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ОКСАНА КУЛАКОВСЬКА
OKSANA KULAKOVSKA

ОКСАНА КУЛАКОВСЬКА
Передмова

Щороку лідери і лідерки зі сфер політики та держуправління, духовен
ства, освіти, бізнесу, медій, громадського сектору та культури зустрі
чаються на майданчику міжнародної дискусії UCUGlobal, започатко
ваної Аналітичним центром Українського католицького університету 
для обговорення та пошуку спільних відповідей на найкритичніші ви
клики сучасності. Гібридні агресії, смертоносні пандемії, стрімкі клі
матичні зміни, затяжні економічні кризи — лише деякі з них. 

Рік 2021 примусив нас звернутися до  великої кількості резонансних по
дій та криз, які, здається, наростають та множаться.  Від викликів гло
бальних — постійна загроза українській державності та світовому поряд
ку загалом аж до загрози повномасштабного військового вторгнення з 
боку Російської Федерації, мігрантська криза, кібератаки, інформаційні 
війни, економічні та монетарні проблеми, спричинені пандемією, енерге
тична криза — до рівня особистісного та суспільного.  Натомість, ефек
тивні десятиліттями  способи їхнього вирішення перестають працювати.  

Разом з тим, внутрішньоукраїнська ситуація генерує не меншу кіль
кість викликів, зокрема спричинених окупацією близько 7% її терито
рії.  За результатами аналізу більше 170 нормативно-правових актів 
України та 32 міжнародних щодо окупованих територій, контексту 

OKSANA KULAKOVSKA
Introduction

Every year leaders in politics and governance, clergy, education, business, 
media, civic sector and culture meet at the UCUGlobal International 
Discussion, launched by the Analytical Center of the Ukrainian Catholic 
University to discuss and find common answers to today’s most critical 
challenges. Hybrid aggressions, deadly pandemics, rapid climate change 
and lingering economic crises are just a few of those.

The year 2021 was marked by many resonant events and crises which 
seem to be growing and multiplying. We have seen the whole range of 
challenges from global to personal and social. Those include the constant 
threat to Ukrainian statehood and the global order, up to a fullscale 
military invasion by the Russian Federation; a migrant crisis; cyberattacks; 
information wars; economic and monetary problems caused by the 
pandemic; an energy crisis. There are challenges to individual resilience 
while responding to these threats as well. In contrast, policy solutions that 
used to be effective for decades cease working.

Meanwhile, the internal situation in Ukraine remains under great pressure, 
in particular, due to occupation of about 7% of its territories. In 2021, an 
analysis of over 170 legal regulations of Ukraine and 32 international 
acts on occupied territories was conducted and finalised in a report 
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 Introduction

Передмова

їхньої розробки та впровадження, зазначених у звіті 
«Окуповані території та закон: аудит законодавства 
щодо АР Крим та ОРДЛО у 2014 — 2020 рр.», одним із 
висновків було визнання того, що масштаб наслідків 
окупації, зокрема гуманітарних, значно переважає 
будь-які наявні політичні чи правові інструменти для 
їхнього вирішення.  Тож ключове питання, над яким 
працюватиме Аналітичний центр впродовж наступного 
року: чи можливе утвердження людських цінностей та 
етичних норм при ухваленні рішень у світі множинних 
криз та розробці і впровадженні політик різних рівнів? 

Промовці дискусії — визнані громадські діячі, пред
ставники влади, бізнесу, академічного та експертного 
середовищ — обговорили ряд критично важливих пи
тань: загрозу ескалації війни в Україні та її наслідків, 
гібридні впливи, злам глобальної системи безпеки, де
конструкцію цивілізації, засади особистісної, суспільної 
та державної стійкості.  А також обговорили цінність 
українського досвіду суспільного поступу, всупереч гі
бридній агресії, економічній кризі та пандемії.

Проте, одне з питань, до якого найчастіше звертали
ся промовці у дискусії — це необхідність вироблення 

гранд — стратегії розвитку, яка стане запорукою успіху 
нашої держави.  Тож важливо об’єднати  зусилля пред
ставників різних сфер довкола пошуку відповідей щодо 
того, що саме повинно лягти в основу цієї стратегії — 
яким є бачення майбутнього України, у якому ціннісно
му полі ми хочемо жити, як це бачення транслюється у 
стратегічні цілі, якими засобами та шляхами ми готові 
ці цілі досягати, якою, зрештою, є наша пропозиція сві
тові?  А для того, аби ці рішення та стратегія загалом 
були сталими, важлива етична основа щодо їхнього 
ухвалення — як формулювання самих рішень, так і 
процесу їхнього вироблення.  Ці та інші питаннями ле
жатимуть в основі напрацювань Аналітичного центру 
УКУ у 2022 році а їхні результати ми обговоримо уже на 
5 Щорічній міжнародній дискусії UCUGlobal.

Дякуємо нашому партнерові - Канадському фонду під
тримки місцевих ініціатив в Україні - за розуміння важ
ливості тем АЦ УКУ, підтримку дискусії UCUGlobal 2021 
та програми  розвитку молодих науковців «Єдність 
України в контексті окупованих територій», які є скла
довою ширшої цільової науково-дослідної Програми 
Цілісного людського розвитку Українського католиць
кого університету.  

“Occupied territories and the law: audit of legislation 
on the Autonomous Republic of Crimea and ORDLO in 
2014–2020”. One of the conclusions was that the scale 
of effects that occupation produced, in particular, the 
humanitarian ones, far outweighs any available political or 
legal instruments to address them. So the key issue that 
our think tank will continue to explore over the next year is 
whether it is possible to assert human values and ethical 
norms in a world of multiple crises and to put them into 
effect at different levels of public policy making. 

This year’s distinguished speakers - public figures, experts, 
government officials, representatives of business and 
academia — addressed several critical issues. Among many, 
the threat and outcomes of Russia’s military escalation in 
Ukraine; hybrid influences; the breakdown of the global 
security system; deconstruction of civilization; principles of 
personal, social and state resilience. They also discussed 
the value of Ukraine’s experience in social progress in spite 
of hybrid aggression, economic crisis and the pandemic.

However, one of the most frequently addressed issues in 
the discussion was the request for a grand strategy that 
would guarantee the success of our state. Therefore, it 

is important to unite the efforts of representatives from 
different spheres in finding answers to the questions that 
should underlie the strategy – what the vision of Ukraine’s 
future is, what values we share, how this vision is translated 
into strategic goals, how these goals can be achieved, and 
what our offer to the world is. And for the decisions and 
strategy to be sustainable in the long run, it should be 
based on a consistent ethical decision making framework 
 from formulating decisions to designing them. These and 
other issues will lead the efforts of the Analytical Center of 
UCU in the coming year, and we will discuss the results at 
the 5th UCUGlobal International Discussion in 2022. 

We thank our partner, the Canada Fund for Local 
Initiatives in Ukraine, for understanding the important 
topics in AC UCU’s focus, as well as supporting the 
2021  UCUGlobal International Discussion and the Young 
Scientists Development Program “Unity of Ukraine in 
the Context of Occupied Territories”, which are part of 
a  broader targeted research program on Integral Human 
Development run by the Ukrainian Catholic University. 
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Ivanna Klympush-Tsintsadze is Member 
of the Parliament of Ukraine, Verkhovna 
Rada (VIII and IX convocations), Chair 
of the Verkhovna Rada Committee on 
Ukraine’s Integration into the European 
Union. Deputy Prime Minister for European 
and EuroAtlantic Integration of Ukraine 
(2016-2019), Head of the Permanent 
Delegation of the Verkhovna Rada of 
Ukraine to the NATO Parliamentary 
Assembly, and Member of the Ukrainian 
Parliament’s Delegation to the EUUkraine 
Parliamentary Association Committee. 
Ivanna is a member of the Supervisory 
Board of the Analytical Center of UCU. 

Іванна Климпуш-Цинцадзе — 
народна депутатка України VIII 
та IX скликань Верховної Ради, 
голова Комітету Верховної Ради 
з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу. Віце-прем’єр-
міністерка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
(2016—2019 рр.), очолювала Постійну 
делегацію Верховної Ради України 
у Парламентській Асамблеї НАТО та 
була членкинею Української частини 
Парламентського комітету асоціації 
між Україною та ЄС. Входить до 
складу наглядової ради АЦ УКУ. 

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
IVANNA KLYMPUSH-TSINTSADZE

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:
«Етичні цінності створили нашу 
цивілізацію»

Етичні рішення створили нашу цивілізацію. Цінності — це те, що людей 
зробило людьми й забезпечило людству теперішній рівень розвитку. 
Проте, схоже, ми забуваємо, що це щось таке, що визначало нас донині.

Їдучи на цю зустріч, я намагалася пригадати українську історію в кон
тексті історії світу. В історичному дискурсі є таке поняття як узгодже
ність сил або об’єднання сил. У XIX ст. Росія, Пруссія, Велика Брита

нія, Франція та Австрія вирішили, що 
необхідно взяти контроль над проце
сами, що відбувалися у Європі й спро
бували втілити це. І ось нещодавно я 
помітила, що такі мислителі й  прак
тики дипломатії, як Річард Хас, знову 
кажуть, що настав час глобального 
об’єднання сил. На його думку, Китай, 
Індія, Японія, Росія, США та ЄС, мали 
б сформувати таке глобальне об’єд
нання. Він переконаний, що в  цьо
му глобальному об’єднанні можуть 

IVANNA KLYMPUSH-TSINTSADZE:
«Ethical values created our civilization»

Ethical values created our civilization. Values made humans human and 
guided the human kind to the current stage of development. Yet, it seems 
that we keep forgetting that values have defined us so far.

On my way to this meeting I tried to recall Ukrainian history in the context of 
global history. There is a term in historical discourse — the allied powers. In 
the 19th century Russia, Prussia, Great Britain, France and Austria decided 
that it was the right time to take control over developments in Europe, and 
they tried to make it happen. I have recently noticed that thinkers and ca

reer diplomats, e.g. Richard N. Haass, are 
again on board with the idea of a global 
alliance of power. In his opinion, China, 
India, Japan, Russia, the US and the EU 
should have formed a global alliance 
just like that. Haass is confident that 
democratic and nondemocratic states 
could coexist in such a global union. This 
would mean that values were not impor
tant, but the level of influence, power and 
GDP of a particular state was. In total, 

Етичні рішення 
створили нашу 
цивілізацію. Цінності — 
це те, що людей зробило 
людьми й забезпечило 
людству теперішній 
рівень розвитку. Проте, 
схоже, ми забуваємо, 
що це щось таке, що 
визначало нас донині.

Ethical values created 
our civilization. Values 
made humans human 
and guided the human 
kind to the current stage 
of development. Yet, 
it seems that we keep 
forgetting that values 
have defined us so far.
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разом перебувати і демократії, і недемократії. Тобто не 
важливо, про які цінності йдеться, а  важливо, яким є 
рівень впливу, сили та ВВП конкретної країни. Загалом, 
держави, що входитимуть у це об’єднання, мали б скон
центрувати приблизно 70% світового ВВП. І саме вони 
вирішували б, у якому напрямку розвиватиметься світ. 
Звісно, такі ідеї викликають у мене спротив й обурення. 
Такі рішення не є добрими для нашого спільного май
бутнього, адже не є етичними. 

При цьому, ми пам’ятаємо Ялтинську конференцію 1945 
року, коли Черчилль, Сталін та Рузвельт «поділили» світ 
і пам’ятаємо про концепцію «об’єднання сил у Європі». 
І все залишалося б так, як було після Ялти, якби Радян
ський Союз не розпався. Тепер Росія робить спроби його 
воскресити. Сьогодні РФ має такі ж ідеї та ставить перед 
собою ті ж завдання, що були колись у СРСР. Проте за
хідний світ і великі держави чомусь цього не помічають. 
Водночас Росія може бути лишень територією ресурсів 
для Китаю, а не частиною світу, де правлять цінності. 

У світі, на жаль, щодо цього ще панує сліпота й багато хто 
«заплющує очі» на те, що діється у Росії. Тому й з’явля
ються такі ідеї про глобальне об’єднання сил за участю 
РФ. Якщо ж такий альянс справді буде, то виникне сві
товий порядок, у якому замість цінностей правитимуть 
інтереси. В результаті утвориться певна стеля, межа 
розвитку цивілізації і замість того, щоб перейти на новий 
якісніший рівень, ми будемо рухатися вниз. Тому держа
ви та суспільства, науковці та експерти мають зробити 
все для того, щоб протидіяти змішуванню демократич
них та авторитарних підходів до управління державою. 
Нам потрібно намагатися спільними зусиллями цього 
не допустити. Я вважаю, що це обов’язок тих, хто ці де
мократичні цінності сприймали, як належне. І сьогодні 
держави, які побудовані на цінностях, і об’єднання, такі 
як НАТО, що виникли навколо цінностей і для того, щоб 
протистояти загрозам, мають до цих цінностей поверну
тися. Саме вони здатні сьогодні нас об’єднати і зміцнити.

Виведення американських військ з  Афганістану спри
чинило чимало напруги та розчарування, і навіть певну 
знервованість у світі. Найперше це сталося у тих країнах, 
які розраховували на американський провід і сподівали
ся, що США звернуться до цінностей, до яких ми звикли 

Росія може бути лишень територією ресурсів для 
Китаю, а не частиною світу, де правлять цінності. 

Russia is only good enough to be a territory of 
extraction for China, not a part of the values-driven 
world.

«Ethical values created our civilization»

«етичні цінності створили нашу цивілізацію»

the countries that would join the union could have concen
trated about 70% of the global GDP. As a result, these coun
tries would decide what direction the world should have 
gone. No doubt, I have objections to such ideas and feel 
genuinely outraged. Such decisions are not good for our 
common future, because they are not ethical.

At the same time, we do remember the 1945 Yalta Con
ference, when Churchill, Stalin and Roosevelt divided the 
world, and we certainly remember the concept of the allied 
powers in Europe. Everything would remain as it had been 
after Yalta, if the Soviet Union had not collapsed. Now Rus
sia is trying to resurrect it. Today the Russian Federation 
has the same ideas and the same tasks as it once had in 
the USSR. However, the West and the great powers fail to 
notice this for some reason. At the same time, Russia is 
only good enough to be a territory of extraction for China, 
not a part of the valuesdriven world.

Unfortunately, the world turns a blind eye to this; develop
ments in Russia are commonly disregarded. This is why 
the Russian Federation is still considered a part of the 
hypothetical global allied powers. If such a format comes 
up, a new global order will emerge  — one that prioritises 
interests over values. As a result, we will hit the wall in de
velopment, face a civilizational limit; we will decline instead 
of up grading. This is why states and societies, scientists 
and experts should do everything in their power to deci
sively divorce democratic and authoritarian approaches to 
governance. We should thrive to join efforts to counteract 
this. I believe that the ones who took democratic values for 
granted need to be the first to collaborate.

Today, states and alliances that evolved around values and 
against threats, e.g. NATO, should return to values. Nothing 
but values can bring us closer and make us stronger. The 
withdrawal of the US troops from Afghanistan created a lot 
of tension, disillusionment and anxiety in the world. It was 
most obvious in the states that relied on the US leadership 
and hoped that the US would build on values that we have 
accepted and have bonded around. Ukrainians were among 
the observers who followed these events with caution.
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ІВАННА КЛИмПУШ-ЦИНЦАДЗе

IVAnnA KLYMPuSh-TSInTSADzE 

і які нас об’єднують. Йдеться, зокрема, й про українців, 
які із пересторогою стежили за цими подіями.

Водночас спостерігаючи за діями США, ми бачимо, що 
інституціоналізовані демократії спроможні захисти
ти принаймні декотрі з  національних інтересів і  деякі 
цінності, якими вони керуються. У таких демократіях 
вплив президента до певної міри обмежений. І немож
ливо, щоб сталися настільки радикальні й  всеохопні 
зміни у політиці країни, яких побоювалися під час пре
зидентства Дональда Трампа. Тобто сьогодні ми спо
стерігаємо одразу дві, можливо навіть суперечливі, 
тенденції. З одного боку, неспроможність США відсто
яти ті цінності, які вони декларують, а з іншого — здат
ність захистити свої національні інтереси. 

Сам Європейський Союз також переживає кризу. У ЄС 
є чимало внутрішніх та зовнішніх проблем. Чи має ЄС 

одностайну позицію щодо свого майбутнього? Ні, не ду
маю, що вони визначалися із цим. У «Білій книзі», яка 
вийшла близько 5 років тому, ми бачили п’ять сценаріїв 
майбутнього, проте жоден із них не був ухвалений як та
кий, до якого прагне Європа. І серед запитань, відповіді на 
які потрібно дати, наприклад: що буде з питанням безпеки 
й оборони; як вирішувати ситуацію з мігрантами тощо. 

