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СВІДЧЕННЯ ТА ПАЛІМПСЕСТ*

-

В центрі Вашої книги «Soi-m~me

comme un autre»

(«Я як

інший»), український переклад якої ми тепер готуємо до видан
ня, перебуває поняття свідчення

(attestation, temoiguage). Яке йо

го відправне значення для Вас?

-

Воно означає передусім свідчення очевидців про події, його

формула: <<Я був присутній при цьому». Повернення уваги до подіє

вого боку історії

-

повернення до теми свідчень . Ця тема залишала

ся в затінку в епоху цікавості до серій, демографічних рядів, статис
тики. Але основна сnрава історика

-

розбір та критика свідчень,

хибних, істинних і тих, що їх Марк Блок називав «свідченнями мимо
волі».

- Значення «свідчення», що міститься у грецькому «martirios» (свідок-мученик), передбачає дещо зовсім відмінне від роз
повіді очевидця про події іншій людині, яка не бачила їх ...
-

Це свідчення про свідчення перших очевидців євангельських

nодій. Зверніть увагу на неочікувану ілюстрацію нашої теми, яку ми
зустріли в київському музеї: мене вразила ікона Іоанна Хрестителя,

який дивиться на свою відрубану голову. Це, здається, єдиний випа
док, коли людині надано можливість свідчити про те, як їі вбили: «.Я
був nри цьому присутній!»
-Можливість свідчення, правильного слова

-

це, мабуть, і

було тією основою, яку винищувала комуністична ідеологія.

Прикметною рисою спадщини, яку вона залишила після свого
краху, стала взаємна підозра в усьому, у великому і в малому. Роз
мах цієї повсякденної підозри та їі зв'язок з ідеологією не розгля

нуті у Вашій книзі «Ідеологія та Утопія». Що Ви думаєте про
зв'язок цих феноменів?

-

Ми тільки починаємо усвідомлювати обшир цієї проблеми,

підтверджуваний досвідами різних країн післякомуністичної Європи.
Величезні архіви доносів сусідів на сусідів, колег на колег вілкрива
ються у Східній Європі. Гавел та Паточка ще в 70-х роках казали

мені: «Тоталітарне насильство не зводиться до фізичного винищення
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та залякування. Воно неправдою руйнує мову та можливість спілку
вання між людьми». А як переживають цей феномен у Росії, в Ук
раїні?

-

Слова позбавлені внутрішньої міри. Як ваги, якими тепер

на ринках реrулярно «обвішують»,
розповсюдилося, що

-

це ошуканство настільки

на багатьох ринках встановлено «кон

трольні ваги», на яких покупці можуть перевірити вагу купова
них продуктів. Залишається питання, де відшукати «контрольні
ваги» для слів повсякденної мови ...

-

У Кракові мене вразила розповідь працівниці кафедри філо

софії. Вона провела

12

років у ГУЛазі. Коли їі випустили, в одній із

перших західних книжок, яка їй трапилася («Мандарини» Сімони де

Бовуар), вона nрочитала: «Лагерів в СРСР нема». . . Разюча сліпота

.

.

.

перед 1деолоnями двадцятого стол1тrя.

-

Ваша тривога стосується не тільки до ~tинулого, а й до те

перішнього?
-Так, мене не полишає відчутrя, майже фізичне, крайньої крих
кості нашої політичної системи. Люди, з якими ми вели філософські

· дискусії в Дубровнику у 80-х роках, -такі ж західні люди, як і ми.
В них не інакша ментальність, і уявлення про раціональність не інше,
наше спільне. Щоб убивати інших заради «своїх», зовсім не треба бу
ти «варварами» (і ті, що так сприймають протагоністів югославської
трагедії, дурять самих себе та інших). Хиткість світу в наших демо
кратіях дуже слабо усвідомлюється. А ця хиткість стосується не до

.

.

..

...

..
зовнtшнtх ознак, а до сутt представницько! демокраn1.

-

Яка в цьому процесі роль систем представництва?

-Ці системи мають символічну природу, але вся символічна вага ніби затьмарена логікою процедур виборів і парламентських дис
кусій. Адже символ

-

не знак про дію. Символічне міститься в

структурі акrу і як таке nовинно бути осмислене у справах людей, в

..

.

lXHlX

.

.

...

МОВІ Та lCТOpll.

При цьому nотрібно ясно розрізняти рівні відносин: те, що має
значення на одних рівнях, втрачає значення на інших. Наприклад, си
стема фіксованих кордонів у Європі служить мирові між державами,
але створює проблему культурних меншин, відрізаних кордоном.
Важливо зрозуміти, що житrя культур за своєю природою визна

чається не політичними кордонами, а «витоками світла»

de reyonement) і

(les sources

витоками ідей, стилей, ініціатив. У них своя, особли

ва географія, де координатами є університетські центри, архітектурні
школи, напрями духовної творчості та розвитку наук, мистецтв, філ о-
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софії. Без nолітичних кордонів не можна обійтися у власне політиці,
але нам у своїй галузі давно слід відмовитися від цих категорій і не
накладати

..

tx

.

сtтку туди, де вона не застосовується.

Закони одних відносин не застосовуються до інших, в цьому
справжня

складнІсть,

що часто

спрощується

системами

репрезен

тацій.

-

Які з країн Центральної та Східної Європи Вам краще

знйомі?

