особенно философы, гуманитарии, благодаря тому, что они 
получают знания, обретают способность избавиться от двойных 
стандартов посредством стереоскопического объемного видения (по 
крайней мере, многие из них). И, может быть, вот эта новая молодежь, 
которая отходит от стереотипов старших поколений, от этницизма, от 
государственной преданности – от всех тех шаблонных схем, которыми 
мыслили предыдущие поколения, – и есть та самая сила. Пока я в нее 
верю.   

https://uisgda.com/ru/evgeniya-bilchenko-my-zhivem-v-

porochnom-kruge-smert-mest-smert-mest.-dalshe-kuda-s-etim-

dvigatsya.html 
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– Можно ли, опираясь на данные социологии, утверждать о 

единстве украинской нации или, наоборот, о ее расколе? 

– Понятие нации является достаточно каверзным в социоло-

гическом и политологическом дискурсе. Оно сложилось в период 

Первого модерна и призвано было описать и, очевидно, спроектировать 

некое политико-культурное единство людей. От Иоаганна Готфрида 

Гердера идет представление о народе, как о некой духовной личности. 

Француз Эрнест Ренан применял это к нации: «Нация – это душа, 

духовный принцип». Другой подход был обоснован в марксизме, 

согласно которому, нация представляет собой историческую общность 

эпохи капитализма. Основополагающим фактором её становления 

является формирование национального рынка. Так думали и К. Маркс, 

и В. Ленин. И. Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос» 

даже дал четкое определение, согласно которому к признакам нации 

относятся общность языка, территории, экономической жизни и психи-

ческого склада, который проявляется в общности культуры. 

Я не буду сейчас заниматься критикой ни первого, ни второго 

подходов. Они принадлежат к дискурсам иного, уже ушедшего в 

прошлое мира. В том мире мировая капиталистическая система 

структурировалась отношениями между государствами, которые 

воспринимались как относительно автономные, относительно замк-

нутые. Это была так называемая Вестфальская система, утвердившая 

невмешательство во внутренние дела государств, как принцип 

взаимоотношений между ними. Конечно, этот принцип постоянно 

нарушался, но все же он выполнял регулирующую роль в 

международных отношениях. Однако, мы уже живем в новом мире, 

мире Второго модерна. В связи с глобализационными процессами и 

теория нации, и сами общности, которые называются этим именем, 

переживают кризис. Он связан с утратой государствами многих 

регулирующих функций на своих территориях, с массовыми 

миграциями, с интенсивными трансграничными информационными 

обменами, с усилением регионов, с распространением сетевого 

принципа организации социальных взаимодействий. О некой нации-

личности с единой душой и судьбой говорить не приходится. 

Это не означает, что само понятие «нация» нужно полностью 

списать в архив. Оно еще описывает политические единства в рамках 
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государств, но эти единства становятся все более рыхлыми и нео-

пределенными. В связи с этим усиливается не гражданский национа-

лизм, а национализм этнический. 

Что касается расколов в том политическом единстве, для которого 

будем использовать традиционное название «нация», то они не являют-

ся чем-то временным. Можно сказать даже более сильно: единство на-

ции обеспечивается расколами в ней. В Украине с самого момента 

обретения нею независимости наличные расколы усугублялись регио-

нальной гетерогенностью. Но в региональной системе нашей страны 

есть два полюса, которые продуцируют разные проекты национального 

развития. Донбасс является носителем проекта согражданства. В этом 

проекте важным является политическая лояльность гражданина. В 

остальном допускается разнообразие культурное, конфессиональное и 

языковое. Галичина – носитель модели нации, которая формируется на 

основе доминирующего этноса. В Европе эти проекты тоже 

присутствуют: это так называемые принципы земли (территории) и 

крови. Но у нас они примерно с одинаковой мощностью представлены 

в рамках одной страны. Конечно, не следует думать, что все жители 

Донбасса являются носителями принципа согражданства, а в Галичине 

– этнического принципа строительства нации. Эти проекты представ-

лены по всей территории Украины, но в разных регионах – в разных 

пропорциях. Наибольшая же концентрация их сторонников – в поляр-

ных регионах. 

Сказанное не означает, что разные части Украины не могли бы 

вступить в исторический компромисс и выработать синтетический проект 

общего развития. Но это требовало сознательных усилий элитных групп. 

Они же сделали ставку на использование расколов для мобилизации 

своих электоральных групп. Именно ими поддерживался определенный 

уровень межрегионального напряжения. Нынешняя власть делает ставку 

на этническую модель развития нации в нашей стране. С моей точки 

зрения, это Украине не принесет ничего, кроме бед. 