Європа не винесла уроків з міграційної кризи 2015 року. 
У той час більшість політичних рішень були ситуатив
ними. Тоді не відбулося вивчення та опрацювання про
блеми, було лишень реагування на події. Тому винних 
у міграційній кризі не знайдено. Між державами немає 
згоди щодо того, що тодішню міграційну кризу спричи
нила Росія і що вона повинна за це заплатити. Реакція 
різних держав ЄС була різною і як наслідок — Європей
ський Союз не вжив жодних заходів щодо Росії у зв’яз
ку з  цим. Було сподівання, що ситуація із мігрантами 
у такій формі більше не повториться і ось ми маємо на
слідки сьогодні, маю на увазі події на білорусько-поль
ському кордоні. Тому я хотіла б радше закликати наших 
партнерів вжити заходів, щоб стримати Росію. 

Ще у  період президентства Дональда Трампа ЄС мав 
«розплющити очі» і зрозуміти, що у питаннях оборони 

І сьогодні держави, які побудовані на цінностях, 
і об’єднання, такі як НАТО, що виникли навколо 
цінностей і для того, щоб протистояти загрозам, 
мають до цих цінностей повернутися. Саме вони 
здатні сьогодні нас об’єднати і зміцнити.

Today, states and alliances that evolved around values 
and against threats, e.g. NATO, should return to values. 
Nothing but values can bring us closer and make us 
stronger.

Meanwhile, as the US example shows, institutionalised de
mocracies are able to protect at least some of their nation
al interests and some of their guiding values. Presidential 
influence in such democracies is somewhat limited. It is 
impossible that such radical and farreaching changes in 
state policies suddenly happen, which was the scare during 
Donald Trump’s presidency. That is, today we observe two 
apparently contradictory trends. On the one hand, the ina
bility of the United States to uphold the values it declares, 
and on the other, the failure to defend its national interests.

The European Union is in crisis as well. The EU has a lot of 
internal and external problems. Does the EU have a con
sensual position about its future? — No, I do not think that 
they have come to terms with it. A White Paper issued five 
years ago presented five scenarios of the future, but neither 
was unanimously accepted as the one Europe should fol

low. Answers are due to such questions as what happens to 
security and defence and how to deal with migrants.

Europe did not learn from the 2015 migration crisis. Most 
of the political decisions at that time were situational. No 
research or elaboration of the problem was completed, only 
reactions to events followed. No one was blamed for the mi
gration crisis. The states could not agree that the migration 
crisis had been triggered by Russia, and that Russia had 
to pay for that. The EU states produced varied reactions, 
and the European Union did not apply sanctions to Russia 
for its role in the crisis. They hoped that the situation with 
migrants was a single incident, but we now clearly see the 
consequences, as events at the BelarusPoland border un
fold. I’d strongly urge our partners to restrain Russia.   

The EU had to open their eyes during Donald Trump’s ca
dence and realise that they could not rely solely on the US 
in security and defence. Nevertheless, the EU failed to pro
vide a unified response to Russia’s aggression. It is possible 
that a response could be ‘to subject to Russia’ and let it 
complete Nord Stream 2. This is a strategy to simultane
ously cooperate and counteract Russia. It does not work 
with authoritarian regimes or dictatorships, because they 
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й безпеки не можна покладатися тільки на США. Проте 
Європейський Союз так і не випрацював єдиний підхід 
щодо того, якою буде їхня відповідь на агресію Росій
ської Федерації. Можливо тому, що для когось такою 
відповіддю може бути дозвіл добудувати «Північний 
Потік-2» і  «піддатися Росії». Це така стратегія — одно
часно і протидіяти РФ, і співпрацювати з нею. Але вона 
не працює з авторитарними, диктаторськими режима
ми, адже вони вбачають у цьому слабину і тиснуть ще 
сильніше. В результаті виникають нові додаткові про
блеми й так триватиме у майбутньому. 

Що ж стосується України, то мені пригадується період 
2014—2015 рр., коли не публічно деякі групи американ
ців переконували українську владу піддатися тиску РФ, 
поступитися амбіціями та «зважати на інтереси в регі
оні». Ба більше, здається наприкінці 2014 року в амери
канському виданні «Washington Post» була  стаття про 
те, що ми маємо поступитися нашими євроатлантични
ми амбіціями й  зберегти себе. Тобто та риторика, яку 

ми чуємо від декого сьогодні, не є новою. Чому ж це 
знову відбувається тепер? Через певну слабкість Захо
ду. Ми чуємо різні твердження і заяви, бачимо дії окре
мих країн чи політиків, однак загалом єдиної відповіді 
немає, бо цю єдність втрачено. І ці процеси почалися 
значно раніше. Країни Заходу доволі слабко відреагува
ли на грузинські події 2008 року. Відтак дуже слабкою 
була початкова реакція на російську окупацію Криму. І 
лише тоді, коли постраждали інтереси західних країн, я 
маю на увазі збиття «боїнгу», що виконував рейс MH-17, 
Захід поступового почав об’єднуватися для опору Росії. 
Проте, ця єдність ще не є такою міцною, як необхідно. 

Однак, Росія постійно нарощує свій тиск, потім трохи 
відступає і  дивиться, як далеко вона може зайти. За
раз ми спостерігаємо ще одну таку спробу. І водночас 
відбуваються намагання схилити Україну до того, щоб 
вона піддалася тому тиску Росії і перевірити, чи якісь 
сили всередині України піддадуться таким ідеям. Проте 
у 2014 році це не було публічним, адже тоді після Май
дану «нерви були оголені» і  єдність всередині країни 
була набагато більшою, ніж зараз. З часом ми звикли, 
що «тліє війна», вирішили, що можна розслабитись. І те
пер  уже не реагуємо на ці додаткові загрози. 

Європейський Союз так і не випрацював єдиний 
підхід щодо того, якою буде їхня відповідь на 
агресію Російської Федерації.

The EU failed to provide a unified response to Russia’s 
aggression.

consider it a weakness and increase pressure in response. 
Additional problems inevitably surface, and no change is 
likely in the future.

Let’s recall Ukraine in 2014-2015. Some groups of Americans 
tried to convince the Ukrainian government — behind the 
scenes  — that Ukraine should have given up to the Rus
sian pressure, abandoned its ambitions and respected the 
interests in the region. Moreover, in late 2014, the Ameri
can newspaper Washington Post published an article that 
convinced us to abandon our EuroAtlantic ambitions and 
save ourselves. Today’s rhetoric is not new. Why is it hap
pening again now? — Because the West is rather weak. We 
keep hearing claims and statements, we observe how cer
tain states and politicians behave, but a unified response 
is nowhere to be found. The unity is lost, and it started 
much earlier. The West did not react substantially to the 
2008 events in Georgia. The Russian occupation of Crimea 
caused a similarly weak initial reaction. Only when the 
Western states have been hurt directly, and I mean when 

the MH-17 Boeing was shot down, the West started to unify 
to resist Russia. Yet, this unity is not strong enough so far.

Meanwhile, Russia keeps on pushing, retreating and check
ing out how far it can go. We are witnessing another attempt 
like that now. Attempts to persuade Ukraine to give up un
der Russia’s pressure continue; the enemy tests whether 
any agents inside Ukraine will succumb to such ideas. Since 
2014 such attempts were no longer made publicly, because 
the country was electrified after the Maidan; cohesion with
in the country was much stronger than today. Over time, we 
became accustomed to a slowburning war and decided that 
we could relax. We no longer respond to these extra threats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ethical values created our civilization»

«етичні цінності створили нашу цивілізацію»
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Близького Сходу та активно 
висвітлює політичні процеси, які 
відбуваються в регіоні.

ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛОВ:
«Усі розуміють, що Росія наразі 
становить проблему: можна сказати, 
що з цього приводу існує міжнародний 
консенсус»

Близький Схід є дуже важливим і цікавим регіоном для України і Європи 
в цілому як в історичній перспективі, так і з погляду сьогоднішніх інте
ресів. Але реальна увага до окремих країн розподіляється нерівномірно. 
Ще на попередньому місці роботи, в Інституті сходознавства, я дослідив 
пасажиропотоки між Україною і країнами регіону (що може бути кращим 
показником рівня людських контактів?) і виявилося, що різко виділяють
ся два напрямки — Туреччина й Ізраїль (він найбільший, причому в оби
два боки), що також корелює з контактами на політичному рівні. Наші 
відносини з іншими країнами регіону в політичній площині є доволі слаб
кими, навіть коли ми маємо помітну частку на деяких місцевих ринках, 

наприклад, зерна. Отже, на цьому на
прямку доведеться ще багато зробити.  

Щодо проблематики Арабської весни, 
то протягом п’яти років я досліджу
вав її на підставі аналізу єгипетського 
політичного дискурсу 2011–2015  рр. 
із застосуванням методів корпусної 

OLEKSANDR BOGOMOLOV:
«Everybody realises that Russia is 
the problem today, there is indeed 
consensus on this fact»

In general, the Middle East is a very interesting region for Ukraine and 
Europe in general. Both historically and pragmatically speaking. But the 
real attention is on a few countries in the region. At my previous job at 
the Institute of Oriental Studies, we analysed passenger traffic between 
Ukraine and the countries of the Middle East (can there be a better indi
cator of human contact?); we learned that two return destinations stood 
out — Turkey and Israel — which correlated with the intensity of political 

contacts. Ukraine’s relations with other 
states in the Middle East are rather weak, 
even if we control a big part of the re
gional market of wheat, for instance. We 
need to do a lot to improve this situation.

The Arab Spring is a topic I have moni
tored in the 2011–2015 Egyptian politi
cal discourse for five years; I used meth
ods of corpus linguistics and cognitive 
semantics. And here’s what I have to 

Адже «глобальних» 
цінностей – принаймні 
в такому розумінні, 
про яке тут йшлося – 
насправді немає.

There are, in fact, no 
global values — at 
least according to our 
understanding today. 
Something we see as a 
universal human value is 
implemented differently 
in different cultures.

ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛОВ
OLEKSANDR BOGOMOLOV
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лінгвістики і когнітивної семантики. Ось що я можу ска
зати з цього приводу в підсумку: та Арабська весна, яку 
можна було побачити на BBC, і та реальність, яку відо
бражали арабські телеканали, і ще більшою мірою інші 
форми публічної дискусії, — це два сутнісно відмінні соці
ополітичні феномени. Арабські медіа й західні телекана
ли не лише по-різному подавали події. Дуже важливо, що 
в  перекладі загубився ціннісний вимір. Адже «глобаль
них» цінностей — принаймні в такому розумінні, про яке 
тут йшлося — насправді немає. Те, що здається загаль
нолюдською цінністю актуалізується по-різному в різних 
культурах: наприклад, таке поняття як «справедливість» 
в ісламі й християнській культурі. Це ключове поняття 
для розуміння природи як українського Майдану, так і по
дій Арабської весни — ніби спільний знаменник між ними. 
Але важливо, що прототипом (базовою моделлю) спра
ведливості в ісламській культурі є принцип таліону (араб
ською qiṣāṣ), відомий нам як «око за око, зуб за зуб». У 
нашому контексті він сприймається як жага до помсти, 
яка в свою чергу постає як культурне табу для народів 
християнської традиції. А для арабів він відбиває ідеал 
точно вимірюваного соціального балансу. Саме тому ця 
ідея стала ключовою в дискурсі Арабської весни.

У цілому події на Близькому Сході дійсно подібні й пов’я
зані з тим, що відбувається навколо України, але не в де
талях, а в ширшому масштабі. Як тут згадували, проблема 

не в тому, що люди перестали поважати цінності або що 
вони віддають замість них перевагу матеріальним бла
гам. Заклик повернутися до ніби спільних цінностей не 
спрацьовує тому, що люди по-різному розуміють ці цін
ності не лише внаслідок культурних відмінностей, а й під 
впливом загального контексту: справжньою проблемою 
є те, що світ наразі перебуває в ситуації динамічної кризи, 
яка є глибшою, ніж здається.  Певним викликом для нас 
є конфронтація між США й Китаєм: як Україні побудувати 
відносини з Китаєм, коли ми в багатьому є залежними 
від торговельно-економічного обміну з цією потужною 
країною, але Сполучені Штати є нашим найважливішим 
стратегічним партнером? Більшу увагу аналітиків при
вертають проблеми відносин між окремими країнами, 
але кризові явища відбуваються не лише на зовнішньому 
периметрі, а й усередині країн, точніше, суспільств. Так ще 
більшим викликом для нас, аніж американо-китайське 
протистояння, є безпрецедентний рівень суспільно-полі
тичної поляризації всередині Сполучених Штатів. Він ста
новить неабиякий виклик — якщо не загрозу — не лише 
для американців, а й для нас, адже це може вплинути й 
на ставлення до України, на готовність і надалі надавати 
нам ту політичну підтримку, яка є життєво необхідною, 
особливо в контексті поточних загроз. 

Відносини між державами, їхня дедалі помітніша не
спроможність досягати згоди є реальною проблемою 

«Everybody realises that Russia is the problem today, there is indeed consensus 
on this fact»

«Усі розуміють, що Росія наразі становить проблему: можна сказати, 
що з цього приводу існує міжнародний консенсус»

say: the Arab Spring shown by the BBC and the real thing 
on Arab television, and even more so in public discussions 
beyond TV, were distinctly different social and political phe
nomena. Not only the Arab media and the Western televi
sion covered these events differently, but also values were 
lost in translation. There are, in fact, no global values — at 
least according to our understanding today. Something we 
see as a universal human value is implemented different
ly in different cultures. Let’s compare the understanding 
of justice in Islam and Christianity. It is the key concept to 
understand the Ukrainian Maidan and the Arab Spring  — 
a common denominator of sorts. However, it is important 
to remember that the basic model of justice in Islam cul
ture is the talion principle (qiṣāṣ in Arabic), which is known 
to us as ‘eye for an eye, tooth for tooth’. It represents thirst 
for revenge in our cultural context, which is a cultural taboo 
for the people of Christian tradition. For the Arab people, it 
is an ideal representation of a measurable social balance. 
This is why it was the core idea in discussions of the Arab 
Spring.

In general, developments in the Middle East resemble the 
current situation with Ukraine, not in particular details, but 
on a larger scale. The problem is not that people disregard 

values, as speakers have mentioned today, or prefer mate
rial goods. A cry to return to common values results in no
thing, because people understand the values differently due 
to differences in cultural background and interpretations of 
the common context. The actual problem is that we are in 
a  dynamic crisis which is more profound than it seems. 
Confrontation between the US and China is a challenge 
for us: how should Ukraine build its relations with China, 
Ukraine’s powerful and dictating counterpart in trade, if the 
US is our most valuable strategic partner? Global analysts 
pay more attention to issues in bilateral relations between 
states; yet, crises don’t only exist internationally, but also 
nationally, inside states and societies. Unprecedented level 
of social and political polarisation inside the US is a bigger 
challenge to Ukraine than the ChinaUS rivalry. It is an out
standing challenge — almost a threat — to Americans as 
well as Ukrainians; it can shift attitudes about Ukraine and 
challenge political support to our country, which is of vital 
importance to us with regard to current threats.

Relations between states, their growing inability to reach 
agreements, are the real problem today. An evident exam
ple is the UN’s inability as the key international institution 
to be a platform to discuss profoundly problematic issues 
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and conflicts, and to design joint approaches to solve them. 
The UN’s key institution — the UN Security Council — does 
not work. Russia has vetoed peacemaking initiatives in 
Syria; similarly, the UN cannot apply its mechanisms to 
our ongoing problems. By the way, it is a great question 
why Russia has inherited the USSR’s seat in the Secu
rity Council; why could not Ukraine or a conglomerate of 
post-Soviet states? Russia successfully instrumentalises 
the UN Security Council to its advantage; its actions are 
passionately, but fruitlessly, discussed when other states’ 
interests are at stake.

When Russia invaded Syria, it realised that refugees could 
be used as a weapon against Europe and the West in gen
eral. So Russia started using them as a tool in hybrid war. 
Russia chose a tactic that undermined people’s faith in a 
better future in their own country  — civil infrastructure, 
such as housing, hospitals and schools, was bombarded – 
this led to an endless inflow of refugees to neighbouring 
countries and to Europe. At that moment Europeans reac
ted to the arrival of refugees differently, not as Poles during 
the recent developments at the BelarusPoland border. It 
is widely known what Germans had done in that situation, 
or what Hungarians’ position was — the EU showed weak

ness. Did Hungary or Germany officially condemn Russia 
and Putin for these events? Neither did. They blamed Tur
key, because the easiest target is always the first to blame. 
Nobody dared to look at the root cause of the problems. 
Nevertheless, Poland managed to defend the Eastern bor
ders of the EU, immediately grasped the meaning of events 
and understood the role of Russia in these developments. 