-

Я багато разів перетинав паралелі, на яких розташовані Прага

та Петербург. Два університети «Іншої Європи»

-

- в Києві та в Софії
присудили мені звання професора honoris causa. Мені, на відміну

від декого, не здається такою безвихідною, наnриклад, ситуація в

Болгарії (тут я не зrоден із поглядом француженки болгарського nо
ходження Юлії Кристевої; й батька, священика, вбили комуністи, їм
вона не вибачила, але й батькової віри не зберегла, можливо, з цим
пов' язана особлива складність їі відштовхування від колишньої

батьківщини). Але Балканів не зрозумієш, забувши, що вони

-

жертви особливого геополітичного розташування. Балкани є особли
вою проблемою Європи. Сусіди Болгарії

-

Сербія, Румунія, Туреч

чина. Україна має цілком інше політичне становище, іншу вагу,
інших сусідів

-

-

Польщу та Росію, інші проблеми меншин.

Які історичні постаті приваблювали Вашу думку в пошу

ках виходу з бінарної опозиції «МИ»-<<вони»?

-

Мені здається виправданим зростання інтересу в останні деся

тилітrя до ідей Алексиса де Токвіля. Спробуйте сьогодні осягнути

сміливість його ініціативи. Даність його історичної ситуації була саме
бінарна, всі шукають між кризою республіки у Франції та парла
ментською формулою Англії. В Англії аристократія та демократія
йдуrь пліч-о-пліч. А у Франції цю рівновагу незворотно порушено,
коріння аристократії перерубано революцією. Цю травму не залікуєш,

повертаючи на всі боки порівняння двох режимів по обидва боки Ла
Манту, бігаючи між Парижем і Лондоном. І тут Токвіль звертає ува
гу своїх співвітчизників на інший обрій nолітичної свободи по той бік
Атлантики. Сьогодні важко збагнути, яким новим видавався його інте
леюуальний жест в Європі першим читачам «Демократії в Америці>>.

-

Півтора століття по тому Ваші спроби налаrодитн діалоr

англосаксонської філософії та «континентальної» європейської
нібито поновлюють рідкий пупктир таких ініціатив. Докорінна
розбіжність цих традицій прослідковується, зокрема, у відмінно

стях філософії права. Які конкретні труднощі ~и вбачаєте тут?
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Правосудця у Франції починається з розгляду підсудного, а

потім переходить до аналізу здійсненого акту. Англосаксам прита
манна зворотна логіка: передусім аналізується акт. І судять акт, засу
джуючи людину.

-

Чи не тому так важко помилувати засудженого на страту,

навіть після його довгого ув'язнення та переродження?

-

Це й характерно. Європейці ладні змінити думку про злочин

ницю, що переродилася в ув'язненні, у скруті серця знайшла віру в

Христа,

-

і це може врятувати ії від страти. Але американські судді

у згодt tз залізною логікою покарання за скоєний колись злочин,
навіть якщо через багато років перед ними стоїть праведниця,
відправляють її на смерть . «Судять учинок, а не особу» . ..
-Які Ви бачите конкретні зміни у ставленні Францїі до Ук

раїни після холодної війни?
-Конкретний втішний приклад

-

високий рівень наших дипло

матів в Україні. Адже дуже часто тепер посли стають ординарними
функціонерами, пишуть своЇ депеші сірим по сірому. До кінця ХХ
столітrя позиція посольств у великій міжнародній грі якісно змінила

ся. Глави держав спілкуються прямо по телефону, головні рішення
вже не йдуть через nослів. До чого зведеться їхня роль? Церемонії та

«фуршети»? Адже посольство залишається територією однієї держа
ви в іншій. І статус недоторканості дипломатів

-

прадавня, від часів

Геродота запорука міжнародної гостинності. Хоч би що відбулося
між країнами

-

послів не можна зачіnати. І це прадавня символічна

мова відносин між країнами: «відкликання посла» з країни означає
«образу», закодовано найменші деталі пересувань, заяв, знаки схва
лення чи протесту .. . Найенергійніший жест

-

ства з країни. Найпоказавіша прикмета

відсутність посольства

-

відкликання посоль

(наприклад, США не мають посольств в Іраці або на Кубі).

-

Відсутність «спільної мови»?

-

Гірше, відсутність будь-яких відносин. Ними може бути воро-

гування, не тільки дружба. А тут

-

ніяких відносин узагалі.

-

Такий негативний обрій нагадує про теперішню вагу по

няття «відносини». В останніх роботах Ви дедалі більше уваги
надаєте герменевтиці відносин. Чи можна сказати, що за векто

ром «Від тесту до вчинку» піде вектор «Від вчинку до відносин»?

-

Відносини входять до структури вчинка та до тканини текста.

Тільки на це мало звертають уваги.

софія

Хиткість соціального ладу

-

-

на якій акцентує Ваша філо

не абстракція, а гостре відчуття для громадян України,
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як і інших республік колишнього Радянського Союзу. Тут історію
«стирали», переписували наново і знову стирали не тільки в
підручниках, а й у самій революції з таким ступенем радикаль
ності, який, мабуть, залишається дещо абстрактним для західних

лібералів, які нині розвивають ідеї «Старого Режиму та Рево
люції» Токвіля. Не випадково одна з найкращих українських

книг нашого століття має назву <<ІІалімпсести» ...
Європа неодноразово «стирала» свій Старий Режим, але ніко

-

ли не доходила до такої <<чистої дошкю>

(tabula rasa),

як СРСР ... По

кликання України сьогодні мені уявляється пов) язаним із загальною

цивtлtзаційною справою

-

відновленням після катастроф ХХ

століття певного «європейського палімпсесту».

1

На запрошення Центра Євроnейських Гуманітарних Досліджень

НАУКМА й Французького інституга в Україні Поль Рікер прочитав дві лек
ції «Особистість, історія і nам'ять» та «Сnраведливість і помста>>

червня

1998,

(19

та

20

НаУКМА). Редакція «Духа і Літери>> дякує професору Полю

Рікеру за нову бесіду для наших читачів (див. першу бесіду у
<<Духа і ЛітерИ>>, с.

333- 336).
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