Сказанное проиллюстрирую таблицами, в которых представлены 

результаты опроса весны – лета 2014 года в Донбассе и Галичине, 

который был проведен сотрудниками нашей кафедры при помощи 

коллег из Донецка, Львова, Дрогобыча и Ивано-Франковска. 
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Таблица 1 

Скажите, как часто окружающие Вас люди говорят одно, а думают по-
другому? (Возможно выбрать только один вариант ответа) 

№ 
 

Луганская область 

Волна 1 Волна 2 

1 

Считаю, что окружающие меня люди постоянно 
говорят одно, а думают по-другому. Это стало 
способом их жизни 

15 19 

2 

Считаю, что окружающие меня люди время от времени 
говорят одно, а думают по-другому. Это способ 
приспособления к ситуации 

34 39 

3 

Считаю, что окружающие меня люди иногда говорят 
одно, а думают по-другому. Это способ выжить в 
опасной ситуации 

29 32 

4 
Среди моего окружения нет таких людей, которые 
говорят одно, а думают по-другому 

8 4 

5 Трудно ответить 14 6 

 
Всего 100 100 

  

Эта мимикрия проявляется и в стратегиях выживания в опасной 
ситуации. В этом случае тоже не буду прибегать к пересказу, а приведу 
соответствующую таблицу 

Таблица 2 
Скажите, пожалуйста, как, по Вашему мнению, легче пережить 

военный конфликт? (Возможен один вариант ответа) 

№ 
 

Луганская область 

Волна 1 Волна 2 

1 
Занять нейтральную позицию и не высказывать 
открыто свои мысли и оценки о воюющих сторонах 

26 34 

2 

Занять позицию той стороны, которую реально 
поддерживаешь, и открыто высказывать и защищать 
свои мысли и оценки 

16 18 

3 

Занять позицию той стороны, которую реально 
поддерживаешь, но не торопиться высказывать свои 
мысли и оценки 

18 13 

4 
Покинуть зону конфликта, чтобы пережить его 
тяжёлые условия 

17 15 

5 Трудно сказать 23 20 

  Всего 100 100 
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Как видим, для всей Украины характерны партикулярные 

ценности малых групп. Это и объединяет страну, и делает украинское 

общество подобным песчаной дюне. Песчинки одинаковы, но плохо 

сцепляются. Из-за этого у нас короткие цепочки солидарностей. 

Думаю, в перспективе страну могут объединить ценности, 

ведущие вперед, ценности перспективные, а не ретроспективные. У 

наших регионов (особенно у полярных) несколько разная история. 

Поэтому нас может сплотить только совместный путь вперед, а не 

постоянное оглядывание назад и доигрывание прошлых войн. 

 

– Какие угрозы Вы считаете главными для сегодняшней 

Украины? 

– Главной угрозой для нашей страны является движение на 

периферию мировой капиталистической системы. Такое движение 

связано с потерей огромной части национального богатства и с утратой 

субъектности. Носителем периферизации нашей страны является 

нынешняя элита. 

Все остальные угрозы вытекают из этой основной угрозы. 

 

– Сейчас Украина идет или декларирует, что идет в Европу, в 

европейское цивилизационное пространство. В каких вопросах мы 

можем идти на компромисс с тем, что от нас требуют, а в каких 

должны отстаивать свои, возможно, основополагающие вещи, 

ценности? 

– Идти в Европу, Азию или Австралию – это бессодержательные 

лозунги. Вообще, очень плохую роль в нашей стране играет 

цивилизационная теория, которая сейчас прочно вошла в официальную 

идеологию. Она отвлекает от обсуждения социально-экономической 

модели, которая сформировалась в стране. 

Говоря о «пути в Европу» реально, возможно, следует говорить о 

варианте капитализма, который элитные группы хотят видеть в стране. 

В Европе, кстати, есть разные варианты капитализма. Есть немецкий 

вариант, и есть греческий. Мы ближе к последнему. Еще ближе мы к 

российскому варианту капитализма. И пока движений к изменению 

этой модели очень немного. 
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– Что могут предложить интеллектуалы обществу для норма-

лизации конфликтных ситуаций? В частности, в Украине? 

– Они могут предложить теорию и эмпирические исследования. 

Только на этой почве и возможно реально регулировать конфликтные 

ситуации. Но возможности интеллектуалов упираются в желания 

правящего класса. Он же в науке не заинтересован, так как зависим от 

иностранных центров влияния. 

 

– Видите ли Вы пути имплементации Минских 

договоренностей? Возможна ли, и каким образом, реинтеграция 

Донбасса в Украину? 

– Минские договоренности – это только платформа для дальней-

ших переговоров и разработки плана урегулирования конфликта. Сам 

формат Минских переговоров – свидетельство зависимости Украины в 

этой ситуации. Сейчас я не знаю, возможно ли выйти из такого 

формата. К тому же, переговоры в Минске часто ведутся для того, 

чтобы ситуация сохранилась еще на долгие годы. Этим пока 

ограничусь. 

Что касается реинтеграции Донбасса, то никаких препятствий на 

уровне массы населения региона я не вижу. Остальное – дело политики. 

 

– Как относиться к тем, кто остался за линией разгра-

ничения? Что означает, в Вашем понимании, быть украинцем? 

– Как к гражданам нашей страны. А значит, не стигматизировать, 

не дискриминировать. 

Второй вопрос мне не понятен. Быть украинцем, быть русским, 

быть немцем, по мне, это значит быть человеком. 

 

– Насколько ценности граждан Украины зависят от 

советского наследия? Каковы перспективы и риски у политики 

декоммунизации? 