Why do refugees aim at Europe? Because the EU is built 
on the idea that can be simplified into a formula ‘prosper
ity is the key to peace’. The EU founding states, as well as 
later members, used to believe that the more prosperity Eu
rope had, the more peaceful the world became. In fact, this 
peaceful arrangement only works within the EU borders; 
it does not include the Bigger Europe. Moreover, political 
processes in the EU (first and foremost, in Germany) are 
still haunted by guilt for unleashing WWII. This historical 

сьогодні. Наочним прикладом є неспроможність ООН як 
ключової міжнародної організації слугувати платформою 
для обговорення дійсно проблемних ситуацій, конфліктів, 
формулювання спільних підходів до їхнього розв’язання. 
Ключовий інститут в межах ООН  — Рада Безпеки  — не 
працює. Росія неодноразово користувалася правом вето 
для зупинення ініціатив з врегулювання сирійської кризи, 
а через позицію РФ неможливо застосувати механізми 
ООН у контексті наших поточних проблем. До речі, важ
ливим  питанням є те, чому власне Росія успадкувала 
це місце в РБ, яке належало Радянському Союзу, чому, 
наприклад, не Україна, або всі разом п’ятнадцять держав, 
які перебували в складі СРСР? Росія успішно інструмен
талізувала РБ ООН собі на користь, і її дії в цьому форматі 
стають предметом запеклих, але безрезультатних диску
сій, коли вони зачіпають інтереси інших держав.

Коли Росія вторглася в Сирію, вона зрозуміла, що біжен
ців можна використовувати як зброю проти Європи та 
Заходу в цілому. Отже Росія почала використовувати їх 
як засіб ведення гібридної війни. У Сирії було обрано саме 
таку тактику ведення бою проти опозиції, яка позбавляла 
людей віри в краще майбутнє в своїй країні, адже бом
бардуванню піддавалися навіть об’єкти цивільної інфра
структури — житла, шпиталі, школи, що власне й призвело 
до формування нескінченного потоку біженців до сусід
ніх країн і на європейському напрямку. Тоді європейці 

відреагували на прибуття біженців в інший спосіб: не так 
як поляки підчас недавньої кризи на польсько-білорусько
му кордоні. Відомо, як діяли німці в подібній ситуації, яка 
була позиція угорців  — ЄС продемонстрував слабкість. 
Чи засудили Угорщина або Німеччина Росію й Путіна за 
ці події? Ніхто з них цього не зробив. Вони звинуватили 
Туреччину, тому що найлегшу ціль завжди звинувачують 
першою. Ніхто не наважився подивитися на першопричи
ну проблем. Натомість Польща захистила східні кордони 
ЄС і спромоглася одразу зрозуміти суть того, що відбува
ється, оцінити роль Росії у цьому процесі. 

Чому біженці прагнуть потрапити саме в Європу? Тому 
що ЄС побудований на ідеї, яку можна спрощено сфор
мулювати як «добробут як запорука миру». Засновники 
ЄС, як і пізніші країни-члени, вірили в те, що чим більше 
буде процвітання в Європі, тим міцніше буде мир у всьо
му світі. Але ця формула миру працює лише в межах 
ЄС, навіть не всієї Європи. До того ж політичний процес 

Засновники ЄС, як і пізніші країни-члени, вірили 
в те, що чим більше буде процвітання в Європі, тим 
міцніше буде мир у всьому світі. Але ця формула 
миру працює лише в межах ЄС, навіть не всієї 
Європи.

The EU founding states, as well as later members, 
used to believe that the more prosperity Europe 
had, the more peaceful the world became. In fact, 
this peaceful arrangement only works within the EU 
borders; it does not include the Bigger Europe.
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complex remains influential in the European democracies’ 
international politics and would be a weakness in a tougher, 
more competitive world.

It would be an overstatement to say that Russia does not 
have values. It does, but they may not apply outside the 
Russian borders or the socalled ‘russki mir’. The majori
ty of Western countries rely on liberalism, alliances and 
transparency in their competitive environment; meanwhile, 
Russia acts in an opportunistic manner and masterfully 
operates on a tactical level. Russia looks at the world as 
a multiple choice field, a ‘store’ where it can cheaply buy or 
even steal anything. As soon as anything happens in the 
world, and new opportunities emerge, Russia tries to ben
efit from that. For example, the Arab Spring, the events in 
Syria, the developments in Libya  — what else is there ‘in 
store’? Russia can intervene in any tense situation, grab an 
important role in it and transform the situation into a politi
cal resource, leverage or a trump card for bargaining.

Everybody, including the socalled Rußland-Verstehers 
in Germany, realises that Russia is the problem. There is 
consensus about this. I am curious whether a part of the 
Russian population believes it’s true as well. Ukraine and 

its current misfortunes are considered a part of the prob
lem by some of the states, which is problematic for us. Yet, 
there is also a group of people who see Ukraine as a part of 
the solution, which is rather idealistic of them. It is another 
problem that there are people within Ukrainian society who 
do not believe that this situation can be resolved, however 
interested we might be to become a part of the solution. As 
a result, we do not have a unified voice as a state. This leads 
to a less convincing communication with the West; we can
not be convincing in something we do not fully believe in.  
 
 
 
 

в країнах ЄС (в першу чергу це стосується Німеччини) 
й досі перебуває під впливом комплексу вини, пов’яза
ного з Другою світовою. Ці історичні настанови й досі 
не втратили впливу на зовнішньополітичну поведінку 
європейських демократій і є чинником слабкості в де
далі жорсткішому глобальному змаганні.  

Казати, що Росія не має цінностей  — неправильно. 
Вона їх має, але проблема в тому, що вони не обов’яз
ково підлягають застосуванню поза межами Росії, або 
так званого «русского мира». У конкурентному серед
овищі західні країні в більшості покладаються на ідеї 
лібералізму, альянси й прозорі відносини, тоді як Росія 
відрізняється опортуністичною поведінкою й оперує 
вміло на тактичному рівні. 

Росія дивиться на світ як на поліваріантне поле можли
востей. Для неї це така собі крамничка, де можна щось 

собі дешево придбати або навіть поцупити. Як тільки 
щось трапляється в світі, виникають нові можливо
сті — Росія намагається цим скористатися. Ось, напри
клад, трапилася Арабська весна, події в Сирії, Лівії — що 
там ще. Росія може втрутитися в кожну таку проблемну 
ситуацію, і коли вона починає відігравати в ній суттєву 
роль  — це перетворюється на політичний ресурс, ва
жіль впливу або козир для торгу. 

Усі  — навіть так звані  Rußland-Versteher’и в Німеччи
ні — усвідомлюють, що за таких умов Росія становить 
проблему. Можна сказати, що з цього приводу є кон
сенсус. Цікаво, що мабуть частина населення самої 
Росії вважає так само. Недоліком нашої ситуації є те, 
що є країни, які вважають також і нас із нашими поточ
ними негараздами частиною цієї проблеми. Але є й ті, 
що бачать в Україні частину рішення, навіть якщо така 
позиція й виглядає трохи ідеалістично. Іншою нашою 
проблемою є те, що всередині країни також є люди які 
не вірять, що рішення може бути знайдено, і що попри 
нашу зацікавленість ми можемо стати частиною цього 
рішення. Внаслідок цього ми — як держава — не завж
ди говоримо в один голос. Це підважує нашу перекон
ливість в комунікації із Заходом, адже не можна пере
конати в тому, в чому ти сам до кінця не впевнений.

Усі — навіть так звані  Rußland-Versteher’и в Німеччи-
ні —  усвідомлюють, що за таких умов Росія становить 
проблему. Можна сказати, що з цього приводу є 
консенсус. Цікаво, що мабуть частина населення самої 
Росії вважає так само. Недоліком нашої ситуації є те, 
що є країни, які вважають також і нас із нашими поточ-
ними негараздами частиною цієї проблеми.

«Everybody realises that Russia is the problem today, there is indeed consensus 
on this fact»

Everybody, including the so-called Rußland-Verstehers 
in Germany, realises that Russia is the problem. There 
is consensus about this. I am curious whether a part 
of the Russian population believes it’s true as well. 
Ukraine and its current misfortunes are considered a 
part of the problem by some of the states, which is 
problematic for us.

«Усі розуміють, що Росія наразі становить проблему: можна сказати, 
що з цього приводу існує міжнародний консенсус»
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ЯН ПЄКЛО:
«Ключові європейські цінності для ЄС 
вже не такі важливі»

Європейський Союз створювався для того, щоби вирішувати конфлік
ти й запобігти новим війнам. І справді, протягом історії було чимало 
уроків, але не усі ми засвоїли. Зокрема, під час Мюнхенської конфе
ренції у 1938 році Захід вирішив дати Гітлерові те, чого він хотів. І ми 
знаємо, до чого це призвело. Це мало справді жахливі наслідки. Як 
бачимо, примирення — не завжди правильна стратегія. Якщо ви ма
єте справу з людиною на зразок Гітлера чи Путіна, а менталітет цих 
людей схожий, і проявите слабкість — вони скористаються цим спов
на. На жаль, Європа цей урок ще не повністю засвоїла. 

Європейський Союз зараз перебуває у  кризі. Це вже не той ЄС, до 
якого у  травні 2004 року приєдналася Польща. Це Союз, поділений 
на частини, уже після Брекзиту, без Великобританії у своєму складі. 
Теперішній Європейський Союз має чимало проблем з кандидатами 
на вступ, наприклад з Туреччиною, яка невідомо чи взагалі приєдна
ється до спільноти. Сьогодні Євросоюз неспроможний ухвалити рі
шення щодо свого подальшого розширення. Однак, приєднання нових 
країн-членів дуже важливе для його функціонування. Проте, зважаю
чи на позицію еліт у деяких європейських країнах, такі держави, як 

JAN PIEKŁO:
«Key European values are no longer as 
important to the EU»

The European Union was designed to solve conflicts and to prevent wars. 
In fact, there have been plenty of lessons throughout history, but we did 
not learn well enough. For instance, during the Munich conference in 1938 
the West decided to give Hitler what he wanted. And it had truly horrible 
consequences. Obviously, appeasement is not always the right strategy. If 
you are dealing with people like Hitler or Putin, who have similar mentality, 
and you show them your weakness, they will use it to their advantage. 
Unfortunately, Europe has not learnt this important lesson.

The European Union is now in crisis. This is not the same EU Poland joined 
in 2004. This is a divided union that lost Britain to Brexit. Today’s European 
Union has problems with its candidates for membership, e.g. Turkey, and it 
is unclear whether it will join the union. The EU is unable to make decisions 
about its further enlargement. Yet, enlargement is vital for the European 
Union to function. Still, the opinion of highranking elites in the EU member 
states is that Ukraine, Georgia and Moldova are not getting what they most 
urgently need  — a prospect for EU and NATO membership. These three 
states are not the only ones to potentially miss their membership perspec

ЯН ПЄКЛО
JAN PIEKŁO
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Україна, Грузія та Молдова, можуть не отримати того, 
чого найбільше потребують  — перспективи членства 
у ЄС і НАТО. При цьому, ці три країни не єдині, що мо
жуть так і не стати членами цих організацій. Є ще деякі 
держави Західних Балкан, які також чекають на вступ. 

У цій ситуації виникає ще одна проблема, що розколює 
Європу  — енергетична, зокрема, і  функціонування га
зогону «Північний Потік-2». Так звана «нова Європа», 
тобто країни, що пізніше приєдналися до Європейсько
го Союзу  — Польща чи балтійські країни, виступають 
проти функціонування цього газогону. Попри їхню по
зицію, все ж ідею про завершення проєкту підтримали. 
І такі речі шкодять ідеї солідарності у Євросоюзі. Тому 
ЄС сьогодні розділений і не у найкращій формі. Ключо
ві європейські цінності:  солідарність, права людини та 
інші, більше не такі важливі, як раніше. І я не знаю, що 
нас чекає далі, адже ситуація непроста. 

Водночас ми бачимо брудні ігри Росії. Красномовний 
приклад — нещодавній конфлікт між Сербією та Косо
во чи те, що відбувається між Косово та Албанією. І за 
таких обставин ми бачимо безпомічність Європи. Щось 
схоже відбувалося під час розпаду Югославії та війни 
на Балканах. Тоді без допомоги НАТО та США навряд 
чи можна було розв’язати ситуацію. І зараз Європа 
зіштовхнулася зі схожими проблемами. Путін успішно 
примудряється з одного боку користуватися здобутка
ми СРСР, а з іншого — здобутками Росії. Завдяки таким 
людям, як Олександр Дугін (російський філософ з  ім
перськими поглядами — ред.), Путін примудряється ви
користовувати всі ресурси та одночасно спілкуватися 
з лівими й правими, зі Сходом та Заходом, США та Євро
пою. І як результат — проблема зростає. Зараз крайні 
праві та ліві сили набирають потужності й починають 
приставати до Путіна, принаймні частково.

Зважаючи на позицію еліт у деяких європейських 
країнах, такі держави, як Україна, Грузія та 
Молдова, можуть не отримати того, чого найбільше 
потребують — перспективи членства у ЄС і НАТО.

The opinion of high-ranking elites in the EU member 
states is that Ukraine, Georgia and Moldova are not 
getting what they most urgently need — a prospect for 
EU and NATO membership.

Ключові європейські цінності:  солідарність, права 
людини та інші, більше не такі важливі, як раніше. 
І я не знаю, що нас чекає далі, адже ситуація 
непроста. 

Key European values, such as solidarity, human rights 
and others, are no longer as important as they used to 
be. It is a difficult situation.

tive. Some of the Western Balkan states also wait to join 
these organisations.

Another issue that divides Europe is its energy problem and 
the notorious Nord Stream 2 pipeline. The so called ‘new 
Europe’, the states that joined the EU the latest, e.g. Poland 
or the Baltic States, are opposed to the pipeline. In spite of 
their position, a decision to complete the project was im
posed on them. Such cases harm solidarity in the EU. This 
is the reason why the EU is divided and out of shape at the 
moment. Key European values, such as solidarity, human 
rights and others, are no longer as important as they used 
to be. It is a difficult situation.

We have witnessed Russia’s dirty games. A recent conflict 
between Serbia and Kosovo or the developments between 
Kosovo and Albania are vivid examples. Europe is hopeless 
and unable to deal with its issues. We have already seen 
similar scenarios during the breakup of Yugoslavia and the 

Balkan war. Without NATO and the US it would have been 
impossible to solve the issue. Europe is facing similar prob
lems today.

Putin successfully employs the Soviet heritage and the 
achievements of the Tsarist Russia at the same time. 
Thanks to such people as Aleksandr Dugin (Russian phi
losopher with imperialistic views. — Ed.) Putin manages to 
get all resources and to communicate with the right and 
the left, the East and the West, the US and Europe. As a 
result the problem grows. The far right and left are gain
ing strength and start clinging to Putin, at least in some 
instances.

The migrant crisis at the BelarusPoland border was not in
vented by Lukashenko, it was staged by Russia. It is within 
a concept of hybrid war to use imported migrants who are 
pretty unhappy with their lives and want to escape warfare. 
Polish society and other societies were divided in opinions 

«Key European values are no longer as important to the Eu»

«Ключові європейські цінності для єС вже не такі важливі»
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ЯН ПєКЛО
«Ключові європейські цінності для єС вже не такі важливі» 

JAn PIEKłO 
«Key European values are no longer as important to the Eu»  

Мігрантську кризу на білорусько-польському кордоні 
створив не Лукашенко, за цим стоїть Росія. Це одна 
з концепцій гібридної війни — використовувати імпор
тованих мігрантів, переважна більшість з  яких зневі
рилася у своєму житті й втікає від війни. Думки щодо 
того, як діяти у  цій ситуації у  польському суспільстві 
розділилися, і  не тільки у  польському. Прикордонною 
кризою у Польщі скористалася й опозиція, щоб отрима
ти підтримку від інших країн. 

Спочатку Росія та Білорусь випробували цей сценарій 
на Литві та Латвії, а згодом уже на Польщі. Проте, усі 
країни по-різному сприймають вплив з колишнього Ра
дянського Союзу. Чому Путін і Лукашенко зацікавлені 
у  такому випробуванні? Використання громадської 

думки й зміна тлумачення слів, ось результати роботи 
Кремля та його посіпак. Вони знають, на що впливати 
й успішно це роблять. Йдеться не лише про «корисних 
ідіотів», а й про осіб, які мають потужні цілі й бажання, 
зокрема працюють для захисту прав людей. Ось що я 
думаю.

Оцінюючи ситуацію загалом, я б сказав, що були мо
менти, коли Лукашенко та Путін трохи перестаралися. 
На щастя, ми заручилися підтримкою з боку НАТО та ЄС 
для захисту наших кордонів і протидії Лукашенку. Але 
у цій «книзі» цей «розділ» все ще недописаний, це лише 
початок набагато більшої проблеми. Якщо ми домови
мося замирювати Путіна, то незабаром на східному 
кордоні ЄС побачимо більше таких місць, як Донбас.

about reasonable means to solve the crisis. The Polish 
opposition used the border crisis to its advantage and re
ceived support from other states.

