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ВІЙНА І СУСПІЛЬСТВО

Україна веде свою вітчизняну війну. 
Кожен учасник війни — а ми всі, незалежно від того, хочемо того чи ні, є 

її учасниками — є співавтором того трагічного колективного вчинку, яким є 
вій на. У кожного з нас своя війна, але кожен з нас на своїй війні відчув високий 
смисл слова «ми».

Загальні уявлення про таке суспільне явище і такий соціальний конфлікт, 
як війна, завжди переосмислюються в ході історії, особливо в наш час, коли 
люд ство настільки інтеґроване і чутливе до загострень і спалахів масових ру-
хів, руйнацій і лиха в найвіддаленіших точках Земної кулі. Усі події у великій і 
малій політиці мають і мирну, і воєнну семантику, і про кожну війну можна 
питати, який вона має смисл для її учасників, для їхніх нащадків і для людства 
в цілому. Все людство живе в обстановці більш чи менш тривожного прихова-
но го чекання чергового воєнного конфлікту, і все ж війна приходить несподі-
вано. І чи не найменш підготовленими до жахів і трагедій війни виявляються 
гуманітарії, у тому числі філософи. Війна сама привчає нас, її учасників, до 
себе, робить звичним те, до чого звикати не можна, але й демонструє здат-
ність людей на самовідданість і нечувану готовність до самопожертви, і саме 
нам необхідно осмислити нашу війну як сукупність мотивацій і наслідків.

Мусимо в цих складних умовах об’єктивно, по-науковому визначити ха-
рактерні риси та особливості російсько-української війни, джерела того висо-
кого почуття самовідданості та риси того миру, який маємо вибороти як на-
слідок наших змагань.

Звичний для нас поділ воєн на справедливі і несправедливі належить бла-
женному Авґустинові (а не Ленінові, як нас учили колись); сьогодні це в між-
народному праві піддається сумніву, оскільки війна як така сама по собі є засіб, 
про леґітимність якого важко говорити. І тим не менш наша війна саме така. 
Коли нинішні політики говорять, що російсько-український конфлікт не має 
воєнного розв’язання, то хочеться заперечити — адже суто воєнного розв’язан-
ня не має жоден конфлікт, і якщо сторона конфлікту не має можливості чини-
ти воєнний опір, вона не має шансів на політичне, дипломатичне і таке інше 
роз в’я зання. Смисл соціальних подій часто визначають як суму наслідків цих 
по дій; проте звідси недалеко до небезпечного принципу «мета виправдовує за-
соби». Смисл війни — це той мир, який настане після війни. Очевидно, що мо-
тивація людей, які щоденно ризикують своїм життям, має бути вирішальним 
чинником у загальній оцінці воєнної катастрофи. І йдеться не про суб’єктивну 
оцінку корисності чи вигоди — наша війна мусить вивести нас у ясно окреслені 
перспективи, що їх ми називаємо європейськими цінностями, інакше нас чекає 
доб ре нам знайомий морок «русского мира».

Наша війна справедлива не тільки тому, що вона оборонна і що вона захи-
щає нашу землю. Річ у тому моральнісному змісті, який вона має від початку. 
Ми воюємо за свободу, наша війна — це продовження нашого Майдану.
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