– К советскому наследию нельзя относиться как к чему-то одно-

родному. Советское наследие – это Сергей Королев, это Павел Копнин, 

это Андрей Малышко. Без этого наследия у нас не будет будущего. Но 

советское наследие – это и Ягода, Ежов, Берия и стоящий над всеми 

ними Сталин. Страна нуждается в десталинизации, а не в деком-
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мунизации. Одновременно она нуждается в дебандеризации. Мы долж-

ны избавляться не огульно от советского наследия, а от бесчеловечного 

в нашем прошлом, какое бы происхождение оно не имело. 

 

– Какие факторы и силы влияют на то, что Вы называете 

«массовым сознанием»? 

– Термин «массовое сознание» является устоявшимся в социоло-

гии. У нас он укоренился во многом благодаря выдающемуся ученому 

Борису Грушину. Им он определял духовные образования, являющиеся 

продуктами масс, а не групп. Наиболее известным образованием 

массового сознания является общественное мнение. Это – оценочная 

реакция массового сознания на те или иные проблемы, процессы, 

события в обществе. 

Массовое сознание возможно в том обществе, где есть массовая 

коммуникация. Именно процессы в институтах массовой 

коммуникации и являются факторами массового сознания. 

 

– Что сейчас нужно сделать в нашей ситуации, чтобы выйти 

из кризиса? Каким Вы видите тот идеал, к которому хотелось бы 

прийти? 

– Мы живем во время, когда несколько кризисов налагаются друг 

на друга. 

Если иметь в виду войну, то это – главная проблема. Без 

окончания войны страна не сможет решать другие вопросы. Мы же не 

сможем долго существовать на внешних заимствованиях. Нужно 

выработать реальную программу завершения войны. У меня ее нет. 

Думаю, в этой программе должны сочетаться реальная политика и 

принципы. Реальная политика будет диктовать то, что полностью 

восстановить территориальную целостность мы сразу не сможем, но 

мы, вместе с тем, не должны и отказаться от неё. Украина должна 

демонстрировать гибкость. Лучше восстановить целостность страны, 

идя на компромиссы, чем оставаться разорванной страной, но не 

поступающейся принципами. Это я говорю о реинтеграции Донбасса. 

Лучше включить ту часть Донбасса, которую окрестили ОРДЛО, 

предоставив ему автономию, чем иметь постоянную кровоточащую 

рану. Но это, если мы думаем о своей стране, а не о чужих интересах. 
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Затем, после восстановления территориальной целостности, 

нужно думать об административно-территориальном устройстве. 

Стране нужна модель развития, когда ее региональная гетерогенность 

будет не тормозом, а стимулом. У нас почти криминализировали тему 

федерализации, приравняв ее обсуждение к проявлениям сепаратизма. 

Мне же представляется, что Украине следует присмотреться к 

историческому опыту Германии, а не копировать французские образцы. 

В целом же, лично для меня, общественным идеалом, к которому 

следует стремиться, является демократический социализм. Только 

модели его, соответствующей сегодняшнему обществу, нет. В ее поиске 

я и усматриваю одну из главных задач интеллектуалов, в первую 

очередь, социологов. 

 

– За те 26 лет, которые Украина существует как независимое 

государство, складывается впечатление, что у нас были в той или 

иной степени дискредитированы все исторические фигуры и на 

сегодняшний день я уже не говорю о наших современниках. Как 

быть в этой ситуации? Где искать лидера и кто может им стать? 

– Нужно делать ставку не на лидеров, а на правильное устройство 

социальных институтов. Тогда и лидеры появятся. 

https://uisgda.com/ru/ilya-kononov-ukraine-nuzhna-model-

razvitiya-kogda-ee-regionalnaya-geterogennost-budet-ne-

tormozom-a-stimulom1.html 



Науково-популярне видання 

Український консенсус 

Інтерв’ю 2015-2017 років 

Відповідальний за випуск Білокобильський О.В.  

Комп’ютерна верстка  Тимофєєва Г. В. 

Дизайн обкладинки   Гуржи В.С. 

Підп. до друку 14.02.2018. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. 
Друк цифровий. Гарнітура Times. Ум. д. а. 7. 
Обл. вид. а.6,5. Зам.1474. Тираж 100 прим. 

Видавець 

ФОП Халіков Руслан Халікович 
Св. ДК № 5346 від 17.05.2017 
e-mail: halikoffr@gmail.com

Віддруковано в: 
ТОВ "Нілан-ЛТД" (Вінниця) 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 

e-mail: info@tvoru.com.ua



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20180305104835
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     742
     264
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     32
     112
     111
     112
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20171208110304
       212.5984
       Blank
       453.5433
          

     Wide
     1
     0
     No
     796
     336
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         47
         AllDoc
         48
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     33
     112
     111
     112
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20171208110304
       212.5984
       Blank
       453.5433
          

     Wide
     1
     0
     No
     796
     336
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         47
         AllDoc
         48
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     33
     112
     111
     112
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20180305104835
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     742
     264
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     33
     112
     111
     112
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