Russia and Belarus have tested this scenario on smaller 
states, such as Latvia and Lithuania, and later implemented 
it in Poland. It is clear though that these countries treat their 
experience with the Soviet Union differently. Why are Putin 

and Lukashenko interested in testing their neighbours? Ex
ploiting public opinion and distorting the meaning of words 
is the Kremlin staffers’ work. They know what to trigger and 
do it quite successfully. Not only ‘useful idiots’ are targeted, 
but also people with powerful beliefs and values, such as 
human rights. That’s how I see it.
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 «Теперішня Росія не є частиною нашої системи цінностей»

JAMES ShERR 
«Today’s Russia does not belong to our value system»
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ДЖЕЙМС ШЕРР:
«Теперішня Росія не є частиною нашої 
системи цінностей»

Сьогоднішня Росія — це не частина нашої ціннісної системи й потрібно 
про це сказати. Росія  — це супротивник і  вона не має нічого проти 

того, щоби бути таким супротивником 
чи ворогом. Це країна, яка не зацікав
лена поліпшувати відносини, нато
мість прагне змінити європейський 
безпековий порядок.

Російська Федерація прагне реструк
турувати де-факто і де-юре безпековий 
порядок у Європі й  хоче, щоби це ста
лося з нашої згоди. Тобто йдеться про 
панування «русского мира» (з  рос.  — 
російського світу) і повернення колек
тивного Заходу до його «історичної» 
зони впливу на захід від Дунаю.

Російське керівництво також хоче за
йняти місце серед очільників найвпли
вовіших країн світу та мати можливість 

JAMES SHERR:
«Today’s Russia does not belong to our 
value system»

Today’s Russia does not belong to our value system, and it has to be un
derstood. Russia is an adversary, and it does not mind being one. This is 
a state that has no interest in improving relations. What it wants are con
crete changes in the European security order.

The Russian Federation wants to restruc
ture the security order in Europe, de facto 
and de jure, with our consent. This means 
preeminence of ‘russki mir’ (‘the Russian 
world’ — Rus.) and return of the collective 
West to its historical sphere of influence 
to the West from the Danube river. 

The Russian leadership wants to take its 
place at the high table and to be a defini
tive actor in decisions that concern Rus
sia’s important interests. Russia wants to 
be treated with respect — in Asia, in the 
Middle East, in Latin America and wher
ever else possible.  

Today’s Russia does 
not belong to our value 
system, and it has to be 
understood. Russia is an 
adversary, and it does not 
mind being one. This is a 
state that has no interest 
in improving relations. 
What it wants are 
concrete changes in the 
European security order.

Сьогоднішня Росія — 
це не частина нашої 
ціннісної системи 
й потрібно про це 
сказати. Росія — це 
супротивник і вона 
не має нічого проти 
того, щоби бути таким 
супротивником чи 
ворогом. Це країна, 
яка не зацікавлена 
поліпшувати відносини, 
натомість прагне 
змінити європейський 
безпековий порядок.
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The Russian leadership finds the present status quo regar
ding Ukraine, the one that emerged after the events in the 
East of Ukraine in 2014, absolutely intolerable. This is why 
Russia looks to overturn this status quo by all means at its 
disposal, regardless of whether red lines have been crossed 
or not. Today’s Russian leadership cannot be persuaded to 
change its position and to cooperate in our understanding 
of the word. Russia cannot be persuaded, but it can be 
contained, opposed and stopped. If Russia had a chance, 
it would defend its vital interests by means of war. This is 
what we are dealing with.

Russia’s use of power is purposeful. People who came to 
power in Russia are accustomed to unlimited use of power. 
They have no borders or limitations, they do not care. They 
will do everything to implement their scenarios, to disperse 
or destroy the opponent regardless of losses to business or 
other spheres of life.

So, the US President Joe Biden told them that information 
war must stop, and cyber warfare must stop. There might 
be some quiet for about a couple of weeks, but that’s about 
it. The instruments that Russia uses — I mean economic 
pressure and public policy — are very cost-effective for a 

country under pressure. The leaders who read both Clause
witz and Sun Tzu are accustomed to using asymmetrical 
instruments against their weaknesses and deficiencies.   

As mentioned before at this conference, there is nothing 
new in people in the West playing along Russia. But there 
are two factors that give it saliency at the moment. First, 
modern European society is founded on guilt. If someone 
treats us badly, we always ask what we had done to de
serve that. Second, there is another important variable — 
China. We will be able to better understand this if we look 
at historical events. So, let’s imagine China is the main 
adversary of the US. What will the reaction of a potential 
adversary be if you step away from a confrontation with 
a smaller opponent that threatens you today? The answer 
is simple: your respect plummets. The US President Joe 
Biden was very consistent about withdrawing troops from 
Afghanistan. But after the US left Afghanistan, respect for 
the US plummeted in China, as well as in Russia.

In my time as a student I was writing a thesis on the 
Christian Realist view on international relations. The ethical 
issue is more complex than most people realise. In the real 
world, ethics and values collide with interests. But in fact, 

приймати рішення, зокрема ті, що впливають на важливі 
інтереси Росії. РФ прагне, щоби на світовій арені до неї 
ставилися з повагою — в Азії, на Близькому Сході, у Ла
тинській Америці і всюди, де це можливо. 

Теперішній статус-кво, що виник після подій на сході 
України у 2014 році є неприпустимим для керівництва 
Російської Федерації. І тому Росія усіма доступними 
для неї засобами намагатиметься цей статус-кво змі
нити, незалежно від того, чи буде це переходом за чер
воні лінії чи ні. Сьогоднішнє керівництво РФ неможливо 
переконати змінити свою позицію і піти на співпрацю 
у нашому розумінні цього поняття. Росію не можна пе
реконати, але їй можна опонувати, її можна стримувати 
й зупиняти. Якщо в Росії буде така можливість, то вона 
відстоюватиме свої життєво важливі інтереси і  шля
хом війни. Ось з чим ми маємо справу. 

Застосування сили Росією, спрямоване на досяг
нення певної цілі. Люди, які прийшли до влади у  РФ, 
уже призвичаїлися до того, що вони використовують 
силу в  безмежному масштабі. Для них немає жодних 
меж і  кордонів, їм все одно. Вони зроблять усе, щоби 
реалізувати свої сценарії, розділити чи роздробити 

супротивника, незалежно від того, як це впливатиме на 
бізнес чи інші сфери життя.

І ось американський президент Джо Байден їм сказав, 
що інформаційна війна має зупинитися і  кібервійна 
повинна зупинитися. І, можливо, буде тиша протягом 
кількох тижнів, але не більше. Ці інструменти, які ви
користовує США , я маю на увазі і  економічний тиск, 
і державну політику, вони дуже ефективні, тому  будуть 
їх зупиняти. Водночас ті лідери, які читали Клавзевіца 
і Сунь-дзи, призвичаїлися до застосування асиметрич
них інструментів. 

Як уже було сказано під час дискусії, у підіграванні Росії 
з боку деяких людей на Заході немає нічого нового. Про
те сьогодні є два фактори, які додають їм сили. По-пер
ше, сьогоднішнє європейське суспільство засноване на 
почутті провини. Якщо хтось поводиться з нами погано, 
то завжди виникає питання: «Що ми такого зробили, що 
таке заслужили?». По-друге, є ще один важливий чин
ник  — Китай. І ми отримаємо краще розуміння, якщо 
звернемося до того, що уже відбувалося в історії. Отже, 
припустимо, що основний супротивник США — це Китай. 
Якою ж буде реакція потенційного супротивника, якщо 
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values collide with values. Values and interests, private and 
collective egos, fear and aggressiveness get mixed up all 
the time. The world is not a tidy place in terms of ethics. 
Several years ago I was asked at the opening of an OSCE 
conference if Brexit was possible. I then said the UK would 
leave the European Union, because Angela Merkel has 
opened the frontier of Europe for Syrian migrants and many 
others. But if we had removed the issue of migration as a 
fear for the UK, we would have remained in the EU. So did 
the departure of the UK from Europe strengthen a collective 
stock of our values? No, it weakened them.

I like the responsible position that Poland took among 
the EU states during the recent migrant crisis. If Poland 
opened its borders for the migrants, not only others would 
arrive after the first wave, but also Lukashenko and Putin 
would make sure that more migrants came. Then the far 
right in Poland, Estonia, which I care about, France and 

the Baltic states, would have been profoundly strengthe
ned by the migration issue. How exactly would our values 
benefit from that? There are always dilemmas and trade-
offs. I’d like to take a principled stand that the small Baltic 
states have a right, as do any other states, to preserve 
their cultural integrity, to think in ethical terms about the 
values of social tranquillity and harmony. We cannot be
come parlementaires to the entire human race, we have 
to set priorities.  

In the real world, ethics and values collide with 
interests. But in fact values collide with values. Values 
and interests, private and collective egos, fear and 
aggressiveness get mixed up all the time.

ви відступите від конфронтації з  меншим супротивни
ком, який загрожує вам сьогодні? Все просто: знизиться 
повага. Американський президент Джо Байден був дуже 
послідовним щодо виведення військ з Афганістану. Про
те, після того, як США залишили Афганістан, повага до 
них з боку, як Китаю, так і Росії знизилася.

Свого часу я писав наукову роботу про християн
сько-реалістичний погляд на відносини. І етичне питан
ня значно складніше, ніж вважає більшість людей. У ре
альності етика та цінності зіштовхуються з інтересами. 
Але насправді цінності зіштовхуються з  цінностями. 
Люди плутають інтереси та цінності, приватне та ко
лективне его, страх та агресивність. З точки зору етики, 
світ сповнений безладу. Декілька років тому, на почат
ку конференції ОБСЄ мене запитали, про можливість 
брекзиту. Я тоді сказав, що Велика Британія вийде із ЄС, 

оскільки Ангела Меркель відкрила кордони ЄС для си
рійських біженців і багатьох інших. Але якщо прибрати 
питання міграції, якої у Великій Британії побоювалися, 
то ми і досі були б у ЄС. Хіба брекзит зміцнив наші спіль
ні цінності? Ні, він їх послабив. 

Мені подобається відповідальна позиція Польщі, яку 
вона під час цієї мігрантської кризи зайняла у  ЄС. 
Якби Польща відкрила кордони для біженців, то окрім 
цих біженців, були б й  інші, і звісно ж Лукашенко і Пу
тін зробили б усе можливе, щоб нові біженці були. Тоді 
крайні праві в  Польщі та Естонії, яка мені небайдужа, 
в  інших балтійських державах, а  також у  Франції, де 
крайні праві дуже потужні, лише б зміцнилися внаслі
док мігрантської проблеми. І яка була б від цього ко
ристь для наших спільних цінностей? Тому такі дилеми 
і компроміси завжди є. Хочу також додати, що невеликі 
балтійські держави мають таке ж право, як й інші кра
їни, зберегти свою культурну цілісність, яка через цю 
мігрантську кризу могла б постраждати. Тому завжди 
необхідно етично підходити до питання збалансова
ності добробуту. Ми не можемо бути представниками 
всього людства, потрібно встановлювати пріоритети. 

«Today’s Russia does not belong to our value system»

 «Теперішня Росія не є частиною нашої системи цінностей»

У реальності етика та цінності зіштовхуються 
з інтересами. Але насправді цінності 
зіштовхуються з цінностями. Люди плутають 
інтереси та цінності, приватне та колективне его, 
страх та агресивність.
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ВІТАЛІй Дем’ЯНюК

VITALII DEMIAnIuK 

Vitalii Demianiuk  is Chairman of the 
Supervisory Board of NT-Engineering 
LLC, and a member of the Supervisory 
Board of Chornobyl Research and 
Development Institute. Ukrainian 
engineer and entrepreneur, founder of 
a global company working in the field 
of industrial and energy engineering. 
In 2015, he initiated the creation of 
an analytical group to draft quality 
proposals for the development of 
the Chornobyl Exclusion Zone, based 
on which Chornobyl Research and 
Development Institute was established.

Віталій Дем’янюк — голова 
Наглядової Ради компанії NT-
Engineering, член Наглядової 
ради «Чорнобильського інституту 
досліджень і розвитку». Український 
інженер, підприємець, громадський 
діяч, засновник глобальної компанії, 
яка працює у сфері промислового та 
енергетичного інжинірингу. У 2015 році 
ініціював створення аналітичної групи 
для напрацювання якісних пропозицій 
щодо розвитку Чорнобильської зони 
відчуження, на основі якого був 
створений «Чорнобильський Інститут 
Досліджень і Розвитку».

ВІТАЛІЙ ДЕМ’ЯНЮК:
«Якщо ми хочемо перемогти — 
ми не можемо бути наївними»

Для того, аби боротися із кризами, потрібно розуміти, що саме ми бу
дуємо і що захищаємо. Етика — це, по суті, імплементація світогляд
ної позиції. Етичні норми без світоглядної позиції будуть завжди лише 
симулякром, бо люди, які їх дотримуватимуться, не знатимуть навіщо 
вони це роблять. Така стратегія не витримує перевірки часом. Тоб
то, нам потрібно зрозуміти, якою є світоглядна позиція України щодо 
себе і щодо зовнішнього світу — і тоді ми будемо чітко розуміти, яка 

етика нам допоможе цю світоглядну 
позицію захистити. 

Передбачити усі кризи неможливо, 
ми живемо у  світі турбулентності та 
невизначеності. Визначеності ніколи 
і не було. Той, хто казав, що ми живе
мо у  ситуації визначеності просто не 
володів усією інформацією. Коли ж ми 
усвідомлюємо, що ми живемо у неви
значеності, то не прогнозуємо конкре
тну кризу чи розробляємо заходи для 

VITALII DEMIANIUK:
«We cannot afford being naïve if we want 
to win»

To fight crises we need to understand what we are building and what we 
are defending. Ethics is an implementation of one’s worldview. A worldview 
means vision of what we want to build, and after we have developed one, 
implementation as designing and practising certain ethical norms follows. 
Ethical norms without a worldview can only be simulacra, because the fol
lowers will not know why they abide by these norms. This strategy does 
not stand the test of time. So, first and foremost, we need to understand 
what Ukraine’s worldview is with regard to the world and itself. Only then 

we will understand what ethics will help 
protect our worldview.

It is impossible to predict all crises; we 
live in a turbulent and uncertain world. 
Certainty has never existed. Anyone 
claiming the situation was certain had 
been poorly informed. When we emb
race uncertainty, we can quit predicting 
specific crises or developing measures 
to combat them, but try understanding 

ВІТАЛІЙ ДЕМ’ЯНЮК
VITALII DEMIANIUK

Передбачити усі кризи 
неможливо, ми живемо 
у світі турбулентності 
та невизначеності. 
Визначеності ніколи 
і не було. Той, хто 
казав, що ми живемо 
у ситуації визначеності 
просто не володів усією 
інформацією.

It is impossible to predict 
all crises; we live in a 
turbulent and uncertain 
world. Certainty has 
never existed. Anyone 
claiming the situation 
was certain had been 
poorly informed.
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боротьби  із нею, а розуміємо, які цінності нам потріб
но захистити: моральні, економічні, політичні. А відтак, 
зможемо вибудувати систему їхнього захисту, досягне
мо стабільності й розвитку. 

Кризи бувають різними і не всі вони погані, адже є по
няття так званого посттравматичного росту. Є кризи, 
які призводять до знищення суб’єкта  — і  з ними слід 
боротися. Через це дуже важливо правильно харак
теризувати і  ідентифікувати кризи, визначати їхню за
грозу для нашої світоглядної позиції. Це нам допоможе 
вибудувати ефективну відповідь, використовуючи при
йнятну для нас етику, рости і бути дружніми для себе 
і корисними для зовнішнього світу. 

Подібною є ситуація і  в енергетичному секторі. Очі
куючи криз у  секторі енергетики ми повинні розумі
ти —  а що власне захищаємо?  Ми захищаємо добро
бут наших громадян. Ми захищаємо сталий розвиток 
нашої економіки. Ми захищаємо свій суверенітет і не
залежність для того, щоб енергетичні фактори не ви
ступали факторами зброї та агресії по відношенню до 
нас. Можливо, ми навіть зможемо випрацювати енер
гетичні важелі для економічного впливу і економічної 

користі не лише для внутрішнього споживання, а  й 
для зовнішнього світу. 

За всю історію людства не було жодного прикладу 
дружби між суб’єктами на геополітичній арені. Були 
співпадіння інтересів, співпадіння світоглядів та співп
адіння етики.  У політиці не йдеться про дружбу у нашо
му людському персоніфікованому форматі. Чи цінні ми 
для наших європейських партнерів, як ті, хто захищає 
східний фланг НАТО? Можливо, треба інакше ставити 
питання. Ми були третьою країною за розміром ядер
ного бойового арсеналу у  світі і  Україна є лідером на 
шляху нерозповсюдження ядерної зброї. Наші друзі ще 
не «розрахувалися» за це. Ми проявили те, чого не проя
вила жодна країна у світі. Це не означає, що ми повинні  
нагнітати ситуацію у тому сенсі, що, мовляв, ми зараз 
усе повернемо. Проте, ми маємо дуже чітко сказати, 
що це цінність, яка забезпечила спокій на європейсько
му континенті та загалом у світі — і ми її зреалізували. 
Так, за 30 років нам не вдалося побудувати інституції, 
аби кожних п’ять років ми не змінювали стратегії та 
концепції розвитку. Проте, нам вдалося зробити дуже 
суттєвий внесок у глобальну безпеку, який є безцінним.

«We cannot afford being naïve if we want to win»

«Якщо ми хочемо перемогти — ми не можемо бути наївними»

what values we need to protect instead — moral, economic, 
political. As a result, we will be able to build a system of 
protection of our own values and thus achieve stability and 
development.

Crises can vary, not all of them are bad due to something 
called posttraumatic growth. There are crises that destroy 
the subject, and these are ones to combat. It is very im
portant to profile and identify crises while determining their 
level of threat to our worldview. This will help us better res
pond to crises in tune with our ethical principles, grow, be 
friends to ourselves and benefit the outside world.

It is a similar story in the energy sector. When we are ex
pecting a crisis in the energy sector, we should understand 
what, in fact, we are protecting. We are protecting the wel
fare of our citizens. We are protecting the sustainable deve
lopment of our economy. We are protecting our sovereignty 
against weaponisation and violantisation of energy factors. 
We might once have enough energy leverage for economic 
impact and economic benefit, both nationally and globally.

Human history has never seen geopolitical subjects 
as friends. There instead have been matches of inter
ests, worldviews or ethics. Friendship as a personalised 

facetoface connection does not exist in politics. Are we 
valuable to our European partners as defenders of NATO’s 
Eastern frontier? We should have put this differently. Ukraine 
used to be the third biggest nuclear power in the world; it 
is the leader in nonproliferation today. Our friends have not 
fulfilled their part of the deal yet. We showed something no 
other country in the world has ever shown. We should not 
overheat the situation by saying that we want our nukes 
back. Instead, we should make a clear statement that we 
are valuable as providers of peace on the European conti
nent and in the wider world — and we succeeded. We have 
not completed enough institutional groundwork in 30 years 
to secure long-term, not five-year, conceptions and strate
gies. Still, we managed to make a substantial contribution, 
which is priceless. 

To my regret, our political elites have worked in the follo
wing way for the 30 years of Ukraine’s independence: let’s 
change this power elite, the next one will be better. We have 
not worked enough on our people’s selfeducation, on a 
widely accepted model of behaviour based on values and 
mentality.
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Впродовж тридцяти років незалежності наш політикум 
працював у наступному форматі: давайте змінимо цю 
владу і  наступна влада буде кращою. Тридцять років 
ми не працювали над самовихованням, над форму
ванням переважної моделі поведінки, яка базується на 
цінностях і яка закладається в менталітет. Безумовно, 
нам потрібно побудувати цільову модель. Ми  — укра
їнці, маємо велику емпатію і вміємо висловлювати не
задоволення несправедливістю. Проте, дуже важливо 
зрозуміти, що цінність не може бути декларативною, 
а повинна перетворитися на етику, довготривалу спла
новану дію. Йдеться не про імпульсивну емпатію, а про 
перманентну активність щодня, що підтверджуватиме 
цю цінність.

Чи формується якась окрема ідентичність на тимча
сово окупованих територіях?  — Ні. Якщо ми хочемо 

перемогти, то ми не можемо бути наївними. Давайте 
проведемо паралелі з Німеччиною. Чи у німців у 1944 р. 
була сформована німецько-фашистська ідентич
ність? – Ні. Була насаджена ідеологія, а відтак поведін
ку людей можна зрозуміти. Ми пам’ятаємо через скіль
ки років після закінчення ІІ Світової Війни у Німеччині 
пройшли вибори. Можемо подивитися, у  який спосіб 
проводилася програма з денацифікації, яка реалізову
валася паралельно із економічним планом Маршала. 
Тобто, потрібно розуміти, що на тимчасово окупованих 
територіях наші громадяни знаходяться під тиском оку
панта.  Та настане час, коли вони пройдуть реабілітацію 
і  повернуться до нормального життя. Ті, хто причетні 
до злочинів мусять понести покарання.  А нам потріб
но усвідомлено готуватися до майбутньої реінтегра
ції,  планувати заходи  із російської деімперіалізації та 
об’єднуватися довкола спільного бачення та стратегії 
розвитку країни. 

Дуже важливо зрозуміти, що цінність не може 
бути декларативною, а повинна перетворитися 
на етику, довготривалу сплановану дію. Йдеться 
не про імпульсивну емпатію, а про перманентну 
активність щодня.

It is immensely important that values become more 
that mere declarations, and transform into ethics, a 
long-term well-planned action. It’s not about impulsive 
empathy, but a steady daily activity.

ВІТАЛІй Дем’ЯНюК
«Якщо ми хочемо перемогти — ми не можемо бути наївними»

VITALII DEMIAnIuK 
«We cannot afford being naïve if we want to win»

We should create a target model. We are Ukrainians, we are 
empathetic, we know how to protest injustice. Neverthe
less, it is immensely important that values become more 
than mere declarations, and transform into ethics, a long
term wellplanned action. It’s not about impulsive empathy, 
but a steady daily activity. We have to reinstate what is im
portant to us in steady and organised activities.

Will a different identity develop in the temporarily occupied 
territories? No really. We cannot be naïve if we want to win. 
Let’s draw parallels with Germany. Did Germans have a Nazi 
identity? Not. Ideology was imposed, so people’s behaviour 
has understandably been a sort of technology. Let’s recall 
when the first democratic elections were held in Germany 
after the end of WWII. Notably, a denazification program 
was implemented along with the economic Marshall Plan. 
We need to understand that our citizens are under the oc
cupant’s pressure in the occupied territories. But the time 
will come when they will be rehabilitated and return to nor
mal life. We need to deimperialise these territories. Those 
involved in crimes must be punished.
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АНТОН ДРОБОВИч
 «ми тридцять років призвичаюємося володіти своєю державою»

AnTOn DROBOVYCh 
«We have been learning a habit of commanding our state for thirty years»

Anton Drobovych is Chairman of the 
Ukrainian Institute of National Memory 
and a facilitator of discussions at 
the Responsible Leadership Seminar 
of the Aspen Institute Kyiv. He is a 
candidate of philosophical sciences 
and has worked for public authorities, 
in particular, Anton was an adviser to 
the Minister of Education and Science 
of Ukraine, Head of Strategic Planning 
at the Mystetskyi Arsenal National Art 
and Culture Museum Complex. Anton 
is a former Head of Education at the 
Babyn Yar Holocaust Memorial Center 
(BYHMC).

Антон Дробович — голова Укра
їнського інституту національної 
пам’яті, кандидат філософських 
наук, фасилітатор дискусій у рамках 
семінару «Відповідальне лідерство» 
в Аспен Інститут Київ. Працював 
в органах державної влади, зокре
ма, на посаді радника міністра осві
ти і науки України, керівника служби 
стратегії музейного планування 
та розвитку НК ММК «Мистецький 
Арсенал». Екскерівник освітніх 
програм Меморіального центру 
Голокосту «Бабин Яр».

АНТОН ДРОБОВИЧ
ANTON DROBOVYCH

АНТОН ДРОБОВИЧ:
«Ми тридцять років призвичаюємося 
володіти своєю державою»

Відповідальне лідерство завжди було великою розкішшю. Якщо за
плющити очі й уявити історичний процес, то за століття ми згадаємо 
лише декількох осіб, яких можна назвати великими лідерами, при
наймні, таке моє суб’єктивне відчуття. Тобто, можливо, такого відпо
відального глобального лідерства, якого ми хочемо, ніколи не було 
багато. Це моя перша думка.

По-друге, якщо немає багато глобальних відповідальних лідерів, то, 
мабуть, існує чимало таких лідерів локальних. Підтвердженням того є 
розвиток освіти, науки, медицини в різні епохи в різних країнах. Отже, 
існують різні рівні відповідального лідерства: національні, регіональ
ні, локальні. Якщо не вдається реалізувати себе на глобальному рівні, 
то це можна зробити на локальному.

Власне, досвід модерування семінарів «Цінності й  суспільство» та 
семінарів про національну ідентичність від Аспен Інституту (Київ), 
показує, що люди, які покликані до лідерства або віднаходять у собі 
таке бажання, я не впевнений, що мають великий спокій і  радість. 
Мені здається, що тут є чимало пригод. Відповідно, якщо хтось все-та
ки хоче бути лідером та змінювати світ  — то знайде спосіб, як це 

ANTON DROBOVYCH:
«We have been learning a habit of 
commanding our state for thirty years»

Responsible leadership has always been a great luxury. If we close our 
eyes and visualise the historical process, there have only been several peo
ple in centuries who deserved to be called great leaders — this is my sub
jective feeling. A global leadership that we want might actually have never 
existed. This is my first point.

Second, there might be enough responsible local leaders even if there are 
few responsible global leaders. Development of education, science, medicine 
in different countries and in different epochs confirms this fact. So, there are 
different levels of responsible leadership — national, regional, or local. If one 
cannot fulfil themselves globally, one should accomplish this locally.

Thanks to my experience facilitating Aspen Institute Kyiv seminars on 
values and society and on national identity I was able to see that people 
with a calling for leadership, or the ones who have discovered a desire for 
leadership, are not at all blissfully calm and happy. I think that this path 
is full of adventures. So if any brave souls decide to become leaders and 
change the world, they will eventually find ways to achieve this. People I 
see at the seminars usually feel like leading, strive to become recognised 
professionals and contribute something they consider valuable.  
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АНТОН ДРОБОВИч

AnTOn DROBOVYCh 

зробити. Люди, яких я бачу на семінарах, як правило 
відчувають це лідерство в собі й працюють у сферах, 
які можуть опанувати, і  в які, як їм здається, можуть 
принести щось цінне. 

Натомість великий світ, як мені видається, зараз тро
хи розгублений. Можливо, ми чекаємо якогось лідера 
часів великих наративів, що прийде й  принесе нам 
скрижалі, на яких усе написано. Його не буде, після 
постмодерну він не прийде. Або прийде після того, як 
мине багато часу і ми, спраглі настільки великого ліде
ра, створимо для нього поле великого очікування з од
ним великим наративом. До речі, таким відповідаль
ним лідером уже 16 років є канцлер Німеччини Ангела 
Меркель. Вона багато років працювала на німецьке 
суспільство й подивіться, як виросла Німеччина за цей 
час. Чому такого лідера немає в нас? Чи він нам потрі
бен? Можливо, зараз ми лише засіюємо ті зерна, що 

дадуть змогу таким людям «прорости», зокрема й зав
дяки цій нашій дискусії.

Тепер перейду власне до самої етики. Базовий термін 
«етос» з  давньогрецької перекладається як «звичай», 
тобто сама собою етика — це звичай діяти. Звичай ви
никає, коли ми з вами про щось домовились і  звикли. 
Етика — це звичка повторювано діяти так, як ми домо
вились. Тобто нашій світоглядній позиції потрібна імпле
ментація. Наприклад, крім християнської етики, є ще 
етика комунізму чи етика нацизму. Тобто йдеться про те, 
що ціннісний каркас стає звичкою. Звісно, християнська 
етика мені більше подобається, ніж нацистська. 

Ми як суспільство тридцять років призвичаюємось во
лодіти своєю державою. Ми призвичаюємось чути одне 
одного, посідати себе такими різними, якими ми є. Чи 
вистачає тридцять років для такого процесу? Про це нас 
ніхто не запитує. Ми просто маємо цю державу, ми її по
сіли в 1991 р., відновили свою незалежність і йдемо.

Щодо криз, то давньогрецькою криза означає «суд», 
момент істини, коли буде винесено вирок. Якщо десять 
років споживати чужу енергетику, не піклуючись про 
те, щоб мати власну й  у  2022 р. зіштовхнутися з  тим, 

At the same time, the bigger world is disoriented today. 
It looks like we are waiting for an ancient leader who 
will come and bring us scrolls with a new grand narra
tive. There will be no such leader after postmodernism. 
Such a leader may arrive after a long wait, and our great 
longing for a great leader with a grand narrative will create 
a self-fulfilling prophecy about such a leader. For instance, 
German Chancellor Angela Merkel had been a responsible 
leader for 16 years. She has served the German society for 
many years; Germany has obviously improved during her 
time. Why don’t we have a leader like that? Do we even need 
one? We are only planting seeds of great leadership now, 
and I hope that this discussion will help them grow. 

And now to my main point, ethics. The basic term ‘ethos’ 
stands for ‘custom’ in Ancient Greek; ethics itself is a custom 
to act a certain way. A custom is born when we make a certain 
agreement and get used to it. Ethics is a habit to repeat actions 

that we have agreed about. It is clear that our worldview needs 
to be implemented. Beside Christian ethics there is Commu
nist ethics or Nazi ethics. A value framework becomes a prac
tised habit. I definitely prefer Christian ethics to Nazi ethics.

As a society, we have been learning a habit of commanding 
our state for thirty years. We are getting used to hearing 
each other and to accepting ourselves in all our diversity. 
Is it normal to spend thirty years in this process? No one 
will judge us for this. We simply have this state; we won it 
in 1991, restored our independence and now move further.

Crisis means ‘trial’ in Ancient Greek, a moment of truth 
when a verdict is announced. For instance, if one con
sumes foreign energy resources without developing one’s 
own, and one’s nuclear units suddenly expire in 2022, then 
a ‘trial’ awaits in 2022. And the reason to put one on ‘trial’ is 
one’s 10 or 20year long disregard of the aforementioned 
question. No doubt, there are many disregarded things in 
different spheres of life, which is a reason for crises. 

So what should we do if we never know for sure what the next 
crisis is going to be? I’d like to propose a pragmatic strategy. 
It is not an option to quit preparing for crises and to forget our 
past experience, this would be unwise. We should prepare, but 

Можливо, ми чекаємо якогось лідера часів великих 
наративів, що прийде й принесе нам скрижалі, на 
яких усе написано. Його не буде, після постмодерну 
він не прийде.

It looks like we are waiting for an ancient leader 
who will come and bring us scrolls with a new 
grand narrative. There will be no such leader after 
postmodernism.
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що раптом закінчився термін експлуатації атомних бло
ків — тоді «суд» настане у 2022 р. І причина цього «суду» 
в тому, що десять чи двадцять років згадане питання не 
вирішувалося. Звісно, в різних сферах є чимало речей, 
про які люди вчасно не попіклувалися, і саме це часто 
є причиною криз.

Якщо ми ніколи достеменно не знаємо, якою буде на
ступна криза, то як же нам діяти? Я б хотів запропону
вати одну прагматичну стратегію. Зовсім не готуватися 
до криз і не враховувати досвід минулого ми не може
мо, бо це нерозумно. Нам потрібно готуватися, але не 
варто витрачати усі сто відсотків нашого ресурсу на 
підготовку до «попередніх» криз. Ми могли б витрачати 
лише 50% ресурсів на підготовку до тих криз, які мо
жуть повторитися. Куди ж у такому випадку направи
ти інші 50%? Відповідь на це запитання залежить від 
того, чого ми хочемо. Нам варто задуматися про те, що 

ми будуємо і що ми захищаємо? Яку країну ми хочемо 
мати? Як ми хочемо жити, чим займатися, що виробля
ти? Чим ми хочемо, щоби займалися наші діти? Йдеть
ся про конкретні речі.

Наприклад, ми хочемо бути у безпеці, щоби Росія на нас 
ніколи не напала або ціна цього нападу була дуже ви
сокою. В цьому випадку нам потрібно виробити зброю, 
що може безперешкодно знищити стратегічні об’єкти 
на території РФ. Ми також можемо знайти ресурс, який 
буде тільки в нас, і розповсюджувати його по всьому 
світу, зробивши світ від нас залежним. Тобто спочатку 
нам потрібно вирішити, чого ми хочемо. Коли скрізь 
криза й  невідомо від чого відштовхнутися, то можна 
відштовхнутися від своєї ціннісної рамки й від мрії.

it is not worth spending all 100% of our resources to prepare 
for crises of the past. We could put only 50% to prepare for cri
ses that may recur. Where should the remaining 50% go? This 
depends on what we actually want. We should ask ourselves: 
what are we building, what is there to protect? What country 
do we want? How do we want to live, what do we want to pur
sue, and what do we want to produce? What do we want our 
children to pursue? And I mean specific things.

For example, we want to be secure, we want Russia to never 
attack or to suffer big losses as a result of an attack. In this 
case, we need to produce weapons that would unimpeded
ly destroy strategic objects in the Russian Federation. Or 
we could find a resource that would be exclusively ours and 
dominate the world which would depend on our supply. We 
need to decide what we want first. When there are crises 
everywhere, and there is nothing to rely on, we should build 
on our value framework and our dream. 

Нам варто задуматися про те, що ми будуємо і що 
ми захищаємо? Яку країну ми хочемо мати? Як ми 
хочемо жити, чим займатися, що виробляти? Чим 
ми хочемо, щоби займалися наші діти? 

We should ask ourselves: what are we building, what is 
there to protect? What country do we want? How do we 
want to live, what do we want to pursue, and what do we 
want to produce? What do we want our children to pursue?

«We have been learning a habit of commanding our state for thirty years»

«ми тридцять років призвичаюємося володіти своєю державою»
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СЕРГІЙ ЛЕСНЯК:
«Наша держава побудована 
на здоровому глузді»

Дякую, що запросили мене пояснити те, чого досі нікому не вдавалося по
яснити у світі — політичну філософію Китаю. Китай як країна і як цивілізація 
має декілька назв, серед яких: «Піднебесна» та «серединна імперія». Краще 
зрозуміти Китай допоможе така історія. Колись один з полководців поїхав 
досліджувати світ і привіз китайському імператору чимало рабів, тварин 
і речей з багатьох країн світу. Що ж з усім тим зробив імператор? Він спалив 
увесь той флот і це було дуже китайське рішення. Китайці не хотіли знати, 
що існують інші світи, куди не дотягується рука великого Китаю. Тобто є ча
стина світу, яку вони бачать і концентричними колами знаходять васалів. 
Це і є теперішня психологія Китайської Народної Республіки. 

У XIX—XX ст. Китай був жертвою імперіалістичних країн і населення цієї 
цивілізації, якій за різними оцінками від 3 до 5 тисяч років, має дуже до
бру історичну пам’ять. Вони пам’ятають зло, якого їм завдали. І, відповід
но, через цю призму можна простежувати ставлення Китаю до усіх тих 
міжнародних норм та світового політичного порядку, у  творенні якого 
Китай, як велика країна та міжнародний актор, участі не брав. 

У китайців є свої правила і для Китайської комуністичної партії є тільки 
один клієнт — це народ, який живе в Китаї, причому не з точки зору діа
логу, а з точки зору того, щоб у країні не було повстань. Для них важли
во знати, як управляти народом, аби усі були ситі, спокійні й задоволені. 

SERGII LESNIAK:
«Our country stands on practical sense»

Thank you for the invitation to explain a notorious phenomenon that is 
Chinese political philosophy. China as a country and a civilization has 
several names, including ‘Celestial Empire’ and ‘Middle Empire’. The story 
I’m about to tell you should help understand China better. A general once 
returned from an expedition to explore the world. He brought slaves, ani
mals and goods from many countries across the world to the Emperor of 
China. And what did the Emperor do with that?  He set the whole fleet on 
fire, which is a very Chinese thing to do. The Chinese did not want to know 
about any other worlds outside Great China’s reach. In short, when China 
has its eyes on a part of the world, it grows out its circle of influence by 
building vassal relations with neighbours. This is the current psychology of 
the People’s Republic of China.

In the 19-20th centuries, China was a victim of imperialist states; the popu-
lation of this three to five millennia old civilization has a very good me-
mory. They remember the harm anyone caused them. This can help frame 
China’s attitude to any international norms and global political order, which 
was created without China as a big country and an international agent.

 The Chinese have their own rules, and there is only one client for the Chinese 
Communist Party — the people who live in China; the goal is not dialog, but 
prevention of uprisings.  It is important for them to skilfully manage people, 
so that everyone is wellfed, calm and content. If the basics are in order, then 

СЕРГІЙ ЛЕСНЯК
SERGII LESNIAK
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Якщо базові речі виконуються — тоді цивілізація у спокої. 
Їм не потрібна діалогічність всередині країни. Соціум очі
кує, що усі рішення дадуть згори донизу, і поки такі рішен
ня є ефективними. 

У китайців немає відчуття, що вони є власниками своєї 
країни. Колись я привозив в Україну одного китайського 
економіста. Коли ми відвідували Львів, то, зокрема, побу
вали і в Українському Католицькому Університеті. Бізнес
мен Ярослав Рущишин тоді проводив для нас екскурсію 
і розповідав багато цікавого про саме місто і про УКУ. Який 
висновок врешті зробив цей китайський економіст? Він 
сказав: «Я вам дуже заздрю, адже в мене одразу виникло 
відчуття, що ви причетні до усього, що робиться в країні 
й ви відчуваєте себе власниками цієї країни». У них такого 
відчуття немає. У жодного китайця немає відчуття, що він  
причетний до того, що діється в країні. Є певна політична 
воля і вони у світлі цієї волі живуть.

Свого часу я постійно порівнював те, що відбувалося в Укра
їні та в Китаї, і зрозумів, що ми, українці, нація дуже західна, 

стихійна й резистентна. Тут багато говорилося про те, що 
Україні потрібна грандстратегія. Так ось, за філософією 
Сунь-дзи, стратегія в нас має бути, але про неї ніхто знати 
не повинен, найперше наші вороги. Грандстратегія має бути 
непомітною і, можливо, вона в України є (сміється). Наша 
грандстратегія в  тому, що ми резистентні, розвиваємось, 
діалогуємо та створюємо себе як суспільство. Ця країна 
належить нам, а це рідкість у сучасному світі. Навчімося це 
цінувати й невдовзі ми знайдемо усі наші рішення.

Ідея грандстратегії мені дуже близька і я думаю, що нам 
потрібно сформувати сенси, які ми зможемо запропону
вати світові. Маємо з’ясувати, у  чому ми справді сильні 
й  куди хочемо рухатися. Відтак потрібно запропонувати 
своє унікальне позиціювання для світу й навчитися захи
щати цю унікальність, зокрема й військовими засобами. 
Наша держава побудована на здоровому глузді й нам по
трібно навчитися цей здоровий глузд продавати. У світі 
залишилося дуже небагато держав, які мають здоровий 
глузд. Маємо також культивувати терпимість і притаман
ну нам унікальну свободу. Через ці унікальні цінності ми 
можемо говорити до світу. 

Свого часу я постійно порівнював те, що відбува-
лося в Україні та в Китаї, і зрозумів, що ми, українці, 
нація дуже західна, стихійна й резистентна.

I used to constantly compare whatever happened 
in Ukraine and China and figured out that we, the 
Ukrainians, were a very Westernised, intuitive and 
resilient nation.

У світі залишилося дуже небагато держав, які 
мають здоровий глузд.

There are few states in the world that still use 
practical sense.

«Our country stands on practical sense»

«Наша держава побудована на здоровому глузді»

a civilization is at peace. They do not need dialogue inside 
the country. The Chinese society expects topdown deci
sions, and this has been effective so far.

The Chinese don’t have a sense of ownership of their coun
try. I have once hosted a Chinese economist in Ukraine. 
When we visited Lviv, we dropped by the Ukrainian Catholic 
University among other destinations. Entrepreneur Yaro
slav Rushchyshyn was our guide for that visit, he told a lot 
of interesting things about the city and UCU. What do you 
think the Chinese economist’s conclusion was? He said: 
“I  envy you, because I had an immediate sense that you 
were involved in everything going on in this country, and 
that you feel ownership of this country.” They do not feel 
anything like that. No Chinese person feels a connection to 
whatever is happening in the country. There is certain polit
ical will, and they surrender themselves to this will.

I used to constantly compare whatever happened in 
Ukraine and China and figured out that we, the Ukrainians, 

were a very Westernised, intuitive and resilient nation. We 
have talked a lot today that Ukraine needed a grand strate
gy. According to Sun Tzu, we should have a strategy, but 
no one should know about it, especially our opponents. A 
grand strategy can be subtle, so it is likely that Ukraine has 
already got one (laughter). Our grand strategy relies on our 
resilience, our ability to grow, communicate and create our
selves as a society. This country belongs to us, which is 
rare in the modern world. Let’s learn to value this, and our 
solutions will follow.  

I resonate with the idea of a grand strategy, so I believe 
that we should create meanings that we can offer to the 
world. We must figure out what makes us strong and where 
we want to go. So we need to offer our unique positioning 
to the world and stand for our uniqueness by all means, 
military included. Our country stands on practical sense, so 
we need to learn how to sell this pitch. There are few states 
in the world that still use practical sense. We should also 
cultivate tolerance and our unique freedom vibe. We can 
address the world through these unique values.  
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ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ:
«Україні потрібна грандстратегія»

Насамперед хочу розпочати з  предмета нашої дискусії  — з  кризи. 
Українці постійно стикаються  з цим. Найперше, йдеться про еконо
мічну кризу, в якій ми вже тривалий період перебуваємо. Відтак що
року взимку ми маємо справу з енергетичною кризою, за якою вже 
навіть можна «звіряти годинник» і казати: «Ось тут у нас почнеться 
енергетична криза». Також маємо воєнну кризу, оскільки восьмий рік 
на сході України триває неоголошена війна і триватиме й надалі, на 
жаль. На моє глибоке переконання, ця проблема не має швидкого во
єнного вирішення. Ми уже навчилися жити в таких умовах і виживати. 

Є ще питання інформаційної безпеки та кібербезпеки. Якщо зараз усе 
спокійно, це не означає, що не розпочинається, триває чи завершу
ється якась дуже потужна криза, про яку ми не знаємо і  яка може 
вкрай негативно вплинути на систему управління, життєзабезпечен
ня, на банківську сферу тощо. Згадайте, ситуацію з  вірусом «Petya/
NotPetya» у 2017 році, який «вкрав» з українського бюджету суму, що 
дорівнює 3% ВВП — це річний бюджет Міністерства оборони України. 
З того часу таких великих атак не відбувалося, але чому? Бо ми стали 
сильнішими чи тому, що ворог став хитрішим? Ми цього не знаємо і ця 
непевність —  частина мультисистемної кризи, в якій ми перебуваємо.

VALENTYN PETROV:
«Ukraine needs a grand strategy»

I’d like to define the subject of our discussion — the crisis. Ukrainians are 
constantly facing crises. First, there is the economic crisis which has been 
with us for a long time. We deal with an energy crisis every winter, and 
so much so that we can metaphorically look at the clock and say: “This 
is when our energy crisis will start.” Second, we have a military crisis, as 
an undeclared war has already been going on in the Eastern Ukraine for 
eight years in a row; it will unfortunately continue. I am strongly convinced 
that this problem does not have a quick military solution. We have already 
learned to live and survive in such conditions.

Information security and cybersecurity are an important issue as well. 
When nothing seems to happen, it does not mean that an unknown power
ful and highly disruptive crisis is not on its way to negatively impact gov
ernance, utilities or the banking system. I’m sure you recall the incident 
with Petya/Not Petya malware that ransomed the Ukrainian budget for an 
equivalent of 3% of Ukraine’s GDP, which is a year’s worth of the budget of 
Ukraine’s Defence Ministry. There have been no major attacks since then, 
but why? Is it because we have become stronger, or is it the enemy be
coming more cunning? We don’t know for sure, and this uncertainty is an 
element of a multisystem crisis we are now facing.

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ
VALENTYN PETROV
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 «ukraine needs a grand strategy»

«Україні потрібна грандстратегія»

So, what is a crisis in a postmodern, or even metamodern, 
world? Is it sudden or mundane? If it is indeed common
place, the first thing we should do is to prepare ourselves 
for a life in a world where anything unexpected can happen 
on a daily basis. 

Second, we keep on preparing for crises that have already 
passed. This is a great problem Ukraine has as a country, 
a government and a society. When we expect a revolution 
to happen, we think that it will resemble the previous ones. 
When we expect a war, we keep thinking that it will be the 
same kind we have had since 2014. And then we face tre
mendous disappointment when nothing happens in a fa
miliar manner. Crises never repeat themselves. We always 
prepare for a crisis that has already happened; we have lit
tle to no understanding what an upcoming crisis is going to 
be. The pandemic is a vivid example. No one expected it to 

happen. I believe that only the British have suspected it to 
threaten the global order and security. Yet, only three years 
ago we could not imagine ourselves masked and vaccinat
ed on a mass scale.

A  major question is what the next crisis is going to be. 
A military one? How exactly will the next crisis unfold? The 
Minister of Defence of Ukraine Oleksiy Reznikov has recent
ly stated that Ukraine had to expect a military strike by the 
Russian Federation in January 2022. What will this look like 
though? Tank columns, ‘little green men’, anything else?

We are trapped in a dilemma where, on the one hand, we 
learn from crises of the past, and on the other, it is not rea
lis tically possible to preserve institutional memory. People 
who used to manage crises with relative success quit their 
jobs in the public sector; that is why we are left without any 
reference about effective and ineffective practises, while 
crises never duplicate.

It will be totally disorienting if we actually ask ourselves 
whether Ukraine has a grand strategy. How do we see 
ourselves and the world in 10 or 20 years? Apparently, we 
do not have a grand strategy or a grand narrative at all. 
Without a grand strategy we are a boat without a map, 

We keep on preparing for crises that have already 
passed. This is a great problem Ukraine has as 
a country, a government and a society. When we 
expect a revolution to happen, we think that it will 
resemble the previous ones.

Ми завжди готуємося до криз, які минули. 
Це величезна проблема України як держави, 
українського державного апарату і суспільства. 
Якщо ми очікуємо революції — то думаємо, що 
вона буде такою ж як попередні.

Отже, що таке криза в нашому постмодерновому чи навіть 
метамодерному світі? Чи є вона чимось несподіваним чи 
це щось буденне? Якщо це наш звичний стан життя, то, 
по-перше, потрібно бути готовим до того, що ми живемо 
у світі, в якому щодня може трапитись щось несподіване. 

По-друге, ми завжди готуємося до криз, які минули. Це 
величезна проблема України як держави, українського 
державного апарату і  суспільства. Якщо ми очікуємо 
революції — то думаємо, що вона буде такою ж як по
передні. Якщо очікуємо війни  — то думаємо, що вона 
буде такою, як та, що почалася у 2014 році. І тут на нас 
чекає величезне розчарування, коли все відбувається 
інакше. Криза ніколи не повторюється. Ми завжди готу
ємося до минулої кризи, а якою буде нова — не знаємо 
і  знати не можемо. Візьмемо за приклад пандемію. Її 
ніхто не очікував. Здається, лише британці передбача
ли, що пандемії можуть становити загрозу світовому 

порядку і світовій безпеці. Проте, ще три роки тому ми 
й уявити не могли, що усі будемо носити маски й відбу
ватиметься масова вакцинація від нової хвороби.

Тож виникає запитання, якою буде наступна криза. Вій
ськова? Та як саме вона відбуватиметься? Нещодавно 
український міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, 
що наприкінці січня 2022 року Україну чекає військовий 
удар з боку Російської Федерації. Однак, який це буде 
мати вигляд? Це будуть танкові колони, «зелені чоло
вічки» чи щось інше? 

Наша пастка в  тому, що, з  одного боку, ми черпаємо 
досвід з минулих криз, а з іншого — реалії сьогодення 
такі, що в нас не залишається інституційної пам’яті. З 
роботи на державній службі йдуть люди, які з  різним 
успіхом розв’язували проблеми в минулому. І тому, на 
фоні криз, які ніколи не повторюються, ми ще й не ма
ємо якогось довідника, щоб дізнатися, як було раніше, 
що працює, а що ні.

І ми вже взагалі заплутаємось, якщо запитаємо себе: 
чи є в України грандстратегія? Як ми бачимо себе і світ 
за 10 чи 20 років? Виявляється, що в нас взагалі немає 
ні грандстратегії, ні гранднаративу. Без цього ми схожі 
на корабель без карти, штурмана, лоцмана і  стерна. І 
тому — це перше питання, яке ми маємо вирішити.
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a navigator, a pilot or a rudder. This is the primary question 
on our agenda now.

In contrast, Russians have recently issued a comprehen
sive series of strategic papers that formulate a Russian 
grand narrative authored by the Kremlin’s inner circle. One 
of these Russian authors wrote that “Russia is deemed to 
expand for it is its destiny.”  It is bad news for us, but at 
least we know what to expect from our opponent. This is 
their grand strategy. By the way, it is not new: I believe that 
Tsar Nikolas I had stated that first. Our enemy has a grand 
narrative which we do not have, even if theirs is oriented 
towards the past. There is ‘victory frenzy’, a 70-year old vic
tory, which is incomprehensible for any sane person. They 
are fighting NATO, ‘fascists’, ‘banderivtsi’, ‘hunta’ — but at 
least they have a narrative to rely on.

Meanwhile, we still need to figure out our way and define our 
grand strategy. Ukraine’s strategic planning horizon is very 
short. We pave our way in five-year leaps. We waste the first 
of five years to draft a strategy which becomes obsolete by 
the time it has been finished; it is fully revised during the fol
lowing political cycle. As an example, the course for EU inte
gration has appeared and disappeared until it was finally se

cured by the Constitution. Yet, all big states may leave the EU 
by the moment we complete our accession to the union.

It is important to understand that there are no sincere 
friends in the modern world. There are allies and actors 
who share interests  — every state is driven by its own 
interests. So when we speak of ourselves as the defend
er of the EU’s or NATO’s Eastern frontier, we forget to ask 
these partners whether they are interested in us at all. We 
vaguely sense that this is exactly what is expected of us; 
yet, the behaviour of big European actors shows us that 
they are ready to sacrifice us for peace on the continent. 
This is Realpolitik. I remember how powerfully the German 
government supported Euromaidan. In contrast, we have 
the Normandy Format today, and Germany plays a leading 
role in it as well, but there is also Nord Stream 2. In fact, its 
launch will clear the battlefield, as the Ukrainian pipeline 
will no longer be needed. So, we need — at least within the 
expert community  — to assess the situation soberly and 
understand what is happening. 

Ukraine’s strategic planning horizon is very short. We 
pave our way in five-year leaps.

У нас в Україні дуже маленький горизонт 
стратегічного планування. Ми торуємо свій шлях 
у п’ятирічних відрізках.

Натомість росіяни нещодавно видали цілий пакет 
програмних документів від різних людей, близьких до 
кремлівського керівництва з  формулюванням росій
ського гранднаративу. Один із цих росіян написав, що 
«Росія змушена розширюватися, це її доля». І для нас 
це погана новина, проте тепер ми принаймні знаємо, 
чого очікувати від супротивника. Це їхня грандстрате
гія. Вона, до речі, не є новою, бо, якщо я не помиляю
ся, про це говорив ще цар Микола I. У наших ворогів, 
на відміну від нас, гранднаратив є, навіть якщо він 
і звернений до минулого. Це і «побєдобєсіє», і перемо
га 70-літньої давнини, що не може навіть «вкладатися 
в голову» здорової людини. Вони воюють із НАТО, «фа
шистами», «бандерівцями», «хунтою», — проте в них є 
хоча б якийсь наратив.

Натомість ми для себе ще маємо з’ясувати, куди йде
мо і якою є наша грандстратегія. У нас в Україні дуже 
маленький горизонт стратегічного планування. Ми 
торуємо свій шлях у п’ятирічних відрізках. При цьому, 
рік із цих п’яти років витрачаємо на написання стра
тегії, яка застаріває вже на момент завершення її на
писання, а  з наступним політичним циклом повністю 
оновлюється. Як приклад візьмемо євроінтеграційний 
курс, який у нас то з’являвся, то зникав, аж поки не був 

закріплений у  Конституції. Хоча, поки ми дійдемо до 
вступу в ЄС, то усі «великі» держави можуть уже з ньо
го вийти.

Також слід розуміти, що в сучасному світі немає щирих 
друзів. Є союзники, є актори, що мають щось спільне — 
кожна країна керується власними інтересами. Тож коли 
ми просуваємо наратив захисника східного кордону 
ЄС чи НАТО, то забуваємо запитати в  партнерів, а  чи 
потрібно це їм. Ми відчуваємо, що саме цього від нас 
чекають, однак  бачимо поведінку великих європей
ських гравців, деякі з  яких готові нами пожертвувати 
заради спокою на континенті. Це Realpolitik. Пригадую, 
якою потужною була підтримка Євромайдану з  боку 
німецького уряду. Натомість сьогодні ми маємо Нор
мандський формат, де Німеччина також відіграє про
відну роль, але водночас — маємо «Північний потік-2». 
Його запуск — це, по суті, звільнення поля бою, бо укра
їнський газогін стане не потрібним. Тож сьогодні нам 
необхідно хоча б в експертному колі тверезо оцінювати 
ситуацію і розуміти, що відбувається.

ВАЛеНТИН ПеТРОВ
«Україні потрібна грандстратегія»

VALEnTYn PETROV 
«ukraine needs a grand strategy»
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ВОЛОДИМИР ТУРЧИНОВСЬКИЙ:
«Зцілення солідарністю»

Я розпочну з  прямої мови Митрополита Андрея Шептицького. Його 
«Слово до української молоді» — блискуче та глибоке за змістом і пре
красне за формою. Вслухайтеся ось у цей фрагмент: 

«Хочу Вам дати змогу зрозуміти, якою помилкою у  Вашому житті 
є легковаження гадки й досвіду старших, і тому скажу Вам так: як 
у християнстві, так само і в національному житті передання є під
валиною будуччини. Нарід, що за кожним поколінням зривав би 
з переданнями; нарід, якого кожне покоління наново від себе почи
нало би національну працю для батьківщини, — мусів би остатись 
слабою дитиною поміж іншими народами. Народи не доходять до 
мужеського віку працею одного покоління. На це треба довгої, важ
кої праці многих поколінь, треба зв’язку (тяглости) тих поколінь не 
тільки в найближчих ідеалах, але бодай чи не в усіх засобах, якими 
бажають осягнути ці ідеали. Людина, бачите Дорогі, це єство дуже 
дрібне і дуже немічне. І далекий від правди той, хто про себе думає, 
що є великий та могутній. У наших руках лише одна хвилина існуван
ня нашої нації. Якщо у тій хвилині не зв’яжемо нашої праці з тими, що 
були перед нами, і коли ті, що прийдуть після нас, знову свою працю 
у  своїх хвилинах не зв’яжуть з  нашою працею і  з працею тих, що 

VOLODYMYR TURCHYNOVSKYY:
«Healing with solidarity»

I’d like to start with a quote by Metropolitan Andrey Sheptytsky. His "Word 
to Ukrainian Youth" is a brilliant text, a profoundly meaningful and concise 
piece about social contract. 

Please, listen closely to the following fragment: 
“My desire is to give you a chance to understand what a mistake it is for 
your livelihood to treat opinions and experience of elders frivolously. I’ll 
say this: tradition is a foundation of the future in both Christian and natio-
nal life. A people who break with tradition every generation; a people who 
kick-start nation-wide effort for their motherland — is deemed to remain a 
weak youngster among other peoples. Peoples do not mature in a single 
generation. Many generations need to work hard and long to achieve this. 
There needs to be a tradition not only in the most valued ideals, but also in 
all means to obtain these ideals. My dearest, a human is a very negligible 
and powerless creature. Ones who think they are grand and mighty are so 
wrong. Just a single minute of our nation’s existence is within our reach. If 
we fail to connect our work with previous generations' achievements and 
future generations' aspirations in this single minute, then what goal will 
a nation manage to realise, even in centuries?”
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були перед нами, — тоді яку ж ціль осягне нація, хоч би 
й протягом століть?»

Отже, для людей майбутнє є моральною категорією і має 
бути плодом нашої моральної уяви та дії. Британський 
філософ лорд Джонатан Сакс зазначав, що «вільне сус
пільство є моральним звершенням». Від себе ж додам, 
що за своєю природою це звершення є таким, яке не 
може передаватися у спадок від покоління до покоління. 
Воно потребує постійного підтвердження «тут і зараз». Як 
тільки ми виносимо за дужки моральне зусилля, практи
ки вільного суспільства ще який час живуть за інерцією 
колишнього морального потенціалу, а тоді стають лише 
процедурами та гаслами, позбавленими глибшого сенсу. 
Врешті-решт з  втратою сенсів починають множитися 
кризи й «суспільне полотно» рветься. Отже, щоб зберег
ти видимість цілісності суспільного полотна доводить
ся «нашивати латки». Справжня проблема настає тоді, 
коли «латання» з тактичного кроку перетворюється на 
стратегію суспільного розвитку. 

Тому замало лише констатувати множинність наших 
криз і  недостатньо усвідомлювати, що вони, як пра
вило, є результатом ігнорування моральної дійсності. 

Важливо зрозуміти, що зцілення суспільних надломів 
передбачає здатність інтегрувати моральну поставу та 
дію у щоденну практику. Якщо виходити з усвідомлен
ня, що наше власне життя та світ навколо нас є даром, 
який слід прийняти, то наше покликання — обдаровува
ти іншу людину аж до моменту, коли доведеться відпу
стити цілий світ, віддаючи власне життя. Для кращого 
розуміння про що йдеться, спробуймо замінити слово 
«дар» поняттям «суспільного капіталу». 

Ми не зможемо вивезти із собою «вагон» суспільного 
капіталу в  засвіти, але ми точно можемо інвестувати 
наше життя у його зміцнення та плекання. Цей капітал 
працюватиме для інших і примножуватиме їхній ріст та 

Ми не зможемо вивезти із собою «вагон» 
суспільного капіталу в засвіти, але ми точно 
можемо інвестувати наше життя у його зміцнення 
та плекання. Цей капітал працюватиме для 
інших і примножуватиме їхній ріст та успіх. І цей 
суспільний капітал забезпечить необхідний «запас 
міцності» для долання суспільних криз.

So, the future is a moral category for humans; it should be 
a product of our moral imagination and action. British phi
losopher Rabbi Lord Jonathan Sacks noted that “a free so
ciety is a moral achievement.” I’d add that such an achieve
ment cannot be inherited by later generations. It needs to 
be constantly reinstated here and now. As we stop focusing 
on moral effort, practises of a free society subside on moral 
inertia of the past, and then become plain and meaningless 
procedures and slogans. When meaning is lost for good, 
crises start to multiply, and ‘social fabric’ tears. To support 
the illusion of social cohesion one has to ‘patch things up’. 
The real challenge emerges when patching stops being 
a tactical solution and becomes the strategy for social de
velopment. So, it is not enough to simply register the multi
ple crises we have discussed. It is not enough to passively 
realise that crises result from disregard for moral reality. 
To  heal social disruption, one should skilfully integrate 
their moral conviction and action into their daily practice. 
Let’s believe that our life and the world around us is a gift 
to be accepted; then our calling is to endow another person 
until the moment we let go of the whole world, giving our 
own lives. Let’s try replacing the word ‘gift’ with ‘social cap
ital’ to better understand this line of thought.

We cannot take a ton of social capital to our graves, but we 
sure can invest our lives in strengthening and nurturing it. 
This capital will benefit others; it will multiply their growth 
and success. This social capital will provide the essential 
‘margin of safety’ to overcome social crises.

A moral imagination, an ability to envision yourself as a 
good person and to act accordingly, is the essence and po
tential of human nature. We could rethink the future and 
growth as a wide social movement that would develop 
our ‘human ways’ into ‘humanity’. Humans discover their 
calling to become human with time. So, time no longer 
sifts through our fingers like sand and instead becomes a 
stream that nourishes our humanity.  

We have a habit of dreaming and modelling the future in 
political, technological, economic, military, market and 

We cannot take a ton of social capital to our graves, 
but we sure can invest our lives in strengthening 
and nurturing it. This capital will benefit others; it 
will multiply their growth and success. This social 
capital will provide the essential ‘margin of safety’ to 
overcome social crises.
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успіх. І цей суспільний капітал забезпечить необхідний 
«запас міцності» для долання суспільних криз. 

Моральна уява, а саме здатність уявити себе «доброю 
людиною» та зробити крок у  цьому напрямку є суттю 
і потенціалом нашої людськості. Майбутнє та розвиток 
мали б стати суспільним проєктом «розгортання» нашої 
«людськості» в «людяність». Людина крок за кроком від
криває в собі покликання стати людиною. Час перестає 
бути піском, який безнадійно щезає, просочуючись по
між пальці, а стає потоком, який живить нашу людяність. 

Ми привчили себе міряти й проєктувати майбутнє че
рез політичні, технологічні, економічні, військові, рин
кові та соціальні категорії. Людство вибудувало цілий 
дискурс, оптику та методологію підходу до майбут
нього. У такому майбутньому гра та баланс інтересів 
переважують філософію та логіку солідарності. І дуже 
шкода, бо солідарність як простір моральної уяви та дії 
має неймовірний потенціал впливу на наше майбутнє. 

Світ множинних криз може зцілити себе лише практи
кою та свідченням солідарності. Солідарність має ста
ти ключовим принципом нашого суспільного договору 
та джерелом суспільного капіталу. 

Духом солідарності пронизане і послання Синоду Єпи
скопів УГКЦ 2020 року: «Залишиться вам одне — те, що 
ви дали вбогому!». І це зовсім не ексклюзивний заклик 
лише для обраних. «Ніхто з-посеред нас не є таким 
убогим, щоб не міг поділитися з іншими. Лише тіснота 
серця може перешкодити нам це зробити», — йдеться 
в посланні. 

В контексті майбутнього хочу звернути увагу на три 
моральні осі суспільного договору. Його дійсність роз
гортається не лише горизонтально в  просторі наших 
стосунків «тут і зараз». Це не тільки домовленість про 
те, як нам облаштувати сьогоднішні суспільні стосунки. 
Суть суспільного договору полягає в  міжпоколіннєвій 
згоді щодо взаємної турботи та відповідальності. Дого
вір актуалізується в теперішній хвилині суспільної вза
ємодії, проте два його крила розпростерті в минуле та 

Світ множинних криз може зцілити себе 
лише практикою та свідченням солідарності. 
Солідарність має стати ключовим принципом 
нашого суспільного договору та джерелом 
суспільного капіталу. 

A world of multiple crises can heal itself by practising 
solidarity and testifying for it. Solidarity should 
become the core principle of our social contract and 
the origin of social capital.

«healing with solidarity»

«Зцілення солідарністю»

social categories. The human kind has developed an ela
borate discourse, optics and methodology of the future. 
Games and balances of interest overshadow philosophy 
and the logic of solidarity in this version of the future. It’s 
a shame, because solidarity as a space for moral imagi
nation and action has a fantastic potential to influence 
our future.

A world of multiple crises can heal itself by practising so
lidarity and testifying for it. Solidarity should become the 
core principle of our social contract and the origin of social 
capital.

The pastoral letter from the 2020 Synod of Bishops of the 
Ukrainian GreekCatholic Church reverbs  the spirit of soli
darity: “You will only keep as much as you have given to the 
poor!” Clearly, this is not an exclusive call for the select few 
only. “Not a single one of us is poor enough not to share 
with the others. Only a petty heart stops us from doing 
so,” — the letter states.

With the future in mind, I’d like to present the three moral 
pillars of social contract. It reaches beyond our relations 
‘here and now’. It represents more than our consent for 
contemporary forms of social relations. The essence 

of social contract is in mutual care and responsibility 
across generations. A contract comes to life in the mo
ment of social interaction; it also reaches into the past 
and the future. A social contract is an intergenerational 
‘language of meaning’ that we, the living, use to com
municate with the past generations and transfer to the 
future generations. 

We put our moral and spiritual experiences, cultural and 
ideological concepts into language of values and virtues. 
We use this language to communicate historical and po
litical narratives; we describe public life and service, and 
implement scientific and technological achievements in 
it. Such language is essential for a social contract’s ability 
to give life. If this language remains alien, objectionable 
or overly complicated for us, we risk being captured by 
populism’s superficial, one-dimensional, unambiguous 
narrative. Otherwise we could subject ourselves to the 
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майбутнє. Суспільний договір є міжпоколіннєвою «мо
вою сенсів», котрою ми нині сущі спілкуємося з мину
лими поколіннями та котру передаємо поколінням май
бутнім. Йдеться про «мову» цінностей та чеснот, якою 
ми транслюємо моральні та духовні досвіди, культурні 
та світоглядні концепти. Цією мовою ми комунікуємо 
історичні та політичні наративи, описуємо практики 
громадського життя і служіння, впроваджуємо наукові 
та технологічні досягнення. 

Існування такої мови є однією з ключових умов «жит
тєдайності» суспільної угоди. Якщо ця мова для нас за
лишається чужою, небажаною чи занадто складною — 
ми ризикуємо потрапити на гачок популізму з  його 
позірною ясністю, одновимірністю, однозначністю. 
Або ж доведеться піддатися «мові постправди», що під 
брендом «свободи», щедро та гібридно сіє вірус несво
боди. В обох випадках наша здатність бути суб’єктом 
суспільної угоди деактивується. 

Тому, окрім «мови сенсів», критичним елементом жит
тєдайності суспільної угоди є усвідомлене та відпові
дальне ставлення до res publica (з лат. «спільна спра
ва»). Без цієї «республіканської постави» суспільний 

договір розпадається на серію політичних гасел, ме
седжів, talk shows, твітів та «відосиків». Вони призем
люють суспільний дискурс, роблять його дрібним і три
віальним, зміщуючи фокус уваги зі спільної справи на 
індивідуальне. 

Третім елементом, без якого суспільний договір не змо
же стати простором і силою суспільної дії, є стратегія 
«виграш-виграш». Її чудово описав відомий український 
дисидент і  віцеректор Українського католицького уні
верситету Мирослав Маринович у своїй книзі «Андрей 
Шептицький і принцип позитивної суми». Сама спільна 
справа, тобто республіка, є ефектом і плодом принципу 
позитивної суми. 

Кожен з  трьох елементів суспільної угоди: «мова сен
сів», «республіканська постава» та «принцип позитив
ної суми» є абсолютно критичним, а  їхнє поєднання 
стає творчою та переображуючою суспільною дією, на 
яку нанизується минуле, теперішнє та майбутнє. Така 
суспільна угода, хоча і не є гарантією добробуту, миру 
та благодаті, проте це найважливіша інвестиція в сус
пільний капітал України, без якого годі дати собі раду 
в час суспільних викликів та множинних криз.

language of posttruth, which exploits freedom as a brand 
and compromises it in an expansive and hybrid manner. 
In both cases our ability to be agents of social contract 
decreases.

A conscious and responsible attitude to res publica (a joint 
cause — Lat.) is as critical, as a language of meaning, for an 
animating social contract. When support for res publica is 
low, a social contract disperses into political slogans, short
lived messages, talk shows, tweets and fun videos. They 
trivialise public discourse by shifting attention from public 
causes to individual cases. 

The third essential element for an empowering social 
contract is a ‘winwin’ strategy. It was brilliantly de
scribed by Myroslav Marynovych, a wellknown Ukrainian 
dissident and vicerector of the Ukrainian Catholic Uni
versity, in his book "Andrey Sheptytsky and the Princi
ple of Positive Sum". The common cause itself, e.g. the 
republic, is an effect and a product of the positivesum 
principle. Each of the three elements of a social con
tract — ‘language of meaning’, ‘republican attitude’ and 
‘positive-sum principle’  — is absolutely critical. A com
bination of the three elements becomes a creative and 

transformative social action that connects the present 
with the past and the future.

Such social contract does not automatically result in 
prosperity, peace and grace, but it is the most important 
investment in the social capital of Ukraine and an essential 
mechanism to cope with emerging social challenges and 
multiple crises.

ВОЛОДИмИР ТУРчИНОВСьКИй
«Зцілення солідарністю»

VOLODYMYR TuRChYnOVSKYY 
«healing with solidarity»
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ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК

BIShOP BORYS GuDzIAK 

Bishop Borys Gudziak, Ph.D., 
Archeparch of the Ukrainian Catholic 
Archeparchy of Philadelphia and 
Metropolitan for the Ukrainian 
Catholic Church in the USA, 
President of UCU. Borys Gudziak 
studied in Syracuse, Rome and 
at Harvard University. In 1992, he 
moved to Lviv where he founded and 
directed (1992–2002) the Institute 
of Church History. In 2002, Borys 
Gudziak became Rector of the 
Ukrainian Catholic University, and in 
2013 its President.

Владика Борис Ґудзяк — 
Архиєпископ і Митрополит 
Філадельфійський УГКЦ у США, 
президент УКУ.  Борис Ґудзяк 
навчався в Сиракузах, Римі та 
Гарварді. 1992 року переїхав до 
Львова, де заснував Інститут 
Історії Церкви, директором якого 
був до 2002 року. 2002 року 
отець Борис Ґудзяк став 
першим ректором Українського 
Католицького Університету, 
а у 2013 році — президентом.

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК:
«Україна — це лабораторія життя, 
зустрічі і правди»

Слава Ісусу Христу! 

Підсумувати глобальну дискусію непросто, адже обговорювалася 
низка найважливіших глобальних питань. Мова йшла і про стан Єв
ропейського Союзу, і  про відносини України зі США та Росією, і  на
віть про стратегію Китаю. Ця дискусія, що складалася з двох частин, 
вийшла справді глибокою і правдивою. Хотів би поділитися декілько
ма думками.

І розпочну з історії однієї людини, у житті якої глобальні виклики, що 
ви обговорювали, перепліталися, а деякі висновки увиразнюються.

У середині листопада 2021 року тихо і непомітно для багатьох україн
ців відбулася знаменна подія: у американській військові академії West 
Point похоронили відомого українця, генерал-майора Армії США Мико
лу Кравціва. Так завершилася одна особиста історія, що розпочалася 
у Львові 1935 року, коли між двома термінами ув’язнення у польських 
тюрмах український літератор Богдан Кравців був вдома. Тоді зача
лося життя його сина Миколи. А вже через чотири роки розпочалася 
Друга світова війна, і  їхня родина втікала через річку Сян на Захід. 

BISHOP BORYS GUDZIAK:
«Ukraine is a laboratory of life, encounters 
and truth»

Glory to Jesus Christ!

It is not a simple task to sum up a global discussion having a number of 
most important global issues on the agenda. We discussed the state of the 
European Union, relations between Ukraine, the US and Russia, and even 
China’s strategy. This discussion, which was divided into two parts, was 
indeed profound and truthful. I’d like to share some of my thoughts. 

I want to start with a story of a man; his life shows how global challenges 
we mentioned today overlap and how we could clarify our conclusions. 

In mid-November 2021, a significant event happened quietly and invisi
bly for many Ukrainians: a funeral of a famous Ukrainian, United States 
Major General Nicholas Krawtsiw, was held at the US Military Academy 
West Point. This put to an end a personal story which started in Lviv in 
1935, when a Ukrainian writer Bohdan Krawtsiw visited his home between 
his two terms in Polish prisons. This is when the life of his son Nicho
las was conceived. WWII started in just four years, and their family were 
on their way to escape to the West across the San River. Soviet soldiers 
started firing upon them, as they reached the middle of the river; while the 

ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК
BISHOP BORYS GUDZIAK



41

 

 «ukraine is a laboratory of life, encounters and truth»

«Україна — це лабораторія життя, зустрічі і правди»

На середині річки їх почали обстрілювати радянські 
солдати, і мати встигла винести дівчинку, а хлопець за
стиг, але дивом вижив. Генерал усе життя жартував, що 
«тоді був перший раз, коли у нього стріляли комуністи». 

Потрапивши до США 12 річним хлопчиком, Микола мав 
чітку ціль вступити до американської військової акаде
мії, проте у його батьків не було засобів для цього. Тому 
він пішов до середньої школи військового типу і сказав: 
ви мене візьміть, я вступлю до West Point і оплачу своє 
навчання тут вже після закінчення академії. Так і ста
лося. Його колеги, випускники академії купували нові 
автівки, а  він оплачував за середню освіту. Спочатку 
Микола Кравців служив у В’єтнамі, потім відіграв важ
ливу роль під час Війни Судного дня (Арабо-ізраїльська 
війна 1973 року), врешті командував дивізією у Німеч
чині. Після виходу на пенсію у  90-х роках допомагав 
реформувати українську армію. Дехто вважає, що 2004 
року на Майдані українська армія не пішла проти проте
стувальників, тому що були такі люди як генерал Крав
ців, який допомагав тоталітарній армії ставати армією 
незалежної держави. 

Я був знайомий із генералом, мене попросили бути на 
його похороні в Академії. Опісля я чимало роздумував 
над почутим і  пережитим. Під час сьогоднішньої дис
кусії хтось зауважив, що життя не є простим і   чор
но-білим. Такі думки крутилися у  моїй голові під час 
похорону. З одного боку, West Point виглядав чимось 
таким з  ідеалізованого минулого, все упорядковано, 
усміхнені люди, неймовірна ґречність і  гостинність. 
Гідний похорон гідної людини, про яку колишні  коле
ги говорили як про людину з найвищими чеснотами. В 
американській армії було чимало таких людей, як гене
рал Кравців. З іншого боку, я думав про американську 
мрію і американський план впроваджувати свою етику 
не лише вдома, а й закордоном. Наприклад, в Афганіс
тані. Знаєте скільки коштувала остання війна в Афга
ністані? Називають цифри від двох до трьох трильйонів 
доларів. А якщо узяти усі війни і проекти спрямовані на 
розвиток демократії у світі після 11 вересня 2001 року, 
вони обійшлися США у шість-вісім трильйонів доларів. 
При цьому, річний бюджет України становить приблиз
но 50-60 мільярдів доларів, а звичайний річний бюджет 
США — 4,5 трильйонів доларів. 

mother managed to get her daughter out, her son froze, but 
miraculously survived. All his life General used to joke that 
it had been the first time Communists shot at him.   

After his arrival to the US as a 12-year old boy, Nicholas had 
a clear goal to get into the United States Military Academy; 
yet, his parents didn’t have the resources for that. So he 
went to a military high school and asked: “Accept me, I will 
get into West Point and then pay back for my education 
here after graduating from the Academy.” And that’s what 
happened. His colleagues were buying novel cars while he 
was returning debts for his high school education. Nicholas 
Krawtsiw served in Vietnam; later he played an important 
role during the Yom Kippur War (the 1973 Arab-Israeli war); 
finally, he commanded a division in Germany. After retire
ment in the 1990s he helped reform the Ukrainian army. 
Some people believe that the Ukrainian army did not attack 
the protesters at Maidan in 2004, because there have been 
people like General Krawtsiw who helped a totalitarian 
army become an army of a sovereign state.

I knew General Krawtsiw; I was invited to attend his fune
ral at the Academy. I thought a lot about what I had heard 
and experienced there. One of today’s speakers has men

tioned that life was usually far from simple or blackand
white. These were exactly my thoughts during the funeral. 
On the one hand, West Point was a picture from an ideal 
past: total order, smiling people, incredible courtesy and 
hospita lity. A decent funeral of a decent person whose col
leagues remembered him as a man of the highest virtues. 
The US Army had a lot of people like General Krawtsiw. On 
the other hand, I thought about the American dream and 
the American plan to impose its ethics at home and abroad. 
For example, in Afghanistan. Do you know how much the 
last war in Afghanistan cost? Different sources mention 
from two to three trillion dollars. And when we add up costs 
of all wars and democracy development projects across 
the world after September 9, 2001, they cost the US six 
to eight trillion dollars. For comparison, the yearly budget 
of Ukraine is 50-60 billion dollars, and the average yearly 
budget of the US is from four to five trillion dollars.

I tried to imagine how much six to eight trillion dollars actu
ally was. Everyone has their own measure, and for me it is 
the Ukrainian Catholic University. In 28 years, construction 
and maintenance — buildings, salaries and utilities — has 
cost us 100 million dollars. So, one could spend six trillion 
dollars to build and maintain 60 000universities like UCU 
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ВЛАДИКА БОРИС ҐУДЗЯК

BIShOP BORYS GuDzIAK 

Я намагався уявити, що таке шість-вісім трильйонів 
доларів. Кожен має своє мірило, і моє — Український 
католицький університет. За 28 років на створення 
і  утримання УКУ  — йдеться про витрати на будинки, 
зарплати, комунальні послуги  — ми витратили 100 
мільйонів доларів. Отже, за шість трильйонів доларів 
можна було б збудувати і утримувати протягом 28 ро
ків 60 тисяч таких університетів як УКУ. Або ж можна 
було б усю молодь двох поколінь Афганістану «перепу
стити» через західні університети.

Такі великі видатки, а така втрата престижу. Крім того, 
внаслідок воєнних дій у тих країнах, де християни жили 
дві тисячі років, тепер їх стало ще менше, а в Іраку їхнє 
майбутнє взагалі опинилося під загрозою. 

Хто ж керував цими війнами і проектами? Це були ге
нерали із академії West Point і  президенти, які вчили
ся у найкращих університетах США. Після президента 
Рональда Рейгана усі американські президенти, окрім 
Джо Байдена, закінчили університети Ліги плюща. 

Найкращі школи, найкращі наміри, але коли є брак від
чуття духу і культури — ілюзії дорого коштують. Відповіді 
на глобальні питання потребують спокійних, глибоких 

і смиренних підходів. До мрій потрібно підходити критич
но:  «77 разів відміряти», перш ніж, їх комусь нав’язувати. 
І навіть тоді їх нав’язувати не потрібно. Мрії треба спів
творити, вони можуть народжуватися лише у  зустрічі, 
яка поважає іншого. Будуючи УКУ, ми намагалися так ро
бити і переконалися, що цей процес не може бути швид
ким. Гранд-стратегія України також не буде швидкою.

Це правда, що держави не є друзями, проте зустріч 
і дружба є важливими. Суть не в тому, що ми не є друзя
ми, а в тому, що ми маємо людську природу. Ми грішні 
і всякий план, який цього не розуміє, спотикнеться. Не
легко мати сьогодні великі наративи та гранд-стратегії, 
бо ми живемо у час деконструкції всього. Зокрема, ми 
втрачаємо спільну антопологію, не маємо спільного 
знаменника щодо того, ким є людина. 

Деконструкція ще триватиме, і  ми мусимо толерувати 
людей, які захоплюються цим процесом. Ми стрімголов, 

Найкращі школи, найкращі наміри, але коли є брак 
відчуття духу і культури — ілюзії дорого коштують. 
Відповіді на глобальні питання потребують 
спокійних, глибоких і смиренних підходів.

Best schools and best intentions aside, illusions are 
costly if spiritual and cultural sensitivities lag behind. 
Figuring out answers to global questions calls for 
calm, profound and humble approaches.

for 28 years.  Or one could give two generations of young 
Afghan people a Western education.

Costs were so high, but prestige plummeted anyway. 
Moreover, recent military action in the countries where 
Christians have lived for two thousand years caused fur
ther decline in Christian population; in Iraq, their future is 
now in danger.

Who managed these wars and projects? Generals from 
West Point and Presidents from the best US universities 
did. After President Ronald Reagan all US presidents except 
Joe Biden had graduated from Ivy League universities. 

Best schools and best intentions aside, illusions are cost
ly if spiritual and cultural sensitivities lag behind. Figuring 
out answers to global questions calls for calm, profound 
and humble approaches.  Dreams should be scrutinised: it’s 
better to be safe than sorry, especially when dreams are 
imposed on somebody else. And even then, in safety, one 
should not impose dreams on others. Dreams need to be 
cocreated; they are a result of encounters where there is 
respect to the Other. We tried following this principle while 
building UCU and found out that the process could not be 
fast. Likewise, a grand strategy of Ukraine will not be fast. 

It is true that states are not friends; yet, encounters and 
friendships are important. It does not matter whether we 
are friends; it is our human nature that matters. We are all 
sinners, and a plan that does not take this into account will 
stumble. It is hard to maintain grand narratives and grand 
strategies today, because we are living in the times of total 
deconstruction. We are losing a shared anthropology and 
have no common denominator in human nature.   

Deconstruction will go on, so we need to learn tolerating 
admirers of this process. We are rushing headlong, with our 
eyes shut, into deconstruction of civilization. A convincing 
example is the election of Donald Trump for President, or 
the withdrawal of the US troops from Afghanistan after 
years of investment, which ended in loss of respect from 
other states.

We are living in difficult times, but there will be no other 
time for us. However, when I listen to discussions like these, 
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сліпо йдемо у  деконструкцію цивілізації. Підтверджен
ням того, є наприклад, те, що президентом у США обрали 
Дональда Трампа чи те, в який спосіб американці виве
ли війська із Афганістану, після років великих інвестицій, 
втративши при цьому повагу інших країн.

Ми живемо у складний час, але іншого часу не маємо. 
Проте, коли я чую такі дискусії як сьогодні, то з вели
ким оптимізмом дивлюся у майбутнє. Важливо, щоби 
росли кола солідарності, щоби спільні сенси і наративи 
не лише піддавалися критиці і деконструкції, але перей
шовши через горнило критики і деконструкції, ставали 
спільними знаменниками, які дозволяють будувати.

Коли приїжджаю в Україну, то бачу не лише кризи і про
блеми, але й свіжість і бажання рухатися уперед. Украї
на — це лабораторія життя, лабораторія зустрічі, лабора
торія правди і лабораторія мужності перед брутальністю, 
насиллям і  війною, яка, я переконаний, дасть рясний 
плід, як всередині країни, так і за її межами.

Ми живемо у складний час, але іншого часу не 
маємо. Проте, коли я чую такі дискусії як сьогодні, 
то з великим оптимізмом дивлюся у майбутнє.

We are living in difficult times, but there will be no 
other time for us. However, when I listen to discussions 
like these, I have great optimism about the future.

«ukraine is a laboratory of life, encounters and truth»

«Україна — це лабораторія життя, зустрічі і правди»

I have great optimism about the future. It is important for 
circles of solidarity to grow, so that shared senses and ideas 
stand the test of criticism and deconstruction, benefit from 
them and become common denominators for growth.

When I visit Ukraine, I notice not only crises and problems, 
but also freshness and passion to move forward. Ukraine is 
a laboratory of life, a laboratory of encounters, a laboratory 

of truth and a laboratory of courage in the face of brutality, 
violence and war — inside and outside the country.
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